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“A tarefa não é tanto ver aquilo que 
ninguém viu, mas pensar o que 
ninguém ainda pensou sobre aquilo 
que todo mundo vê.” 
 

Arthur Schopenhauer 
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LOPES, F. C. Alteração química e morfológica da dentina radicular tratada com 
diferentes lasers de alta potência. 2014, 88p. Dissertação (mestrado) – Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
 
O objetivo deste estudo ex vivo foi avaliar as alterações químicas e morfológicas na 
dentina radicular tratada com diferentes lasers de alta potência. Foram selecionados 
cinquenta caninos superiores que tiveram suas coroas seccionadas 
transversalmente e os canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de 
NiTi até o instrumento #50.02. Após o preparo biomecânico, os dentes foram 
distribuídos em cinco grupos (n = 10) de acordo com o tratamento de superfície: GI - 
água, GII - NaOCl + EDTA, GIII - NaOCl + EDTA + laser Diodo (980nm), GIV - 
NaOCl + EDTA + laser Nd:YAG (1064nm) e GV - NaOCl + EDTA + laser 
Er,Cr:YSGG (2780nm). Os grupos submetidos ao tratamento com laser (GIII, GIV e 
GV) foram irradiados por 20 segundos em movimento helicoidal com velocidade 
aproximada de 1,5 mm/s. Em seguida, os dentes foram clivados e então submetidos 
à análise da composição orgânica e inorgânica por espectroscopia Raman (cts), 
quantificação de elementos químicos por espectroscopia de raios X por dispersão 
em energia (EDS) (wt%), e avaliação da morfologia por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística (ANOVA, 
p<0,05), considerando as variáveis tratamento de superfície e terço radicular. 
Nenhum dos tratamentos de superfície avaliados alterou a intensidade do pico de 
mineral (cts) (p=0,183). O grupo irradiado com Er,Cr:YSGG diminuiu 
significativamente a intensidade do pico de colágeno (cts) (290,7 ± 41,7) quando 
comparado ao grupo tratado com água (328,3 ± 63,5) e ao grupo tratado com NaOCl 
e EDTA (333,9 ± 55,8) (p<0,05). O grupo irradiado com Er,Cr:YSGG também 
apresentou maior razão mineral/colágeno (9,5 ± 1,1) quando comparado aos grupos 
tratados com água (7,7 ± 1,5), NaOCl + EDTA (8,0 ± 1,4) e Diodo (8,2 ± 1,6). Em 
relação aos terços radiculares, as intensidades do pico mineral e do pico de 
colágeno apresentaram aumento crescente de cervical para apical (p<0,05) em 
todos os grupos avaliados, resultando em razão mineral/colágeno menor para o 
terço cervical, quando comparado aos terços médio e apical. A análise por EDS não 
apresentou diferença entre os grupos estudados tanto para os elementos químicos 
avaliados individualmente, assim como para a razão Ca/P (p<0,05). A MEV mostrou 
que o grupo irradiado com Diodo apresentou superfície de matriz orgânica amorfa, 
enquanto que o laser Er,Cr:YSGG proporcionou maior remoção de dentina 
intertubular com formação de crateras, e o grupo irradiado com Nd:YAG promoveu 
fusão da dentina com selamento dos túbulos dentinários. Conclui-se que nenhum 
dos tratamentos de superfície avaliados foi capaz de promover alterações no 
conteúdo inorgânico da dentina radicular; o tratamento com NaOCl, EDTA, e 
irradiação Er,Cr:YSGG alterou a estrutura de colágeno. O uso do laser promoveu 
alterações morfológicas, independentemente do tipo de laser utilizado, quando 
comparado aos grupos não irradiados. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOPES, F. C. Chemical and morphological effect of laser treatment on radicular 
dentin.2014, 88p. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
The aim of this ex vivo study was to evaluate the chemical and morphological 
changes in root dentin treated with different high power lasers. Fifty maxillary canines 
were selected and had their crowns sectioned transversely and the root canals 
prepared with NiTi rotary instruments to the instrument # 50.02.After biomechanical 
preparation, the teeth were distributed into five groups (n=10) according to the 
surface treatment: GI - water, GII - NaOCl + EDTA, GIII - NaOCl + EDTA + Diode 
(980nm), GIV - NaOCl + EDTA + Nd:YAG (1064nm) and GV - NaOCl + EDTA + 
Er,Cr:YSGG (2780nm). The groups subjected to laser treatment were irradiated for 
20 seconds by performing helical motion along the root with a speed of approximately 
1.5 mm/s. Samples were bisected, exposing the treated surface and were subjected 
to the analysis of organic and inorganic composition by Raman spectroscopy (cts), 
elements quantification by energy-dispersive x-ray spectroscopy (EDS) (%), and had 
the morphology evaluated by scanning electron microscope (SEM).Data were 
submitted to statistical analysis (ANOVA, p <0.05), considering the variables surface 
treatment and root third. None of the evaluated surface treatments alter the mineral 
peak intensity (cts) (p = 0.183).The group irradiated with Er,Cr:YSGG significantly 
reduced the intensity of collagen peak (cts) (290.7 ± 41.7) compared with the water 
treated group (328.3 ± 63.5) and the group treated with NaOCl and EDTA (333.9 ± 
55.8) (p <0.05). The group irradiated with Er,Cr:YSGG also showed higher 
mineral/collagen ratio (9.5 ± 1.1)compared to the group treated with water (7.7 ± 1.5), 
NaOCl and EDTA (8.0 ± 1.4) and diode 980 nm (8.2 ± 1.6). Both collagen and 
mineral peak intensities increased from cervical to apical root thirds (p<0.05)in all 
groups evaluated, resulting in lower mineral/collagen ratio to the cervical third when 
compared to middle and apical thirds. EDS analysis found no difference between the 
chemical elements as well as the Ca/P ratio between the studied groups (p <0.05). 
SEM showed that the group irradiated with 980 nm diode had an amorphous organic 
matrix surface, while the Er,Cr:YSGG provided greater removal of intertubular dentin 
forming craters, and the group irradiated with Nd:YAG promoted fusion of dentin, 
sealing the dentinal tubules. It is concluded that none of the surface treatments 
evaluated were able to promote changes in the inorganic content of the root dentin; 
treatment with NaOCl, EDTA, and irradiated with Er,Cr:YSGG alter the collagen 
structure. The use of laser promoted morphological changes, regardless the type of 
laser used, when compared to non-irradiated roots. 
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Os avanços tecnológicos têm possibilitado novas perspectivas à terapia 

endodôntica, com diminuição do tempo operatório e maior segurança e eficácia do 

tratamento. Evidência dessa evolução é o uso cada vez mais frequente de 

localizadores apicais, ultrassom, instrumentos de diferentes cinemáticas e 

microscópios operatórios como parte dos protocolos clínicos do tratamento 

endodôntico (TASCHIERI et al., 2010; BERUTTI et al., 2012; MARTINS et al., 2014; 

PLOTINO et al., 2014; METZGER et al. 2014; DE ALMEIDA et al. 2014). 

A tecnologia laser é um desses avanços que passou a ser incorporada como 

importante aliada na terapêutica endodôntica, com capacidade de agir no sistema de 

canais radiculares promovendo redução microbiana (DEWSNUP et al., 2010; 

YASUDA et al., 2010; MEIRE et al., 2012; SADIK et al., 2013), remoção da camada 

de smear (ALTUNDASAR et al., 2006; ALFREDO et al., 2009; MOURA-NETTO et 

al., 2011; SAMIEI et al., 2014), alteração da permeabilidade e morfologia da parede 

dentinária (SANTOS et al., 2005; ESTEVES-OLIVEIRA et al., 2010; SILVA et al. 

2010) favorecendo a adesão dos cimentos endodônticos às paredes do canal 

(SOUSA-NETO et al. 2005, AYRANCI; KOSEOGLU, 2014), além de promover 

selamento do forame apical (NEIBURGER, 1992).  

Os lasers se dividem em dois grupos: ablasivos (alta potência), e não 

ablasivos (baixa potência), sendo a principal diferença entre eles, respectivamente, a 

capacidade ou não de remover tecido (COLUZZI, 2000). Cada tipo de laser tem sua 

especificidade, pois são produzidos em meios ativos diferentes e cada um interage 

de forma diferente com os tecidos dentais duros (SCHOOP et al., 2006; DELMÉ; DE 

MOOR, 2007; ESTEVES-OLIVEIRA et al., 2010; FARIA et al., 2013).  

Diversos fatores podem interferir na absorção do laser pelo tecido, tais como, 

densidade de potência e energia, comprimento de onda, além da duração da 
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aplicação, modo de operação do equipamento e composição do tecido irradiado 

(SCHOOP et al., 2006). 

