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RESUMO 

 

 

Rodrigues, Evaldo Almeida. Espessura mínima de dentina em raízes mesiais de 

molares inferiores: Um estudo através de microtomografia computadorizada [tese]. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 

 

O objetivo deste estudo foi investigar a espessura mínima de dentina na raiz mesial 

de molares inferiores e verificar sua correlação com algumas variáveis anatômicas 

(comprimento do dente/raiz, profundidades das concavidades mesiais e distais, e 

distâncias entre os orifícios dos canais) através da micro-tomografia computadorizada 

(micro-CT). Este estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira, 50 raízes mesiais 

de molares inferiores foram escaneadas e avaliadas até 7 mm abaixo da região de 

furca. Aproximadamente 470 cortes axiais por raiz foram analisados para medir a 

menor espessura de dentina de ambas regiões, mesial e distal, dos canais mesiais. 

Os resultados mostraram que, em média, as espessuras mínimas de dentina foram 

1.13 ± 0.21 mm e 1.10 ± 0.21 mm para os canais mésio-vestibular e mésio-lingual, 

respectivamente. Essa espessura mínima de dentina foi localizada principalmente no 

terço médio da raiz, com menores valores observados em direção mesial das raízes 

em 22% e 18% dos canais mésio-vestibular e mésio-lingual, respectivamente. Na 

segunda etapa, 28 raízes mesiais de molares inferiores, tendo dois canais 

independentes (n = 56), foram escaneadas e divididas em 2 grupos (n = 28 canais) de 

acordo com o comprimento da raiz mesial: grupo 1 (8 a 9.6 mm) e grupo 2 (11.5 a 

13.1 mm). A posição e direção das áreas de menor espessura dentinária foram 

avaliadas e correlacionadas com a profundidade das concavidades mesial e distal, e 

a distância entre os orifícios dos canais. A análise estatística mostrou que nenhuma 

diferença foi observada entre os grupos 1 e 2 em relação à espessura mínima de 

dentina, e profundidade e concavidades mesiais e distais (p > 0.05). A posição das 

áreas de menor espessura dentinária nos grupos 1 e 2 foi observada em direção distal 

(60.7% e 71.4%, respectivamente) e em direção mesial (39.3% e 28.6%, 

respectivamente). As correlações foram positivas quando comparados ao nível da raiz 

com o comprimento do dente/raiz, a profundidade da concavidade distal com o 

comprimento da raiz, direção e medida das áreas de menor espessura dentinária, bem 

como distância entre os orifícios dos canais com espessura de dentina e profundidade 



 

 

 

da concavidade mesial. Com base na análise da espessura mínima de dentina em 

raízes mesiais de molares inferiores, concluiu-se que a menor espessura de dentina 

não está localizada apenas na direção distal da raiz; a posição vertical da menor 

espessura de dentina em relação à furca é, principalmente, no terço médio da raiz; e 

o comprimento da raiz mesial, a distância entre os orifícios dos canais e as 

profundidades das concavidades das raízes dos molares inferiores podem ser fator 

preditivo para posição e direção das áreas de  menor espessura dentinária.   

 

Palavras-chave: molar inferior, raiz mesial, espessura dentinária, microtomografia 

computadorizada, zona de risco. 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 

Rodrigues EA. Minimal dentin thickness in mesial roots of mandibular molars: A study 

using micro-computed tomographic (micro-CT) [thesis]. Niterói: Fluminense Federal 

University, School of Dentistry; 2019. 

 

The aim of this study was to investigate the minimal dentine thickness of the mesial 

root of mandibular molars and to verify its correlation with some anatomical variables, 

such as tooth/root length, depth of mesial and distal grooves and canal orifice distance, 

using micro-computed tomographic (micro-CT) technology and digital image analysis. 

This study was performed in two parts. In the first, 50 mesial roots of mandibular molars 

were selected, scanned and evaluated up to 7mm below the furcation area. 

Approximately 468 slices per root were analyzed to measure the smallest dentine 

thickness from both distal and mesial regions of the mesial canals. Results showed 

that the mean minimal dentine thickness values in the mesiobuccal and mesiolingual 

canals were 1.13 ± 0.21mm and 1.10 ± 0.21mm, respectively, and that this minimal 

dentine thickness was mostly located in the middle third of the root, with the smallest 

values observed towards the mesial aspect of the roots in 22% and 18% of the 

mesiobuccal and mesiolingual canals, respectively. In the second part, 28 mesial roots 

of mandibular molars having two independent canals (n=56) were scanned and divided 

into groups (n=28 canals), according to the length of the mesial root: Group 1 (8 to 

9.6mm) and Group 2 (11.5 to 13.1mm). The position and direction of the areas of 

smallest dentine thickness were evaluated and correlated with the depth of the mesial 

and distal grooves, and the distance between canal orifices. Statistical analysis 

showed that, no difference was observed between groups 1 and 2 regarding the 

minimal dentine thickness and depth of mesial and distal grooves (p > 0.05). The 

position of the areas of smallest dentine thickness in groups 1 and 2 was observed 

towards the distal (60.7% and 71.4%, respectively) and mesial (39.2% and 28.6%, 

respectively) directions. Orifice distance in group 2 (4.49 ± 0.75mm) was significantly 

greater than group 1 (3.76 ± 0.89mm) (p < 0.05). Correlations were positive when 

compared (i) the root level with root/tooth lengths, (ii) the depth of the distal groove 

with root length, direction and thickness of the areas of smallest dentine thickness, as 

well as, (iii) canal orifice distance with dentine thickness and mesial groove depth. 



 

 

 

Based on the analysis of the minimal dentine thickness in the mesial roots of 

mandibular molars, it was concluded that (1) the smallest dentine thickness is not 

located only towards the distal aspect of the root and may be located to the mesial 

direction; (2) the vertical position of the smallest dentine thickness in relation to the 

furcation area is mostly at the middle third of the root; (3) the length of the mesial root, 

the distance between canals orifices and the depth of the distal groove of mandibular  

molars might be a predictive factor for the position and direction of the areas of smallest 

dentine thickness. 

 

Keywords: mandibular molar, mesial root, dentin thickness, micro-computed 

tomographic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Rotina para análise de imagens desenvolvida para medir a 
espessura mínima de dentina utilizando o plug-in Bone J implementado dentro 
do software Fiji / Image J. 

20 

  
Figura 2 - Modelos 3D com códigos de cores representando mapeamento 
tridimensional da menor espessura de dentina. 

20 

  
Figura 3 - Imagens importadas para o software V-works 4.0 para construção 
de modelos 3D das superfícies das raízes e dos canais. 

22 

  
Figura 4 - Determinação do eixo central de cada canal conectando os pontos 
que representam a intercessão entre o maior e menor do canal nas imagens 
escolhidas. 

23 

  
Figura 5 - (A) Cortes axiais com intervalos de 0,1 mm gerados com software 
Kappa II em toda extensão da raiz. (B) Corte axial individual. 

23 

  
Figura 6 - (A) Cálculos dos dados referentes à espessura mínima de dentina 
(valor, localização cérvico-apical e direção mesial-distal), profundidade das 
concavidades presentes nas faces mesiais e distais da raiz e valor da 
curvatura 3D. (B) Medida das distâncias entre os orifícios de entradas dos 
canais. (C) Modelos 3D com códigos de cores. 

24 

  
Figura 7 - Planilha Excel com dados calculados pelo software Kappa II. 25 
  
Figura 8 - (A) Áreas de menor espessura dentinárias assumiram uma 
localização na parede mesial da raiz em 22% dos canais mésio-linguais. (B) 
Áreas de menor espessura dentinárias assumiram uma localização na parede 
mesial da raiz em 18% dos canais mésio-vestibulares. 

27 

  
Figura 9 - Modelos 3D com códigos de cores das raízes mostrando espessura 
variável de dentina com possibilidade da área de menor espessura de dentina 
estar situada na parede mesial das raízes de alguns dentes. 

29 

  
Figura 10 - Gráficos de distribuição dos parâmetros anatômicos relacionados 
com as áreas de menor espessura dentinária obtidas nas raízes mesiais de 
molares inferiores com diferentes comprimentos [grupo 1 (n = 28) e grupo 2 (n 
= 28)]. (A) Profundidade das concavidades mesial e distal e menor espessura 
de dentina. (B) Distâncias entre os orifícios de entrada dos canais e localização 
cérvico-apical das áreas de menor espessura dentinária. 

32 

  
Figura 11 - Modelos 3D codificados por cores com seções transversais do 
terço coronal, e do início e final do terço médio representando a espessura de 
dentina. As áreas espessas são representadas pelas cores azul e verde, 
enquanto a cor vermelha indica as áreas mais finas da dentina. 
 

