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1 - ANATOMIA INTERNA DENTAL

Dentre os fatores responsáveis pelo insucesso do tratamento endodô-
ntico, ainda considerando uma endodontia de alto padrão, é a anatomia 
dos canais radiculares, fator que, em algumas situações, foge do controle 
do profi ssional, uma vez que, a imagem que norteia o tratamento é bidi-
mensional, determinando apenas uma anatomia sugestiva do canal. É evi-
dente que em uma situação assim, o percentual de insucesso aumentaria 
signifi cantemente se não houvesse um conhecimento da anatomia interna 
do canal, base para o desenvolvimento de uma endodontia de qualidade. 

Saber as nuanças da cavidade pulpar, desde a forma da câmara pul-
par, suas paredes, os orifícios de entrada dos canais radiculares, a forma 
do canal radicular, o número de canais possíveis em cada raiz e suas ra-
mifi cações, como também, as características do terço apical, congregam 
um elenco de conhecimentos necessários para entender e realizar a tera-
pêutica endodôntica.

Anatomicamente, podem-se adquirir esses conhecimentos levando 
em consideração a macroconfi guração e a microconfi guração da cavi-
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dade pulpar. A primeira refere-se aos dados anatômicos radiográficos que 
norteiam o profissional na realização da terapêutica endodôntica 

A microconfiguração representa o sistema de canais composto pelo 
canal principal e suas ramificações, que, segundo Hess (1952), podem ser 
encontrados em qualquer dente. 

Nomenclaturas foram dadas as essas ramificações, assim designadas: 
canal principal – sai da câmara pulpar até o forame apical; canal colateral 
– aparece paralelamente ao canal principal, contudo de menor calibre, po-
dendo alcançar, independentemente, o ápice; canal adventício ou lateral 
– sai do principal até a superfície externa do dente; canal secundário – no 
terço apical, sai do principal até o pericemento; canal acessório – deriva do 
canal secundário para o cemento apical;  interconduto ou intercanal – pe-
quenos canais que interligam canais principais; canal recorrente – sai do 
canal principal e retorna posteriormente, correndo pela dentina; canais reti-
culares – uma rede de pequenos canais que interligam os canais principais; 
delta apicais – múltiplos canais que saem do principal apical e desembo-
cam no ápice formando múltiplas foraminas. Nos dentes posteriores, po-
dem aparecer canais que saem do assoalho da câmara pulpar para a bifur-
cação ou trifurcação denominados de canal cavo-interradicular. (Figura 1) 

Figura 1 – Microconfiguração dos canais radiculares

–  Canal principal
–  Canal colateral
–  Canal lateral
–  Canal secundário
–  Canal acessório
–  Interconduto
–  Canal recorrente
–  Canais reticulares
–  Delta apical
–  Canal cavo-interradicular

 Fonte: De Deus (1992)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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De acordo com Hess (1952), a cavidade pulpar representa a forma 
externa do dente, contudo pode apresentar variações, puramente ana-
tômicas, que podem aparecer em qualquer grupo dental. Raízes únicas 
portadoras de dois canais, ramificações ao longo do canal, derivações do 
forame apical são exemplos dessas variações que podem justificar o cui-
dado que se deve ter diante de um dente que necessita de um tratamento 
endodôntico.

A cavidade pulpar pode ser dividida em câmara pulpar, cavidade rela-
cionada com a coroa do dente e o canal radicular, a que está em relação 
com a sua raiz.

2 - CÂMARA PULPAR

Na câmara pulpar, pode-se estudar a suas formas e paredes, importan-
te para realização da etapa do acesso endodôntico, e os orifícios de entra-
da dos canais radiculares, buscando sempre as suas localizações. 

2.1 - Forma da câmara pulpar nos diferentes grupos dentais

No grupo de dentes anteriores, a câmara apresenta-se com uma forma 
triangular com a base para incisal e o vértice em direção ao colo do 
dente. Desse grupo de dentes, os incisivos inferiores podem apresentar 
também uma forma ligeiramente elíptica e os caninos, tanto superiores 
quanto inferiores, em decorrência da sua forma externa, o triangulo apre-
senta-se com os ângulos mais arredondados.

Os pré-molares superiores têm uma câmara pulpar com uma forma 
elíptica, com o maior diâmetro no sentido vestíbulo-palatino e o menor 
no sentido mesiodistal. 

