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CAP.

RAIZ MÉSIO-VESTIBULAR: O X 
DA QUESTÃO DOS MOLARES 

SUPERIORES

m Endodontia o conheci-
mento sobre a anatomia 
interna dental e suas 
variações é um requisi-
to básico para localizar 
e tratar os canais radi-

culares. Realizar um tra-
tamento de canal radicular 

desconhecendo as peculiaridades 
anatômicas da câmara pulpar e do sistema de ca-
nais radiculares é como navegar em alto mar sem 

E

01A,B  Anatomia interna do molar superior da esquerda  com três raízes e dois canais radiculares na raiz mésio-vestibular (A). Raiz mésio-vestibular 
no canto direito com 3 canais (B).

bússola, elevando as chances de insucesso por dei-
xar canais radiculares sem serem tratados. 

Os molares superiores permanentes geralmente 
possuem três raízes e podem apresentar variações 
anatômicas tais como três canais na raiz mésio-ves-
tibular, dois canais na disto-vestibular e dois na raiz 
palatina. Dentre as raízes dentárias, a mésio-vesti-
bular do primeiro molar superior permanente é a 
mais estudada e pesquisada, possuindo geralmen-
te dois canais radiculares, apesar de ter sido relata-
da a presença de três canais. Na existência de dois 
são denominados de canal mésio-vestibular (MV1) 
e de segundo canal da raiz mésio-vestibular (MV2)1, 
sendo estes atrésicos, difíceis de localizar e nego-
ciar (Figura 01A,B). 
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A porcentagem de dois canais na raiz mésio-vestibular de primeiros molares superiores varia confor-
me os autores em razão dos tipos de estudo (in vivo e in vitro) e métodos empregados, porém sua 
presença é observada em mais da metade dos casos, com prevalência entre 51,5% a 96,1%8,9,13,16,21. 
Nos segundos molares superiores resultados semelhantes têm sido obtidos, com 60% a 93,7% dos 
casos contendo o canal MV22,9,15,16. 

Para descrever as configurações dos canais da raiz mésio-vestibular de molares superiores, tem sido em-
pregada a classificação de Weine22 (Figura 02A-D), com o tipo I para raiz com canal único do orifício ao 
ápice, tipo II com dois canais distintos que convergem em um, tipo III para dois canais distintos do orifício 
ao ápice e tipo IV quando começa com um que se divide em dois perto do ápice.

02 A-D  Morfologia do sistema de canais de acordo com a classificação de Weine.

A B C D
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A morfologia também é utilizada na classificação de Vertucci20 (Figura 03A-H) que é mais complexa, com o 
tipo I para canal único, tipo II com dois canais que se unem no ápice, tipo III com um canal que se divide em 
dois e volta a se unir no ápice, tipo IV com dois canais distintos, tipo V com um canal que se bifurca no ápi-
ce, tipo VI com dois canais que se unem para bifurcar no terço apical, tipo VII com um canal que se bifurca e 
volta a se unir para novamente bifurcar no ápice e tipo VIII quando tem três canais distintos, sendo os mais 
comumente encontrados os tipos I, II e III de Weine e I, II e IV de Vertucci.

No entanto, o emprego da microtomografia em primeiros molares superiores permanentes revelou alto 
grau de complexidade anatômica da raiz mésio-vestibular, com noventa por cento dos casos contendo 
dois canais radiculares que, em sua maioria, terminam em forames distintos ou em múltiplas foraminas, 
diferindo das classificações de Weine ou Vertucci em 40% e 30%, respectivamente, com presença de 

A B C D
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anastomoses no terço médio e canais acessórios no terço apical19, demonstrando o quanto é difícil o 
acesso a todo este sistema de canais radiculares, exigindo aperfeiçoamento das técnicas endodônticas 
e cuidadosa proservação dos casos tratados. A presença de anastomoses e ramificações dificulta a ação 
dos instrumentos, ocasionando, consequentemente, mais erros na instrumentação desses canais do 
que nos demais dentes23.

O fracasso em localizar e tratar o MV2 diminui o prognóstico a longo prazo, estando associado ao in-
sucesso endodôntico. Diferenças significativas entre as porcentagens de segundo canal da raiz mésio-
vestibular (MV2) encontradas nos tratamentos iniciais e nos retratamentos comprovam clinicamente 
essa afirmação1,18,23. 

03 A-H  Morfologia do sistema de canais de acordo com a classificação de Vertucci.
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EXAMES COMPLEMENTARES: COMO INTERPRETAR E QUAL INDICAR 
QUANDO SE BUSCA O MV2?

