
Contribuilãs ao Eshldd~ da Tkcnicra da Diadanizagão 
Clearing Eeth: Contribuition to the Sftbdy 

RESUMO 
A anatomia dos ccanais radiculares é altamente somp8exa e variável, sendo o conhecimento deste sistema de 

haadxnend hportânea ao êxito das manobras endodonticas. A tkcnica da ddankaçáo permite observar, por banspareriaa, 
a diversificada anatomia dos canais sa$lculares, revePando CP intrincado de canais, suas curvaturas, interEgações etc. Com o 
auxiio dessa t4mica, o presente estudo teve por objetivo obsesvar a matonmaia interna dos diferentes grupos dentários quanto 
ao 116~nero e orientaqZo dos canais, estabelecer o tempo de cada fase do processo de &afanização e sua relação com o peso 
do demento dent&io estudado e dixdgar a téãreica da d i a f a~ação  como metodolo@a cientifica para futuros experimentos. 
Foram selecionados 70 dentes, divididos ern 7 grupos (incisivos inferiores e superiores, caninos, psé-molares inferiores e 
superiores e mdares inferiores e superiores) de 10 dentes cada um, sendo estes subme~dos ao processo de diafaniiiaçáo. A 
partir dos resulitados obtidos observou-se que os achados morloló@cos estáio em coaaPorniidade com o já descrito em vasta 
literatura. Com relaqão ao tempo médio de desanPner&agão de cada p p o  dentiirio, nota-se que será maior à medida que 
o pesa médio do g u p o  dentário se eleva. A técnica da diafaniazaçáo mostrou-se eficaz, de fácil execução, baixo custo, 
perP.naGndo obter uma vis50 ~idimensiond da complexa anatomia dos canais radsmlares. 

UNITERMOS 
Corante, dente, morfollo@a, estudo de av&aç&o. 

SUMMARY 
Root canal m o r p h o l o ~  is a very comp8ex system and its howledge Ps one of the most hportant Issues Beading to 

swcsess in Endodontic Therapy. ãhe Clearing technique render teeth transparent and the complex interna8 niorphology 
shows cusvatures, lateral and coQateraP canals. TPie purgose of tkiis study was to study interna1 morphology ol different 
dental groups using the Ciiearing method regarding number aand directioan o% canals as well as determiniang Bhe relation 
teeth weight x cBeallng time. Çeventy teeth were divided into seven goups (liower and upper Pnclsors, canhes, Bower and 
upper premolars, Bowes and upper mslars). The sesults show morphologycal patterns according to what is shown in the 
literature. Cleaalaag time Bs propor~onal to teeth weight in siBB poups. Cliearing is an efficient, easy arid Pow prise techique 
ekicãting a tridimeansionali view of the cornplex interna] morpholou of root canais. 

I~tpoduq&o e Revis&o Lihrah9.a variável, apresentando-se somo urna O pleno corahecimento deste complexo 
A anatomia interna dos canais estrutura múlPHpla, usualmente sistema é de fundamental Importânka 

ra&su]ares geralmente nas reproduz a composta por ramificaç6es apicaís ou ao êxito de manobras endodonticas e 
simpgiijdade da anatomia externa da coronárias, canais co%aterais, acessórios, tem sido objetivo de inúmeros 

dpntáffsa.7 A anatomia dos canais comu~cagóes entre canais etc.' expehém8-os. O exame radlográlico nos 
radicaalares k altamente complexa e permite uma visão limitada da 
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i~xorfologia do conduto racYic~~lar, as 
sccsliacç transversais e loixgib~dinais que 
K, ,~,,>tran-i - c. uma irnagern real sáo 
ins:rrnpietas, da mesma for~jma que os 
exames pela snicroçcspba 6ptiea e 
ele tr6iaiça .",8 

Nessa ordem de c~ns:~B~~ra~óes ,  
a diafanizaçao permite observar a 
anat-omja dos canais radicula~,es o:om 
ruatijta acariciade, revcl;ir~do por 
branspaiência o 1~7triril:adb~ de canais, 
sutis c:il~-vaturaç e ritedigag6eç rn~iCkns 
vezes omitidos por oeritroç n:r6todos. 
Wepreçen E:a um processo ieBa$i~~;x~menl-e 
simpies e xipido, dc baixo custo, 
realizado com subst;âncias de: baixa 
toxlcl6Sade, náo necessitando co1np1ex~ns 
a-pare.hagevs,"." 