34 



 

 

 

Figura 12 - Imagens analíticas do plano de corte mostrando as áreas de         35 
menor  espessura  de dentina relacionadas aos canais mésio-vestibular e 
mésio-lingual.  
 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Menor espessura de dentina e localização cérvico-apical da menor 
espessura de dentina. 

26 

  
Tabela 2 - Distribuição da localização cérvico-apical da menor espessura de 
dentina ao longo das secções transversais em todos os espécimes. 

27 

  
Tabela 3 - Média, desvio padrão e variação dos valores de espessura mínima 
de dentina, sua posição em relação à furca (localização cérvico-apical), 
profundidade das concavidades mesial e distal, e distância entre os orifícios 
de entradas dos canais. 

31 

  
Tabela 4 - Coeficientes de correlação de Pearson e Spearman calculados 
entre parâmetros anatômicos avaliados em 56 canais mesiais de molares 
inferiores. 

37 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E UNIDADES 

 

 

º Grau 

% por cento 

μm micrômetro 

kV quilovolt 

Ma miliampère 

3D tridimensional 

micro-CT micro-tomografia computadorizada 

Mm milímetro 

ROI Region of interest 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 

SSPS Statistical Package for the Social Sciences 

  ~                       Aproximadamente 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 15 

2 PROPOSIÇÃO 17 

3 MATERIAL E MÉTODO 18 

3.1 CÁLCULO PARA O TAMANHO DA AMOSTRA  18 

3.2 EXPERIMENTO 1 18 

3.2.1 Seleção da Amostra e Obtenção das Imagens 18 

3.2.2 Análise das Imagens  19 

3.3 EXPERIMENTO 2 21 

3.3.1 Seleção da Amostra e Obtenção das Imagens e Divisão dos Grupos 21 

3.3.2 Análises das Imagens 22 

3.3.3 Análise Estatística 25 

4 RESULTADOS 26 

4.1 RESULTADOS DO EXPERIMENTO 1 26 

4.2 RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2 30 

5 DISCUSSÃO 38 

5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 38 

5.2 DISCUSSÃO DA METODOLOGIA 41 

6 CONCLUSÕES 44 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 45 

   ANEXO 1 50 

   ANEXO 2 53 

   ANEXO 3                                                                                                              59 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



15 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 
O molar inferior geralmente possui duas raízes separadas, sendo que a 

raiz mesial apresenta frequentemente uma complexa configuração do sistema 

de canais radiculares, incluindo istmos, comunicações, ramificações, canais 

acessórios e deltas (WOLF et al. 2016)51. Por ser o dente da arcada submetido 

ao tratamento endodôntico com maior frequência (WAYMAN et al. 1994)49, 

diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de promover um melhor 

entendimento de sua complexa morfologia (DE PABLO et al. 2010, DE PABLO 

et al. 2012,  SOUZA-FLAMINI et al. 2014, VERSIANI et al. 2016, WOLF et al. 

2016)12, 13, 44, 47, 51. 

Durante o planejamento para o tratamento endodôntico do molar inferior, 

algumas características morfológicas merecem uma maior atenção para que se 

possa alcançar resultados previsíveis com maior segurança. Em um importante 

estudo, BOWER (1979)5 demonstrou que a região de furca das raízes dos 

molares inferiores possui um aspecto de concavidade em 100% das raízes 

mesiais e em 99% das raízes distais a 2 mm abaixo da divisão das raízes. 

Observou ainda que as concavidades presentes nas raízes mesiais foram 

maiores que as das raízes distais em 84% dos casos. No ano seguinte, ABOU-

RASS et al. (1980)1, em um estudo que se tornou um clássico na Endodontia, 

demonstraram que os canais mesiais dos molares inferiores não assumem uma 

posição central em relação à raiz. Esses autores relataram também que a área 

situada entre o canal e a furca da raiz, devido à presença das concavidades 

citadas por BOWER (1979)5, apresentava paredes mais finas e com uma menor 

espessura de dentina. Esta região foi nomeada por eles como "zona de risco”. 

Desde então, a zona de risco vem sendo associada a uma região da raiz com 

uma maior probabilidade de ocorrência de acidentes iatrogênicos durante o 

preparo mecânico. Em outras palavras, uma instrumentação e consequente 

alargamento do espaço radicular mais excessivo pode levar a uma diminuição 

acentuada da espessura da parede dentinária na região da concavidade, 

podendo até mesmo resultar em uma perfuração em forma de rasgo radicular 

em direção à furca (ABOU-RASS et al. 1980, LIM & STOCK 1987, PILO et al. 
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1998; IMURA et al. 2001, COUTINHO-FILHO et al. 2002, GARCIA-FILHO et al. 

2003, PÉCORA & CAPELLI 2006)1, 30, 37, 21, 10, 17, 35. 

Essa preocupação com a zona de risco se tornou mais acentuada com 

apos a popularização das brocas de Gates Glidden para a realização do pré-

alargamento dos terços cervical e médio do canal, manobra importante para 

facilitar o subsequente domínio e preparo do terço apical (KESSLER et al. 

1983)26. Com a introdução dos sistemas de níquel-titânio com instrumentos de 

conicidades variadas, a questão ao redor da Zona de Risco foi novamente trazida 

à tona devido a preocupação com o risco de desgastar demais os canais mesiais, 

ou mesmo perfurá-los, ou ainda fragilizar demasiadamente as raízes nessa 

importante região para a biomecanica do dente (SAUÁIA 2006)42. 

Inúmeros estudos foram realizados objetivando caracterizar a região de 

menor espessura de dentina nas raízes mesiais dos molares inferiores, e os 

resultados mostram uma grande variabilidade tendo as zonas de risco, antes da 

instrumentação, descritas a 4 mm (KESSLER et al. 1983)26, 3 mm (LIM & STOCK 

1987)30, 2 mm (GARCIA-FILHO et al. 2003)17 ou 1.5 mm (BERUTTI & FEDON 

1992)4 abaixo da furca nas raízes mesiais dos molares inferiores. Essa 

discrepância nos resultados pode ser explicada pela natureza destrutiva dos 

métodos utilizados, onde, na maioria deles, cortes foram realizados em níveis 

aleatoriamente escolhidos nas raízes, e análises e medidas foram feitas apenas 

nos locais selecionados, não havendo uma varredura completa da raiz. 

Portanto, o estudo das áreas de menor espessura dentinária ao longo de 

toda raiz mesial do molar inferior ainda é um tópico a ser desvendado, assim 

como o entendimento das possíveis influências que as diferentes características 

morfológicas das raízes podem exercer nessas regiões. O objetivo maior desse 

conhecimento é possibilitar ao clínico um planejamento mais confiável e 

previsível para o tratamento endodôntico, buscando prevenir erros de 

procedimentos decorrentes do preparo mecânico dessa região. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

O presente estudo teve como objetivo: 

 

 

1) Determinar as áreas de menor espessura de dentina ao longo dos terços 

cervical e médio das raízes mesiais dos molares inferiores associando a 

análise digital de imagens e a micro-tomografia computadorizada (micro-

CT)  

2) Verificar se características anatômicas das áreas de menor espessura de 

dentina (medida, localização cérvico-apical e direção mesial-distal) se 

correlacionam com aspectos morfológicos da raiz (comprimento, 

profundidade das concavidades mesiais e distais, e distâncias entre os 

orifícios de entradas dos canais). 

 

 

Foram testadas as seguintes hipóteses: 

 

 

1) As medidas das áreas de menor espessura de dentina apresentam 

correlação com comprimento do dente/raiz; 

2) Existe correlação entre a localização das áreas de menor espessura de 

dentina e o comprimento do dente/raiz; 

3) Existe correlação entre as direções das áreas de menor espessura de 

dentina e os valores das concavidades distais e mesiais da raiz; 

4) Existe correlação entre as medidas das áreas de menor espessura e as 

distâncias entre os orifícios de entradas dos canais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 CÁLCULO PARA O TAMANHO DA AMOSTRA 

 

 

 O presente estudo foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, em 03/05/2019, tendo por base o 

parecer consubstanciado de número 3.300.181 (ANEXO I). 

 O tamanho da amostra a ser estudada foi estimado seguindo o cálculo do 

tamanho do efeito dos resultados de um estudo anterior (DWIVEDI et al. 2014)15. 