A câmara pulpar dos pré-molares inferiores apresenta-se de uma forma 
circular ou ligeiramente elíptica.

Já os molares superiores apresentam uma forma triangular com a 
base para vestibular e o vértice para lingual ou palatino. Deve-se res-
saltar que essa base do triângulo é paralela à face vestibular do dente, 
aspecto importante para quando se for realizar a cavidade de acesso à 
câmara pulpar.

A forma da câmara dos molares inferiores é de um trapézio com a base 
maior para mesial e a menor para distal, podendo apresentar uma varia-
ção para uma forma mais retangular.
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2.2 - Paredes da câmara pulpar

A câmara pulpar dos dentes anteriores-superiores apresenta quatro 
paredes, sendo uma vestibular, uma palatina ou lingual, também chama-
da de teto de cavidade, uma mesial e outra distal. 

Os dentes anteriores inferiores podem apresentar quatro ou cinco pa-
redes, dependendo do número de canais. Tem a mesma nomenclatura 
dos antero-superiores e na presença de dois canais apresentam a quinta 
parede denominada de parede cervical ou assoalho da câmara pulpar.

Nos dentes posteriores, o número de paredes estará na dependência 
do número de canais. Nos dentes portadores de um só canal, a câmara 
pulpar apresenta cinco paredes assim denominadas: parede mesial, pa-
rede distal, parede vestibular, parede palatina ou lingual e parede oclusal, 
também chamada de teto de cavidade. Quando esses dentes apresentam 
mais de um canal, uma sexta parede é encontrada chamada de parede 
cervical ou assoalho da câmara pulpar. 

A parede oclusal ou teto de cavidade dos dentes posteriores apresen-
tam projeções em direção às cúspides chamadas de cornos pulpares, dan-
do uma forma côncava em direção à oclusal. Já o assoalho (soalho) apre-
senta-se de forma convexa, característica que pode ajudar na localização 
dos orifícios de entrada dos canais radiculares.

Vale ressaltar que em todos os grupos dentais a câmara pulpar apre-
senta-se centralizada, contudo em alguns dentes tem sido relatado na li-
teratura como mais mesializada, provavelmente em decorrência de uma 
maior convexidade da sua face distal. Este entendimento pode levar a 
erros na etapa de acesso à câmara pulpar, uma vez que nesses dentes o 
acesso é mais mesializado em decorrência do distanciamento do dente da 
linha média da cavidade bucal. 

2.3 - Orifício de entrada dos canais radiculares

Nos dentes portadores de um só canal, o orifício de entrada é de fácil 
localização, pois se confunde com o início do canal radicular, sendo uma 
extensão da câmara pulpar.

Nos dentes anteriores inferiores portadores de dois canais, os orifícios 
de entrada ficam no encontro das paredes, sendo o canal lingual no en-
contro das paredes lingual, mesial e distal e o canal vestibular fica no en-
contro das paredes vestibular, mesial e lingual 
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Os pré-molares superiores que apresentam dois canais, o orifício de en-
trada do canal vestibular está no encontro das paredes vestibular, mesial 
e distal e o do palatino no encontro das paredes mesial, distal e palatino 

Já nos pré-molares inferiores, o orifício de entrada se confunde com o 
início do canal radicular. Rotineiramente, quando esses dentes apresen-
tam mais de um canal, sua bifurcação ou trifurcação localiza-se já no canal 
radicular, não sendo visualizado na câmara pulpar. 

Tanto os molares inferiores como os superiores os orifícios de entrada 
dos canais  estão sempre no encontro das paredes da câmara que lhes 
dão o nome, (inferior: mesiovestibular, mesiolingual, distal ou distovesti-
bular e distolingual quando portadores de quatro canais; superior: mesio 
vestibular, distovestibular e palatino), sendo que no superior a presença 
do quarto canal (mesiopalatino) está entre o mesiovestibular e o palatino 
mais próximo ao mesiovestibular.