EXAMES RADIOGRÁFICOS

Na fase pré-operatória, uma radiografia periapical com angulação ortorradial não irá dissociar os canais 
MV1 e MV2 da raiz mésio-vestibular do molar superior devido à superposição das imagens6.

Empregando a técnica de Clark, com a distalização da angulação horizontal, os canais serão dissociados, 
ficando o MV2 voltado para o lado distal da raiz e o MV1 para o mesial. 

Além disso, ao analisar na radiografia pré-operatória a imagem da cavidade pulpar, ela poderá sugerir que 
o dente é portador de dois canais em função dos seguintes fatores3:

• imagem do canal descentralizada em relação ao diâmetro mésio-distal da raiz sugere presença de dois 
canais.

• presença de linhas radiolúcidas longitudinais laterais em um dos lados e, principalmente, em ambos 
os lados da raiz, é um forte indício da presença de dois canais. A presença de um canal vestibular e outro 
lingual se deve ao achatamento da raiz no sentido mésio-distal; esse achatamento determinará uma con-
cavidade na raiz que aparecerá como linhas radiolúcidas dispostas lateralmente na raiz (Figura 04A).

• imagem de dois ápices comprova a existência de duas raízes e, consequentemente, dois canais. Nessa 
situação as linhas radiolúcidas do item b estendem-se até o ápice (Figura 04B).

Quando ainda permanecer a suspeita da presença do MV2 que não foi localizado, o profissional deverá ti-
rar uma radiografia distalizada com a lima posicionada no canal MV1 da raiz mésio-vestibular (Figura 04C). 
Caso esta lima apareça descentralizada das bordas da raiz, existe outro canal para ser localizado.

Se a imagem radiográfica da lima no MV1 estiver centralizada apicalmente e descentralizada mais na cer-
vical, provavelmente tem dois canais que se unem apicalmente terminando em um forame único. No en-
tanto, se na radiografia for observado que a lima no MV1 está descentralizada apicalmente, o canal MV2 
tem que ser tratado para aumentar as chances de sucesso4.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) não é necessária para tratar com sucesso uma ana-
tomia complexa4. No entanto, como recurso diagnóstico, a imagem tridimensional da TCFC supera as limi-
tações da radiografia convencional e é um coadjuvante útil para o arsenal da Endodontia.

Como a dose de radiação é maior que a dose da radiografia periapical, a decisão de solicitar uma tomogra-
fia para analisar exclusivamente aspectos da anatomia interna radicular deve ser tomada somente quando 
os dados clínicos e radiográficos forem insuficientes para o planejamento do tratamento14 (Figura 05A-C).
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04 A-C  A presença de linhas radiolúcidas na lateral radicular sugere dois canais pelo achatamento da raiz (A). 
Raiz apresentando dois ápices superpostos apresenta dois canais (B). Caso a lima do canal MV1 esteja descentralizada 
na raiz, é indicativo que contém o segundo canal (C).

05 A-C  Ao término da instrumentação não foi visualizada a entrada do MV2 (A). Corte sagital da raiz mésio-vestibular mostra claramente a presença 
do canal MV2 (B). Após o resultado da TCFC, um novo desgaste possibilitou localizar e instrumentar o MV2 (C).

A B C

A B C
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ESTRATÉGIAS CLÍNICAS 
EMPREGADAS NA LOCALIZAÇÃO 
DO MV2

CAVIDADE DE ACESSO E 
MAPEAMENTO DO ASSOALHO

Para reconhecer é preciso ter visto e para visualizar 
é preciso ter conhecimento. Portanto, para identifi-
car clinicamente o MV2, é preciso que o profissional 
tenha familiaridade com as sutilezas e informações 
anatômicas presentes no assoalho e paredes cir-
cundantes da câmara pulpar de molares superiores.

A cavidade de acesso idealmente planejada e realiza-
da é fundamental para a localização dos canais radi-
culares. Aberturas muito extensas causam remoção 
desnecessária de estrutura dentária e enfraquecem 
o remanescente coronário. Em contrapartida, cavi-
dades diminutas, ou melhor, minimamente invasivas, 
podem levar o profissional a não encontrar os canais17. 

Nos molares superiores, o ponto de referência 
para a extensão mesial da abertura fica a 2, 5 mm 

da superfície mesial do dente, paralela à mesma. 
Quando a mesial da cavidade de acesso for desgas-
tada respeitando essa distância e o paralelismo com 
a mesial do dente, corresponderá exatamente com a 
entrada dos canais da raiz mésio-vestibular, no ângulo 
formado entre o assoalho e a parede mesial da câma-
ra pulpar; caso contrário, será praticamente impossí-
vel localizar os canais dessa raiz5 (Figura 06A).