Eles correlacionaram o comprimento da raiz com a espessura da dentina e 

encontraram uma correlação para H1 = 0,58. Seguindo a família exatc e um 

modelo de correlação bivariável normal com erro do tipo alfa de 0,05 e um poder 

do estudo de 0,95 (G * Power 3.1 para Macintosh; Heinrich Heine, Universität 

Dusseldorf, Dusseldorf, Alemanha), 43 amostras foram indicadas como o ideal 

mínimo de tamanho total para o presente estudo. 

 

 

3.2 EXPERIMENTO 1 

 

 

3.2.1 Seleção da Amostra e Obtenção das Imagens 

 

 

Inicialmente, 100 primeiros e segundo molares inferiores com raízes 

moderadamente curvas (10-20º), de acordo com o método de SCHNEIDER 

(1971)43, foram escaneados em um aparelho de micro-CT (SkyScan 1173; 

Bruker micro-CT, Kontich, Bélgica) utilizando os seguintes parâmetros: tamanho 

de pixel de 14.25 µm, 70 kV e 114 mA de energia, 180º de rotação, média de 4 

frames, passo de rotação de 0.7º e filtro de alumínio de 1 mm. A correção de flat-

field foi realizada antes dos escaneamentos para corrigir as variações de 

sensibilidade dos pixels da câmera. Posteriormente, as imagens aquisitadas 

foram reconstruídas com o software NRecon v.1.6.10 (Bruker micro-CT) 
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utilizando correção de artefato de anel de 3-5, correção de beam hardening de 

35-45% e limites de contrastes de 0-0,05, e ROI ajustado para a raiz mesial, 

resultando em 700-800 imagens transversais por dente. Em seguida, 50 molares 

inferiores com dois canais separados (terços cervical e médio) na raiz mesial 

foram selecionados. Dentes que apresentaram cárie na raiz, trincas, fraturas, 

reabsorções internas ou externas e tratamento endodôntico já realizado foram 

excluídos do estudo. O volume de interesse para análise das imagens foi 

selecionado da região de furca (primeira imagem transversal que aparecia na 

separação das raízes) até o final do terço médio das 50 raízes mesiais incluídas 

no estudo, com aproximadamente 470 imagens por raiz, totalizando, em média, 

23,400 secções transversais.  

 

 

3.2.2 Análise das Imagens  

 

 

Uma rotina para análise das imagens foi desenvolvida para medir a 

espessura mínima de dentina tanto na região mesial quanto na distal das raízes 

mesiais selecionadas. Para tanto, foi utilizado um plug-in anteriormente validado 

(DOUBE et al. 2010)14, o Bone J, que foi implementado dentro do software Fiji / 

Image J (Fiji v.1.51 n; Madison, WI, EUA). Primeiro, um filtro mediano 3D foi 

aplicado em todo o conjunto de imagens com o objetivo de reduzir o ruído geral. 

Em seguida, a dentina foi binarizada usando um limiar de segmentação (mínimo) 

e o plug-in Bone J foi usado para identificar a medida e a localização da menor 

espessura de dentina relacionada a cada canal (mésio-vestibular e mésio-

lingual) de todas as raízes mesiais analisadas (Figura 1). 
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Figura 1. Rotina para análise de imagens desenvolvida para medir a espessura 
mínima de dentina utilizando o plug-in Bone J implementado dentro do software 
Fiji / Image J. 
 

 

Um mapeamento 3D da menor espessura de dentina foi criado no 

software CTAn v.1.15 (Bruker micro-CT) e depois carregado no software CTVox 

v.3.3 (Bruker micro-CT) para gerar modelos 3D com códigos de cores das raízes 

analisadas (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Modelos 3D com códigos de cores representando mapeamento 
tridimensional da menor espessura de dentina. 
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3.3 EXPERIMENTO 2 

 

 

3.3.1 Seleção da Amostra e Obtenção das Imagens e Divisão dos Grupos 

 

 

 Imagens de 120 molares inferiores com raízes moderadamente curvas 

(10-20º), de acordo com o método de SCHNEIDER (1971)43, foram obtidas da 

mesma maneira relatada acima no Experimento 1. O software DataViewer 

v.1.5.6 foi utilizado para avaliar as configurações dos canais e medir o 

comprimento da raiz mesial de cada espécime. Essa medida foi feita levando em 

consideração a distância vertical entre dois planos horizontais perpendiculares 

ao longo do eixo da raiz, um passando na junção cemento-esmalte na face 

vestibular da coroa e outro, paralelo ao primeiro, no final do ápice anatômico. De 

acordo com a configuração do canal e comprimento da raiz, 28 raízes mesiais 

foram selecionadas, medindo de 8 a 13 mm de comprimento e apresentando 

dois canais separados nos terços cervical e médio, sendo um mésio-vestibular e 

outro mésio-lingual, totalizando 56 canais. Nenhum dos dentes selecionados 

apresentava cárie na raiz, trincas, fraturas, reabsorções internas ou externas e 

tratamento endodôntico já realizado. Dessa maneira, os espécimes foram 

divididos em 2 grupos (n = 28 canais), de acordo com o comprimento da raiz 

como descrito no quadro abaixo: 

 

 

 
Grupo 

 
Comprimento das raízes 

 

I  Raízes entre 8 e 9.6 mm (8.71 ± 0.52 mm) 

II Raízes entre 11.5 e 13.1 mm (11.98 ± 0.31 mm) 

 

 

 

3.3.2 Análises das Imagens 
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 As imagens correspondentes às reconstruções de cada espécime foram 

reformatadas para o padrão DICOM utilizando o software Dicom CT (Bruker 

micro-CT). Em seguida, a sequência de imagens DICOM foi importada para o 

software V-works 4.0 (Cybermed Inc., Seoul, Coréia do Sul) com objetivo de 

construir modelos 3D das superfícies das raízes e dos canais (Figura 3) e 

determinar o eixo central de cada canal e sua curvatura. 

 

 

 

Figura 3. Imagens importadas para o software V-works 4.0 para construção de 
modelos 3D das superfícies das raízes e dos canais. 
 

 

 Para cada canal, um mínimo de 5 e um máximo de 15 imagens foram 

escolhidos e, em cada uma delas, o maior e o menor eixo do canal foram 

plotados manualmente. Os pontos de intercessão desses eixos foram 

conectados para determinar o eixo central do canal como descrito por LEE et al. 

(2006)28 (Figura 4). 
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Figura 4. Determinação do eixo central de cada canal conectando os pontos que 
representam a intercessão entre o maior e o menor eixo do canal nas imagens 
escolhidas. 
 

 

 Depois, as coordenadas correspondentes aos modelos 3D da raiz e dos 

canais e dos eixos centrais foram importadas para o software Kappa II (Blue 

Mountain Consulting; San Diego, CA, EUA), onde foram gerados cortes 

transversais com intervalos de 0,1 mm em toda a raiz (Figura 5A e B). 

 

 

 

Figura 5. (A) Cortes transversais com intervalos de 0,1 mm gerados com o 
software Kappa II em toda extensão da raiz. (B) Corte transversal individual. 
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 As medidas referentes à espessura mínima de dentina (valor, localização 

cérvico-apical e direção mesial-distal), profundidade das concavidades 

presentes nas faces mesiais e distais da raiz, e valor da curvatura 3D foram 

calculadas automaticamente (Figura 6A), e as distâncias entre os orifícios de 

entrada dos canais foram determinadas levando-se em consideração o nível 

imediatamente abaixo da junção cemento-esmalte na face vestibular da coroa 

(Figura 6B). Por último, um mapeamento 3D da menor espessura de dentina foi 

criado no software CTAn v.1.15 e depois carregado no software CTVox v.3.3 

para gerar modelos 3D com códigos de cores de todas as raízes analisadas 

(Figura 6C). 

 

 

 

Figura 6. (A) Cálculos dos dados referentes à espessura mínima de dentina 
(valor, localização cérvico-apical e direção mesial-distal), profundidade das 
concavidades presentes nas faces mesiais e distais da raiz, e valor da curvatura 
3D. (B) Medida das distâncias entre os orifícios de entrada dos canais. (C) 
Modelos 3D com códigos de cores 
 

 

 Os dados obtidos alimentaram uma planilha Excel 

(Microsoft, Washington, EUA) (Figura 7). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Figura 7. Planilha Excel com dados calculados pelo software Kappa II. 