3 - CANAL RADICULAR

O canal radicular representa a forma externa da raiz, contudo, pela de-
posição de dentina, pode apresentar variações quanto à forma e número 
de canais. (HESS, 1952) As literaturas apresentam variadas porcentagens 
de números de canais em cada dente, contudo pode-se simplificar levan-
do em consideração a forma que podem apresentar as raízes de cada gru-
po de dentes. Sabe-se que as raízes que apresentam achatamento podem 
apresentar um canal elíptico ou dois circulares. Sabendo quais são essas 
raízes podemos determinar as possíveis variações do número de canais 
em cada dente. Assim, citam-se as raízes que são achatadas no sentido 
mesiodistal: raízes dos incisivos e caninos inferiores, raízes dos pré-mola-
res superiores quando única, raiz mesiovestibular dos molares superiores 
e raízes dos molares inferiores. Os pré-molares inferiores apresentam ra-
ízes cônicas, podendo apresentar variações anatômicas desde um acha-
tamento até uma forma de caroço de feijão. A raiz vestibular dos pré-mo-
lares superiores pode apresentar um achatamento no sentido vestíbulo 
palatino ou até mesmo duas raízes cônicas, apresentando-se assim com 
três raízes.

De posse desse conhecimento, podemos afirmar, sem levar em consi-
deração as porcentagens de possibilidade do número de canais, que os 
incisivos e caninos superiores apresentam uma raiz com um canal; os in-
cisivos e caninos inferiores apresentam uma raiz com um canal elíptico 
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ou dois canais circulares; os pré-molares superiores portadores de uma só 
raiz apresentam um canal elíptico ou dois circulares; quando apresentam 
duas raízes podem apresentar dois ou três canais circulares; os molares 
superiores portadores de três raízes podem apresentar três canais, sendo 
dois circulares e um mais elíptico ou quatro canais circulares; os molares 
inferiores portadores de duas raízes podem apresentar dois canais mais 
elíptico, três canais, sendo dois circulares e um mais elíptico ou quatro 
canais circulares. O fusionamento das raízes, tanto dos molares superio-
res quanto os inferiores podem levar a presença de um ou dois canais. Os 
pré-molares inferiores, por apresentar variação na sua anatomia externa, 
podem apresentar um, dois ou três canais. Anomalias anatômicas podem 
favorecer uma discrepância em relação aos números de canais acima cita-
dos nos diferentes grupos dentais. Aqui também, pra não induzir ao erro 
no momento da identificação do número de canais, não foi separado pri-
meiro, segundo ou terceiro dente de cada grupo.

O canal radicular é dividido em dois segmentos: o primeiro maior, re-
vestido por dentina denominado de canal dentinário e o segundo menor, 
revertido por cemento, denominado de canal cementário. Apresenta-se 
como dois cones truncados unidos pelos vértices. O encontro desses dois 
segmentos está o limite CDC, limite do canal na junção da dentina e do 
cemento. Na maioria das vezes, existe uma derivação do canal cementário 
para-apical o que significa que, na quase totalidade, o forame apical não 
fica no vértice da raiz. Em média, a distância do ápice para o forame é de 
0,5 mm, podendo aumentar com a idade pela deposição de cemento. Sa-
be-se também que o tamanho médio do canal cementário é de 0,5 mm, 
medidas importantes quando da determinação da odontometria.

Pode-se observar o quanto é importante o conhecimento da anatomia 
interna dos canais radiculares nas diversas etapas do tratamento endodô-
ntico, significando um embasamento significativo para uma endodontia 
de qualidade. Sabe-se que cada dente pode apresentar variações, contu-
do a familiarização da anatomia interna propicia uma endodontia mais 
racional, diminuindo o índice de erro no tratamento endodôntico. Atual-
mente as tomografias têm auxiliado na determinação das variações ana-
tômicas, contudo este recurso não está disponível nos consultórios no dia 
a dia do profissional, sendo solicitados eventualmente diante de algumas 
dificuldades encontradas.
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QUADRO RESUMO

Palavras Chave Descrição

Assoalho da câmara 
pulpar

É a parede da câmara pulpar, oposta a parede oclusal nos dentes 
posteriores e apresenta uma superfície convexa, lisa e polida na 
parte média, com depressões nos pontos que correspondem às 
entradas dos canais radiculares. Rotineiramente, divide a cavidade 
pulpar em câmara pulpar e canal radicular.

Câmara pulpar Parte da cavidade pulpar relacionada com a coroa do dente, que 
apresenta diferentes formas de acordo com cada grupo dental.

Canal radicular
Parte da cavidade pulpar relacionada com a raiz do dente. Pode se 
apresentar em diferentes números de acordo com a forma e número 
de raízes.