O orifício do MV2 encontra-se, geralmente, mesial a 
uma linha imaginária que une as entradas do MV1 ao 
palatino, a uma distância palatina ao orifício do MV1 
de aproximadamente 2-3 mm16 (Figura 06B). No sulco 
localizado na parede mesial da câmara, entre a entra-
da do canal MV1 e o palatino, faz-se pressão com a 
ponta de uma sonda endodôntica e, caso seja obser-
vada alguma retenção, pode corresponder ao orifício 
de entrada do canal MV. Algumas vezes a detecção 
tátil e visual da entrada do MV2 com a ponta do ex-
plorador não será alcançada em razão da presença de 
projeções de dentina na parede mesial que ocultam a 
entrada do MV2 (Figura 06C). Outras vezes as entra-
das dos canais MV2 e do MV1 partem de um mesmo 
orifício, com forma geralmente ovalada16.

06 A-C  Desgaste da parede mesial da cavidade de acesso a 2,5 mm da face mesial do dente e 
paralela à mesma, possibilita localizar o MV2 (A). Orifício do MV2 no sulco da parede mesial da câmara (B). 
Presença de projeção de dentina ocultando o MV2 (C).
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EMPREGO DE MICROSCÓPIO 

Vários estudos comprovam que magnificação, as-
sociada a uma boa iluminação, proporcionada pe-
las lupas com fotóforo ou pelo microscópio cirúrgi-
co, são recursos que aumentam as possibilidades 
de localizar o canal MV27,9,10,16.

DESGASTE COM PONTAS 
ULTRASSÔNICAS

O emprego de pontas ultrassônicas cônicas ou esfé-
ricas deverá ser usado para desgastar os excessos de 
dentina da parede mesial (desgaste compensatório) 
que escondem o orifício de entrada do MV2. Diferente-
mente do que ocorre com a cabeça da caneta de alta ou 
de baixa, que impossibilita visualizar onde o instrumen-
to está cortando, o ultrassom fornece uma visão clara 
da área que está sendo trabalhada, evitando desgastes 
desnecessários da estrutura dental. Seu emprego é 
fundamental para a localização de canais MV2 ocultos.

Basicamente a busca pelo segundo canal da raiz 
mésio-vestibular dos molares superiores consiste 
em dois passos:

• usar uma ponta de ultrassom de forma correta 
para ganhar novos caminhos;

• usar uma broca ou ponta diamantada de 
ponta inativa, como a Endo-Z (Maillefer), 3082 

(SSWhite), LA Axxess (Sybron Endo) para cor-
tar seguramente as interferências de dentina 
da câmara, otimizando a visão no acesso para 
posterior exploração. Após cada procedimento, 
irrigar; caso não obtenha êxito, repetir os pas-
sos até que o MV2 seja encontrado ou desistir 
de procurar e marcar outra sessão para prosse-
guir na localização4. 

TESTE DA LINHA BRANCA

Em dentes necrosados, após o emprego do ultras-
som ou mesmo após o uso da broca, o tecido denti-
nário cortado ficará depositado sobre os sulcos, de-
pressões e fissuras como pontos e linhas brancas, 
auxiliando no mapeamento de pontos anatômicos 
que levam à entrada do MV2, principalmente quan-
do depositado sobre a depressão correspondente à 
entrada do mesmo (Figura 07A). 

TESTE DA LINHA VERMELHA

Em dentes com polpa vital o teste da linha verme-
lha pode auxiliar a encontrar canais. Depois de am-
putar a polpa coronária e conter o sangramento, 
em caso de hemorragia, as embocaduras dos ca-
nais emanam pequena quantidade de sangue, bem 
como os sulcos e ranhuras, podendo indicar o local 
de entrada do MV2 (Figura 07B).

07 A,B  Teste da linha branca demonstrando a entrada do MV2 (A). Teste da linha vermelha na área correspondente ao MV2 (B).

A B
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EMPREGO DE CORANTES

Outro recurso que poderá auxiliar na localização 
dos canais é lavar a câmara com uma substância 
química corante (azul de metileno a 1%, fluores-
ceína sódica a 1%), para em seguida ser removida 
mediante irrigação com soro ou água destilada. O 
corante será absorvido pelo tecido conjuntivo do 
tecido pulpar (vivo ou necrosado) indicando a en-
trada do canal. Algumas áreas de fissuras, sulcos 
e depressões podem reter o corante e confundir o 
profissional. Logo, apesar de útil, é preciso cautela 
para evitar uma iatrogenia.