 

 

3.3.3 Análise Estatística 

 

 

 A distribuição dos dados foi analisada para cada parâmetro estudado 

usando o teste Shapiro-Wilk. O teste t foi usado para comparar as espessuras 

mínimas de dentina, profundidade das concavidades presentes nas faces 

mesiais, e as distâncias entre os orifícios de entrada dos canais, enquanto o 

teste não paramétrico Mann-Whitney U foi utilizado para avaliar a profundidade 

da concavidade distal. Coeficientes de Pearson e Spearman foram calculados 

para identificar a existência de potenciais correlações entre os parâmetros 

anatômicos avaliados. O nível de segurança foi ajustado em 5% (SPSS v.21.0 

software; SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 RESULTADOS DO EXPERIMENTO 1 

 

 

 A Tabela 1 descreve dados sobre os valores em mm das menores 

espessuras dentinárias assim como sua localização cérvico-apical. Os valores 

para os canais mésio-vestibulares variaram de 0.67 - 1.93 mm, com uma média 

de 1.13 ± 0.22 mm. Para os canais mésio-linguais, essa variação foi de 0.77 - 

1.89 mm, com uma média de 1.10 ± 0.21 mm. 

 

 

Tabela 1 - Menor espessura de dentina e localização cérvico-apical da menor 
espessura de dentina. 

 
Menor espessura de 

dentina - Canais mésio-
vestibulares (mm) 

Menor espessura de 
dentina - Canais 

mésio-linguais (mm) 

Localização 
cervico-apical (mm) 

Média ± DP 1.13 ± 0.22 1.10 ± 0.21 4.37 ± 1.68 

Variação 0.67 - 1.93 0.77 - 1.89 1.1 - 7 

  

 

 As áreas de menor espessura dentinárias assumiram uma localização na 

parede mesial da raiz em 22% dos canais mésio-linguais e 18% dos canais 

mésio-vestibulares (Figura 8A e B). Quando comparados numa mesma secção 

transversal, os valores correspondentes aos canais mésio-vestibulares diferiram 

dos encontrados nos canais mésio-linguais em 71% dos casos. 
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Figura 8. (A) Áreas de menor espessura dentinárias assumiram uma localização 
na parede mesial da raiz em 22% dos canais mésio-linguais e (B) 18% dos 
canais mésio-vestibulares. 
 

 

 A Tabela 2 mostra a localização cérvico-apical da menor espessura de 

dentina de todos os espécimes distribuídos em intervalos de 1 mm. 

 

 

Tabela 2 - Distribuição da localização cérvico-apical da menor espessura de 
dentina ao longo das secções transversais em todos os espécimes. 

Localização cérvico-apical 
% de secções 
transversais 

Cumulativo % 

1-2 mm 9.7 % 9.7 % 

2-3 mm 13 % 22.7 % 

3-4 mm 12.8 % 35.5 % 

4-5 mm 27.1 % 62.6 % 

5-6 mm 21 % 83.6 % 

6-7 mm 16.4 % 100 % 

 

 

 A análise qualitativa dos modelos 3D com códigos de cores das raízes 

(Figura 9) validou esses resultados demostrando que a posição não centralizada 

dos canais da raiz mesial do molar inferior, associado ao formato assimétrico 
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dessa raiz, resultaram em uma espessura variável de dentina em diferentes 

níveis (localização cérvico-apical) e direção (mesial e distal), mostrando a 

possibilidade de a área de menor espessura de dentina estar situada na parede 

mesial das raízes de alguns dentes. 

 

 

 

Figura 9. Modelos 3D com códigos de cores das raízes mostrando espessura 
variável de dentina com possibilidade de a área de menor espessura de dentina 
estar situada na parede mesial das raízes de alguns dentes. 
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4.2 RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2 

 

 

 A Tabela 3 descreve os dados referentes aos valores de espessura 

mínima de dentina, posição em relação à furca (localização cérvico-apical), 

profundidade das concavidades mesial e distal, e distância entre os orifícios de 

entrada dos canais - dados obtidos após análise de 56 canais de raízes mesiais 

de molares inferiores. Nenhuma diferença estatisticamente significante foi 

observada na média da espessura mínima de dentina entre o grupo 1 (0.86 ± 

0.15 mm) e o grupo 2 (0.89 ± 0.14 mm) (p > 0.05). Houve diferença 

estatisticamente significante entre a localização cérvico-apical da espessura 

mínima de dentina entre os grupos (p < 0.05); porém, em ambos os grupos, essa 

localização se encontrou no terço médio da raiz. As profundidades das 

concavidades mesiais e distais, nos mesmos níveis de localização da espessura 

mínima de dentina, não apresentaram diferenças estatisticamente significantes 

(p > 0.05), enquanto que as distâncias dos orifícios de entrada dos canais do 

grupo 2 (4.49 ± 0.75 mm) foram maiores do que as do grupo 1 (3.76 ± 0.89 mm), 

apresentando significância estatística (p < 0.05). No geral, as áreas de menor 

espessura dentinária nos grupos 1 e 2 assumiram uma localização na parede 

distal da raiz (60.7% e 71.4%, respectivamente); porém, elas também 

apareceram na parede mesial da raiz em vários espécimes (39.3% no grupo 1 e 

28.6% no grupo 2). 
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Tabela 3. Média, desvio padrão e variação dos valores de espessura mínima de 
dentina, sua posição em relação à furca (localização cérvico-apical), 
profundidade das concavidades mesial e distal, e distância entre os orifícios de 
entradas dos canais. 

Parâmetros Grupo 1 (n = 28) Grupo 2 (n = 28) 

Espessura mínima de dentina 0.86 ± 0.15 (0.5-1.22) 0.89 ± 0.14 (0.67-1.27) 

Localização cérvico-apical 4.46 ± 1.45 (1.10-6.20) 6.51 ± 2.00 (1.80-8.40) 

Profundidade da concavidade 
distal 

0 .46 ± 0.20 (0.16-1.14) 0.54 ± 0.18 (0.27-0.85) 

Profundidade da concavidade 
mesial 

0.36 ± 0.21 (0.07-0.82) 0.33 ± 0.16 (0.04-0.59) 

Distâncias entre os orifícios de 
entrada dos canais 

3.76 ± 0.89 (2.36-5.58) 4.49 ± 0.75 (3.28-6.08) 

 Os valores em negrito são diferenças estatisticamente significantes (p < 0.05). 

 

 

 Gráficos de distribuição dos parâmetros anatômicos em cada grupo são 

mostrados nas Figuras 10A e B. Não foi observada diferença estatística entre 

os grupos em relação às variáveis mostradas em (A) (p > 0.05); porém, uma 

diferença estatisticamente significante foi encontrada nas variáveis apresentas 

em (B) (p < 0.05). 
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Figura 10. Gráficos de distribuição dos parâmetros anatômicos relacionados 
com as áreas de menor espessura dentinária obtidas nas raízes mesiais de 
molares inferiores com diferentes comprimentos [Grupo 1 (n = 28) e Grupo 2 (n 
= 28)]. (A) Profundidade das concavidades mesial e distal e menor espessura de 
dentina. (B) Distâncias entre os orifícios de entrada dos canais e localização 
cérvico-apical das áreas de menor espessura dentinária. 
 

 

 Não foi observada diferença estatística entre os grupos nas variáveis 

mostradas em (A) (p > 0,05), enquanto diferença estatística foi encontrada nas 

variáveis em (B) (p < 0,05). 
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Modelos 3D com códigos de cores das raízes mostraram que os canais 

da raiz mesial do molar inferior assumem uma posição não centralizada 

associada ao formato assimétrico dessa raiz, resultando em uma espessura 

variável de dentina em diferentes níveis e direção da raiz (Figura 11). Também 

foram geradas imagens analíticas do plano de corte mostrando as áreas de 

menor espessura de dentina relacionadas aos canais mésio-buccal e mésio-

lingual (Figura 12). 

 

 

 

Figura 11. Modelos 3D codificados por cores com seções transversais do terço 

coronal e do início e final do terço médio representando a espessura de dentina. 

As áreas espessas são representadas pelas cores azul e verde, enquanto a cor 

vermelha indica as áreas mais finas da dentina. 
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Figura 12. Imagens analíticas do plano de corte mostrando as áreas de menor 
espessura de dentina relacionadas aos canais mésio-vestibular e mésio-lingual. 
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 A Tabela 4 mostra a correlação entre os parâmetros anatômicos avaliados 

na raízes mesiais dos molares inferiores. Uma correlação positiva foi encontrada 

entre a localização cérvico-apical da área de menor espessura de dentina e o 

comprimento do dente/raiz (p < 0.05), sendo que, quanto maior o comprimento, 

mais deslocada para apical se encontra essa área. 