'Taçgerlo afisrna que o ni-irnero 
de apLk"~d~6espoi;siv~$le~P~ para a t6h:riisa de 
dafa,ar%ka@o çoaaicnk testá limitado pela 
f~n;ngi:j,aç%~ e pelo tempo dlspor~ível. 
Cc~rncs una exemplo, o autos cita a 
possibi.~dade de ~iisualizac a axkahsneia 
da câanara pa~lg~as tanto eni derntes com 
ápices total ois parcialmaãte Forn~ados, 
bem comio a relagao desta com preparos 
sa-i~áinos, pir~os, gsar;ah~so:; e cavidades 
d.40 C&-ie. 

A1é112 da  i~ata-ireza dsdatisâ, a 
di;?fas-iYzar;5o é ajim pãoce:;:;~ de grande 
importâr~cia rao campo ciew%íf?co, 
p~dendaa ser iitkliizada l i a  éii.::a da 
esudodontia para analisar difcrei-ites 
rnateriads obta~radorer, cor12 o a~n-R'Bo da 
Infiltsat$io apicalL6 ou  coso~alaria,~ 
técnicas de obt~rragiio e/oai instrumen-, 
i:aqáo e, até mesmo, para ajialkar falhas 
sjjrkica~,s 

Gwinnett et alilllrjii compararam 
i " sreç métodos de avaliiaciis da  
1nicroir;-rliltrj1g3o entre a inferface 
formada pela estrutr;ll?:a ~;Ienkária e O 

nlaieria3 nestatirador enu cavidades 
cila.sse V. 

D~.lrbtre as ta.$s t4c-a.eicas 
eoita~dadas;, a diafassizqáo e a 
recoaastruqáo couiputadarizada de  
m.cjrltiplas Imagens digàtalizadas 
mostraram semellsantes resu~Ktados 
estatísticos. Além disso, ambas 
mo-asshararn- sc superiores à i.écnic;'i de 
sec@io h-nica ioxngitadinal? 

hachin et aBii,"rai-ilizarzdo a 
kkcr~ic-a da $iafanaizag5o, testaram a 
capacidade de se8;amen'bo de cimentos 

de: obtusaqáo de  canal através da 
rnadiqáo da dnfiltragáo do corante 
riankin. A metodo%ogia empregada 
mostra a vantagem dessa técnica 
comparada às d e  desgasbe e à 
~ a d i o ~ á f i c a  por náo perder substgncia 
dentáriâ, ineraa omih-r i~~forunaçbpes que 
ocorrem nas superposiçQes de imagens. 

O processo de diafanizaqão, 
entretanto, é limitado asa avaliaqáo da 
rnlcroântiltrafão quando h6 a presença 
de coroas totais." 

l im ponto de  duvida d a  
ciid!airaiza@o 6 a deteminaqãa~ do ponto 
final do processo de deçcalcificagáo. 
Crawnders et aliiy referem que este pode 
ser alça~sqado no momento em que 
torna-se possivel passar uma agulha 
a través do derite. Já 7'aggerIo ;menciona 
o método radPogr5fico e, ainda, 
Garberoglio & BassaT4 assim como 
Robertson et aliifK sugerem que seja 
considerada completada a descalcí- 
ficacão 24 horas após a desagregaqjo do 
esaâsaiite. 