Em Endodontia, a literatura tem demonstrado a utilização de diferentes tipos 

de lasers ablasivos tais como Er;Cr:YSGG (érbio cromo dopado com ítrio, escândio, 

gálio e granada), Nd:YAG (neodímio dopado com ítrio, alumínio e granada) e Diodo 

(GUTKNECHT et al., 2004; STABHOLZ; SAHAR-HELFT; MOSHONOV, 2004; 

SCHOOP et al., 2006; GURBUZ et al., 2008; ALFREDO et al., 2009; ESTEVES-

OLIVEIRA et al., 2010; YASUDA et al., 2010; YAVARI et al., 2010; MOURA-NETTO 

et al., 2011; BAGO et al., 2014; TOPÇUOGLU; KOSEOGLU, 2015). 

O laser Er,Cr:YSGG possui comprimento de onda 2780 nm, situando-se na 

porção inicial do infravermelho médio e é altamente absorvido pelos componentes 

dos tecidos dentais devido à afinidade pela água e hidroxiapatita. Essa interação 

denomina-se ablação, fenômeno de manifestação do efeito fototérmico promovido 

pelo laser (HOSSAIN et al., 1999; PÉCORA et al. 2000). Alguns trabalhos relatam 

que o laser Er,Cr:YSGG possui capacidade de promover redução microbiana 

(YAVARI et al., 2010; OZKAN; CETINER; SANLIDAG, 2014; BAGO et al., 

2014;LICATA et al., 2015), remoção da camada de smear e debris quando aplicado 

nas paredes de canais radiculares (YAMAZAKI et al., 2001; ISHIZAKI et al., 2004; 

ALTUNDASAR et al., 2006; SILVA et al., 2010), além de promover aumento da 

permeabilidade dentinária (KIMURA et al., 2001; YAMAZAKI et al., 2001).  

Em contrapartida, os lasers pertencentes à região do infravermelho do 

espectro eletromagnético (Diodo 980 nm e Nd:YAG 1064 nm), possuem pequeno 

comprimento de onda, e dessa forma possuem baixo coeficiente de absorção na 

hidroxiapatita e água (CHANTHABOURY; IRINAKIS, 2005), além de alto poder de 

penetração e alto coeficiente de absorção em meio escuro resultando em absorção 
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elevada pela hemoglobina e melanina (BORNSTEIN, 2004).  

O laser Nd:YAG, com comprimento de onda 1064 nm, apresenta capacidade 

de promover redução microbiana (FRANZEN et al., 2011; MADEN et al., 2013), 

remoção da camada de smear, fusão e recristalização do tecido dentinário (TAKEDA 

et al., 1998; SANTOS et al., 2005). A irradiação do laser Nd:YAG é absorvida pelas 

estruturas minerais, como os fosfatos e carbonatos da hidroxiapatita, desarranjando 

a grade cristalina, promovendo assim o derretimento e recristalização da estrutura 

dentinária (ANIĆ et al., 1998), com consequente redução da permeabilidade (ANIĆ 

et al., 1998; TAKEDA et al., 1998; AL-AZZAWI; DAYEM, 2006; HE et al., 2009; 

ESTEVES-OLIVEIRA et al., 2010; FRANZEN et al., 2011; MOURA-NETTO et al., 

2011). 

A irradiação da superfície dentinária com laser Diodo, comprimento de onda 

980 nm, é capaz de promover redução microbiana em áreas de difícil acesso por 

apresentar maior capacidade de penetração quando comparada a outros lasers 

(GUTKNECK et al., 2004; BORNSTEIN, 2004; LEE et al., 2006; SCHOOP et al., 

2006; KAIWAR et al., 2013; ROMEO et al., 2014). Além disso, este laser promove 

efeitos morfológicos como remoção da camada de smear, exposição dos túbulos 

dentinários e modificação da camada superficial de matriz orgânica, além de reduzir 

a infiltração apical quando aplicado na dentina radicular (WANG et al., 2005; 

ALFREDO et al., 2008; MARCHESAN et al., 2008; ALFREDO et al., 2009; FARIA et 

al., 2011). Vale destacar que o laser Diodo 980 nm apresenta menor custo e ocupa 

um menor espaço físico no consultório odontológico quando comparado aos demais 

lasers (BORRAJO et al., 2004; SCHOOP et al., 2006; DA COSTA RIBEIRO et al., 

2007; ALFREDO et al., 2009). 
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Alterações na morfologia, permeabilidade, microdureza e solubilidade da 

dentina radicular promovidas por soluções químicas e pelos lasers de alta potência 

podem ser ocasionadas por alterações nos elementos químicos presentes na 

superfície e na composição orgânica e inorgânica do tecido dental (PÉCORA et al., 

2000; MARCHESAN et al., 2008; HE et al., 2009; SILVA et al., 2010; ESTEVES-

OLIVEIRA et al., 2010; MOURA-NETTO et al., 2011; VIAPIANA et al., 2012; 

PASCON et al., 2012, MARTINS JUSTO et al., 2014; KALYONCUOGLU; 

DEMIRYÜREK, 2013; ULUSOY; GORGUL, 2013; WATANABE et al., 2013; POGGIO 

et al. 2014). 

Entre os métodos que podem ser utilizados para obter informações químicas 

e estruturais de tecidos dentais duros então as espectroscopias (AKKUS et al., 2003; 

LIU; HSU, 2007; SOARES et al., 2009; PASCON et al., 2012). Na espectroscopia 

Raman um feixe de luz laser é focalizado na amostra por meio de um microscópio 

óptico. Após a interação, o feixe de luz espalhado inelásticamente passa por 

espectrômetro, que permite a separação em vários feixes de energias diferentes que 

são contabilizados em um dispositivo de carga acoplado acionado (CCD – charge 

coupled device). A diferença (Δ) de energia dos fótons espalhados e dos incidentes 

no material é a energia de espalhamento Raman, dada em um gráfico de energia 

(intensidade Raman por número de onda). Na análise do espectro os picos de 

grande intensidade significam número elevado de moléculas vibrando com a mesma 

energia (LEUNG; MORRIS, 1995; TSUDA; ARENDS, 1997; AKKUS et al., 2003). 

Já a espectroscopia por energia dispersiva de raios x permite a 

caracterização elementar dos materiais. Nesta, um feixe de elétrons incide sobre um 

material e os elétrons mais externos dos átomos constituintes são excitados para 

dado nível energético quântico, e ao retornarem a sua posição liberam energia. O 
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detector instalado na câmara de vácuo do microscópio eletrônico de varredura mede 

essa energia, sendo possível determinar os elementos químicos presentes, sendo 

uma ferramenta indispensável na caracterização e identificação dos elementos 

químicos presentes na superfície (SOARES, et al., 2009; PASCON et al., 2012).  

Dessa forma, é possível observar que os métodos descritos são 

complementares, uma vez que a espectroscopia Raman é uma análise química 

estrutural enquanto a espectroscopia por energia dispersiva de raios x complementa 

esta análise mostrando íons e átomos (PASCON et al., 2012). Neste contexto a 

microscopia eletrônica de varredura, método mais utilizado para análise morfológica 

da superfície, permite interpretar as alterações químicas observadas (MARCHESAN 

et al., 2008; ALFREDO et al., 2009; FARIA et al., 2011). Dessa forma, sabendo que 

alterações na composição química estão relacionadas com características 

mecânicas e morfológicas do tecido dental duro, torna-se importante investigar 

alterações nos componentes químicos da dentina radicular causadas pela irradiação 

dos lasers Diodo, Nd:YAG e Er,Cr:YSGG após o preparo biomecânico dos canais 

radiculares. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposição | 11 

 

A proposta do presente estudo foi avaliar ex vivo as alterações químicas e 

morfológicas na dentina radicular de dentes tratados com os lasers de alta potência 

Diodo 980 nm (1,5W/CW), Nd:YAG 1064 nm (1,5W/25Hz) e Er,Cr:YSGG 2780 nm 

(1,5W/25Hz) associados ao uso hipoclorito de sódio (NaOCl) 1% e ácido etileno 

diamino tetra-acético (EDTA) 17%, por meio da espectroscopia Raman (Raman), 

espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDS) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 
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Após revisão e aprovação do presente estudo pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (CEP/FORP-USP), pelo parecer nº 557.943 e CAAE nº 

24449713.6.0000.5419 (Anexo 1) e aprovação pelo Institutional Review Board da 

Universidade Case Western Reserve, exemption file # EM-13-17, foram obtidos, do 

Biobanco de Dentes Humanos da FORP-USP, caninos superiores unirradiculares 

humanos hígidos, mantidos em solução de timol a 0,1%. 

Os dentes foram lavados em água corrente por 24 horas e, em seguida, 

tiveram sua superfície radicular externa limpa por meio de raspagem com ultrassom 

(Profi II Ceramic, Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil). 

Os dentes foram examinados com auxílio de lupa (aumento de 10 x) e 

radiografados individualmente, nos sentidos orto e mésio-radial com filme 

Ektaspeed EP (Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda, São José dos Campos, 

SP, Brasil), tempo de exposição de 0,5 segundo e distância foco-filme de 10 cm. As 

radiografias foram avaliadas com auxílio de negatoscópio (Konex, Konex Ind. e 

Com. de Metais LTDA, São Paulo, SP, Brasil) e de aparato visualizador 

magnificador (X- Produkter, Malmö, Suécia). 