 Também foi encontrada uma correlação positiva (p < 0.05) entre a 

profundidade das concavidades presentes nas faces distais da raiz com o 

comprimento da raiz, e com a medida e direção (mesial ou distal) da área de 

menor espessura dentinária, mostrando que a presença de concavidades distais 

profundas pode estar relacionada com raízes longas e áreas menos espessas 

de dentina, localizadas principalmente na parede distal da raiz. Da mesma 

maneira, concavidades mesiais mais profundas se correlacionaram 

positivamente com áreas de menor espessura dentinárias localizadas na parede 

mesial da raiz (p < 0.05). Por fim, foi observado que quanto maior a distância 

entre os orifícios de entrada dos canais, maior foi a medida da espessura mínima 

de dentina (p < 0.05). 
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Tabela 4 - Coeficientes de correlação de Pearson e Spearman calculados entre parâmetros anatômicos avaliados em 56 canais 
mesiais de molares inferiores 

 
Comprimento 

do dente 

Comprimento 

da raiz 

Espessura 

dentinária 

Direção da 

menor 

espessura  

Distância entre 

os canais 

Espessura dentinária .11 .07 — .13 .38 (r2= .14) 

 

Localização cérvico-

apical 

.54 (r2 = .26) .49 (r2 = .24) -.01 .17 N.T. 

 

Direção da menor 

espessura 

-.12 -.12 .13 — .01 

 

Profundidade da 

concavidade mesial 

-.03 .02 .01 .39 (r2= .18) .36 (r2= .13) 

 

Profundidade da 

concavidade distal 

.22 .28 (r2= .08) -.45 (r2= .21) .40 (r2= .14) -.013 

Distância entre os 

orifícios de entrada dos 

canais 

N.T. N.T. .38 (r2= .14) .01 — 

       Os valores em negrito são a diferença estatisticamente significante (p < 0.05) e r2 foi calculado. O Teste de Spearman foi 
usado para correlacionar todos os parâmetros com o comprimento do dente e direção da menor espessura, enquanto a Correlação 
de Pearson foi aplicada nos outros dados. N T. Correlações não testadas.
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5. DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Discussão dos Resultados  

 

 

 Uma parcela interessante dos resultados obtidos em ambos os 

experimentos que compõem a presente tese pode ser considerada de fato 

inovadora em relação às áreas de menor espessura dentinárias, ou seja, em 

relação à zona de risco. No Experimento 1, a zona de risco foi detectada na 

parede mesial em cerca de 40% das raízes, sendo 22% nos canais mésio-

linguais e 18% nos canais mésio-vestibulares e, geralmente, aparecem 

localizadas no terço médio da raiz. No Experimento 2, os resultados mostraram 

consoantes com os descritos acima do Experimento 1; a zona de risco foi 

detectada em 39.3% das raízes na parede mesial no grupo 1 e em 28.6% no 

grupo 2. Esses resultados conflitam com o conceito clássico de zona de risco 

descrito por ABOU-RASS et al. em 19801 que define a “zona de risco” como 

sendo a área de menor espessura dentinária situada distalmente ao canal, em 

direção à bifurcação da raiz, situação que vem a favorecer a ocorrência de 

perfurações tipo rasgo de raiz. Em outros estudos, as zonas de menor espessura 

de dentina também foram sempre associadas à parede distal da raiz mesial do 

molar inferior, o que reforçou o conceito de zona de risco descrito originalmente 

por ABOU-RASS et al. em 19801 (KESSLER et al. 1983, MONTGOMERY 1985, 

LIM & STOCK 1987, GARCIA FILHO et al. 2003, DWIVEDI et al. 2014, 

SANT'ANNA JUNIOR et al. 2014, OLIVIER et al. 2016)26, 32, 30, 17, 15, 40, 33. Em 

contrapartida, LEE et al. (2015)29, também usando a micro-CT como ferramenta 

analítica, encontraram paredes mais finas na direção mesial do canal em 15-

33% dos espécimes estudados, o que é consistente com resultados encontrados 

tanto no Experimento 1 quanto no Experimento 2 da presente tese. 

 Em relação à localização cérvico-apical da zona de risco, no Experimento 

1, apenas 35% das zonas de menor espessura dentinária foram encontradas 

situadas nos primeiros 4 mm a partir da furca, enquanto que na maioria das 

amostras a zona de risco encontrava-se entre 4 a 7 mm abaixo da furca. Esse 

resultado é coerente com os resultados do Experimento 2, onde a maior parte 
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da zonas de risco também foi localizada no terço médio das raízes em ambos 

grupos experimentais.  

 O Experimento 2 também revelou uma correlação significativa positiva 

entre o comprimento dente/raiz e altura cérvico-apical da zona de risco (terço 

médio). Este achado sugere uma maior probabilidade da ocorrência de um 

acidente como rasgo da raiz ou mesmo de um desgaste dentinário excessivo 

durante o preparo mecânico no terço médio radicular. Isso é um achado 

inovador, uma vez que os estudos prévios se referiram a essa localização como 

sendo dentro de até 4 mm abaixo da furca, o que caracteriza ainda o terço 

cervical da raiz (KESSLER et al. 1983, BERUTTI & FEDON 1992, GARCIA 

FILHO et al. 2003, SAUÁIA et al. 2010, TABRIZIZADEH et al. 2010, AKHLAGHI 

et al. 2015)26, 4, 17, 41, 45, 3. 

 A média da menor espessura de dentina na raiz mesial do molar inferior 

encontrada no Experimento 1 foi de 0,67 mm e 0.86 mm no grupo 1 e 0.89 mm 

no grupo 2 do Experimento 2. Esses resultados estão alinhados com os do 

estudo de KELEŞ et al. (2019)25, que também utilizaram a micro-CT como 

ferramenta de análise. No entanto, o presente dado é menor que as outras 

médias previamente relatadas na literatura: LIM E STOCK (1987)30 = 0.94 mm; 

GARCIA FILHO et al. (2003)17 = 0.79 mm; KESSLER et al. (1983)26 = 1.08 mm; 

AKHLAGHI et al. (2015)3 = 1.05 mm; BERUTTI & FEDON (1992)4 = 1.2 mm e 

TABRIZIZADEH et al. (2010)45 = 1.3 mm. Essa discrepância entre os resultados 

dos presentes experimentos e os relatados na literatura possui provável base 

nas críticas diferenças metodológicas entre eles. Os estudos anteriores citados 

foram obtidos essencialmente por meio de métodos destrutivos de 

seccionamento da raiz e observação direta no microscópio óptico, onde, pela 

própria natureza do método, somente poucas secções transversais da raiz são 

possíveis de serem obtidas. Vale citar duas exceções, uma no estudo de 

AKHLAGHI et al. (2015)3, onde foi utilizada a tomografia computadorizada de 

baixa resolução, e outra no estudo de HARRIS et al. (2013)20, onde, apesar de 

utilizar a micro-CT, inexplicavelmente foi feita apenas uma única análise pontual 

a 1,5 mm da furca. 

 Dados originais que correlacionam a espessura mínima de dentina com 

alguns aspectos morfológicos das raízes mesiais dos molares inferiores com 

diferentes comprimentos foram obtidos no Experimento 2. Não foram 
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encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as espessuras 

mínimas de dentina do grupo 1 quando comparadas com as do grupo 2, e o 

comprimento do dente/raiz não se correlacionou com a espessura mínima de 

dentina. Esse resultado difere apenas em parte dos estudos de SAUÁIA et al. 

(2010)41 e de DWIVEDI et al. (2014)15, os quais apresentaram diferenças 

significantes entre as espessuras mínimas de dentina entre dentes longos, 

médios e curtos apenas nas análises do canal mésio-vestibular. Isso poderia ser 

explicado pela questão metodologica supracitada. Além disso, nesses estudos, 

os dentes foram classificados como curtos, médios e longos, levando em 

consideração o comprimento total dos dentes, ou seja, registrados da cúspide 

mésio-lingual ou mésio-vestibular até a ponta do ápice radicular, e não no 

comprimento da raiz mesial. Ao aplicar esta abordagem de escolha de 

amostragem na amostra inicial do Experimento 2 observou-se que espécimes 

classificados, por tamanho, como curtos, médios e longos, na verdade tinham 

tamanhos de raiz variando de 4,5 a 11,5 mm, 6,9 a 12,1 mm, e 10,5 a 13,5 mm, 

respectivamente, o que levaria à possibilidade de uma única raiz poder ser 

classificada em qualquer um dos grupos. Sendo assim, os critérios de 

distribuição de amostras nesse experimento foram aplicados baseados no 

tamanho especificamenrte da raiz para criar os dois grupos, visando uma 

adequada dispersão dos dados, sem a presença de raízes com comprimentos 

limítrofes, mas que apresentassem uma diferença de tamanho que garantisse 

sensibilidade suficiente aos testes estatisticos. Assim, os grupos foram divididos 

obedecendo os intervalos de 8 a 9,6 mm e 11,5 a 13,1 mm. Em resumo, existem 

claras limitações metodológicas na literatura prévia que torna plausível as 

diferenças dos resultados, como a ausência de um teste especifico para 

correlação, amostragem com base no tamanho total dos dentes e análise de 

apenas um único nível da raiz. 

