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RESUMO

ütilizardo-se de uma amostxa de 436 dentes anteriores inferio 

res permanentes (95 caninos, 170 incisivos laterais e 171 incisivos centrais) ex 

traídos e em ban estado de conservação, a autora estudou a ocorrência de cinco 

acidentes anatônicos relacionados principalmente can a clínica endodôntica: dei 

ta apical, canal secundário, septo de dentina, abertura apical do canal princi

pal e direção do canal radicular. Este estudo foi realizado através do exame ra 

diográfico dos dentes da amostra, feito can películas periapicais, an duas inci

dências: próximo-proximal, onde os raios X incidiam na face mesial e anergiam na 

face distai e vestíbulo-lingual, on que os raios X incidiam na face vestibular e 

anergiam na face lingual.

Gemo conclusão, a autora apresenta os valores absolutos e por 

centuais das ocorrências destes eventos nos três grupos dentais estudados, situa 

eventuais diferenças entre as ocorrências segundo o tipo de incidência radiogrã- 

fica e grupos dentais e estuda can mais detalhes algumas características particu 

lares dos citados eventos.
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SUMMARY

Utilizing a sample of 436 permanent anterior lower teeth (95 

cuspids, 170 lateral incisors and 171 central incisors), extracted and in good 

state of conservation, the author studied the occurrence of five anatonic

accidents related principally to endodontic practice:

apical delta, secundary canal, dentine septum, apical opening 

of the principal canal and direction of the root canal.

This study was performed through the radiographic examination 

of the sample teeth, done with periapical film, in twD incidences :mesio-distal, 

where the X rays incided in the mesial face and anerged fron the distal face 

and the bucco-lingual, vdiere the X rays incided in the vestibular face and 

anerged fron the lingual face.

In conclusion, the author presents the absolute and

percentile values of the occurrences of these events in the theree dental groups 

studied, posits eventual diferences among the occurrences according to the type 

of radiographic incidence and dental groups and studies some particular

characteristics of these events, with more details.
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CAPÍTOLO 1 

INTRœUÇÂO

0 dente não é um elemento isolado, faz parte integrante de um 

conjunto de órgãos que ooirpõein o Aparelho Digestivo. Sua preservação e conseqüen

te permanência na cavidade bucal, desenpenhando irrportante papel fisiológico e es 

tético, sertpre foi, é e será \jma das grandes preocupações do odontólogo.

Um elonento dentário portador de problemas pode ser responsá

vel pela ruptura do equilíbrio e harmonia funcionais do organismo hvmiano, geran

do, an grande parte das vezes, distúrbios psíquicos que chegam a irtpedir o indiví 

dxK» de exercer, satisfatoriamente, suas atividades.

Daí, o grande esforço feito no sentido de se recuperar e res

taurar vtm dente enfermo. Para alcançar este fim,lançam-se mão de todos os recur

sos disponíveis e alcançados pelo progresso da ciência e da tecnologia.

O tratamento endodôntico ê uma das formas utilizadas para se 

chegar ã meta "sai5de-dentãria".

0 sucesso de \ina intervenção endodôntica está relacionado con 

vários fatores, entre os quais se destaca um razoável conhecimento, por parte do 

profissional, da anatcmia dentária, particularmente, da topografia do eanal radi- 

cular.

12
DELIA SEIRRA & FERREIRA (1976) argumentam que,assim como o 

cirurgião médico precisa de exatas informações anatômicas sobre o campo onde vai 

agir, para poder guiar con segurança seu bisturi, e o patologista deve conhecer 

as estruturas normais para distingui-las das patológicas, o odontologo, qualquer

que seja a sua especialidade, deve dominar ocm minudência a anatomia dentária.

34
SYKARAS (1971) afirma que as variações da cavidade pulpar 

parecem ser ainda mais freqüentes do que têm sido publicado.

Portanto, se o profissional desconhecer, por exertplo, a pre-



sença de um segundo ,çanal ou de qualquer outra variação anatônica da cavidade p\3l 

par, será incapaz de executar uma correta obliteração dos canais radiculares num 

trabalho endodôntico.

ARAÚJO & ARAÚJO^ (1967) são de parecer que, como em qualquer 

outro trabalho, a endodontia deva ser executada em terreno bem conhecido.

Dirigimos nosso trabalho para o estudo de alguns aspectos ana 

tônicos do canal radicular dos dentes anteriores inferiores. Estes, apesar de mo- 

norradiculares em quase sua totalidade, podem apresentar várias ramificações cana 

liculares.

Procuramos detectar, na amostra escolhida, a presença de ca

nal secundário, septo de dentina e delta apical.

Também nos preocupamos em observar a direção do canal e o lo

cal de abertura do forame principal.

Essas variações anatônicas do canal radicular foram estudadas

em várias épocas:

OOOLIDGE^^ (1929), num estudo microscópico, salientou que o 

canal principal dos dentes humanos pode apresentar ramificações.

GROSSMANN^^ (1976) observou que os incisivos e caninos inferi 

ores apresentavam canais únicos, mas com vm achatamento mesiodistal, septo de 

dentina, que pode subdividi-los em um canal vestibular e outro lingual.

Qn tais casos, pode haver forames separados ou os canais con

vergirem na direção do ápice, formando um canal único que termina num único fora

me.

PICOSSE & MENESES QCMES^® (1970) , MADEIRA & HETEM^^ ( 1973 ) ,

BARKER et al^ (1973) , DE DEÜS^^ (1973) ; DELIA SERRA & FERREIRA^^ (1976) ,LAURICHES

22 - _ ^
SE et al (1977) taitibem se preocuparam em determinar as variações anatômicas aci
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ma descritas.

ARAÚJO & ARAÚJO^ (1967), PINEDA & KUITLER^^ (1972) estudaram a

direção do canal radicular e as ocorrências de desvio da abertura do forame prin

cipal em relação ao vértice anatômico da raiz. O índice de desvio da abertura do





Tnvestigação radiográfica, de reconhecida utilidade, preconiza 

do por PAGANO et al^^ (1956) , PINEDA & KUTTLER^^ (1972) , SLOVERY^^ (1974) .

Este último autor acentua que a radiografia ajuda na detecção 

de canais radiculares extras, sendo que unia brusca mudança na densidade radiográ

fica do espaço do canal radicular pode levar ã suspeita de existir bifurcação do 

mesmo.

Por acharmos ser o método de investigação radiográfica o que 

mais se identifica com a vivência clínica, cptanos realizar o nosso trabalho, o t  

pregando a técnica de radiografar, "in vitro", a anostra selecionada.