Após exame macroscópico e radiográfico foram selecionados dentes 

unirradiculares, com raízes completamente formadas, com ausência de 

calcificações, reabsorções, trincas e fraturas, apresentando comprimento mínimo 

de 17 mm de raiz, sem achatamentos e curvatura acentuados. Foram selecionados 

50 caninos superiores que apresentavam diâmetro anatômico determinado 

clinicamente de 250 µm, correspondente a uma lima 25. 

Os espécimes foram inseridos individualmente em tubos de polipropileno tipo 

Eppendorf (Eppendorf do Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil), contendo 1 mL de 
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água destilada e foram armazenados em estufa (37ºC, 100% umidade) por 72 horas 

visando sua reidratação. 

 

Preparo dos espécimes 

Os dentes tiveram suas raízes seccionadas perpendicularmente ao seu 

longo eixo no sentido mésio-distal com disco diamantado dupla face (KG Sorensen, 

Barueri, SP, Brasil) em baixa rotação (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil), sob 

refrigeração, próximo a junção cemento-esmalte padronizando o comprimento das 

raízes em 17 milímetros de comprimento por meio de paquímetro digital (Digimess, 

Shiko Precision Gaging Ltd, China) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. A- Canino superior hígido; B- Secção da amostra com disco diamantado dupla face. C- Raiz 

seccionada padronizando o comprimento em 17 mm com auxílio de um paquímetro digital; C- Instrumento 

rotatório de níquel titânio do sistema K3 (#50.02), correspondente ao diâmetro final, acoplado no contra ângulo 

redutor durante preparo biomecânico do canal radicular. 

 

Inicialmente 40 raízes tiveram o canal radicular irrigado e inundado com 2 mL 

de NaOCl 1%, usando-se seringa plástica descartável (Ultradent Products Inc., 

South Jordan, UT, EUA) e agulha NaviTip (Ultradent Products Inc., South Jordan, 

UT, EUA). A exploração do canal foi realizada com lima manual # 10 tipo K de aço 

inóx (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) seguida do preparo com brocas LA 

Axxess 35.06, 45.06 (Sybron Endo, Orange, CA, EUA) montadas em micromotor, em 

baixa rotação e sem irrigação. Estas brocas foram introduzidas uma única vez no 
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sentido do longo eixo do canal até a profundidade correspondente a um terço do 

comprimento do dente para remoção do ombro palatino e preparo da região cervical.  

O canal radicular foi novamente irrigado com 2 mL de NaOCl 1% e uma lima 

manual # 10 tipo K de aço inóx (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) foi 

cuidadosamente introduzida no interior do canal até que sua ponta coincidisse com 

o forame apical, alcançando o comprimento real do dente (CRD). Foi subtraído 1 

mm do CRD, estabelecendo o comprimento de trabalho (CT).  

O preparo biomecânico dos canais radiculares foi realizado com instrumentos 

do sistema rotatório K3 (Sybron Endo, Orange, CA, EUA), acionados por motor 

pneumático (Dentflex, Ribeirão Preto, SP, Brasil) com velocidade aproximada de 350 

rpm, seguindo a seguinte sequência: 25/.02, 25/.04, 30/.02, 30/.04, 35/.02, 40/.02, 

45/.02, e por fim 50/.02. Os instrumentos com taper .02 e .04 foram introduzidos até 

o CT, e utilizou-se o instrumento 25.06 apenas no terço médio/cervical do canal 

quando foi necessário remover alguma interferência cervical que impedisse que os 

demais instrumentos percorressem todo o CT.  

Os canais radiculares foram irrigados com 2 mL de NaOCl 1% a cada troca de 

instrumento e ao final do preparo utilizou-se 5 mL de EDTA 17%, durante 5 minutos. 

Em seguida, os canais foram irrigados com 2 mL de NaOCl 1% e, finalmente, com 

10 mL de água destilada para neutralização de resíduos do NaOCl e do EDTA 

(NAGAS, ALTUNDASAR e SERPER, 2009). Vale ressaltar que o tempo do preparo 

biomecânico foi cronometrado em 20 minutos, com a finalidade de padronizar o 

tempo de ação das soluções sobre a dentina radicular. A água destilada e 

deionizada e as soluções de NaOCl 1% e EDTA 17% foram aviadas no Laboratório 

de Gerenciamento de Resíduos Odontológicos da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto. 
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Outras 10 raízes foram submetidas ao mesmo preparo biomecânico descrito, 

entretanto, em todos os momentos em que se fez uso de soluções irrigantes foi 

utilizado água destilada e deionizada, totalizando 50 raízes utilizadas neste estudo. 

Os espécimes foram distribuídos aleatoriamente em cinco grupos, de acordo 

com o tratamento de superfície a que foram submetidas: GI – irrigação com água 

destilada; GII – irrigação com NaOCl 1% e final com EDTA 17% ; GIII - irrigação com 

NaOCl 1%, EDTA 17% seguido da irradiação com laser Diodo 980 nm (Sirona 

Dental, Benshein, HE, Alemanha); GIV - irrigação com NaOCl 1%, EDTA17% 

seguido da irradiação com Nd:YAG1064 nm (Deka, Florença, Toscana, Itália); GV - 

irrigação com NaOCl 1%, EDTA 17% seguido da irradiação com Er,Cr:YSGG 2780 

nm Waterlase MD Turbo Laser (Biolase, San Clemente, CA, EUA), conforme 

exposto na Figura 2. 

 
 

 
Figura 2. Fluxograma representativo da distribuição dos grupos em estudo, divididos de acordo com o 

tratamento de superfície realizado. 

 

Os espécimes dos grupos III, IV e V foram irradiados utilizando os lasers 

Diodo, Nd:YAG e Er,Cr:YSGG, respectivamente, todas elas irradiadas paralelamente 

e com a mesma cinemática. A irradiação do laser foi aplicada por 20 segundos em 

cada raiz, iniciando com a ponta no comprimento de trabalho e realizando 

movimento helicoidal ao longo do mesmo até a cervical, retornando, em seguida, ao 

ápice com velocidade aproximada de 1,5 mm/s. As potências dos lasers foram 
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aferidas, a cada subgrupo estudado, por meio do sistema de calibração do próprio 

aparelho. 

Os espécimes do GIII (n=10) foram irradiados com laser Diodo 980 nm por 

meio de fibra ótica flexível de 200 μm de diâmetro, 1,5 W de potência e com o 

aparelho calibrado no modo contínuo (CW) (Figura 3). 

 

 
Figura 3. A- Laser Diodo 980 nm Sirona; B- Fibra ótica flexível de 200 μm de 

diâmetro utilizada para irradiação. 

 

 

No grupo GIV (n=10), os espécimes foram irradiados com laser Nd:YAG, 

comprimento de onda de 1064nm, por meio de fibra ótica de quartzo com 250 μm de 

diâmetro, potência de 1,5W com taxa de repetição de 25Hz (Figura 4).  

 
 

 
Figura 4. A- Laser Nd:YAG1064 nm Deka; B- Fibra ótica de quartzo de 250 μm de diâmetro utilizada para 

irradiação. 
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Previamente à irradiação os canais radiculares dos espécimes dos grupos 

GIII e GIV foram inundados por água destilada e deionizada, aspirando o excesso 

com o objetivo de manter os canais radiculares umedecidos durante a irradiação. 

Após a irradiação de cada espécime, foram cortados 2 mm da extremidade da fibra 

do laser para garantir que ao iniciar uma nova aplicação, o seu revestimento não 

apresentasse pequenas áreas queimadas. 

Os espécimes do GV (n=10) foram irradiados com o laser Er,Cr:YSGG, 

comprimento de onda de 2780 nm, utilizando-se uma fibra ótica coberta com safira 

(ponta RFT2) com 275 µm de diâmetro e 25 mm de comprimento,  com 25 Hz de 

frequência, potência de 1,5 W, utilizando uma porcentagem de ar de 10% e água de 

10% do sistema de refrigeração do equipamento. Após cada aplicação, a ponta 

utilizada para a irradiação foi analisada, com auxilio de lupa, antes da próxima 

aplicação, a fim de observar a presença de áreas queimadas na sua superfície. 

Quando a superfície apresentou-se irregular ou queimada, a ponta foi descartada 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5. A- Laser Er,Cr:YSGG Water Lase MD Turbo Laser 2780 nm; B - 

Ponta RFT2 de 275 µm de diâmetro e 25 mm de comprimento. 
 

 

Após a aplicação dos lasers, foi realizada a secagem dos canais com pontas 

de papel absorvente padronizadas 50.02 (Dentsply Maillefer, Petrópolis, RJ, Brasil), 
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e os espécimes foram armazenados em estufa a 37 ºC com 95% de umidade 

relativa por 48 horas.  