Cavidade pulpar

Cavidade presente no interior do dente e reproduz a forma externa 
do dente, contudo pode apresentar variações anatômicas. Abriga 
um tecido conjuntivo vascularizado e inervado denominado de 
polpa dental.

Colo do dente

Parte estreita do dente na junção coroa e raiz (es), onde se en-
contram o esmalte coronário e o cemento radicular. Essa junção é 
convexa nas faces vestibular e lingual, e côncava nas faces mesial e 
distal. Essa linha sinuosa é conhecida por linha do colo do dente ou 
junção amelo-cementária.

Elíptica Forma geométrica representada por um círculo achatado. Forma 
ovoide.

Fusionamento

Ato de fusão; fundir, misturar, amalgamar. Fusionamento de raízes: 
duas ou mais raízes unidas transformadas em uma única raiz, po-
dendo apresentar apenas um canal, como também apresentar dois 
ou mais canais.

Incisal
É a superfície dos dentes que toca os dentes antagonistas, isto é, 
da arcada oposta. Nos dentes anteriores é chamada de incisal e nos 
posteriores de oclusal.

Limite CDC

O Limite cemento-dentina-canal. O campo de ação do endodontista 
em casos de biopulpectomia tem por limite apical a união CDC. Essa 
estrutura anatômica assume interesse especial na prática endodô-
ntica atual por ser considerada, pela maioria dos autores, como o 
ponto crítico e como limite de segurança, para obtenção de sucesso 
clínico, radiográfico, histológico e jurídico após o tratamento.

Macroconfiguração Estudo da cavidade pulpar evidenciado nas radiografias que deve 
ser observado e manipulado durante o preparo do canal.

Microconfiguração

Estudo detalhado da cavidade pulpar de cada dente, seus aspectos 
normais, bem como as variações anatômicas mais frequentes, suas 
ramificações, forames e foraminas. Este estudo é bem evidenciado 
nas diafanizações.

Odontometria
Determinação do comprimento do dente para fins endodônticos. 
Também designado como o ato de estabelecer o comprimento de 
trabalho para o preparo do canal radicular.
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QUADRO RESUMO

Palavras Chave Descrição

Lingual ou palatina

É a face voltada para a cavidade bucal e sempre em contato direto 
com a língua. Também alguns autores usam o termo face palati-
na para os dentes superiores, pois está voltada para a abóbada 
palatina.

Parede distal É a face que se opõe à fase mesial, pois está mais distante do plano 
mediano.

Parede mesial É a face voltada para o plano sagital mediano da face que passa 
entre os incisivos centrais.

Retangular

Forma de um paralelogramo, cujos ângulos internos são ângulos 
retos. O retângulo é um quadrilátero, pois possui quatro lados que 
podem ou não ser iguais. Quando os lados forem diferentes, ela 
continua recebendo o nome de retângulo, mas quando os quatro 
lados forem iguais o retângulo poderá ser chamado de quadrado.

Teto de cavidade

Paredes oclusal da câmara pulpar nos dentes posteriores e lingual 
ou palatina nos dentes anteriores. Paredes que devem ser remo-
vidas durante o acesso a câmara pulpar quando da terapêutica 
endodôntica.

Trapézio ou 
trapezoidal

Quadrilátero com dois lados paralelos entre si, que são chamados 
de base maior e base menor.

Triangulo ou triangular
Figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a 
duas e não passam pelo mesmo ponto, formando três lados e três 
ângulos.

Vestibular É a face, de todos os dentes anteriores e posteriores, que está volta-
da para o vestíbulo da boca, isto é, que toca na bochecha ou lábio.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - 
BIORIO - 2015) 
Sobre a anatomia da cavidade pulpar, assinale é correto afirmar que:

 Ⓐ   O canino inferior apresenta raiz mais achatada no sentido vestíbulo-
-lingual que o canino superior.

 Ⓑ   Quando o primeiro molar superior possui quatro canais, dois deles es-
tão situados na raiz distovestibular.

 Ⓒ   O canal radicular do incisivo central superior é maior e mais largo do 
que do canino superior.

 Ⓓ   Quando o primeiro molar inferior possui três canais, dois deles situam-
-se na raiz mesial e um na raiz distal. 