Além da incidência vestíbalo-lingual usada na clínica, utiliza 

itios também, a incidência proximo-proxiraal para observar os elementos anatômicos 

que nos propusQTDS estudar. Objetivamos, assim agindo, detectar as eventuais lirrã 

tações que a incidência "real-clínica" (vestíbulo-lingual) pode ^resentar.

Cuirpre-nos observar não termos visado ã execução de uma pesqu^ 

sa inédita, mas sim um trabalho de confirmação de dados já divulgados por outros

9
autores, pois, aplicando-se aqui o que diz MÃRIO CHAVES (1977), "a pesquisa de 

ocxtprovação suplonoita, cotpleta, a pesquisa original".

Esta foi a nossa meta, apesar de, no caso específico de alguns 

acidentes aqui estudados, a literatura pode não ser pródiga.
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CAPÍ1U10 2 

REVISTA DA LITERA1URA

Objetivando o conhecimento mais profundo da anatomia dentária e 

da topografia dos canais radiculares em particular, os autores se preocuparam em 

estudar, através da rnais variada metodologia, os vários grupos dentários, sua ana

tomia usual e suas alterações anat&nicas.

No capítulo anterior, já nos referimos a alguns autores que se 

ocuparam oom este mister, comentando seus objetivos e métodos usados.

Aqui, voltaronos a citá-los, juntamente can outros, no que se 

refere às conclusões a que chegaram, em termos que se relacionam con o nosso traba 

lho.

BARRET^ (1925) , usando secções de raízes, nas quais os canais 

radiculares haviam previamente sofrido coloração can eosina, observou que:

a) em 32 incisivos centrais inferiores, 25% apresentavam 2 ca

nais, porém, apenas 3% tinham 2 forâmes separados;

b) em 32 incisivos laterais inferiores, 16% apresentavam 2 ca

nais, sendo 6,2% can 2 forâmes.

GREEN^^ (1955), num estudo de 160 dentes ( 10 de cada espécie ) 

siahnetidos à secção vertical e, analizados sob lupa binocular de 3 aianentos, tendo 

suas áreas canaliculares sido iitpregnadas previamente can tinta vermelha, observou 

que:

a) 20% dos incisivos inferiores apresentavam 2 canais, mas 13%, 

apenas, can 2 forâmes separados.

b) 25% dos dentes anteriores inferiores examinados apresentavan 

ramificações apicais.

KÜTTLER^® (1955), tonando 402 dentes . hígidos, extraídos princi 

palmente de cadáveres de 18 a 25 anos ou can 55 anos, fez estudo microscópi c o



da anatxmia do ápice dentário, cem o fito de aperfeiçoar as técnicas endodônticas.

Entre suas conclusões referiu-se que o centro do forame princi

pal desvia-se cada vez mais do vértice anatômico da raiz com o aumento da idade.

GIUNTOLI^^ (1957), usando sua "técnica de Hess modificada" (re

ferida no capítulo anterior), estudando todas as espécies dentárias, encontrou , 

entre outros achados:

a) em 26 incisivos inferiores:

can 1 canal : 9 incisivos centrais e 5 incisivos laterais, 

ccm 2 canais : 4 incisivos centrais e 8 incisivos laterais.

b) em 12 caninos inferiores:

1 canal: ..........................................  10 dentes

1 canal coti anastanose longitudinal : 2 dentes

Essas bifurcações canaliculares e anastonoses longitudinais se

riam resultado da presença de septo de dentina.

EBLING^^ (1965) estudou 152 dentes pelo processo de irrpregnação 

dos canais can tinta e diafanização: 27 dos dentes estudados eram caninos inferio

res, nos quais encontrou 18, ou sejam 66%, can "irregularidades", entre elas o que 

ele considerou irregularidades apicaisideltas e canais secundários.

RANKCNE-WILSCN & HENRY^^ (1965) encontraram em incisivos infer^

ores examinados:

60% - canal único

.„o . , , / 2 9 %  - forame único
40% - canais di:ç)los '

11% - forame duplo 

AINAMO & liOE^ (1968), num estudo œterecmicroscôpioo das superfí 

cies apicais de 910 dentes, relataram entre seus achados:

a) em 153 incisivos inferiores de 1 raiz, 2 apresentavam 3 ca

nais; 28, 2 canais e 123, 1 canal.

Nos 123 incisivos inferiores de 1 raiz e 1 canal, relataram os 

acidentes anatônicos apicais descritos na tabela 2.1.
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Tabela 2.1 - Distribuição numérica de foraminas apicais em 123

incisivos inferiores ooiii 1 rai2 e 1 canal - AINAMO & LÔE^ . (1968).

Niómero de foraminas Número de dentes

1 102

2 16

3 4

8 1

b) on 143 caninos inferiores, semente 2 tinham 2 raízes, 29 se 

apresentavam con dois canais e 113 ccm 1 canal.

Nos 113 caninos inferiores con 1 raiz e 1 canal, os achados fo 

ram descritos na tabela 2.2.

Tabela 2.2 - Distrib\iição numérica de foraminas apicais em 113 

caninos inferiores con 1 raiz e 1 canal. AINÄMO & LOE^ (1968).

Número de foraminas Número de dentes

1 27

2 28

3 5

4 2

7 1

P i œ S S E  & MENESES GCMES^® (1970) , estudando 156 dentes caninos 

superiores e inferiores, injetados con tinta da China e diafanizados, viram que;

a) nos dentes injetados e diafanizados existe acentuado predo

mínio de canais retilíneos e canais siitples, sem outras oorrplicações que possam 

modificar a morfologia do canal principal.

b) sob o ponto de vista endodôntico, hã melhores condições nos



caninos inferiores, pois os mesmos se apresentaram ccxn maior porcentagen de ca

nais simples e retilíneos;

c) quando se considera a série de canais suplementares que al 

teram a anatania dos canais radiculares, observa-se maior porcentagem de varia 

ções anatômicas nos caninos superiores, destacando-se, os canais em fundo cego e 

os canais secundários; as danais variações se eqüivalem an ambos os dentes c a m  

nos estudados.

Estes resultados encontram-se descritos na tabela 2.3.

O
BURCH & HULEN (1972) , realizaram um estudo an 877 dentes para

determinar o desvio de abertura do forame principal em relação ao vértice anatôni

C O  da raiz. Concluíram que 92,4% dos forames de todas as classes de dentes estuda

das se abriam perto do ápice anatônico. As distâncias médias entre os dois (ápice

anatônico e abertura do forame) era de 0,59 iim.