Um disco diamantado (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil), em baixa rotação 

(Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil), foi então utilizado para confecção de sulco 

longitudinal ao longo de superfícies vestibular e palatina da raiz, tomando cuidado 

para não atingir o canal radicular. Os espécimes foram então clivados 

longitudinalmente com espátula Lecron, permitindo as análises das alterações 

químicas e ultraestruturais geradas na dentina radicular após os tratamentos de 

superfície a que foram submetidos (Figura 6). 

 
 

Figura 6. A- Marcação realizada no centro das faces vestibular e palatina da raiz; B- Confecção de sulco com 

disco diamantado dupla face; C- Fratura da raiz com espátula Lecron; D- Raiz bipartida. 
 

 
 

Análise da composição orgânica e inorgânica por meio da espectroscopia 

Raman (Raman) 

Os dentes foram submetidos à análise da composição orgânica e inorgânica 

da superfície dentinária do canal radicular por meio de microscópio Raman (Horiba 

Jobin Yvon, Edison, NJ, EUA) do Departamento de Engenharia Aeroespacial da 

Universidade Case Western Reserve em Cleveland, Ohio. 

Inicialmente o sistema foi calibrado utilizando o conhecido pico de 520,7 cm-1 

de uma bolacha de silício. Uma objetiva 10x (Olympus) foi utilizada para focalizara 

luz gerada por uma fonte de laser com comprimento de onda de 785 nm. O ponto de 
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excitação resultante foi de cerca de 10 μm de diâmetro e a penetração do laser foi 

cerca de 100 μm. A diferença de energia dos fótons incidentes e dos fótons 

espalhados inelasticamente é a energia Raman. 

As duas hemissecções de todos os espécimes foram analisadas. O 

microscópio foi equipado com guias de 3 eixos controlados pelo computador 

permitindo localizar o posicionamento específico do laser na amostra, dessa forma a 

raiz foi medida e dividida em três terços ao longo do eixo y: cervical, médio e apical. 

Três medidas foram realizadas dentro de cada terço, em cada hemissecção, 

totalizando 6 espectros por terço, a fim de obter a mineralização média dentro de 

cada região (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. A- Divisão esquemática dos terços radiculares e demarcação dos pontos 

avaliados nas duas hemissecções da raiz, totalizando 6 análises por terço; B- Microscópio 
Raman (Horiba Jobin Yvon, Edison, NJ, EUA) utilizado. 

 

 

As medidas foram obtidas utilizando grade de 1200 linhas/mm, que forneceu 

uma resolução de número de onda de 1,25 pixels.cm-1. Cada espectro foi obtido 

como a média de 20 espectros consecutivos, cada um deles recolhido durante 4 

segundos.  
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A intensidade dos picos PO4
3- e CH2 no espectro de Raman são proporcionais 

à quantidade de conteúdo mineral e colágeno, respectivamente, que dispersam 

sinais Raman muito fortemente (Figura 8). Além disso, a análise da razão entre 

compostos inorgânicos e orgânicos também foi realizada. A figura 8 apresenta um 

espectro típico da dentina do canal radicular representado em gráfico de intensidade 

(unidade arbitrária –cts) por unidade de energia expressa em número de onda (cm-

1). O número de onda é medido no inverso do comprimento de onda e se refere a 

quantidade de energia, dessa forma onde aparecem os picos intensos é onde 

existem muitas moléculas vibrando, onde há ressonância de estruturas moleculares. 

Figura 8. Espectro Raman típico da dentina radicular – pico PO4
3-

referente ao conteúdo mineral e pico CH2 

referente ao colágeno. 

 

 

Quantificação dos elementos químicos por meio de espectroscopia por 

energia dispersiva de raios X (EDS) 

Para a quantificação de elementos químicos sobre as superfícies tratadas, 

foram selecionadas aleatoriamente 5 hemissecções de 5 amostras distintas (n=5) 

para cada grupo experimental. Estes espécimes foram deixados em cuba 

ultrassônica contendo água destilada por 20 minutos. Em seguida as amostras foram 
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secas com jato de ar suavemente e armazenadas a 37°C durante 24 horas. Passado 

este período as amostras foram sequencialmente desidratadas em bateria alcoólica 

em crescentes concentrações (25°, 50°, 60°, 70°, 80° e 96° GL) deixadas por 20 

minutos em cada uma delas, e posteriormente em solução de 100° GL por 1 hora, 

seguido de imersão em hexametildisilizano (HMDS, Ted Pella, Redding, CA, EUA) 

por 10 minutos para fixar o colágeno. Após este processo, as amostras foram 

mantidas em estufa a 37°C durante 24 horas, sendo então retiradas para análise. 

Os espécimes foram então fixados em estruturas cilíndricas de alumínio 

utilizando-se fita adesiva de dupla face (Electron Microscopy Sciences, Washington, 

EUA). Vale ressaltar que para a análise por EDS não foi realizado recobrimento da 

amostra a fim de evitar contaminação ou interferência da liga metálica na detecção 

dos elementos químicos presentes na superfície. 

Foram obtidos espectros dos terços cervical, médio e apical e quantificado a 

porcentagem em peso (wt%) dos elementos químicos presentes na superfície por 

meio espectrômetro (500 Digital Processing, IXRF Systems, Houston, EUA) 

acoplado ao microscópio eletrônico de varredura (EVO 50, Carls nZeiss, Cambridge, 

Inglaterra) e avaliada a razão entre os elementos químicos cálcio e fósforo (Ca/P) 

(Figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.Espectrômetro (A) acoplado ao microscópio 

eletrônico de varredura (B) utilizados para as análises por 
MEV e EDS. 
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Figura 10. Espectro de raios x por dispersão em energia. 

 

 

Avaliação ultraestrutural da dentina por meio de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

Foram selecionadas aleatoriamente 3 hemisecções correspondentes a 3 

amostras distintas para cada grupo experimental (n=3). O preparo e desidratação 

das amostras foram realizados pelo mesmo método descrito anteriormente. Os 

espécimes foram fixados em cilindros metálicos, e então metalizadas com uma fina 

camada de ouro de ~ 300 Å (Bal-Tec SCD, Balzers, Bal-TecCo.,EUA) sob vácuo, em 

aparelho (Denton Vaccum Desk II, Moorestown, New Jersey, NJ, EUA).  

Foi realizada a varredura de toda a superfície para verificar as alterações 

causadas no tecido dentinário por meio de microscópio eletrônico de varredura, 

operando a 20 kV em diferentes ampliações, e então capturadas fotomicrografias 

das áreas representativas para avaliação qualitativa dos terços cervical, médio e 

apical.  
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Análise estatística 

Uma vez que os dados de composição inorgânica, composição orgânica, razão 

composição inorgânica/orgânica e elementos químicos (oxigênio, cálcio, fósforo, 

carbono e razão cálcio/fósforo) apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk, 

p>0,05) e homogeneidade de variância (teste de Levene, p>0,05), foram utilizados 

testes paramétricos para a análise estatística destes dados. A análise de variância 

(ANOVA um fator) com parcela subdividida foi utilizada para avaliar a influência do 

tratamento de superfície (água, NaOCl + EDTA, NaOCl + EDTA + Diodo, NaOCl + 

EDTA + Nd:YAG, NaOCl + EDTA + Er,Cr:YSGG) e terços radiculares (cervical, 

médio e apical) nos valores de composição inorgânica, composição orgânica, razão 

composição inorgânica/orgânica e elementos químicos. Foi utilizado o teste de Tukey 

para comparações múltiplas entre os grupos e o nível de probabilidade foi de 95% 

para todas as análises. 
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Espectroscopia Raman 

Análise do componente inorgânico – pico de hidroxiapatita. 

Os valores das médias e desvios-padrão e os dados originais indicando o 

componente inorgânico estão demonstrados na Tabela I. 

 
Tabela I. Valores originais, médias e desvio padrão, em unidade arbitrária (cts),do componente inorgânico para 

cada tratamento de superfície testado nos terços cervical, médio e apical. 