 Os resultados apontam que a presença de uma concavidade distal mais 

profunda na raiz mesial dos molares inferiores encontra-se associada a um 

comprimento longo da raiz e a uma menor espessura da dentina em relação à 

parede distal da raiz. Além disso, diferentemente das publicações anteriores, 

também foi medida a profundidade média da concavidade mesial e foi 

encontrada uma correlação positiva com a direção mesial assumida pela menor 

espessura dentinária nos espécimes de ambos os grupos. Em outras palavras, 
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a direção (mesial/distal) da zona de risco foi determinantemente influenciada 

pelas profundades das concavidades mesiais e distais.  

 Outro resultado original do presente estudo foi que, nas raízes mais 

longas (grupo 2), a distância média entre os orifícios de entrada dos canais foi 

significantemente maior (4,49 mm) do que nas raízes mais curtas (grupo 1 / 3,76 

mm). Além disso, um resultado inovador e com potencial aplicabilidade na prática 

diz respeito a correlação positiva que mostrou que quanto maior a distância entre 

os orifícios de entrada dos canais, maior a probabilidade de maiores valores de 

espessura dentinária, ou seja, teoricamente, menor seria a chance de rasgos de 

raízes. Do ponto de vista clínico, essa informação pode ser importante no 

planejamento do preparo mecânico dos canais radiculares mesiais. 

  

 

5.2. Discussão da Metodologia  

 

 

 Modelos experimentais variados têm sido empregados objetivando 

estudar o grau de desgaste proporcionado pelas várias técnicas e instrumentos 

de níquel-titânio, dentre os quais podemos incluir cortes histológicos (WALTON 

1976)48, estudos por microscopia eletrônica de varredura (MIZRAHI et al. 

1975)31, análises comparativas de imagens radiográficas (VELTRI et al. 2004, 

IQBAL et al. 2004, CONSTANTE et al. 2007)46, 22, 9, impressões dos canais 

instrumentados em silicone (ABOU-RASS & JASTRAB 1982)2 e emprego de 

blocos de plástico (WEINE et al. 1975)50. Embora essa última técnica tenha a 

vantagem de possuir dimensões padronizadas, não reproduz a qualidade da 

dentina humana. Além disso, a curvatura do canal simulado na maioria dos 

blocos de plástico é apenas bidimensional (PETERS et al. 2001)36.  

 As metodologias citadas ainda são bem limitadas por, praticamente, 

nenhuma permitir uma análise comparativa, ou seja, só avaliam o canal depois 

de instrumentado. Com o objetivo de superar essa questão, BRAMANTE et al. 

(1987)6 introduziram um método constituído por um modelo de precisão (“mufle 

system”), que consegue avaliar o canal antes e depois do preparo endodôntico, 

o qual foi utilizado em vários trabalhos (GONZÁLEZ-RODRIGEZ et al. 2004, 

KAPTAN et al. 2005, ÇELIK ÜNAL et al. 2009)18, 24, 8. A partir de então, surgiram 
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modificações nesse método, as quais foram empregadas em muitos estudos 

(ISOM et al. 1995, PILO et al. 1998, IMURA et al. 2001, KUTTLER et al. 2001, 

BUSQUIM & SANTOS 2002, PONTI et al. 2002, COUTINHO-FILHO et al. 2002, 

GARALA et al. 2003, WU et al. 2005, GUELZOW et al. 2005, PLOTINO et al. 

2007, COUTINHO-FILHO et al. 2008) 23, 37, 21, 27, 7, 39, 10, 16, 52, 19, 38, 11. Sem dúvida, 

estas técnicas foram utilizadas com sucesso por vários pesquisadores durante 

muitos anos; no entanto, algumas limitações críticas são inerentes e têm sido 

repetidamente discutidas. Estas limitações incentivam o desenvolvimento de 

novas metodologias que possam produzir resultados mais profundos e 

esclarecedores. 

 Os resultados inovadores encontrados nos 2 experimentos da presente 

tese podem ser entendidos como consequência da robustez metodológica 

alcançada pela interação entre a tecnologia não-destrutiva de obtenção de 

imagens da micro-CT com uma rotina computacional para processamento e 

análise de imagens digitais. O corpo de evidências acumulado sobre a zona de 

risco foi essencialmente baseado em métodos destrutivos por seccionamento, 

onde são viabilizadas as análises de poucas secções transversais das raízes 

(KESSLER et al. 1983, BERUTTI & FEDON 1992, GARCIA FILHO et al. 2003, 

SAUAIA et al. 2010, TABRIZIZADEH et al. 2010)26, 4, 17, 41, 45.  

 Além disso, mesmo os estudos que usaram micro-CT para analisar a zona 

de risco também avaliaram somente uma pequena parte da raiz (HARRIS et al. 

2013, ORDINOLA-ZAPATA et al. 2019)20, 34. No presente estudo, em ambos os 

experimentos foram realizados mapeamentos 3D completos da espessura de 

dentina de todo o terço cervical e médio da raiz, obtendo dados de centenas de 

secções transversais por raiz (~ 470 secções/raiz). No mais, medidas 

sistematicamente obtidas por rotinas computacionais automáticas ou semi-

automáticas são naturalmente mais confiáveis e reprodutíveis, tornando o 

experimento mais rápido e menos trabalhoso. 

 Convém ressaltar que a idade dos dentes é uma variável não controlada 

no presente experimento, a qual pode ter influenciado os resultados pelo menos 

até certo ponto. Importante ainda lembrar que as hipóteses levantadas pelo 

presente estudo devem também ser testadas em diferentes grupos de dentes, 

com diferentes tamanhos e morfologias, principalmente considerando a carência 

geral de literatura sobre esse tema. O presente estudo focou na mínima 
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espussura dentinária anatômica (pré-operatória); portanto, a analise da zona de 

risco dessas áreas, após instrumentação com instrumentos de diferentes 

conicidades, faz-se também necessária. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 A zona de risco foi encontrada na direção mesial da raiz mesial do molar 

inferior entre 30 a 40% dos casos, enquanto a localização cérvico-apical foi no 

terço médio da raiz. 

 O comprimento da raiz mesial, a distância dos orifícios de entrada dos 

canais mésio-lingual e mésio-vestibular, assim como a profundidade da 

concavidade distal dos primeiros molares inferiores são fatores preditivos para a 

posição/direção da zona de risco. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
 

Artigo 1 produzido e publicado no International Endodontics Journal. 
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ANEXO 3 

 
 

Artigo 2 produzido para ser submetido no International Endodontics Journal. 
 
 
 

Correlation between the danger zone and morphological aspects of the 

mesial roots of mandibular first molars: a micro-CT study 

 

Abstract 

Aim To perform a quantitative analysis of the danger zone (DZ) in the mesial roots of 

mandibular first molars with different sizes, using micro-CT technology, and to verify the 

correlation between variables related to the DZ such as the thickness, corono-apical 

position and direction with other anatomical parameters, such as tooth/root length, depth 

of mesial and distal grooves and canal orifice distance. 

Methodology Twenty-eight mesial roots of mandibular molars having independent 

mesiobuccal (MB) and mesiolingual (ML) canals (n=56) at the coronal and middle levels 

were scanned (pixel size of 14.25 μm) and divided into groups (n=28 canals), according 

to the length of the mesial root, as group 1 (8 and 9.6 mm) and 2 (11.5 and 13.1 mm). The 

position and direction of DZ were evaluated at the coronal and middle thirds of the roots 

and correlated with the depth of the mesial and distal grooves, and the distance between 

MB and ML canal orifices. Independent sample t-test (dentine thickness, depth of mesial 

groove, orifice distance) and Mann-Whitney U (depth of distal groove) tests, as well as, 

Pearson and Spearman coefficients, were calculated with a significance level of 5%. 