TESTE DA “BOLHA DE CHAMPAGNE”

Da mesma forma que os corantes, a irrigação da câ-
mara com hipoclorito de sódio aquecido sob a inspe-
ção do microscópio poderia causar um efeito “bolhas 
de champagne” ao entrar em contato com o tecido 
conjuntivo da polpa localizado na entrada do canal.

NEGOCIAÇÃO DO CANAL MV2 

Enquanto o canal MV1 parte do assoalho com uma 
suave inclinação mesial, o MV2 geralmente tem 
uma acentuada inclinação mesial localizada nos 
primeiros 1-3 mm apical à embocadura.

Assim, quando se realiza uma tentativa para nego-
ciar o MV2, a ponta da lima tende a travar ao en-
contrar a parede mesial do canal, com dificuldade 
de avançar apicalmente, sendo esta situação exar-
cebada pelo fato de ser mais atresico e calcifica-
do do que o MV1. Em razão disso, após localizar o 
MV2, inclinar o ultrassom, a lima manual ou o con-
tra-ângulo para a distal o máximo que a cavidade 
de acesso permitir, possibilita remover essa interfe-
rência mesial de forma segura16 (Figura 8A-C). 

A negociação do canal MV2 poderá ser realizada 
com instrumentos manuais ou acionados a motor, 
conforme disposto nos itens seguintes.

08 A-C  Projeção de dentina sobre a entrada do canal (A). A ponta da lima trava na parede mesial do canal e não avança em razão da projeção (B). O 
desgaste dessa dentina deverá ser realizado com um instrumento inclinado para distal (C).

A B C



ENDODONTIA
TÓPICOS DA ATUALIDADE

159

LIMAS TIPO K MANUAIS

A exploração e negociação com limas manuais de-
verá ser realizada com instrumentos de aço inoxidá-
vel da série especial, de 21 mm ou de menor com-
primento, por serem mais rígidos e apresentarem 
maior resistência à flexocompressão, como as limas 
C+ File (Dentsply/Maillefer) e C-Pilot (VDW). As C+ 
File encontram-se disponíveis em 18, 21 e 25 mm de 
comprimento em numeração de 6 a 15. A conicidade 
nos 4 mm iniciais é de 0,04 mm e contêm um menor 
número de hélices, o que os torna instrumentos mais 
rígidos ainda e ideais para negociar canais atrésicos, 
como o MV2. As C-Pilot são fabricadas com 19, 21 e 
25 mm de comprimento, nos números 6,8,10,12,5 e 
15, tendo 17 mm de parte ativa 11.

Após irrigação da câmara e introdução da lima no 
canal, avança-se apicalmente com movimentos de 
rotação alternada para direita e esquerda .Quanto 
menor for o giro à direita, menor será o avanço do 
instrumento no interior do canal, reduzindo com 
isso a possibilidade de formação de degraus, distor-
ção das hélices e fratura do instrumento por torção. 
O movimento de limagem também poderá ser em-
pregado na exploração de canais atrésicos. Como o 
canal é atrésico, a lima não deverá ser removida do 
canal à medida que avança no seu interior 11. Quan-
do um instrumento tipo K de número 8 ou 10 sentir 
resistência em avançar para o término apical, des-
confie de curvatura difícil de negociar. Nestes casos 
fica indicado pré-curvar a ponta do instrumento sua-
vemente e trabalhar com movimentos delicados de 
rotação alternada ou oscilatório, ou seja, introdução 
acompanhada de pequeno giro à direita e à esquer-
da, realizado em torno de 4 vezes, seguido de tração 
de curta amplitude. Sem retirar o instrumento, repi-
ta essa manobra até o momento em que o canal é 
negociado. Neste ponto, com o instrumento em po-
sição apical, realize movimento de limagem de curta 
amplitude para não perder o canal.

Durante todo o procedimento de cateterismo o ca-
nal deverá ser irrigado com hipoclorito de sódio a 
2,5%. No entanto, a irrigação de canais atrésicos, 
por menor que seja o calibre da agulha, só será ob-
tida por capilaridade. Para isto é preciso que uma 
lima de pequeno calibre esteja no interior do canal 

e, com a agulha direcionada para o instrumento, 
deposita-se a solução irrigadora sobre o mesmo 
inundando a cavidade de acesso, o que manterá as 
paredes do canal umedecidas favorecendo o corte 
da dentina e avanço do instrumento. 

LIMAS ACIONADAS A MOTOR 
(MOVIMENTO DE ROTAÇÃO 
CONTÍNUA)

Limas de níquel-titânio (NiTi) acionadas a motor têm 
sido fabricadas para explorar e negociar canais radicu-
lares atrésicos e curvos, como os da raiz mésio-vesti-
bular de molares superiores. São fabricadas com diâ-
metros de ponta reduzidos em conicidades pequenas 
para substituir o emprego de limas manuais. 