24
MBGEEftN (1972), em seus estudos cem incisivos e caninos infe 

riores e pré-molares superiores, concluiu entre seus resultados que, an muitos 

dos incisivos inferiores examinados, havia o achatamento das paredes mesial e di£ 

tal, formando dois canais, muitas vezes por um percurso de apenas Inm, unindo-se 

para formar novamente um canal.

Sob microscopia, a área apical de todos os incisivos inferio

res estudados apresentava 2 canais, geralmente confluindo para 1 forame conum ou 

terminando an delta.

___ 29
PINEDA & KUTELER (1972) atpreenderam ima investigaçao radio- 

gráfica (mésio-distal e vestíbulo-lingual) em 7.275 canais radiculares, de 6.219 

raízes, em 4.183 dentes, estudando as seguintes ocorrências;

a) níámero de canais radiculares e suas diferentes divisões an

cada raiz e dente;

b) influência da idade sobre o canal radicular;

c) curvatura dos canais radiculares an ambas as direções;

d) ramificações dos canais principais;

e) localização dos forames do canal principal;

-10-
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f) freqüência de deltas.

Os resultados deste trabalho, levando-se em conta apenas os da 

dos relacionados con o nosso estudo, foram conpilados na tabela 2.4.

4
BARKER et al (1973) utilizando, on seus estudos can incisivos, 

caninos e pré-molares permanentes, duas técnicas - injeção de contraste mais raio 

X e transluminação - concluiram, no que se refere aos dentes anteriores inferio 

res:

a) as cavidades pulpares dos incisivos centrais e laterais in

feriores são suficientonente semelhantes para seron descritas juntas, onbora, ha

ja maior ocorrência de 2 canais no incisivo lateral;

b) não é incanum a divisão do canal no terço médio, mas existe^ 

quase seirpre, lama junção destes canais no terço médio;

c) no canino inferior, o conum é a presença de 1 raiz e 1 ca

nal; um estreitamento das superfícies proximais da raiz pode ocasionar ima parci

al divisão do canal en uma porção vestibular e uma porção lingual;

ha maioria das vezes, os canais voltam a se reunir no terço a- 

pical, emtora \jma divisão carpleta, ocm forâmes separados, não seja rara; às ve

zes, há divisão da raiz an duas, cada xjma com seu próprio canal.

MADEIRA & HETEM^^ (1973), eiipregrando a técnica de injeção de 

contraste, estudaram 1333 incisivos inferiores (683 centrais e 650 laterais), che 

gando ãs oonclusões registradas na tabela 2.5.

Tabela 2.5 - Variações da anatonia canalicular de 1333 incisi

vos inferiores, encontrados por MADEIRA & HETEM^^ (1973).

^ \ ^ T i P O  DE CANAL 

DENTE
único

bifurcação inuuiip. 
(2 canais conver - 
gindo para um fora 
me) .

bifurcação caiiple 
ta (2 canais con 
2 forâmes).

incisivo central 606 (88,7%) 75 (11,0%) 2 (0,3%)

Incisivo lateral 573 (88,2%) 72 (11,1%) 5 (0,8%)

Tbtal 1179 (88,4%) 147 (11,0%) 7 (0,5%)





DE DEUS^^ (1973), examinando 62 incisivos centxais inferiores , 

diafanizados, encontrou:

73,4% : canal único - forame único

23,4% : ccm 2 canais, bifurcados, sendo um vestibular, e outro 

lingual, con forame únioo.

3,2% : can 2 canais e dois forâmes.

Em 42 incisivos laterais inferiores diafanizados achou:

84,6% : canal único forame único

15,4% : 2 canais - canal bifurcado sendo em ramo vestibular, e 

outro lingual, con forame único.

Ein 43 caninos inferiores diafanizados encontrou:

88,2% : 1 canal - forame único

2,3% : 2 canais -fórame únioo

9,5% : 2 canais - dois forâmes.

BENJAMIN et al^ (1974), niama amostra de 364 incisivos inferio 

res estudados radiograficamente, ap5s introdução de contraste metálico em seus ca 

nais, verificaram que podiam s\ibdividi-los em;

a) grupo 1 - apresentando um canal principal can um forame pri^ 

cipal : 213 dentes ou 58,6%;

b) grupo 2 - apresentando 2 canais principais, conflirLndo no 

terço médio ou apical da raiz num canal únioo can um único forame principal ; 146 

dentes ou 40,1%.

c) grupo 3 - apresentando 2 canais principais que terminam em 2 

forâmes : 5 dentes ou 1,3%.

VERTüCCI^^ (1974), numa técnica de descalcificação e introdução 

de contraste em 300 dentes inferiores anteriores, obteve os resultados constantes' 

da tabela 2.6.

___ 12
DELIA SERRA & FERREIRA (1976) , ejqíuseram em tabelas inform a-

~  18 -  
ções de HESS (1921), ccm relação a topografia dos canais radiculares dos dentes
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anteriores inferiores. Estes mesmos dados transcrevemos nas tabelas 2.7 e 2.8.

19
KEREKES & TRCNSTAD (1977), estudando 100 dentes anteriores, em 

seu trabalho para verificar a viabilidade do uso de uma técnica padrão para instna 

mentar e obturar canais, verificaram entre outras coisas que;

a) 20% dos incisivos apresentavam 2 canais.

b) 13% dos caninos mostraram 2 canais.

c) na maioria das vezes, os canais duplos coalescem, no terço a- 

pical, em um í3nico forame.

22
lAURICHESSE et al (1977), realizando um estudo sobre a anato - 

mia canalicular em 1.025 raízes de dentes humanos, utilizando trés métodos de aná

lise, radiografia (incidências prõximo-proximal e vestíbulo-lingual) estercmicros- 

cqpia e fotatãcrografia, chegaram a várias, conclusões entre as quais citamos:

a) a leitura de uma radiografia vestíbulo-lingual não evidenci a 

a presença de certos canais ( numa proporção que varia de 17 a 52% )  ̂visíveis so - 

mente na incidência próximo-proximal.

Vale dizer que estas porcentagens são aumentadas na clínica, de

vido à menor nitidez das imagens.

b) a proporção das raizes apresentando canais acessórios sob for 

ma de deltas apicais variam de 83% (para os pré-molares inferiores jovens) a 32% 

nos incisivos inferiores.

c) ccm referência ao estudo do delta apical em incisivos e cani

nos inferiores, destacamos os seguintes dados:

Deltas visíveis ã incidência P - P : - 59%

Deltas visíveis ã incidência V  - L : - 41%

Ao termo deste capítulo,cunpre notar que o trabalho dos pesquisa 

dores, procurando detectar a ocmplexa morfologia canalicular e suas variações, não 

deve ser considerado como sirtples curiosidade, sem aplicação clínica, mas sim ccmo 

uma grande contribuição para a prática endodôntica.
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CAPllUID 3

PROPOSIÇÃO

1. Verificação das ocorrências dos seguintes acidentes anatômi

cos, no total da ainostra estudada (436 dentes anteriores inferiores):

1.1 - Delta apical

1.2 - Canal secundário

1.3 - Septo de dentina

1*4 - Abertura apical do canal princial

1.5 - Direção do canal radicular.