Results No statistical difference was observed between groups 1 and 2 regarding the DZ 

and depth of mesial and distal grooves (p > 0.05). Position of DZ in groups 1 and 2 was 

observed towards the distal (60.7% and 71.4%, respectively) and mesial (39.2% and 

28.6%, respectively) directions. Orifice distance in group 2 (4.49 ± 0.75 mm) was 

significantly greater than group 1 (3.76 ± 0.89 mm) (p < 0.05). Correlation was positive 

when compared (i) the root level with root/tooth lengths, (ii) the depth of the distal groove 

with root length, dentine thickness and direction of the DZ, as well as, (iii) orifice distance 

with dentine thickness and mesial groove depth. 
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Conclusions The length of the mesial root, the distance of MB and ML canal orifices and 

the depth of the distal groove of mandibular first molars might be a predictive factor for 

the position and direction of the DZ. 

 

Keywords: danger zone, dentine thickness, mandibular molar, mesial root, micro-CT. 

 

Introduction 

The mandibular first molar usually has two roots widely separated at the apex. 

The mesial root frequently presents a complex canal configuration, including isthmus 

communications, ramifications, recesses, and accessory canals (Wolf et al. 2016). 

Because it is the most frequent endodontically treated tooth (Wayman et al. 1994), several 

studies have been focusing on describing its morphology (de Pablo et al. 2010, de Pablo 

et al. 2012, Souza-Flamini et al. 2014, Versiani et al. 2016, Wolf et al. 2016). But, almost 

40 yeas ago, Abou-Rass et al. (1980) described the presence of an area in the mesial root 

canal wall of mandibular molars, referred to as danger zone (DZ), susceptible to strip 

perforation in case of excessive removal of dentine during mechanical preparation. Since 

then, the DZ at the furcation level of the mesial root of mandibular molars has been 

extensively studied (Kessler et al. 1983, Montgomery 1985, Lim & Stock 1987, Garcia 

Filho et al. 2003). Overall, these studies reported a dentinal root thickness ranging from 

0.78 to 1.1 mm at the distal aspect of the mesiobuccal (MB) and mesiolingual (ML) 

canals. 

Until recently, the DZ was associated with the distal aspect of the mesial root of 

mandibular molars (furcation area) (Garcia Filho et al. 2003, Tabrizizadeh et al. 2010, 

Sant'Anna Junior et al. 2014, Olivier et al. 2016, Leite Pinto et al. 2018). However, using 

micro-CT technology and evaluating hundreds of root cross-sections, De-Deus et al. 

(2019) revisited this concept and demonstrated that the DZ related to the mesial canals 

was displaced towards the mesial portion of the root in 40% of the specimens, instead of 

the distal direction, and that its position was located up to 4 mm below the furcation level. 

Despite these innovative findings, their clinical significance is still to be determined. In 

this way, from a clinical standpoint, it would be interesting to predict the location and 

direction of the DZ based on different morphological aspects of this root. According to 

Sauáia et al. (2010), longest mesial roots of mandibular molars used to present thinnest 

walls and deepest distal concavities compared to short roots. To date, however, no study 

has consider to correlate the DZ with other morphological features of this root. Therefore, 
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the aim of the present investigation was to perform a quantitative analysis of the DZ in 

the mesial roots of mandibular first molars with different sizes, using micro-CT 

technology, and to verify the correlation between variables related to the DZ such as the 

thickness, corono-apical position and direction with other anatomical parameters, such as 

tooth/root length, depth of mesial and distal grooves in the mesial root and canal orifice 

distance. 

 

Materials and methods 

Specimen selection and groups 

This ex vivo study was approved by the local Ethical Research Committee of 

Fluminense Federal University (protocol 06701319.8.0000.0053). Sample size for this 

study was estimated following the effect size calculation from the results of a previous 

study (Dwivedi et al. 2014). They correlated root length with dentine thickness and found 

a correlation for H1 = 0.58. Following the exact family and a correlation bivariate normal 

model with an alpha-type error by 0.05 and power beta of 0.95 (G*Power 3.1 for 

Macintosh; Heinrich Heine, Universität Dusseldorf, Dusseldorf, Germany), 43 samples 

was indicated as the minimum ideal total size for the present study. 

One hundred and twenty-two-rooted mandibular first molar teeth, extracted for 

reasons not related to this study, were collected and scanned on a micro-CT system 

(SkyScan 1173; Bruker-microCT, Kontich, Belgium) at 14.25 μm (pixel size), 70 kV, 

114 mA, 180° rotation around the vertical axis, rotation step of 0.7°, camera exposure 

time of 250 milliseconds, frame average of 4, using a 1 mm-thick aluminium filter. The 

images were reconstructed (NRecon v. 1.7.1.6; Bruker-microCT) with similar parameters 

for beam hardening (35% to 45%), ring artefact correction (3 to 5), and contrast limits (0 

to 0.05). DataViewer v.1.5.6 software (Bruker-microCT) was used to evaluate the canal 

configuration and for measuring the length of the mesial root in each specimen. The 

length of the root was determined by measuring the vertical distance from a horizontal 

plane perpendicular to the long axis of the root, crossing the anatomic apex, to a second 

horizontal plane crossing the lowest level of the cemento-enamel junction on the buccal 

aspect of the crown, parallel to the first plane. According to root length and canal 

configuration type, twenty-eight moderately curved mesial roots (10-20°), measuring 8 

to 13 mm in length and presenting independent mesiobuccal (MB) and mesiolingual (ML) 

canals (n=56) at the coronal and middle levels, were selected. None of the specimens had 

root filling, gross decay, large restoration, crack, fracture, internal or external resorption. 
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Then, the selected specimens were divided into 2 groups (n=28 canals), according to the 

length of the mesial root: Group 1 – root length between 8 and 9.6 mm (8.71 ± 0.52 mm); 

Group 2 – root length between 11.5 and 13.1 mm (11.98 ± 0.31). 

 

Image analysis 

Firstly, coronal and middle thirds of all selected mesial roots were evaluated 

regarding the minimal dentine thickness (DZ), in millimetres, according to a previous 

study (Lee et al. 2006). Briefly, based on the micro-CT datasets, 3D models of root 

surfaces and canals were created and the central axis and curvature of each canal were 

calculated (V-works 4.0 software; Cybermed Inc., Seoul, Republic of Korea). Dentine 

thickness were measured automatically on re-sliced planes made perpendicular to the 

central axis of each canal at 0.1-mm intervals (Kappa2 software; Cybermed Inc.). The 

corono-apical position of the minimal dentine thickness in relation to the furcation area 

(root level) was recorded and its direction identified on the cutting plane as either mesial 

or distal (Figure 1A). Then, it was calculated the depth of the mesial and distal 

developmental grooves, defined as the distance from the deepest point of the groove to 

the midpoint between the 2 points of tangency at the contour line of the mesial and distal 

grooves (Figure 1A) (Boschetti et al. 2017), at the same cross-section of the minimal 

dentine thickness. A 3D mapping of the dentine thickness was created, saved for structure 

thickness, and 3D colour-coded models of the roots used for qualitative comparisons 

(CTVox v.3.3.0 software; Bruker-microCT) (Figure 1B). Additionally, the distance 

between MB and ML canal orifices of all specimens was recorded at the lowest level of 

the cemento-enamel junction on the buccal aspect of the crown and calculated as the 

linear distance between the central axe of each orifice, in millimetres (Figure 1C). 

 

Statistical analysis 

The distribution of the data was examined for each analysed parameter using 

Shapiro-Wilk test. Then, independent sample t-test was used to compare the minimum 

dentine thickness, the depth of mesial groove and orifice distance, while non-parametric 

Mann-Whitney U test was used to evaluate the depth of distal groove. In addition, Pearson 

and Spearman coefficients were calculated to identify potential correlations between the 

evaluated anatomical parameters. Significance level was set at 5% (SPSS v.21.0 software; 

SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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Results 

Table 1 displays descriptive data of the DZ and its root level, the depth of the 

mesial and distal grooves, and the orifice distance obtained from 56 mesial root canals of 

mandibular first molars. Figures 2A and 2B show distribution plots of the anatomical 

parameters measured in each group, while Figure 3 depicts colour-coded 3D models and 

the measurements of the DZ in representative mesial roots of mandibular molars. 

No statistically significant difference was observed in the mean DZ values of 

groups 1 (0.86 ± 0.15 mm) and 2 (0.89 ± 0.14 mm) (p > 0.05) and, despite a significant 

difference was observed in the position of the DZ (root level) between groups (p < 0.05), 

they were all located at the middle third of the root (Table 1, Figures 2A and 2B). 

Overall, DZ in groups 1 and 2 was towards the distal direction (60.7% and 71.4%, 

respectively), however, minimum dentine thickness could be also observed towards the 

mesial direction in several specimens (39.2% and 28.6%, respectively). The depth of the 

mesial and distal grooves at the same level of the DZ showed no statistical difference (p 

> 0.05), while the mean orifice distance of the specimens in group 2 (4.49 ± 0.75 mm) 

was greater than group 1 (3.76 ± 0.89 mm) (p < 0.05). Colour-coded models showed that 

the non-centred position of the mesial canals and the asymmetric shape of the roots 

resulted in a variable dentine thickness at different levels and directions of the roots 

(Figure 3). 