Terço 

radicular 

Tratamento de Superfície  

Água NaOCl + EDTA 
NaOCl + EDTA + 

Diodo 

NaOCl + 

EDTA + 

Nd:YAG 

NaOCl + EDTA 

+ Er,Cr:YSGG X  

Cervical 

2690,33 2497,67 1863,67 2560,00 2097,00 

2262.0 ± 395.6 

1944,33 2589,00 1546,00 2480,33 2197,50 

1932,83 2178,67 2142,83 3363,17 2424,17 

1771,00 2588,33 2006,17 2225,00 2493,67 

2351,00 2231,17 1617,33 2322,17 3854,50 

2257,50 2119,33 2425,50 2017,83 2090,83 

2077,33 2177,83 1710,50 2689,50 2657,00 

2469,17 1892,83 2208,17 2025,67 2238,50 

1949,67 2275,50 1965,33 2110,17 2632,83 

2141,17 2135,00 2049,83 2577,67 2240,83 

2158,4 ± 283,6 2268,5 ± 225,2 1953,5 ± 275,3 2437,2 ± 403,9 2492,7 ± 520,6 

Médio 

2137,67 3202,67 2665,33 2297,50 2989,83 

2681.3 ± 691.6 

2228,83 2593,67 2001,67 4291,33 2973,83 

1991,17 2504,83 1805,33 2841,50 2813,17 

3653,50 2462,50 1910,17 3863,17 2878,83 

2460,00 3840,33 1904,50 2534,17 2732,33 

2010,50 1908,50 4595,83 2977,67 1830,83 

2609,50 2443,83 2595,33 2411,67 3926,00 

2072,50 2298,50 2908,17 2343,17 3524,83 

3609,50 2343,33 1874,83 2554,50 2365,83 

1631,33 2020,83 3512,67 2900,17 3217,17 

2440,5 ± 681,5 2561,9 ± 568,6 2577,4 ± 905,9 2901,5 ± 669,8 2925,3 ± 578,8 

Apical 

2901,50 2937,00 2027,67 3337,33 2911,50 

3047.3 ± 677.3 

2385,33 2645,00 2387,17 3706,67 2249,17 

2771,00 3292,17 2467,50 3688,83 3211,50 

4279,00 3314,67 2848,00 2463,00 2451,83 

2822,33 4222,33 3208,33 2560,33 3029,83 

3551,67 3822,33 4393,50 4899,00 3611,33 

2578,67 3915,17 2493,50 2500,17 3007,50 

2963,00 1956,50 3819,33 3019,33 2855,00 

2812,33 2265,33 2727,00 2554,50 2184,83 

2062,50 3569,67 4206,50 3129,00 3348,83 

2912,7 ± 617,2 3194,0 ± 737,8 3057,8 ± 819,0 3185,9 ±767,0 2886,1 ± 467,7 

X  2503.9 ± 622.5  2674.8 ± 662.8  2529.6 ± 835.4  2841.5 ± 686.3  2768.0 ± 543.6  
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A análise de variância evidenciou não haver diferença na intensidade do pico 

de hidroxiapatita entre os diferentes tratamentos de superfície avaliados (P=0,183), 

assim como para a interação do tratamento de superfície e terço radicular (P=0,256). 

Entretanto observa-se que houve diferença no componente inorgânico, ou seja, na 

hidroxiapatita, entre os terços radiculares (P<0,001) (Tabela II). 

 

Tabela II. Resultados da análise de variância para comparação entre tratamento de superfície e terço radicular. 

Fonte de variação DF 
Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

médios 
F P 

Tratamento de superfície 3 0,063 0,021 1,709 0,183 

Terço radicular 2 0,316 0,158 25,23 <0,001 

Tratamento/Terço 6 0,050 0,008 1,328 0,256 

Resíduo 72 0,450 0,006 

  Total 119 1,321 

    

Quanto aos terços radiculares o teste de Tukey evidenciou que no terço 

cervical a intensidade do pico de hidroxiapatita foi menor que o terço médio, que por 

sua vez foi menor que o terço apical (P<0,05) (Tabela III). 

 

Tabela III.Médias + desvios-padrão do conteúdo inorgânico (cts) nos diferentes terços radiculares. 

Terço radicular Componente inorgânico 

Cervical 2262,0 ± 395,6 A 

Médio 2681,3 ± 691,6 B 

Apical 3047,3 ± 677,3 C 

* Letras diferentes indicam diferença estatística entre os grupos experimentais ao teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Análise do componente orgânico - pico de colágeno 

Os valores das médias e desvios-padrão e os dados originais indicando o 

componente orgânico estão demonstrados na Tabela IV. 
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Tabela IV.Valores originais, médias e desvio padrão, em unidade arbitrária (cts), do componente orgânico para 

cada tratamento de superfície testado nos terços cervical, médio e apical. 

Terço 

radicular 

Tratamento de Superfície  

Água 
NaOCl + 

EDTA 

NaOCl + 

EDTA + 

Diodo 

NaOCl + 

EDTA + 

Nd:YAG 

NaOCl + 

EDTA + 

Er,Cr:YSGG 

X  

Cervical 

304,00 289,17 282,50 286,50 262,00 

289.1 ± 28.5 

283,67 306,50 279,17 273,33 247,00 

313,67 336,33 272,00 359,17 286,00 

275,67 293,00 283,33 339,50 263,33 

298,33 326,33 277,33 299,00 341,17 

334,33 273,33 283,17 271,83 220,50 

266,17 300,00 261,83 299,67 284,67 

313,17 278,33 271,50 270,83 270,50 

251,67 307,50 273,17 311,50 307,50 

305,00 266,50 288,83 339,33 227,00 

294,6 ± 25,0 297,7 ± 22,4 277,3 ± 7,8  305,1 ± 31,7  271,0 ± 36,3  

Médio 

313,33 320,00 307,83 284,00 267,50 

308.9 ± 41.0 

327,83 323,00 244,00 348,67 311,50 

316,17 308,17 232,00 324,67 300,50 

332,17 299,17 246,67 368,67 280,83 

346,17 332,83 247,00 320,67 337,00 

299,50 259,50 379,17 302,83 191,17 

380,17 352,33 292,17 295,00 357,33 

279,00 302,83 378,00 295,83 321,67 

371,33 356,50 265,33 308,67 273,33 

301,00 261,83 351,17 336,33 294,17 

326,7 ± 32,0 311,6 ± 32,9 294,3 ± 57,1  318,5 ± 26,6  293,5 ± 45,8  

Apical 

594,00 481,83 268,50 341,00 302,83 

347.9 ± 62.1 

356,67 408,50 283,17 343,83 240,67 

425,83 437,00 284,17 350,83 333,83 

396,83 345,67 322,83 322,33 265,50 

308,00 387,33 316,00 344,50 346,67 

340,33 349,50 391,00 395,33 314,17 

281,17 438,67 414,67 296,00 303,67 

334,00 317,67 345,17 322,50 367,50 

314,17 351,83 352,33 308,67 282,33 

284,33 405,67 419,83 336,00 319,33 

363,5 ± 93,2 392,4 ± 51,5  339,8 ± 54,8  336,1 ± 27,1 307,6 ± 37,9  

X  328.3 ± 63.5 333.9 ± 55.8 303.8 ± 51.8 319.9 ± 30.4 290.7 ± 41.7 

 

A análise de variância evidenciou que houve diferença na intensidade de pico 

de colágeno (composição orgânica) entre os diferentes tratamentos de superfície 
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avaliados (P=0,006) e entre os terços radiculares (P<0,001). No entanto, a interação 

do tratamento de superfície e terço radicular não influenciou a intensidade de 

colágeno (P=0,207) (Tabela V).  

 
 

Tabela V. Resultados da análise de variância para comparação entre tratamento de superfície e terço radicular. 

Fonte de variação DF Soma dos Quadrados Quadrados médios F P 

Tratamento de superfície 3 31875,2 10625,1 4,62 0,006 

Terço radicular 2 66652,1 33326,1 30,73 <0,001 

Tratamento/Terço 6 18155,0 3025,8 2,79 0,207 

Resíduo 72 78071,4 1084,3 

  Total 119 277465,9 2331,6 
  

 
 

 

O teste de Tukey evidenciou que o laser Er,Cr:YSGG promoveu a maior 

alteração na estrutura de colágeno (componente orgânico) quando comparado aos 

grupos tratados com água e NaOCl + EDTA (P<0,05). Os grupos tratados com os 

lasers Diodo e Nd:YAG apresentaram valores intermediários, ora semelhantes ao 

laser Er,Cr:YSGG e ora semelhantes aos grupos tratados com água e NaOCl e 

EDTA, sem irradiação (P>0,05) (Tabela VI). 

 

Tabela VI.Médias + desvios-padrão do conteúdo orgânico (cts) nos diferentes tratamentos de superfície. 

Tratamento de Superfície Componente orgânico 

Água 328,3 ± 63,5   A 

NaOCl + EDTA 333,9 ± 55,8   A 

NaOCl + EDTA + Diodo 303,8 ± 51,8 AB 

NaOCl + EDTA + Nd:YAG 319,9 ± 30,4 AB 

NaOCl + EDTA +Er,Cr:YSGG 290,7 ± 41,7   B 

 Letras diferentes indicam diferença estatística entre os grupos experimentais ao teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Quanto aos terços radiculares o teste de Tukey evidenciou menor quantidade 

de estrutura de colágeno no terço cervical que o terço médio, que por sua vez foi 

menor que o terço apical (P<0,05) (Tabela VII). 
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Tabela VII. Médias + desvios-padrão do conteúdo orgânico (cts) nos diferentes terços radiculares. 

Terço radicular Componente orgânico 

Cervical 289,1 ± 28,5 A 

Médio 308,9 ± 41,0 B 

Apical 347,9 ± 62,1 C 

 Letras diferentes indicam diferença estatística entre os grupos experimentais ao teste de Tukey (p < 0,05). 