2. Detectar , nestas ocorrências, eventuais diferenças existen - 

tes entre as incidências prõximo-proximal e vestíbulo-lingual, procurando posici 

onar a questão em terraos de irrportância clínica.

3. No evento "delta apical", verificar:

3.1 - Ocorrência do fenôneno segundo o grupo dental

3.2 - Eventual diferença entre os tipos 1 e 2 de deltas api

cais, tipos estes definidos no capítulo 4.

4. Nos eventos "canal secundário", "septo de dentina", "abertu

ra apical do canal principal" e "direção do canal radicular", verificar 

eventuais diferenças de ocorrências entre os grupos dentais, em ambas as incidênci 

as radiográficas utilizadas (proximo-proximal e vestíbulo-lingual).
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CAPÍTULO 4

MATERIAL, APARELHO, INSTRUMENTAIS E METOX)

-4.1 - MATERIAL

4.1.1 - Dentes - Amostra

Os dentes utilizados, caninos inferiores, incisi 

vos laterais e incisivos centrais inferiores permanentes, foram selecionados den 

tre elementos recentanente extraídos, san lesões na raiz, an número segundo a ta 

bela 4.1.

A  seleção não levou an conta idade, sexo ou ra - 

ça, apenas a formação conpleta da raiz. A  medida que se obtinha os elementos den

tais, eram os mesmos envelopados, um a xim, e os envelopes recebiam uma numeração 

de acordo ccm a cronologia de obtenção.

Tabela 4.1 - Distribuição da amostra segundo os dentes estudados.

D E N T E N9 DE CASOS

incisivo central inferior direiro 79

incisivo central inferior esquerdo 92

incisivo lateral inferica: direito 78

incisivo lateral inferior esquerdo 92

canino inferior direito 49

canino inferior esquerdo 46

T O T A L 436

lütra rápidos.

4.1.2 - Filmes radiográfioos

Brpregaram-se filmes Kodak periapicais(DF-58),

4.1.3 - Revelador e fixador

Foram utilizados revelador e fixador Kodak para
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4.3.6 - Dispositivo para fixar a distência área focal-

filme.

Com a finalidade de se manter constante a distância área fo - 

cal-filme, an todas as tonadas de radiografias, no sentido de se evitar influên

cia de eventuais distorções radiográficas, utilizou-se vim dispositivo de madeira ,

*
conforme se observa na figura 4.2 .

Figura 4.2 - Dispositivo utilizado para manter constante a distância área-focal - 

filme.

4.4 - MÉTODO

4.4.1 - Cbtenção das radiografias.

* - 0 dispositivo utilizado foi cedido pela Dra. Elizabeth Grabin, pelo que agra 

decanos.



seron selecionados os dentes confonríe o descrito no item

4.1.1., foram tomadas radiografias individuais de cada um deles, da seguinte for 

ma: o oone do aparelho de Rx, acoplado ao dispositivo descrito no item 4.3.6.,ga 

rantia uma constante distância área focal - filme de 20 centímetros.

0 tempo de exposição usado foi de 0,2 segundos.

Como havia necessidade de identificação das radiografias, optou 

se por estabelecer a mesma numeração que recebera o respectivo dente no ato de 

sua seleção (item 4.1.1.).

Este número era batido em máquina de datilografia, sem fita, so 

bre a face de exposição do envõlucro do filme, aparecendo, pois, radiopaco na ra 

diografia.

i ^ s  expostos, os filmes eram revelados no revelador específioo, 

can 219C, durante três minutos; fixados por quinze minutos; lavados em água cor

rente por trinta minutos; secos an secador elétrico e montados em cartão opaco.

Assim foiam obtidas 872 (oitocentos e setenta e duas) radiogra

fias, correspondentes aos 436 (quatrocentos e trinta e seis) elementos dentais , 

cada um radiografado em duas posições:

a) incidência proximo-proximal: Raio x incidindo na face mesial 

e emergindo na face distai;

b) incidência vestibvilo-lingual: Raio x incidindo na face vesti 

bular e emergindo na face lingual.

Nesta altura, esclareça-se que a primeira posição (incidência ' 

prõximo-proximal) não corresponde à realidade clínica, pela inpossibilidade de se 

obter radiografias de acôrdo can este padrão.

Entretanto, o método é válido para estudos da natureza do que 

nos proponos realizar.

4.4.2 - Descrição das ocojnrências.

O nosso trabalho visou \m estudo radiograf ico de a l g m s  aspectos 

anatômicos que pode apresentar o canal radicular dos dentes selecionados para a 

amostra.
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Estes'aspectos seriam:

27
a) presença de delta apical - por delta apical, segundo PICDSSE 

(1977), são dencsninados vários canalículos que se destacam do canal principal no 

terço apical da raiz.

O delta apresenta o aspecto de uma arborização, que, abandonando o 

tronòo principal, ocasiona o aparecimento de vários orifícios menores que siibsti 

tuem o orifício apical único; note-se ainda, que, em nosso trabalho, convenciona 

mos subdividir os deltas em tipo 1 e tipo 2.

Consideramos do tipo 1 aquele en que o canal principal, na p r a x i m

^  20 
dade do ápice, se divide era vários canais, formando o que KÜTTLER (1961) cita

oano delta típioo; do tipo 2, aquele en que o canal principal se abre no ápice

tendo, no entanto, na proximidade do mesmo, ccarponentes de delta, configurando o 

___ 20
que KUTTLER (1961) cita corto delta canpleiientario ,

Estes dois tipos de delta podem ser observados na figiora 4.3.

É preciso esclarecer que, nos deltas "tipo 1", nos quais diversas 

foraminas constituem a abertura apical do canal, serão as mesmas, para efeito de 

processamento numérico, consideradas cano forâmes observados no sentido vestíbu

lo-lingual ou próximo-proximal.
27

b) Canal secundário - segundo PIOOSSE (1977), e uma pequena rami

ficação qua abandona o canal principal, na altura do terço apical e se dirige pa

ra o exterior;pode ramificar-se e abrir-se próximo ao ápice radicular axmentan-





d) Abertura apical do canal principal
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sabe-se que a

abertura do forame pode não coincidir com o vértice anatômico da raiz: BURCH & 

H U L M ®  (1972) , P M M E R  et al^® (1971) .