 Ⓔ   A maioria dos primeiros pré-molares inferiores apresenta dois canais 
radiculares.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Os caninos inferiores, como também os 
incisivos inferiores, apresentam, normalmente, raízes únicas, podendo 
apresentar um ou dois canais em decorrência do achatamento no sentido 
mesiodistal que apresentam essas raízes.
Alternativa B: INCORRETA. Das três raízes dos primeiros molares su-
periores, a raiz mesiovestibular apresentam um achatamento no sentido 
mesiodistal, portanto a possibilidade de apresentar dois canais nesta raiz 
é frequente. 
Alternativa C: INCORRETA. O canino superior é o dente mais longo da 
arcada. Possui uma coroa pentagonal, canal radicular único, amplo, com 
dimensão V-P bem maior que a M-D. Possui uma câmara pulpar volumosa.
Alternativa D: CORRETA. Os molares inferiores apresentam, rotineira-
mente, duas raízes podendo apresentar de dois a quatro canais. A maioria 
dos autores considera que esses dentes, na maioria das vezes, apresentam 
duas raízes com três canais, sendo que a raiz mesial, por apresentar um 
maior achatamento no sentido mesiodistal, apresenta dois canais e a raiz 
distal apenas um canal.
Alternativa E: INCORRETA. Os pré-molares inferiores são dentes que 
podem apresentar uma diversidade na anatomia interna em relação ao 
número de canais. Varia de um até três canais, apesar de a literatura apre-



22 

QUESTÕES COMENTADAS

sentar casos de quatro e cinco canais. Contudo, na maioria das vezes, es-
ses dentes apresentam uma raiz cônica com a presença de um canal. 

02 (CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA SAÚDE E PARA 
CADETE DA POLÍCIA MILITAR - UEG -2013) 
Corresponde ao nome dos canais dos molares inferiores:

 Ⓐ   Canal distal, canal mésio-vestibular, canal vestíbulo-lingual.
 Ⓑ   Canal distal, canal mésio-vestibular, canal mésio-lingual.
 Ⓒ   Canal lingual, canal mésio-vestibular, canal disto-vestibular.
 Ⓓ   Canal distal, canal disto-vestibular, canal disto-lingual.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. 
Alternativa B: CORRETA. Os molares inferiores apresentam, rotineira-
mente, duas raízes, podendo apresentar de dois a quatro canais. A maioria 
dos autores considera que esses dentes, na maioria das vezes, apresen-
tam duas raízes com três canais, sendo que a raiz mesial, por apresentar 
um maior achatamento no sentido mesiodistal, apresenta dois canais e a 
raiz distal, apenas um canal. A nomenclatura desses canais está relacio-
nada com a posição em relação às paredes da câmara pulpar. Assim sen-
do, quando esses dentes apresentam três canais são assim denominados: 
canal mesiovestibular (embocadura no encontro das paredes mesial com 
a vestibular), canal mesiolingual (embocadura no encontro das paredes 
mesial com a lingual) e canal distal (embocadura no encontro das pare-
des distal, vestibular e lingual). Quando a raiz distal apresenta dois canais, 
denomina-se canal distovestibular (embocadura no encontro das paredes 
distal com a vestibular) e canal distolingual (embocadura no encontro das 
paredes distal com a lingual)
Alternativa C: INCORRETA. 
Alternativa D: INCORRETA. 

03 (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PE) 
Com relação à anatomia dental interna, qual afirmativa descreve CORRE-
TAMENTE a origem do canal cavo?
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 Ⓐ   Na câmara pulpar e desemboca no ligamento periodontal das bifurca-
ções ou trifurcações.

 Ⓑ   Dentro da porção apical do canal principal e termina diretamente no 
pericemento apical.

 Ⓒ   De um canal secundário para terminar na superfície externa do ce-
mento apical.

 Ⓓ   Do canal principal, segue um trajeto dentário mais ou menos longo 
para, novamente, desembocar no canal principal antes de alcançar o ápice.

 Ⓔ   Paralelamente ao canal principal, podendo alcançar, independente-
mente, o ápice.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. O canal cavo sai na câmara pulpar, no assoalho 
da câmara pulpar para a bifurcação ou trifurcação denominados de canal 
cavo-interradicular.
Alternativa B: INCORRETA. O canal que sai, dentro da porção apical, do 
canal principal e termina diretamente no pericemento apical é denomina-
do de canal lateral.
Alternativa C: INCORRETA. O canal que sai de um canal secundário 
para terminar na superfície externa do cemento apical é conhecido como 
canal acessório.
Alternativa D: INCORRETA. O canal que sai do canal principal, segue 
um trajeto dentário mais ou menos longo para, novamente, desembocar 
no canal principal antes de alcançar o ápice é denominado de canal recor-
rente.
Alternativa E: INCORRETA. O canal que corre paralelamente ao canal 
principal, podendo alcançar, independentemente, o ápice é conhecido 
como canal colateral.