 

 

Análise da razão componente inorgânico/componente orgânico 

Os valores das médias e desvios-padrão e os dados originais constam na 

Tabela VIII. 

 
Tabela VIII.Valores originais, médias e desvio padrão da razão mineral/colágeno para cada tratamento de 

superfície testado. 

Terço 
radicular 

Tratamento de superfície  

Água 
NaOCl + 

EDTA 
NaOCl + EDTA + 

Diodo 
NaOCl + EDTA + 

Nd:YAG 
NaOCl + EDTA + 

Er,Cr:YSGG X  

Cervical 

8,85 8,64 6,60 8,94 8,00 

7.7 ± 1.1 

6,85 8,45 5,54 9,07 8,90 

6,16 6,48 7,88 9,36 8,48 

6,42 8,83 7,08 6,55 9,47 

7,88 6,84 5,83 7,77 11,30 

6,75 7,75 8,57 7,42 9,48 

7,80 7,26 6,53 8,97 9,33 

7,88 6,80 8,13 7,48 8,28 

7,75 7,40 7,19 6,77 8,56 

7,02 8,01 7,10 7,60 9,87 
7,3 ± 0,8 7,6 ± 0,8 7,0 ± 1,0 8,0 ± 1,0 9,2 ± 1,0 

Médio 

6,82 10,01 8,66 8,09 11,18 

8.6 ± 1.6 

6,80 8,03 8,20 12,31 9,55 

6,30 8,13 7,78 8,75 9,36 

11,00 8,23 7,74 10,48 10,25 

7,11 11,54 7,71 7,90 8,11 

6,71 7,35 12,12 9,83 9,58 

6,86 6,94 8,88 8,18 10,99 

7,43 7,59 7,69 7,92 10,96 

9,72 6,57 7,07 8,28 8,66 

5,42 7,72 10,00 8,62 10,94 
7,4 ± 1,7 8,2 ± 1,5 8,6 ± 1,5 9,0 ± 1,4 10,0 ± 1,1 

Apical 

4,88 6,10 7,55 9,79 9,61 

8.8 ± 1.5 

6,69 6,47 8,43 10,78 9,35 

6,51 7,53 8,68 10,51 9,62 

10,78 9,59 8,82 7,64 9,23 

9,16 10,90 10,15 7,43 8,74 

10,44 10,94 11,24 12,39 11,49 

9,17 8,93 6,01 8,45 9,90 

8,87 6,16 11,07 9,36 7,77 

8,95 6,44 7,74 8,28 7,74 

7,25 8,80 10,02 9,31 10,49 
8,3 ± 1,2 8,2 ± 1,9 9,0 ± 1,7 9,4 ± 1,5 9,4 ± 1,1 

X  
7.7 ± 1.4 8.0 ± 1.3 8.2 ± 1.6 8.8 ± 1.4 9.5 ± 1.1 

 



34 |Resultados 

 

A análise de variância evidenciou que os diferentes tipos de tratamentos de 

superfície estudados alterou a razão componente inorgânico/orgânico (P<0,001). Da 

mesma forma, houve diferença na razão componente inorgânico/orgânico entre os 

terços radiculares (P<0,001). No entanto a interação dos fatores tratamento de 

superfície e terço radicular não afetou a razão componente inorgânico/orgânico 

(P=0,346) (Tabela IX).  

 

Tabela IX. Resultados da análise de variância para a comparação entre tratamento de superfície e terço 

radicular. 

Fonte de variação DF 
Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

médios 
F P 

Tratamento de superfície 4 62,8 15,71 5,99 <0,001 

Terço radicular 2 28,3 14,14 9,35 <0,001 

Tratamento/Terço 8 13,8 1,72 1,14 0,346 

Resíduo 90 136,1 1,51 

  Total 149 359,1 2,41     

 

O teste de Tukey evidenciou que as raízes tratadas com NaOCl + EDTA + 

Er,Cr:YSGG apresentou maiores valores de razão componente inorgânico/orgânico 

comparado aos grupos tratados com água, NaOCl + EDTA e NaOCl + EDTA + 

Diodo (P<0,05). Já o laser Nd:YAG apresentou valores intermediários de razão 

componente inorgânico/orgânico, sendo ora semelhante aos grupos tratados com 

água, NaOCl + EDTA e NaOCl + EDTA + Diodo, e ora semelhante ao grupo tratado 

com laser NaOCl + EDTA + Er,Cr:YSGG (Tabela X). 

 
Tabela X.Médias + desvios-padrão da razão mineral/colágeno nos tratamentos de superfície. 

Tratamento de Superfície Razão componente inorgânico/orgânico 

Água 7,7 ± 1,4A 

NaOCL + EDTA 8,0 ± 1,3A 

NaOCl + EDTA + Diodo 8,2 ± 1,6A 

NaOCl + EDTA + Nd:YAG 8,8 ± 1,4 AB 

NaOCl + EDTA +Er,Cr:YSGG 9,5 ± 1,1B 

* Letras diferentes indicam diferença estatística entre os grupos experimentais ao teste de Tukey (p < 0,05). 
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Quanto aos terços radiculares o teste de Tukey evidenciou que a razão 

componente inorgânico/orgânico foi menor para o terço cervical comparado ao terço 

médio e apical (P<0,05), não havendo diferenças entre estes (P>0,05) (Tabela XI). 

 

Tabela XI.Médias + desvios-padrão da razão mineral/colágeno nos diferentes terços radiculares. 

Terço radicular Razão componente inorgânico/orgânico 

Cervical 7,7 ± 1,1 A 

Médio 8,6 ± 1,6 B 

Apical 8,8 ± 1,5 B 

* Letras diferentes indicam diferença estatística entre os grupos experimentais ao teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Espectroscopia por energia dispersiva de raios-X 

A tabela XII apresenta os dados obtidos nas análises de EDS relativos aos 

elementos químicos O – oxigênio, Ca – cálcio, P – fósforo, C – carbono. Os 

elementos químicos Na – sódio e Mg - magnésio, apresentaram valores menores 

que 2% em massa (wt%) em todas as amostras avaliadas. 

 

Tabela XII. Porcentagem de cada elemento analisado nos diferentes grupos experimentais. 

Concentração do elemento químico em wt.% 

Elemento 

químico 

Terço 

radicular 
Água NaOCl+EDTA 

NaOCl +  

EDTA+ 

Diodo 

NaOCl + 

EDTA+ 

Nd:YAG 

NaOCl + 

EDTA+ 

Er,Cr:YSGG 

O 

C 42,2± 4,5 44,5 ± 4,3 41,3 ± 8,7 40,2 ± 3,5 43,0 ± 5,8 

M 42,3 ± 5,3 43,7 ± 4,7 41,0 ± 5,2 40,2 ± 3,9 45,3 ± 6,2 

A 38,7± 7,2 42,9 ± 4,4 39,3 ± 8,8 39,6 ± 7,0 45,5 ± 4,5 

Ca 

C 22,9 ± 5,4 20,0 ± 7,2 23,8 ± 11,9 28,4 ± 8,2 23,8 ± 7,3 

M 22,5± 12,0 21,7 ± 7,9 22,7 ± 12,9 26,5 ± 11,4 16,6 ± 11,4 

A 33,4 ± 8,2 17,4 ± 10,8 29,6 ± 12,7 26,1 ± 12,5 15,2 ± 13,6 

P 

C 15,2± 4,2 14,0± 3,2 14,5± 4,0 16,7± 2,8 15,1± 1,8 

M 14,2± 6,7 15,0± 4,3 13,5± 6,1 15,8± 4,5 11,7± 4,7 

A 18,0± 1,9 10,5± 4,7 16,3± 3,6 14,9± 4,6 10,3± 7,1 

C 

C 17,4 ± 13,2 19,7 ± 9,0 18,5 ± 8,3 12,9 ± 7,4 16,2 ± 4,4 

M 18,9 ± 14,6 17,7 ± 9,7 21,2 ± 16,2 15,6 ± 12,0 24,7 ± 12,8 

A 8,4 ± 2,6 27,5 ± 12,6 13,1 ± 7,8 18,1 ± 10,0 27,2 ± 16,6 
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A tabela XIII apresenta os dados obtidos dos valores da razão entre os 

elementos químicos cálcio e fósforo (Ca/P).  

 

Tabela XIII. Valores da razão entre os elementos químicos cálcio e fósforo nos diferentes grupos experimentais. 