Esses autores relatam que a 
iracompleta ou irregular descalcificagão 
pode ser evitada, pela troca diária da 
çoluqáo ácida, assim como agitando-a 
algumasvezes dinrante o dia. Dessa 
forma, também se evita que dentes em 
processo de  descalclficaqão se 
encontrem ag8utinados, porque a 
desmineralizaçlsso ocorre mais 
rapidamente em direggo i superficie da 
ssl~iigho."~ 0 processo pode ser 
acelerado com o uso de soluçáo ácida 
aquecida ou mais concentrada, de  
acordo com Robertson et &i8 

Taggerl" mostra que dentes 
maas volunnosos exigem um maior 
tempo em relaqão a dentes delgados. 
Assim corno dentes permanente exigem 
um maior tempo em relagáo aos 
desriduos. 

As dificuldades deste método 
sáo representadas pelo aparecimento 
esponiâneo de opacidade nos dentes 
diafanázados após a secagem ao ar 
l i ~ r e . 4 ~  Acreditamos que tal fato talvez 
possa ser justificado pelo pouco tempo 
de  descaBcilicaçáo desses elementos 
dentários. 

Verificarnos que n5o existem na 
literatura critérios específicos que 
padrol~izewa em detalhe o tempo de 

execugáo de cada etapa da tecnica de 
diafanizagáo nos diferentes grupos 
der~tários. Para tal, os propósitos do 
presente ka.balho são: 

1") estudas a anatomia interna 
dos diferentes grupos dentários quanto 
ao nfirnero e oraentação dos canais; 

L") estabelecer o tempo de cada 
uma das fases do  processo d e  
diafanizaçáo c sua relação com o peso 
do elemento dcntârio estudado; 

3") divulgar a técnica da  
diafanizaçáo como snetodologia 
deretifica para futuros expesamentos. 

Material e Mktodo 
hiclahente foram selecionados 

estes grupos de  dentes humanos 
extraidos, sendo dez h-cisívos hfeiiores, 
dez incisivos superiores, dez caninos, 
dez pré-molares inferiores, dez pr6- 
molares superiores, dez molares 
inferiores, dez molares superiores, 
totalizando uma amostra de setenta 
dentes. 

A pemsaneceu arrnaze- 
nada em hipoclorito de sódio 1% e, 
antes do processo de diafanizaqáo 
propriamente dito, todos os dentes 
passaram por um processo de  
I-a4@e~aqáo, onde foi removidás cdcdo 
derital com o auxáBio de curetas 
periodor~ tais, cáries e res tauraqQes 
uhiiizando brocas esféricas em baixa e 
alta ro ta~ãa  Postealomente, realizou-se 
a abertura coronária, seguida da  
insibrumentaçáo dos condutos radisu- 
hres em todo seu comprimento, tendo 
por ú B b o  inskumcnto a h a  gípo Kem 
número 25. Durante a lnstrumentaçáo, 
a soluçáo de hipoclorito de sódio 1% 
foi utilizada como solução irrigadora. 
Mo h d  deste processo, os dentes foram 
novanente merplhados em hipodorjto 
de só&o. 

Ap6s, os dentes foram secados 
com jatos de  ar e cones de papel 
absorvente e pemmecerm 24 horas em 
estufa à temperatura de 36°C. Ao final 
deste periodo, os dentes foram pesados 
em b a l a n ~ a  de precisáo (Owalabor 
707.04) e permaneceram as 24 horas 
sepintes merplhados em soluçáo de 
hipoclorito de sódio I%, sendo 
posteriorn~ente lavados em água 



Fig.1- Incisivo superior diafanizado, no qual se observa 
a pwwnqa de uin úiinico canal cclii-i cdi:jc.ircl-ci c-nrvaiura 
p r , i  dista1 no tergo apical. 

Fig.2- iriciisivo inhrrior diafanizado. Nota-.se a presenqa 
de  dois canaii; q u e  possuem entrada:; c o i ~ ~ u n s ,  
separando-se no  trsqo rnb.dio da raiz (formando "ilha") 
e ~wllanido a se unir 110 krqo aplcal. 