04 (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PE) 
Com relação à anatomia dos diferentes grupos dentais, é CORRETO afir-
mar que:

 Ⓐ   Nos incisivos inferiores, a câmara pulpar é achatada no sentido mésio-
-distal no nível incisal e sofre um achatamento inverso no sentido vestíbu-
lo-lingual nas proximidades do colo anatômico.

 Ⓑ   Nos molares superiores, o achatamento mésio-distal, da raiz mésio-
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-vestibular, muitas vezes, determina o surgimento de dois canais nessa 
raiz: um vestibular e outro palatal.

 Ⓒ   Quando os pré-molares inferiores possuem dois canais, estes são de-
tectados radiograficamente, pois um canal é mesial, e o outro é distal.

 Ⓓ   A constricção apical do canal é a circunferência ou bordo arredonda-
do, que separa a terminação do canal da superfície externa da raiz.

 Ⓔ   O primeiro pré-molar superior pode apresentar três canais: o vestibu-
lar e dois palatais, por ser a raiz palatal a de maior volume.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Nos incisivos inferiores, a câmara pulpar re-
produz a forma externa da coroa, portanto apresentam, na maioria das 
vezes, uma forma triangular com base para incisal. Desta maneira, essa 
câmara apresenta um achatamento no sentido vestíbulo-lingual mais pró-
ximo ao ângulo incisal, contudo ao aproximar à altura do colo anatômico 
esse achatamento passa a ser no sentido mesiodistal acompanhando a 
forma da raiz que se apresenta achatada no sentido mesiodistal. 
Alternativa B: INCORRETA. Das três raízes dos primeiros molares supe-
riores, a raiz mesiovestibular apresenta um achatamento no sentido me-
siodistal, portanto a possibilidade de apresentar dois canais nesta raiz é 
frequente. Quando essa raiz apresenta dois canais é denominada de canal 
mesiovestibular (embocadura no encontro das paredes mesial e vestibu-
lar) e mesiopalatino ou bucopalatino (embocadura situada entre o canal 
mesiovestibular e o canal palatino ou palatal mais próximo do canal me-
siovestibular) 
Alternativa C: CORRETA. Os pré-molares inferiores quando apresentam 
dois canais, rotineiramente, localiza-se um para mesial e outro para distal, 
o que não necessita, para visualização radiográfica, utilizar uma técnica 
que separe na imagem um canal do outro. Nas técnicas ortorradiais, nor-
malmente, não há superposição de imagens, dando a impressão de um 
único canal, características dos pré-molares superiores.
Alternativa D: INCORRETA. A constricção do canal refere-se ao encon-
tro do canal dentinário com o canal cementário (dois cones truncados uni-
dos pelo vértice), anatomicamente conhecido pelo limite CDC. 
Alternativa E: INCORRETA. O pré-molar superior quando apresenta três 
canais, sendo dois voltados para vestibular e um para palatino. Também 
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conhecido como “pequeno molar” pela semelhança da disposição das raí-
zes semelhante aos molares.

05 (CONCURSO PÚBLICO MARAVILHA/SC - UNOESC - 2014) 
Durante tratamento endodôntico, o profissional observou que havia um 
canal paralelo ao canal que chega independente ao ápice. Como é deno-
minado o canal com estas características?

 Ⓐ   Canal Colateral.
 Ⓑ   Canal Lateral.
 Ⓒ   Canal Recorrente. 
 Ⓓ   Canal Secundário.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Canal colateral – aparece paralelamente ao ca-
nal principal, contudo de menor calibre, podendo alcançar, independen-
temente, o ápice.
Alternativa B: INCORRETA. O canal lateral, também chamado de canal 
adventício, sai do canal principal direto para o periodonto lateral.
Alternativa C: INCORRETA. O canal recorrente sai do canal principal e 
retorna posteriormente, correndo pela dentina.
Alternativa D: INCORRETA. O canal secundário sai do principal até o 
pericemento na altura do terço.
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