Razão entre os elementos químicos Ca/P 

Razão Terço Água NaOCl+EDTA 
NaOCl + EDTA+ 

Diodo 980 nm 

NaOCl + 

EDTA+ 

Nd:YAG 

NaOCl + 

EDTA+ 

Er,Cr:YSGG 

Ca/P 

C 1,54± 0,8 1,40 ± 0,2 1,55 ± 0,5 1,68 ± 0,3 1,55 ± 0,4 

M 1,46 ± 0,3 1,43 ± 0,2 1,55 ± 0,4 1,60 ± 0,3 1,31 ± 0,4 

A 1,83± 0,3 1,55 ± 0,4 1,74 ± 0,5 1,66 ± 0,4 1,27 ± 0,4 

 

 

A análise de variância para os elementos químicos oxigênio, cálcio, fósforo, 

carbono e razão cálcio/fósforo não evidenciou diferença estatística para os 

tratamentos de superfície, terço radicular e interação dos fatores (P>0,05). 

 

Figura 11. Porcentagem de cada elemento analisado nos diferentes grupos experimentais. 
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Microscopia eletrônica de varredura 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura estão apresentadas nas 

Figuras 11 e 12. Qualitativamente observou-se que no grupo tratado com água (GI) 

a superfície do canal radicular encontra-se coberta por densa camada de smear, em 

todos os terços avaliados. No grupo tratado com soluções irrigantes (NaOCl + 

EDTA) sem o uso de laser (GII), observou-se superfície plana, com exposição de 

túbulos decrescente de cervical para apical, neste último a superfície se encontra 

coberta por densa camada de smear, semelhante ao que ocorre no GI (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Fotomicrografia da superfície dentinária do canal radicular dos grupos I e II nos terços cervical (A), 
médio (B) e apical (C) (2000x): A1 – Água destilada - terço cervical: superfície coberta por uma densa e 
homogênea camada de smear com poucos túbulos dentinários expostos (setas). B1 e C1 – Água destilada - 
terço médio e apical respectivamente: superfície coberta por uma densa e homogênea camada de smear. A2 – 

NaOCl + EDTA terço cervical: túbulos dentinários expostos (setas), com alguns túbulos parcialmente 
obliterados. B2 – NaOCl + EDTA - terço médio: túbulos dentinários expostos (setas), em menor quantidade do 
que no terço cervical, e túbulos parcialmente obliterados (quadrado). C2 – NaOCl + EDTA terço apical: 
superfície coberta por densa e homogênea camada de smear. 

 

 

Nos espécimes tratados com NaOCl 1%, EDTA 17% e laser Diodo (GIII), é 

possível observar maior quantidade de túbulos dentinários expostos no terço cervical 

quando comparado ao terço cervical do grupo tratado apenas com soluções. Já os 

terços médio e apical apresentam túbulos dentinários parcialmente obliterados, com 
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presença de camada de smear modificada, sendo que o terço apical apresenta 

menor quantidade de túbulos expostos quando comparado ao terço médio. 

A superfície dentinária dos espécimes tratados com NaOCl 1%, EDTA 17% e 

laser Nd:YAG (GIV) apresentam-se livres de camada de smear, em todos os terços. 

No terço cervical e médio nota-se áreas de túbulos expostos, e áreas de fusão e 

resolidificacão da superfície. No terço apical, é possível notar superfície uniforme, 

com fusão e resolidificação da dentina cobrindo toda a superfície. 

As raízes tratadas com NaOCl 1%, EDTA 17% e laser Er,Cr:YSGG (GV) 

apresentam ausência de camada de smear para todos os terços. No terço cervical e 

médio nota-se túbulos expostos com intensa ablação da dentina intertubular e ligeira 

ablação da dentina peritubular, formando uma superfície áspera ablacionada e 

irregular, com formação de crateras, principalmente no terço cervical. No terço apical 

verifica-se túbulos dentinários expostos (Figura 13). 
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Figura 13. Fotomicrografia da superfície dentinária do canal radicular dos grupos III, IV e V, nos terços cervical 

(A), médio (B) e apical (C) (2000x): A1 – NaOCl + EDTA + Diodo terço cervical: túbulos dentinários expostos 

(setas). B1 – NaOCl + EDTA + Diodo, terço médio: túbulos dentinários expostos (setas) e presença de smear 

modificada (asterisco). C1 – NaOCl + EDTA + Diodo, terço apical: camada de smear modificada (asterisco) com 

poucos túbulos expostos (setas) e túbulos parcialmente obliterados (quadrado). A2, B2 - NaOCl + EDTA + 

Nd:YAG terço cervical e médio: áreas de túbulos dentinários expostos (setas)  e áreas de fusão e resolidificação 

da dentina radicular (asterisco). C2 – NaOCl + EDTA + Nd:YAG terço apical: superfície uniforme coberta por 

fusão e resolidificação. A3 - NaOCl + EDTA + Er,Cr:YSGG terço cervical: túbulos expostos (setas) com áreas 

erosivas ao redor dos mesmos formando crateras (triângulos). B3 - NaOCl + EDTA + Er,Cr:YSGG terço médio: 

ausência de camada de smear, túbulos dentinários expostos (setas) com áreas erosivas ao redor dos mesmos 

formando superfície irregular, porém menos intenso do que no terço médio. C3 - NaOCl + EDTA + Er,Cr:YSGG 

terço apical: túbulos dentinários expostos (setas). 
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Os efeitos da irradiação dos diferentes lasers vêm sendo estudados na 

Endodontia (TAKEDA et al., 1998; ALFREDO et al., 2009; HE et al., 

2009;DEWSNUP et al., 2010; YASUDA et al., 2010; MOURA-NETTO et al., 2011; 

FARIA et al., 2013; SADIK et al., 2013; AYRANCI; KOSEOGLU, 2014) com o 

objetivo de comprovar sua efetividade e viabilidade quando utilizados como recursos 

na terapêutica endodôntica. 

Devido ao potencial de ação e aos inúmeros efeitos gerados pelos lasers de 

alta intensidade, é preciso cuidar para obter o efeito desejado sem causar alterações 

prejudiciais ao tecido dental e estruturas adjacentes. Neste sentido, estudos prévios 

avaliaram os efeitos térmicos e alterações morfológicas da dentina radicular 

irradiada com lasers de alta potência, a fim de determinar parâmetros seguros para 

aplicação dos diferentes lasers (YAMAZAKI et al., 2001; ISHIZAKI et al., 2004; 

ALFREDO et al., 2008; MARCHESAN et al., 2008; ABAD-GALLEGOS et al., 2009; 

HE et al., 2009; HMUD et al., 2010), sendo utilizados como referência para escolha 

dos parâmetros empregados neste estudo. 

O presente estudo buscou, por meio dos três experimentos realizados, 

determinar as alterações químicas e morfológicas na dentina do canal radicular 

tratados com os lasers Diodo, Nd:YAG e Er,Cr:YSGG. 

O uso da espectroscopia Raman possibilita a identificação de estruturas 

moleculares, uma vez que identifica modos vibracionais das moléculas como um 

todo, permitindo a identificação dos compostos orgânicos e inorgânicos presentes na 

dentina radicular, de forma não destrutiva e altamente precisa. Os espectros obtidos 

através deste método caracterizam a composição e concentração de substâncias 

minerais e orgânicas das superfícies analisadas criando parâmetros de comparação 

entre elas (LEUNG; MORRIS, 1995; TSUDA; ARENDS, 1997; AKKUS et al., 2003; 
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LIU; HSU, 2007; SOARES et al., 2009; PASCON et al., 2012). A espectroscopia por 

energia dispersiva de raios X (EDS) por sua vez permite quantificar pontualmente a 

porcentagem em peso de elementos químicos presentes na superfície, 

apresentando utilidade complementar neste estudo (SOARES, et al., 2009; 

PASCON et al. 2012). 

A análise das características morfológicas da superfície por meio da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) nos permite interpretar os efeitos 

químicos dos tratamentos de superfície estudados, sendo de importante 

conhecimento para que se possa indicar corretamente o tratamento de superfície 

desejado para cada caso (MARCHESAN et al., 2008; ALFREDO et al., 2009; FARIA 

et al., 2011). 

Os resultados obtidos no presente estudo por meio da espectroscopia Raman 

mostrou que o tratamento com laser Er,Cr:YSGG, diminuiu significativamente a 

estrutura de colágeno quando comparado aos demais tratamentos testados. 

Provavelmente a diferença encontrada entre os lasers é dada devido a maior 

absorbância do laser Er,Cr:YSGG pela água quando comparado aos demais lasers 

utilizados. O Er,Cr:YSGG provoca a vaporização da água e de outros componentes 

orgânicos hidratados como o colágeno (CEBALLOS et al., 2001, PÉCORA et al., 

2000).  