Procurou-se, pois, observar-se para onde se abria o forame do ca 

nal principal: na incidência próximo-proximal, se para o vértice (Vr), para vestibu 

lar (Ve), para lingual (Li) ou, no caso de delta tipo 1, para vestibular e lingual 

(Ve/Li); na incidência vestíbulo-lingual, se para o vértice (\t), para mesial (M) , 

para distai (D) ou, também no caso de deltas tipo 1, para mesial e distai (M/D).

e) Presença de septo de dentina - segundo SICHER & TANDLER
32 ,

(1950), é cartum encontrar-se na parte mais anpla da raiz dos dentes inferiores

uma bifurcação do conduto radicular condicionada por uma fusão de suas paredes me

25
sial e distai. PAGANO et al (1956) denominam essa bifurcaçao de anastomose longi 

tudinal.

GIUNTOLI^^ (1957) chama ã fusão das paredes mesial e distai do 

oonduto, ocasionando sua subdivisão em dois condutos (vestibular e lingual), de 

ponte de dentina.

ARAÚJO & ARAÚJO^ (1967), GROSSMSNN^^ (1976), denominam esse mes

mo acidente anatômico de " septo de dentina " (Fig. 4.6.).

A  presença do septo de dentina floi objeto de nossos estudos.

Fig. 4.6 - Septo de dentina

* - Para efeito de sirtplificação, também chamamos de "abertura apical do canal".
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4.4.3 - Leitura das radiografias.

Obtidas as radiografias, segundo relatado no Item

4.4.1., foram as mesmas si±ínetidas a exame e interpretação por \jm radiologista e 

um patologista.

As leituras foram realizadas sob lupa de quatro aumentos e uti

lizando-se o negatoscópio descrito no item 4.3.4.

0 radiologista e o patologista procederam individualmente ã anã 

lise das radiografias e, ao final, seus resultados foram cotejados e as eventuais 

divergências nos achados foram discutidas, até se obter o consenso dos dados, o 

qual foi transcrito na ficha da figura 4.1.

Houve uma tentativa de leitura em cinqüenta aumentos, através de 

projeção de radiografias, por projetores de slides convencionais.

Essa idéia foi abandonada de vez que se verificou o fato de uma 

imagem excessivamente aumentada sofrer perda de detalhes.

Esta afirmativa, além de encontrar arnpla aceitação de "per si", 

ainda foi confirmada pela análise que fizemos con um grupo de 20 (vinte) radiogra 

fias selecionadas dentre as examinadas ccm quatro aumentos. Ocorrências observadas 

esa quatro aumentos deixaram de ser evidenciadas no aumento de cinqüenta vezes.

0 propósito de estudar 5 (cinco) aspectos anatônicos e 6 (seis) 

tipos de dentes impôs uma razoável anplitude ao trabalho.

Por esta razão, consideramos a presente dissertação oano a pri

meira fase de uma pesquisa que pretendemos aprofundar, a partir dos dados origi

nais obtidos na investigação desta amostra. Esta é, portanto, uma abordagem ini

cial e genérica dos dados coletados. Isto justifica, consequentemente, que só se 

deu enfoque estatístico mais apurado a alguns dados considerados de relevância , 

nesta primeira abordagem.



5. RESULTADOS E SUA DISCUSSÃO
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RESULTADOS E SUA DISCUSSÃO .

Cono já fizemos referência no capítulo 4, a airplitude deste es 

tudo limita nossa intenção de discutí-lo exaustivamente neste relatório. Desta for 

ita, consideramos esta uma primeira abordagem dos problemas estudados, onde as ob 

servações auferidas serão coiplementadas mais minuciosamente em relatórios poste

riores .

B:n anexo, torras os dados originais relativos aos eventos abor

dados para cada vm dos 436 (quatrocentos e trinta e seis) dentes da amostra. Estes 

dados permitiram a confecção das tabelas 5.1 e 5.2, que apresentam, respectivamen

te, em valores absolutos e porcentuais, uma visão dos fencroenos estudados segundo 

os seis tipos de dente. Para uma visão sintética das ocorrências no total da amos

tra, a partir dos dados das tabelas acima referidas, elaboramos o "sumário" 5.3 , 

que auxiliará também a discussão do trabalho.

Una apreciação da revista da literatura (capítulo 2) mostra a 

ooirplexidade que se nos apresenta em correlacionar nossos achados con os dos auto

res ali referidos. Esta complexidade corre por conta da grande gama de métodos uti 

lizados para estudos desta natureza e ainda pelos conceitos, até certo ponto subje 

tivos, que fazem os autores de algians dos eventos estudados.

Para melhor didatismo, dividiremos esta discussão em tópicos 

correspondentes ã apreciação dos diversos eventos abordados na investigação.

5.1 - Estudo do evento "delta ^ i c a l "

Nas tabelas 5.1, 5.2, sinnário 5.3 se observa o ccaiporta- 

mento geral deste evento em cada tipo de dente. Gemo o estudo particularizado do 

hemi-arco não será efetuado neste relatório, oatpuzanos a tabela 5.4, onde se por

menorizaram os aspectos do delta apical, reunindo seis tipos de dentes em três gru 

pos: caninos, incisivos centrais e incisivos laterais, inferiores.

CAPÍTUID 5.











Do total de 436 dentes da amostra, 77 deles (correspondendo ã 

17,66%) apresentaram \m total de 89 deltas apicais. A  aparente discorda:icia entre 

estes valores é explicada pelo fato de que 65 dentes apresentaram deltas observados 

em uma s5 incidência (P-P ou V-L) e .12 apresentaram deltas en ambas as incidên - 

cias.

A  análise da distribuição do total de deltas observados pelos 

grupos dentais (tabela 5.4) parece mostrar maior ocorrência do fenômeno no canino.

A  tabela 5.5 mostra os valores porcentuais de delta apical nos grupos dentais e os 

respectivos intervalos de confiança ã 95%. Uma apreciação estatística da questão 

foi efetuada através do "teste de diferença de duas proporções". Segmdo este tes

te, a diferença entre o grupo dos incisivos centrais e dos laterais não é signifi 

cante, tcmando-se à nível de significância de 5%, segundo as observações abaixo:

§c = 1,96

Logo ^ ° '3'̂ ® indica a não rejeição da hipótese de igual

dade entre as dioas proporções.