Fig.3- Pré-molar superior diafCtniacido com dois canais, 
apresentariclo n o  terqo n-iédio da  raiz umia I i g a ~ á o  
entre o canal palatino I, o iiestibulas. 

Fig.4- Molar superior diahamizado, que apresenta o 
canal palalino nitidarncntc curvo para vestibular c. 
sinais de delta apical. A p resenp  de dolu canais na 
raiz mcsial é bastante provável ern viirtude da largura 
da penetrac;áo do corainke nessa raiz. 



-<. . rag.5.. Raiz dista1 d o  rnolar inferior diafanizado, 
aprsenkando dois canais cyue se unem e formam um 
s6 foiame. Os canais mesiais podem ser vistos em 
segurado plano (mais prohuir.;do). 

Fig.6- Molar superior diafanizado, que mostra o quarto 
canal na r au  mésno-vestibular 

Fig.7- Canino inferior diafanizado, no qual se pode 
verificas a presença de caiial lateral no terço médio e 
de canal secundário no terqo apical. 



corrente por uma hora e terado os 
canais também brigados com hpa .  

A técnica de dliafanização 
utilizada seguiu a proposta de 
Robertson et alii8 que indica, ap6s o 
processo de lavagem, que a desrnine- 
rahzaqáo seja felta mer-plihando-se os 
dentes em ácido nitrico 5% por 24 
horas, e fazendo-se a hoca do ácado a 
cada jntervallo de 24 horas até o 
momento em que o processo de 
desmnneraliza~ão estiver concliaído. 
Como parârnetro para o conceito de 
dcsmineraEzaçáo ideal foi considerada 
a colsraçáo branco-leitosa associada à 
cs~asislència borrachóide da pega 
dentkt-ia 

Concluido o processo de 
desmineralizaçáo, o novo processo 
rea1iz;ido foi a des~drataqáo dos dentes 
de acordo com o Quadro 1 Assim, 
foram merguHhados em Alcool etnico 
80% (diluído em água destilada a partir 
dc álcool etí8ico 100% - Synth) por um 
periodo de doze horas, seguiu-se então 
um banho de uma hora em 61~001 
etá%ico 90%1 (diluido em aigua destilada 
a pargxr de álcool! ehiico 100% - Synth), 
e por h, bGs b d o s  com uma hora de 
dura-açao cada um em álcool caco 100% 
(Çgiaatln) 

Quadrol- ReLagao entre s tempo de 
desidratagzo e as diferentes ãoncen- 
tragóes de álcoois u8Ãlizados, 

Toda a amostra doi então 
retirada do álicool etilico 6' seca ao ar 
livre por um período de dez minutos 
e, ao fim deste periodo, o corante 
narddri (Acrilex) foi injetado, através de 
seaiiraga descartável, nos condutos 
radiculares até que ocorresse o 
exbavazameaaio no +ice dentário, com 
o cuidado de evitar o manshamento da 
peça den-tiiria em sua fcbce externa. 
Quando isso ocorria a skiperfPcie 
manchada era limpa com gaze 
embebida em dcoo8 caco 100%" 

Os dentes foram novamente 
deixados ao ar livre por 30 ~~aanutos, 

permitindo que o corante secasse antes 
de serem merp1hados em recipientes 
de vidro contendo salicilato de metila 
(Delawareâ), que permite a visudizaçáo 
da p e p  dent6ria por kmsparen~a após 
cerca de duas horas. 

Em síntese! a metodolo@a da 
diafa~~izagáo do seguinte e>cpenmento 
seguiu de acordo cona o Quadro 2. 

Quadro" Sintese da metodologia da 
diafanização relacionando o prsce- 
dimento execaatado, a substância 
u ~ l k a d a  e o tempo aaecessiaoao em cada 
etapa da Mcnica. 