Table 2 shows the correlation between the anatomical parameters evaluated in the 

mesial roots of mandibular first molars. A positive correlation was found between the 

root level and root/tooth lengths (p < 0.05), which means that as larger the size of 

root/tooth, more apical the DZ is likely to be located. The depth of the distal groove was 

also correlated with root length, dentine thickness and direction of the DZ (p < 0.05), 

meaning that the presence of a deep distal groove may be related with longer roots and 

thinner DZ located mostly on the distal side of the root. Similarly, the analysis showed 

that deeper mesial grooves are correlated with thinnest dentine thickness towards the 

mesial aspect of the root (p < 0.05). Finally, it was observed that the larger the distance 

of the MB and ML orifices, the larger is the minimum dentine thickness and deeper the 

mesial radicular groove (p < 0.05). No correlation was found between the other compared 

anatomical variables (p > 0.05) (Table 2). 

 

Discussion 
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The current study presents relevant and original data correlating the minimal 

dentine thickness (DZ) with some morphological aspects of the mesial roots of 

mandibular molars with different lengths, mostly related to the root level of DZ, the depth 

of the distal groove, and the distance between MB and ML canal orifices. In previous 

studies, the concept of the DZ was applied only to the distal aspect of the mesial root, 

considering most prone to strip perforation during canal shaping with large instruments 

(Abou-Rass et al. 1980, Kessler et al. 1983, Montgomery 1985, Lim & Stock 1987, 

Garcia Filho et al. 2003, Dwivedi et al. 2014, Sant'Anna Junior et al. 2014, Olivier et al. 

2016). However, the present findings showed that minimum dentine thickness was also 

observed towards the mesial direction in 39.2% and 28.6% of groups 1 and 2, 

respectively. These results are in line with a recent micro-CT study in which 40% 

(n=9,360) of all evaluated cross-sections (n=23,400) had the smallest dentine thickness 

related to the MB and ML canals displaced towards the mesial portion of the root, instead 

of the distal direction (furcation area) (De-Deus et al. 2019). In addition, the mean 

minimal dentine thickness values reported herein (group 1: 0.86 mm; group 2: 0.89 mm) 

(Table 1; Figure 2A) were also in accordance with studies using similar methodology 

(De-Deus et al. 2019, Keleş et al. 2019). 

In disagreement with previous reports (Sauáia et al. 2010, Dwivedi et al. 2014), 

no statistical difference was observed between the minimum dentine thickness of groups 

1 and 2 (Table 1), and tooth/root length did not correlate with the dentine thickness 

observed at the DZ (Table 2) in this study. It can be explained because, despite the earlier 

studies claimed that correlation between dentine thickness and length of mesial roots was 

tested, in fact, no statistical correlation test was applied to the data. Additionally, in these 

studies the minimum dentine thickness was not calculated throughout the root length as 

herein, but only 2 mm below the furcation level. Besides, specimens selected in these 

studies were categorized as short (15–19 mm), medium (20–23 mm) and long (23–26 

mm), based on the total length of the teeth, i.e., recorded from the mesiolingual cusp tip 

to the apex, and not on the length of the mesial root. When applying this sampling 

approach to our initial sample (n=120 mesial roots), it was observed that specimens 

classified as short, medium and long sizes, in fact had root sizes varying from 4.5-11.5 

mm, 6.9 to 12.1 mm, and 10.5 to 13.5 mm, respectively, which means that the root sizes 

from one group overcome other groups (Figure 4A). In this way, sample distribution 

criteria applied herein is more reasonable because it was based on root size to create 2 

distinct groups (Figure 4B). Therefore, it is likely that these methodological drawbacks 
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(no correlation test, sampling based on the size of teeth, and measurement performed in 

just 1 level of the root) could have influenced the results of these studies. Interestingly, 

in the present study, it was observed a statistically significant difference between groups 

regarding the corono-apical position (root level) of the DZ (Table 1; Figure 2B) and also 

a positive significant correlation of the tooth/root length with the root level in which the 

DZ was found (middle third) (Table 2).These findings are supported by a recent study in 

which the majority of the samples revealed that the DZ was between 4 and 7 mm below 

the furcation area (De-Deus et al. 2019). 

Despite no difference was observed between groups 1 and 2 regarding the depth 

of mesial and distal grooves (Table 1; Figure 2A), interesting correlations were observed 

when comparing the depth of the distal groove with root length, dentine thickness and 

direction of the DZ. Results suggested that the presence of a deep distal groove in the 

mesial root of mandibular molars is likely to be associated with a long root length and a 

small dentine thickness towards the distal aspect of the root. Besides, in contrast with 

previous publications, the mean depth of the mesial groove was also measured (group 1: 

0.36 mm; group 2: 0.33 mm; Table 1) and a positive correlation was observed regarding 

the direction of the DZ towards the mesial aspect of the root. Another original result from 

this study was the comparison of the MB and ML orifice distance at the pulp chamber 

with the DZ. It was observed that, in long roots (group 2), the mean orifice distance was 

larger (4.49 mm) than in short roots (group 1; 3.76 mm) (Table 1) and a positive 

correlation was found between this anatomical aspect and the DZ, suggesting that as 

longer the distance between orifices as higher the probability of lower DZ values. From 

a clinical standpoint, this may be an important information when planning the 

enlargement of mesial root canals with tapered instruments. However, all the original 

findings reported in this study are still to be validated testing different root sizes and root 

morphologies, in different groups of teeth, considering that literature still lacks from this 

type of analysis. 

In summary, considering the limitations of the present study, it may be concluded 

that the length of the mesial root, the distance of MB and ML canal orifices and the depth 

of the distal groove of mandibular first molars might be a predictive factor for the position 

and direction of the DZ.  
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Figure legends 

Figure 1. Graphical visualization of the measurements. (A) Representative analytic 

image of a cutting plane outlining the root (1), the mesiobuccal (2) and mesiolingual (3) 

canals, the central axes (red curve) of each canal (4), the thinnest dentine thickness or 

danger zone (line in pink) (5), and the deepest region of the mesial (6) and distal (7) 

developmental grooves; (B) representative 3D colour-coded model of the specimen 

represented in A used for qualitative comparisons showing the smallest dentine thickness 

(yellow arrow); (C) linear distance between the mesiobuccal and mesiolingual canal 

orifices at the pulp chamber level of the same specimen represented in A. 

Figure 2. Distribution plots of the anatomical variables related to the danger zone 

obtained from mesial roots of mandibular molars with different sizes [Group 1 (n=28) 

and Group 2 (n=28)] such as (A) depth of mesial and distal grooves, dentine thickness, 

(B) canal orifice distance and corono-apical position (root level). No statistical difference 

was observed between groups in the variables showed in (A) (p > 0.05), while a 

statistically difference was found in the variables in (B) (p < 0.05). 

Figure 3. Representative mesial roots of mandibular molars with different sizes showing 

(A) the highest minimal dentine thickness to the mesial (1.27 mm) and distal (1.18 mm) 

directions; (B) the lowest dentine thickness (0.51 mm) and highest depth of the mesial 

groove (0.81 mm); (C) the lowest depth of the distal groove (0.15 mm); (D) the highest 

depth of the distal groove (1.14 mm) and dentine thickness of 0.66 mm; (E) the lowest 

orifice distance (2.36 mm); and (F) the largest orifice distance (6.08 mm). On the left: 

dentine thickness depicted by colour-coded 3D models with cross-sections of the coronal 

third and from the beginning and end of the middle third. Thick areas are represented by 

blue and green colours, while red colour indicates the thinnest areas of dentine in the 3D 

models. On the right: analytic images of the cutting plane showing the danger zone related 

the mesiobuccal and mesiolingual canals. 

Figure 4. (A) Sampling approach of Sauáia et al. (2010) and Dwivedi et al. (2014) 

applied to our initial sample (n=120 mesial roots) in which is possible to observe that 

specimens classified as short (Group 1), medium (Group 2) and long (Group 3) sizes, 

according to the length of the teeth, in fact showed root sizes varying from 4.5-11.5 mm, 

6.9 to 12.1 mm, and 10.5 to 13.5 mm, respectively, with the root sizes from one group 

overcoming other groups; (B) Sample distribution criteria applied in this study 

demonstrating that 2 distinct groups were created based on root size, and not on the 

tooth’s length. 