üna ccíiparação oitre o g n ç o  dos caninos e o dos incisivos r^-- 

nidos (centrais + laterais), segundo o mesmo teste, nos indica que a diferença e- 

xistente entre eles é significante à nível de 5%, segundo as observações que . se

guem:

5 o =

Logo y  ^cf o que indica a rejeição da hipótese de igualdade 

entre as duas proporções. Isto significa dizer que a ocorrência de deltas rx) gru 

po dos caninos é maior que a dos incisivos centrais e laterais, estes últimos tcana 

dos coto um só grupo.

Quanto ao tipo de delta (tipo 1 e tipo 2 descritos no capítulo 

4), verificamos que 37,08% são do tipo 1 e 62,92% são do tipo 2.
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. tJma análise estatística dos totais do tipo 1 e do tipo 2, atra 

vês do teste de "diferenças de duas proporções", revela que a diferença entre eles, 

à nível de significância de 5% não ê significante, segundo as observações que se 

guem:

1'85

Logo^Q o que indica a não rejeição da hipótese de igual

dade entre as duas proporções. No entanto, uma apreciação entre os dois valores crj 

ticos (1,85 e 1,96) indica que esta diferença está muito próxima da significância 

estatística.

Enquanto o grupo dos incisivos centrais e dos laterais mostram 

uma discreta predominância do tipo 2 sobre o tipo 1 esta predominância ê bastante 

acentuada no grupo dos caninos, inferência esta que fazemos pela observação sim

ples dos porcentuais estampados na tabela 5.4. Isto talvez justifique a alta dife

rença porcentual (ainda que não significante matematicamente) entre os dois ti

pos.

Resta, no entanto, levantarmos a seguinte questão: será que 

existe uma dependência matemática entre as variáveis "tipo de delta e grupo den

tal", isto observado an termos mais genéricos? A  análise estatística da distri

buição do "Qui-quadrado", realizado oan os valores da tabela 5.4, a nível de signi 

ficância de 5% nos deu os seguintes dados sumários:

X2 = 2,8

= 5,91

,  O  q u e  i n d i c a  a  a c e i t a ç ã o  d a  h i p ó t e s e  d e  in d e p e n
O  o

dência entre as variáveis. Portanto, tudo se passa cano se as variáveis fosseminde 

pendentes, não existindo, por isto , uma relação causa e efeito entre os tipos de 

delta observados e os grupos dentais estudado.

Fato importante a ser œnsiderado é a maior ocorrência de del

tas apicais na incidência P-P an relação â V-L; 64,05% contra 35,95%. Esta predoni
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nância de ocxDinrência na incidência P-P ê retratada em todos os grupos dentais e t± 

pos de deltas apicais, excessão feita ao de tipo 2 dos incisivos centrais.

Uma apreciação matemática, utilizando o teste de diferença de 

duas proporções, mostra que é significante, á nível de 5%, a diferença existente ; 

isto leva a admitir a naior ocorrência de delta apical na incidência P-P, segund o 

os dados abaixo:

I -  = 1.96 

J o  = 2,15

Logo, sendo ^ ^ s t á  rejeitada a hipótese de igualdade e

acêita-se a hipótese alternativa de diferença entre as proporções estudadas.

Levando-se em conta que a incidência P-P não ê viável de oonse

cução clínica, pode-se deduzir as limitações da técnica radiográfica periapical u-

tilizada na rotina para o diagnóstico dos deltas apicais. Esta afirmação encontra

22
eco nos resultados do trabalho de LMJRICHESSE et al (1977) .

Ressalte-se, ainda, que a grande maioria dos dentes que ^ r e -  

sentaram delta apical, mostraram-no apenas em uma incidência: 14,9% da amostra;ape 

nas 2,75% da amostra mostraram delta apical nos dois sentidos.

Numa apreciação cotparativa entre nossos achados e os dos auto 

res referidos no capítulo 2, verificamos valores bastante contraditórios. Assim é 

que GREEIsr*'̂  (1955) encontrou uma proporção de 25% de "ramificações apicais" numa 

amostra de dentes inferiores anteriores, contra 17,66% por nós verificado, presu

mindo uma identidade de conceitos entre delta apical e ramaficação ^ical.

28
P K X S S E  & MENESES GCMES (1970), estudando caninos inferio -

res, diafanizados, encontraram a irrisória porcentagem de 3,6% de dentes ccm delta,

contra 28,42% por nós observado, neste mesmo elemento.

___ 29
PINEDA & KUTTLER (1972) , lasando metodologia semelhante a nos 

sa, encontraram porcentagem de dentes com delta ^ i c a l  que variou de zero a 2,1%. 

VERTOOCI^^ (1974) encontrou valores já \mi pouco maiores, entre 5 a 8% destes den

tes con deltas apicais.
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: •Acreditanos que as divergências havidas entre os achados pelos 

vários autores se deva, basicamente, a três fatores: 19) a diversificação de meto

dologia; 29) ao uso um tanto subjetivo dos conceitos de a l g m s  acidentes anatômi

cos canaliculares; 39) a grande dificuldade (que nós podemos atestar) de, radiogra 

ficamente, diferençar o delta apical de outras entidades anatômicas, como duas

aberturas de dois canais extremamente próximos. Atende â esta observação as afintia 

24
çoes de MAGEEAN (1972). De qualquer modo, quer anos ressaltar uma constante nos 

achados dos autores que estudaram a ocorrência de delta apiceil nesses três grupos: 

a maior ocorrência no grupo dos caninos.

5.2 - Estudo do evento "Canal Secundário"

As tabelas 5.1, 5.2 e 5.6 mostram uma baixa ocorrência de ca

nal secundário na amostra estudada: ^jenas 6 (seis) casos, (correspondendo a 6 

(seis) dentes, uma vez que nenhum dente mostrou canal secundário nos dois senti

dos) , num valor porcentual de 1,38 do total da amostra. Destes seis, quatro(4,21 % 

do total de casos) ocorreram em caninos e dois (1,17% do total de casos) em incis_i 

vos centrais.

J ^ s a r  desta diferença, o reduzido número destes eventos não 

permite uma ^reciação matanática mais profunda.

Quanto ao aspecto "incidência", nota-se que quatro casos foram 

detectados na incidência V-L contra dois na incidência P-P. Também aqui é válida a 

afirmação que fizemos há pouco sobre a inviabilidade de uma apreciação matanátic a 

dos eventos. Mas, de qualquer forma, o fato de existir canal secundário observável 

somente na incidência P-P, corrobora ccm a afirmação já feita de que a técnica ra

diográf ica habitual oferece limitações, ainda que, neste caso, de menor monta que 

no anteriormente discutido.