A partir dos resultados 
mostrados na tabela 1 verifica-se que 
gupodentários de s i d a r  peso médio 
apresentaram semelhante tempo de 
desmineralizaçáo. Como exemplo 
observa-se que os incisivos superiores e 
os pré-molares superiores apresenwm 
um peso m6d"a" similar e, conse- 
qlaenkemente, um tempo médio de 
desmiragrdizaçás ap rohado  de 5 &as. 

Observa-se ainda que u m  
maior peso médio do grupo dentário 
resultou em um maior tempo de 
desmineralizagáo dentro do respectivo 
grupo, como pode ser observado 

executado 

Serhntlineiai I hipoclorito d e  I acido riiirico S ' X ,  t 
B9meedianentc~ 

8 s  aspectos morfo]iíP@cos da 
anatomia interna dos espécimes foram 
eneáo obsemdos, em especial, o a i~nero 
e a orientação dos canais. 

A obsesvagão da transpxlência 
foi realizada com o auxílio da lente 
Nikkor Medical 120mm com mag- 
xãificaggo 1.3. 

Resultados 
Todo esse processo de 

diafanizaçáo nos diferentes grupos 
dentários doi tabulado relacionando as 
médias de peso e o tempo d nédio de 
desmineralizagb para se atingir a 
coloração e. a consistência desejadas 
(Tabela 1). Tabela I- Relaggo entre 
tempo de desiiaainerallhaqao (u~lkands-  
se ácido nítrico) e peso médio nos 
diversos gmpos denGaos esbaadados. 

1Iigienização 

quando comparamos os iaacisivos 
inferiores (4 dias) som os mo#ares 
superiores (18 dias). 

Em relação à anatomia interna 
dos canais radicu%ares, observa-se a 
predominância de um iánico canal 
principal, com nenhuma ou suave 
incllnagão para distal nos incisivos 
superiores (FlFig.l), caninos, pré-molares 
inferiores e incisivos inferiores (Fig.2). 

O grupo dos pré-molares 
superiores apresentou, em geral, dois 
canais radicullares, um ves~buPai e um 
palatino, sendo que ambos apresen- 
taram suaves Pnclinaçóes (Fíg.3). Jai o 
grupo dos molares superiores e 
inferiores apresentou em geral três 
canais cuwos, sendo dois vestibulares e 
um palatino nos superiores (Fig.4) e 
dois mesiais e um distal nos inferiores 
(Fin.5). 

Dcs~iiineralizaçZo 

Teinpo médio de desmineraliza~ão --- 

Incisivos inferiores 

Incisivos superiores 

Cariinos 

Pré-molares inferiores 

kré-molares superiores 

Molares inferiores 

Molares superiores 

Dcsidratnção Infiltração do ~i~ a ~ a o  .: 



i%índa 631'18 reEa~á6j i~~i,ato~mJa 
interna esbsea-va-.se, em dgiir~c; casos, eu 
preserifa de  canais odaterais, acessó-rios, 
ra1mificac;6es, bnker1iga~CYes e,  nas  
niolares superiores, a presenca de um 
quarto canali sihlado na raiz, mesio-- 
westibru3ar (Fig.6). 

i>g: ;~a l~sag 
~ . h m  3 reagizaçiio do processo 

de dkalanizagao e contraste obtido com 
~rrsnkn entre os sistemas de caniabs 6: os 
tecidos dê~1t~5iiss cirsuridari~:es, foi 
possivel obter asmia visão tb-àdihpnensionaI 
da  complexa anato~nia  dos canais 
radicuiares :;em que, n o  enbarato, 
ocorr:+sçe perda de cni~bst2ncia, 
proporci-aor~axitis 11m1a vis20 acurada dos 
sspEê~3~:es, como foi s~~gerP,des por 
Fi~rIir; et a1?Ri3 ;n GarberogEo & B a ç s ; ~ ~ ~  

