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Resumo 

O conhecimento da anatomia interna do complexo sistema de canais radiculares é 

de fundamental importância no diagnóstico e planejamento do tratamento 

endodôntico. A variação da anatomia interna na raiz é relativamente alta, não 

apenas quanto ao número, forma, direção e comprimento dos canais radiculares, 

mas também quanto à presença de ramificações, o que torna a aprendizagem do 

tratamento endodôntico pelo aluno de graduação um grande desafio. O objetivo do 

presente estudo foi preparar a partir de dentes humanos modelos de estudo 

bidimensionais, por meio do método de diafanização, e tridimensionais, por meio da 

microtomografia computadorizada, que serão aplicados como método de 

aprendizagem em Endodontia. Molares (n=10) e pré molares (n=10) humanos 

extraídos por razões diversas, que apresentavam ápice completo e sem sinais de 

lesão ou fratura radicular, foram inicialmente radiografados nos sentidos vestíbulo-

lingual e mesio-distal e posteriormente escaneados em microtomógrafo de alta 

resolução (SkyScan modelo 1176, Kontich, Bélgica). Após o escaneamento, as 

imagens foram reconstruídas por meio dos softwares NRecon, DataViwer e CTan, 

que geraram modelos 2D e 3D dos espécimes. Finalmente, os mesmos espécimes 

foram submetidos a protocolo de diafanização e analisados com auxílio de lupa 

estereoscópica. Os resultados parciais mostraram que a técnica de diafanização 

permitiu a análise interna dos espécimes de forma superficial, impedindo a análise 

de estruturas externas devido à desmineralização dos espécimes, por outro lado, os 

modelos em Micro-CT resultaram em imagens 2D fiéis e modelos 3D, permitindo a 

navegação por toda a estrutura interna e externa dos espécimes analisados. Na 

próxima fase do projeto, os modelos serão apresentados a alunos de graduação 

para estudo dos métodos de limpeza e obturação dos canais radiculares. 

 

Introdução 

A complexidade da anatomia radicular interna dos dentes é um fator limitante 

para a obtenção da limpeza, pois favorece a permanência de remanescentes 

teciduais e bacterianos em istmos, reentrâncias, ramificações e achatamentos 

(BARATTO-FILHO et al., 2009), tornando assim a desinfecção do canal radicular 

incompleta. A variação da anatomia interna na raiz é relativamente alta, não apenas 

quanto ao número, forma, direção e comprimento dos canais radiculares, mas 

também quanto à presença de ramificações apicais (LEONI et al., 2014). 



Vários métodos vêm sendo propostos ao longo dos anos para estudo das 

características morfológicas do canal radicular, destacando-se a diafanização 

(SHAHI et al., 2008). Recentemente, a microtomografia computadorizada (microCT) 

trouxe um diferencial nos estudos de anatomia interna de diferentes grupos dentais 

(VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2013), por ser uma técnica reprodutível, não 

invasiva e não destrutiva, que permite a avaliação quantitativa e qualitativa, em3D, 

do sistema de canais radiculares (VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2013). 

Diante da importância do conhecimento da anatomia dental para o 

entendimento das diferentes fases do tratamento endodôntico, torna-se essencial a 

utilização de modelos 2D e 3D para aprendizagem, por alunos de graduação, em 

Endodontia. 

Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi preparar, a partir de dentes humanos, 

modelos de estudo bidimensionais, por meio do método de diafanização, e 

tridimensionais, por meio da microtomografia computadorizada, que serão aplicados 

a alunos de graduação como método de aprendizagem em Endodontia.  

Metodologia 

Molares (n=10) e pré molares (n=10) humanos extraídos foram escaneados 

em microtógrafo de alta resolução (SkyScan modelo 1176, Kontich, Bélgica) para 

obtenção de modelos 2D e 3D. Após o escaneamento, os mesmos espécimes foram 

submetidos à diafanização. Os modelos obtidos serão apresentados a alunos de 

graduação para estudo dos métodos de limpeza e obturação dos canais radiculares. 

Desenvolvimento 

Dentes molares (n=10) e pré molares (n=10) humanos, extraídos por razões 

diversas e alheias a esta pesquisa, que apresentavam ápice completo e sem sinais 

de lesão ou fratura radicular, foram radiografados pelo método convencional com 

filme, no sentido vestíbulo-lingual e mesio-distal e em seguida escaneados em 

microtógrafo de alta resolução (SkyScan modelo 1176, Kontich, Bélgica). Após o 

escaneamento, as imagens foram reconstruídas digitalmente, por meio do software 

de reconstrução NRecon, para análise em 2D por meio do software DataViwer e, 

finalmente, modelos 3D dos espécimes foram construídos com o software CTan, 

para análise da anatomia interna.  



Os mesmos espécimes tiveram seus canais radiculares preenchidos com tinta 

nanquim e foram submetidos à diafanização, por meio de desmineralização com 

ácido clorídrico a 5% e clarificação em salicilato de metila.  

Resultados Preliminares 

Os resultados parciais mostraram que a técnica de diafanização permitiu a 

análise interna dos espécimes de forma superficial, impedindo a análise de 

estruturas externas devido à desmineralização dos espécimes, por outro lado, os 

modelos em Micro-CT resultaram em imagens 2D fiéis e modelos 3D.  

Tabela I. Resultados preliminares das diferentes técnicas de avaliação da 

anatomia interna. 

 

Na próxima fase do projeto, os modelos serão apresentados a alunos de 

graduação do 5º período para estudo dos métodos de limpeza e obturação dos 

canais radiculares. 
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