A  pequena ocorrência por nós observada parece estar em conso-

28
náncia com os achados de autores, como PICOSSE & MENESES GCMES (1970); PINEDA & 

___ 29
KUTTLER (1972), que encontraram porcentagan relativamente baixa de "canais ccm 

ramificações", o que inclui tanibán o canal secundário. No entanto, estes dados dis





cordam totalmente dos de VERIUCCI^^ (1974), que enaontrou porcentagem entre 80 a 

85% de canais secundários nestes três grupos dentais. Queremos esclarecer que este 

autor se referiu aos "canais laterais" cato divididos em três classes: cervicais , 

médios e apicais. Entendemos que este último deva corresponder ã conceituação por 

nós aceita de canal secundário. No entanto, caso este autor tenha identificado co

mo canal secundário os laterais médios, então seus dados estão menos distantes dos 

outros autores, numa vez que para estes encontrou porcentagens de ocorrência entre 

12% e 16%.

5.3 - Estudo do evento "SEPTO DE DENTINA"

Observamos na revista da literatura que os autores nem seitpre 

se referem ã presença deste acidente anatôtiico, mas se reportam ã bifurcação de ca 

nais (um por vestibular e outro por lingual) quase sertpre com reunião no terço ité 

dio ou apical. Isto, na verdade, deve corresponder à existência do septo de denti 

na. Por esta razão, estarotos discutindo os achados destes autores em relação aos 

nossos.

As tabelas 5.1, 5.2 e 5.6 oferecem uma visão pormenorizada da 

ocorrência do septo de dentina, onde se verificou a existência de 146 (cento e qua 

renta e seis) casos no total da amostra, representando 33,49%. A  ocorrência (em da 

dos porcentuais) foi maior no incisivo central, seguido pelo incisivo lateral e de 

pois o canino.

Os intervalos de confiança, mostrados na tabela 5.6 nos permi

tem afirmar que, para o caso do incisivo central, os valores esperados para estu

dos desta natureza serão maiores que os do canino, mas não necessariamente maiores 

que o dos incisivos laterais.

Ainda que não seja uma preocupação básica deste relatório a 

análise dos honi-aroos, uma apreciação dos dados porcentuais da tabela 5.2 nos dão 

conta da semelhança entre as ocorrências de septo de dentina nos lados direito e 

esquerdo, _isto em todos os grupos dentais estudados, mormente no incisivo central 

inferior.
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' Ê necessário ressaltar que os dados relativos â ocorrência de 

septo de dentina são extreniamente importantes para a énSodlontia, ima vez que este 

acidente anatômico não é detectado na incidência radiográfica clínica (V-L) .

A  análise da literatura por nós consultada indica que pratica 

mente todos os autores concordesn que os canais de dentes anteriores inferiores,di 

vididos pela presença de septo de dentina, em grande porcentagem convergem no ter 

ço médio ou apical, mas há grande divergência quanto ã presença de um ou mais fo- 

rames, ou seja, se esta convergência determina a formação de canal único nos ter

ços inferiores ou se continuam a concorrer dois canais próximos ccm forames sepa

rados. Vejam-se os achados de BARRET^ (1925) , GREHSI^^ (1955) , GIUNTOLI^^ (1957) , 

RANKINE-WILSaSI & HENRY^^ (1965) , AINAMO & Ii3E^ (1968) , DE DEUS^^ (1973) , BENJAMIN 

et al^ (1974), entre outros.

A  análise das 436 radiografias realizadas sob incidência P-P, 

para análise do septo de dentina, nos mostrou ser extremamente difícil concluir 

pela existência de dois forames ficais distintos, tendo em vista que, quando is

to ooorre, eles são tão próximos que, radiograf icamente, se t o m a  irtpraticável de

finí-los. Esta nossa afirmação parece ser corroborada pelos achados de PINEDA & 

___ 29
KUTTLER (1972) , que acharam, radiograf icamente, escassas ocorrências de dois fo 

rames. Aliás, MADEIRA & HETEM^^ (1973) , através de injeção de contraste em den - 

tes extraídos e DE DEUS ^^(1973) , através de diafanização, também encontraram re

duzidíssimo número de forames duplos. Esta acertiva também é confirmada por 

KEREKES & TRDNSTAD^^ (1977).

A  observação dos achados dos autores citados no capítulo 2 

nos indicam uma grande semelhança entre aqueles e os nossos porcentuais de ocor - 

rência, não só nos totais gerais das amostras estudadas, ocmo até na evidência de 

que o grupo dos caninos parece ser o de menor ocorrência de s ^ t o  de dentina.

5.4 - Estudo do evento "ABERIURA APICAL DO CANAL PRINCIPAL”

-'43-

A  incidência radiográfica P-P nos permite a observação deste
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acidente anatômico numa visão vestíbulo-lingual. A  tabela 5.7 mostra que, nesta 

visão, 84,17% dos dentes estudados têm seu canal principal se abrindo no vértice 

anatômico da raiz; 8,72% se abre por vestibular; apenas 1,15% se abre por lingual 

e 5,96% possuem delta do tipo 1, de forma que o canal principal se ramifica, se 

abrindo por vestibular e por lingual. É de se notar que esta distribuição porcen

tual praticamente se repete em todos os grupos dentais que, ccm relação a este 

acidente anatômico, se caiportam muito semelhantemente,ainda que a observação 

dos números indica uma discreta predominância de abertura no vértice para os inci 

sivos laterais.

A  incidência radiográfica V-L mostra uma visão próximo - pro

ximal da abertura do canal. Os dados referentes aos 436 dentes por nós estudados 

segimdo esta incidência, e reportados na tabela 5.7, mostram lama maior ocorrência 

de abertura no vértice, ocm discreta predcminância dos Incisivos centrais e late 

rais sobre os caninos. Pipós, em termos de ocorrência, vem a abertura por mesiale, 

em seguida, por distai, bastante inferiores em relação ã abertura no vértice, mas 

muito semelhantes entre si em todos os grupo dentais. Por último se situa, em t ^  

mos porcentuais, a abertura simultânea mesial-distal, coirrespondente aos elemen - 

tos dentais que apresentam delta do tipo 1.

Talvez um fato importante a considerar neste estudo, e de in

teresse endodôntico, seja a freeÿJência de dentes ccm canais se abrindo no vértice 

da raiz/ visto em ambos os sentidos: 76,83% da amostra estudada, can predcminân - 

cia, axi termos porcentuais, do incisivo lateral inferior, contra um equilíbrio dos 

outros dois grupos.