Race Iso 10 (FKG) – sistema composto por 3 instru-
mentos de níquel-titânio convencional (10/.02, 10/.04 
e 10/.06) indicados para negociar canais calcificados e 
atrésicos a uma velocidade de 600-800 rpm. 

Scout Race (FKG) – sistema composto por 3 ins-
trumentos de NiTi convencional (10/.02, 15/.02 e 
20/.02) indicados para negociar e confeccionar o 
leito ou glide path de canais com curvaturas acen-
tuadas em razão da baixa conicidade. A velocidade 
indicada é de 600-800 rpm com torque de 1 Ncm. 

ProGlider (Maillefer) – instrumento único de NiTi 
M-wire (16/.02 com conicidade variável) indicado 
para negociar e confeccionar o glide path da maio-
ria dos canais, inclusive com curvaturas severas, em 
razão da liga com tratamento térmico, uma veloci-
dade de 300 rpm, com torque entre 2-5,2Ncm.

O emprego de limas de NiTi acionadas a motor para 
instrumentação de canais é bastante comum nos 
dias atuais em razão da facilidade de uso e menor 
cansaço profissional. Entretanto, para cateterismo 
de canais com anatomia complexa, como o MV2 de 
molares superiores, a resistência à flambagem e re-
sistência à fratura dos instrumentos de NiTi conven-
cional ou com tratamentos térmico podem afetar o 
comportamento desses instrumentos, sendo neces-
sário em algumas situações anatômicas substituí-los 
por limas de aço inoxidável de uso manual11,12. 
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LIMAS ACIONADAS A MOTOR (MOVIMENTO RECIPROCANTE)

O instrumento Reciproc R25 (VDW) vem sendo utilizado pelo Dr. Ghassan Yared na negociação e no preparo 
do canal MV2 com bons resultados clínicos24. 

TÉCNICA OPERATÓRIA

Após localizar a entrada do MV2 e sem o emprego de qualquer instrumento manual ou acionado a motor 
para cateterismo, posiciona-se o instrumento R25 na embocadura e, com o motor acionado, avança-se no 
terço coronário de forma gradual e progressiva. O instrumento R25 agirá como um abridor de orifício em 
razão da capacidade de corte e relativa resistência à flambagem em sua ponta. 

À medida que as obstruções e calcificações do terço coronário do canal forem vencidas, o instrumento 
R25 avançará apicalmente sem dificuldades. Após três movimentos de avanço e recuo, ou quando houver 
resistência, o instrumento R25 deverá ser retirado para limpar a parte ativa e o canal deverá ser irrigado. 

Com uma lima número 10 o canal será explorado em seus terços coronário e médio, obtendo-se um com-
primento provisório. Após nova irrigação, o instrumento R25 avançará em direção ao comprimento provi-
sório, para, em seguida, ser removido. 

Estando o canal irrigado, realiza-se a odontometria com lima 10 e novamente com o instrumento Reciproc 
no canal avança-se apicalmente de forma gradual e progressiva até o comprimento de trabalho.

CUIDADOS A SEREM TOMADOS

• Quando o instrumento R25 parar de avançar apicalmente no canal ou se o avanço for difícil, o mesmo 
deverá ser retirado e limpo, realizando-se em seguida a irrigação do canal para uma nova tentativa de uso. 
Se a dificuldade permanecer, a negociação do canal deverá ser feita com limas manuais 10 e 15 no compri-
mento de trabalho para nova tentativa de uso do Reciproc. 

• Se após as manobras do item 1 persistir a dificuldade de avanço apical, o preparo do canal deverá ser 
feito totalmente com limas manuais.

• Quando após o emprego da R25 nos terços coronário e médio do canal MV2 for necessário pré-curvar 
uma lima 10 para avançar em direção ao comprimento de trabalho, ou quando não se conseguir alcançar 
com a lima manual esse comprimento, existe forte indício de curvatura apical severa, sendo contraindicado 
o emprego do instrumento R25 para preparar o canal. Nestas situações indica-se o uso de limas manuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento de canais é um procedimento onde parte da área de trabalho é sentida ou “vista com a ponta 
dos dedos”, exigindo treinamento, disciplina e concentração. Fazer canal com todo o avanço tecnológico 
disponível parece fácil, mas é preciso o saber no fazer, para superar os desafios que serão encontrados no 
tratamento de canais com anatomia complexa, com especial atenção para o diagnóstico, anatomia do 
caso e condução técnica adequada e comprometida com o sucesso e a sáude do paciente.
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