Assins como p~.glposto por 
LIx*JBÇ et ajlki,'a anaton~ia dos canais 
radoiilcnres 6 de  %a[-o altamente 
corcaplescâ e variável car~sas pode ser 
obseswado e m  virt11dá1 da presença de 
alassais coBatsraiç, raiaaificaq6eç e 
interI.igat;Ees. 

r- . l o d o  o processo de dada- 
niza@os mostrou--se çirnp%ass, rápido, de 
bako custo, realizado com salbstiirscias 
de habâ toxicidade e  na^^ neceççitarnda 
de ~:o~~tpCP]exas api.weIhí~ge~as~ assifie como 
conclr~?do por GarbesogLio Rx k3assa4 e 
tarnb6r1-1 por Wobertson et ajJ-i.H 

O parârbaetro utilizado para 
verificar o poli~8-o ideal para finalizar s 
yrocez'so de desfi-niaaea;.alkzas,iio foi a 
presença de co4oragao banco-deitosa 
asso~ciadcx à consisk$ncia bor~acft68de do 
esp4ci~ ne. Este parsrnetro mostro11--se 
satPsfat6rio e foi a maneira de se 
estabeEtrcc:r a rejaçao enhe tempo e peso 
do ailer~~e~tto a sei- diafa~~kado. 

Crsnvem rer;saltar, assim corno 
proposio por Taggerj.,"o que quarato mais 
elevado 6 O peso da peca dernfrária, 
1a.t.aior 2 o grau de coreteúdo mi~~eral/ 
presente e maior :;ií"rh O teir~po para que 
aitio~~r-oiui LI ct9;1npleka desa.~iinerdiza@.o do 
dente 2 ser diafanizads, 

Roberts~n.~ ct alii8 projjbem o 
1 x 0  de çoi.tz@cs &ida aquecida m a  rriais 
cont:ex;trada como meio auxiliar e 
aeleraa o proc:esso de des~nir~erdiza~~o, 
c o r a j - ~ ~ d ' ~ ~  tais procedimentos reqilerem 
u m  rnalor i:a~iatroiie por parte d o  

operador com o intuito de evitar urna 
clessnineralizaça6ao além do ponto ideal, 
cudlmiriando can perda indesejável de 
subs6ncáa dent6iila. 

Kim fakor importante a ser 
considerado relaciona-se ao recipiente a 
ser utilizado durante o experimento. 
Pdm v%râude do stdidato de rneaXla reagir 
com o pBásBaco, rec:omenda-.se que os 
recipientes sej6a.m de vidro. 

A aparência final do espécime 
6 de total transpart3r~cia. H5 casos de 
canais ~ibtumiados com g?;s~ta-percha onde 
se nota uma tendência 5 coloragáo 
amara~8ada sem qrae haja qualquer 
prejuizo na visru.&za@o firea.1 dos canais 
ladiculares. ,%Iérn do narkin, O contraste 
entre s sistenia de canais e a dentina 
pode ser QibGdo com B-iernatoxililna ou 
çilicona. 

Os achados morfolbgicos do 
presente experimento $SIGO em 
~ionformidade com os descritos rea 
lii-erat8dra.l Obsewamss curn bastante 
detalhe canais laterais nos diferente:; 
grupos dentarios (Fig.7) que ilustram o 
Bntrineado d e  rarnificagiies que  a 
morfologia kstenna dos aariais apresenta 
e que podem esclarecer O porquê $C 

a l p n s  insucessess endod6n~c:os. 
Em virtude da ampla e real 

visão da  kistri~lureâ dentária e seu 
liompslexs sistema de canais é evidente 
que as aplicaç6es da técnica da  
tliafaaaizagão são irta4ineras e %1âri6veis,~ 
atingi~ado tanto o campo científico 
como o e s t ~ ~ d o  da Snfilitrâçáo apiêal, 
quanto s campo didfitico onde os 
dentes dialanizados são urra ótimo 
recurso para o ensino da endodon~a, 
oin ainda, pode-se utilizá-los comc 
auxibarcç rra educaçiio dos pacientes. 
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