No tocante ã ocorrência deste evento, nossos achados confli

35 29
tam totalmente com os de VES^OCI (1974) e can os de PINEDA & KUTTLER (1972),

que obtiveram grandes porcentagens de abertura laterais dos forames. Este fato, 

nos parece, portanto, digno de ser estudado mais profundamente no futuro e possi

velmente se relacione can o critério pessoal dos autores sobre o que se configura 

\3ma abertura lateral.
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Estudo do evento "DIREÇÃO DO CANAL"

Queremos ressaltar que, para efeito de nosso estudo, os canais 

foram considerados retos quando sua direção era absolutamente retillnea ou fazia 

pequena curvatura semente no terço apical, segundo o mostrado na figura 4.5. Ain

da que não tenhamos firmado um rígido parâmetro matemático para estabelecermos o 

critério de "retilinidade", acreditamos que o conceito "reto" admitido esteja an 

consonância ccm a prática clinica-endodôntica.

Segundo este critério, os dentes estudados tem seus canais re 

tos em maciça porcentagan, ccmo pode ser observado na tabela 5.8, contra pequena 

porcentagem de canais curvos. Fato importante a se considerar é que a porcentagan 

de canais curvos visto na incidência P-P, que por impossível de realização clíni

ca poderia oferecer problemas ao endodontista, é muito reduzida (5,73% da amos

tra) .

Os três grxços dentais estudados se comportam semelhantanente 

quanto a este fenômeno, observado pela ótica de seus resultados absolutos e por

centuais .

Fato curioso, ainda que não possa ser entendido cano de valida 

de estatlstã-ca, é que nos 78 incisivos laterais inferiores direitos não foi encon 

trado nenhum canal curvo na incidência P-P (tabela 5.2) . Corparando-se os dados 

orifinais relativos a direção dos canais observados das duas incidências,notou-se 

grande diferença nmérica entre dentes con canais retos nos dois sentidos, (87,38% 

da amostra) e dentes con canais curvos nos dois sentidos (1,15%) . Ccm respeito a 

este fenômeno, os três grupos dentais se coiportam também muito semelhantemente , 

quando observados através de seus valores absolutos e porcentuais

Isto posto, parece que os dentes anteriores inferiores tân pe 

quenas chances de causar problanas ao endodontista, pelo menos con referência ã 

direção dos seus canais radiculares.

0 acentuado predomínio de canais retos no grupo dos caninos é 

ressaltado por PICOSSE & MENESES GOMES (1970) . No entanto, PINEDA & KÜTTLER 

(1972) encontraram porcentagens altas (58% a 70% aproximadamente) de canais cur

vos nos dentes anteriores inferiores. Esta discordância con nossos dados talvez 

se deva â diferença de conceituação de "canais retos e curvos".
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CAPlTULO 6

CONCLUSÕES

Os dados por nós obtidos - descritos e discutidos no capítulo 

5 - através de metodologia firmada no capítulo 4, nosparecatripermitir, con refe 

rência ã amostra estudada de 436 dentes anteriores inferiores, as conclusões se 

giointes;

1. Em consonância con o primeiro quesito de nossa proposição, 

apresentamos, em valores absolutos e porcentuais, os dados das ocorrências dos 

cinco eventos estudados no total da amostra de 436 dentes anteriores inferiores, 

obtidos em duas incidências radiogrâficas (P-P eV-L). Estes dados corpõem o "su 

mãrio 5-3" apresentado no capítulo 5 e inserido também neste capítulo, como ele 

mento de conclusão final.

2. No evento "delta apical", 64,05% da ocorrência foi observa 

da na incidência P-P e 35,95% na incidência V-L. Esta diferença é estatistica- 

mante significante. O  evento "septo de dentina" acusou uma ocorrência de 33,49% 

do total d<a amostra e só é observado na incidência P-P. O evento "canal secunda 

rio", de baixa ocorrência, não oferece elemento para uma análise mais profianda, 

mas, dois dos seis casos observados, foram na incidência P-P. Nos eventos "aber 

tura apical do forame do canal principal" e "direção do canal radicular",as o- 

corrências observadas nas duas incidências foram porcentualmente semelhantes ; 

no entanto, ressalta-se que acidentes de importância endodôntica, como abertura 

lateral do canal principal e direção curva do canal, foram detectados na inci

dência P-P em porcentagens de 15,83% e 5,73% da amostra, respectivamente. Os ãa 

dos aqui fornecidos pareçam nos permitir a afirmação que, realmente, a inviabi

lidade de realização clínica da radiografia na incidência P-P oferece limita-



ções à prática endodôntica.

3. Com referência ao evento "delta apical":

3.1 - a ocorrência no grupo de canino foi matematicamente 

maior que no grupo geral dos incisivos, sendo que neste, os incisivos centraise 

laterais mostraram ocorrência matematicamente semelhante;

3 . 2 - 0  delta do tipo 2 apresentou ocorrência de 62,92 % 

contra 37,08% do tipo 1; esta diferença, ainda que bastante acentuada, não ê es 

tatisticamente significante (a nível de 5%).

4. No que se refere ãs diferenças de ocorrências entre os gru 

pos dentais nos demais eventos estudados, podemos afirmar:

4.1 - No evento "canal secundário", dos seis casos obser

vados, quatro foram no grupo de canino, dois no de incisivo central e nenhum no 

de incisivo lateral.

4.2 - A  observação dos porcentuais de ocorrência do"septo 

de dentina" e respectivos intervalos de confiança nos indicam uma maior o c o r r ^  

cia nos grupos dos incisivos centrais e laterais (de ocorrências semelhantes en 

tre si) can relação ao dos caninos.

4.3 A  abertura do canal principal no vértice da raiz 

apresentou porcentuais de ocorrências altos e semelhantes entre sí em todos os 

grupos dentais estudados. Can relação âs ocorrências das várias aberturas fora 

do vértice, também os porcentuais oferecidos pelos três g n ç o s  são, de maneira 

geral, numericamente semelhantes. Estas observações são válidas para ambas as 

incidências radiográficas utilizadas. Quanto á ocorrência de dentes can canais 

se abrindo no vértice nos dois sentidos, o grupo dos incisivos laterais inferio 

res apresentou uma discreta predominância porcentual, contra um maior equilíbrio 

dos outros dois grupos.

4.4 - Visto sob a ôtica dos seus valores porcentuais, a 

ocorrência de canais reto é muito semelhante nos três grupos dentais, tanto nas 

incidências P-P e V-L cano em ambas ooncanitantemente. A  mesma afirmação pode 

ser feita, de maneira geral, can relação ãs ocorrências de canais curvos.
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