Já os lasers Nd:YAG 1064 nm e Diodo 980 nm, possuem pequeno 

comprimento de onda, e dessa forma possuem baixo coeficiente de absorção pela 

hidroxiapatita e pela água (CHANTHABOURY; IRINAKIS, 2005), assim o tratamento 

da superfície com laser Nd:YAG e Diodo apresentaram valores intermediários 

quanto a redução do conteúdo orgânico, ora semelhante aos grupos não irradiados, 

ora semelhante ao grupo irradiado com Er,Cr:YSGG.  
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Porém, a razão mineral/colágeno, que permite avaliar a proporção entre 

componentes orgânicos e inorgânicos, mostrou que o laser Diodo não foi capaz de 

promover grandes alterações, igualando-se ao grupo tratado com água, e ao grupo 

tratado com NaOCl 1% e EDTA 17%. Estudos comparativos das alterações 

morfológicas geradas pela irradiação com diferentes tipos de laser e tratamentos 

com soluções irrigantes na dentina, evidenciam que as alterações morfológicas 

geradas pelo laser Diodo é bastante semelhante às alterações obtidas pela 

associação NaOCl e EDTA, apresentando alterações menos intensas quando 

comparado a outros tipos de lasers (ESTEVES-OLIVEIRA et al., 2010;  FARIA et al. 

2011). Estudos sobre os efeitos químicos gerados na superfície dentinária dos 

canais radiculares após irradiação com laser Diodo 980 nm não foram encontrados 

na literatura, tornando importante salientar que não foram verificadas alterações 

químicas significativas quando utilizado nos parâmetros avaliados neste estudo.  

A análise da razão mineral/colágeno confirma a redução significativa de 

compostos orgânicos no grupo irradiado com Er,Cr:YSGG quando comparado aos 

demais grupos avaliados, e mantém o grupo tratado com Nd:YAG em situação 

intermediária entre o grupo irradiado com Er,Cr:YSGG e os demais grupos. 

Com relação aos compostos inorgânicos da dentina radicular, os resultados 

obtidos no presente estudo demonstraram que os lasers testados não foram 

capazes de alterá-los. Os resultados obtidos pela análise por espectroscopia por 

energia dispersiva de raios X, que identificou os elementos químicos O, Ca, P e C, 

permitindo a análise da razão Ca/P mostrou não haver diferença entre os diferentes 

tipos de tratamento de superfície avaliados. Isso ocorre provavelmente pela 

presença de água no interior do canal radicular no momento da irradiação, 

diminuindo a geração de calor por excesso de absorção de energia (ALTUNDASAR 
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et al., 2006). Vale salientar que estudos prévios utilizando o método de EDS ou 

outros métodos semelhantes, afirmam que mudanças na razão Ca/P podem alterar 

a proporção original entre compostos orgânicos e inorgânicos (ROTSTEIN et al., 

1996; DOGAN e QALT, 2001).  

O aumento de temperatura da dentina durante a irradiação dos lasers de alta 

potência pode promover vaporização da água, decomposição de proteínas, e os 

cristais de apatita podem derreter e recristalizar rapidamente, gerando defeitos na 

estrutura dos mesmos, alterando a relação de Ca/P, ou seja, agindo no conteúdo 

mineral da dentina (HOSSAIN et al., 2002). Dessa forma, o que provavelmente 

preservou os compostos inorgânicos da estrutura dentinária no presente estudo foi a 

irradiação sobre superfície umedecida evitando o aumento excessivo da 

temperatura, o que provavelmente justifica a ausência de alterações significativas na 

composição inorgânica da dentina. 

Alguns autores investigaram alterações na composição mineral da dentina 

após aplicação de lasers de alta potência e também não foram capazes de 

identificar diferenças. TOPÇUOGLU e KOSEOGLU (2015) estudaram o efeito dos 

lasers Er:YAG (1W) e Nd:YAG (1W) associado ao uso de NaOCl 1% na composição 

mineral da dentina por meio de espectrometria de emissão atômica (ICP- AES), e 

determinaram que estes lasers não afetam o conteúdo mineral. Estes resultados são 

compatíveis com os resultados de estudo publicado por GURBUZ et al.(2008) que 

demonstrou que o conteúdo mineral da dentina radicular não foi afetado 

significativamente após irradiação do laser Nd:YAG (1,5W). De modo semelhante, o 

trabalho de DILBER et al. (2013) mostrou que a irradiação da dentina com os lasers 

Er:YAG, Nd:YAG e KTP não alteraram a concentração de Ca, K, Mg, Na, P, ou a 

relação mineral Ca/P da superfície dentinária.  
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Em contraste, SECILMIS et al. (2008), relataram que a irradiação do laser 

Er,Cr:YSGG (1 W) aumentou as médias percentuais de peso dos elementos Ca, Mg, 

Na, e P, bem como a razão Ca/P dos seus grupos experimentais, porém este estudo 

foi realizado em dentina coronária e em um número reduzido de amostras, 

comprometendo a comparação entre os resultados. ALTUNDASAR et al.(2006) 

verificaram alterações moleculares nos níveis de Ca, P e Mg após irradiação do 

laser Er,Cr:YSGG (3W) na superfície dentinária previamente tratada com NaOCl 

5,25%, porém a razão Ca/P não apresentou alterações significativas quando 

comparado aos demais grupos, sugerindo que as mudanças estão restritas ao nível 

molecular. Vale ressaltar que as diferenças no método de avaliação, na potência dos 

lasers utilizados, na concentração e no tempo de ação das soluções dificultam a 

comparação entre os estudos. 

Os resultados deste estudo indicam que o uso NaOCl associado a irrigação 

final com EDTA não agiu na composição química da dentina radicular, uma vez que 

não houve diferença estatística quando comparado ao grupo tratado com água 

destilada. Em contraste, estudos avaliando o efeito de soluções irrigantes na 

composição mineral da dentina verificaram que tanto o EDTA quanto o NaOCl são 

capazes de alterar a estrutura mineral (SAYIN et al., 2007; BALLAL; MALA; BHAT, 

2011; PASCON et al. 2012), provavelmente em função das diferentes metodologias 

utilizadas. Deve-se destacar que as análises empregadas nestes estudos são 

destrutivas, ao contrário da espectroscopia Raman que permite a análise química da 

superfície preservando a estrutura intacta (PASCON et al., 2012). 

Os resultados deste trabalho mostraram também que existe uma variação na 

proporção de compostos orgânicos e inorgânicos entre os terços radiculares em 

todos os grupos avaliados, inclusive no grupo controle. A razão mineral/colágeno é 
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menor no terço cervical quando comparado aos demais terços, evidenciando menor 

grau de mineralização desse terço quando comparado aos demais, o que 

provavelmente é consequência da maior quantidade e diâmetro dos túbulos neste 

terço (PAQUÉ et al., 2006; LOTTANTI et al., 2009). Essa diferença de composição 

química característica do elemento dental entre os terços radiculares merece 

destaque, uma vez que interfere diretamente nos procedimentos adesivos e 

restauradores. Segundo NEELAKANTAN et al. (2012), a adesão de cimentos 

obturadores a base de resina epóxi é menor na região apical.  

Os resultados qualitativos obtidos por meio da análise das alterações 

ultraestruturais em MEV mostraram que a aplicação do laser, independente do tipo 

de laser utilizado, resultou em alteração da morfologia quando comparados aos 

grupos tratados apenas com as soluções, sem irradiação.  

A análise das alterações morfológicas após irradiação de laser Diodo verificou 

modificação da camada superficial de matriz orgânica, principalmente no terço 

médio e apical, e túbulos dentinários expostos. Morfologicamente as alterações 

geradas pelo laser Diodo foi a que mais se assemelhou às alterações verificadas no 

grupo tratado com NaOCl1% e EDTA 17%, sem irradiação. Estes resultados são 

condizentes com as alterações morfológicas descritas em estudos prévios 

(MARCHESAN et al., 2008; ALFREDO et al., 2009; FARIA et al., 2011).  

A irradiação da dentina radicular com os lasers Nd:YAG e Er,Cr:YSGG nos 

parâmetros utilizados mostrou remoção completa da camada de smear (SCHOOP et 

al., 2009). No grupo tratado com Er,Cr:YSGG observa-se áreas de ablação intensa 

de dentina intertubular com ligeira ablação peritubular. Já o laser Nd:YAG, 

proporcionou áreas de selamento de túbulos dentinários, por meio de fusão nos 

terços cervical e médio.  
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A dentina intertubular é rica em colágeno, enquanto que a dentina peritubular 

é mais mineralizada (LEVINE, 1971; PASHLEY et al. 1991). Sendo assim, as 

alterações morfológicas verificas em MEV são condizentes com as alterações 

químicas observadas, nos permitindo concluir que o laser Er,Cr:YSGG alterou 

significativamente o colágeno intertubular, formando crateras. Já o laser Nd:YAG 

promoveu selamento dos túbulos sem alterar significativamente a composição 

química da dentina. 

Deve-se destacar que o lasers utilizados apresentam fibras ópticas finas e 

flexíveis que permite atuar no interior do canal radicular e acompanhar as curvaturas 

do canal radicular (RAMSKOLD; FONG; STROMBERG, 1997), por meio de 

movimentos circulares/helicoidais, uma vez que a transmissão da luz ocorre apenas 

na ponta da fibra e de forma unidirecional (RAMSKOLD; FONG; STROMBERG, 

1997; BRUGNERA et al., 2003). 

O grupo tratado apenas com água destilada apresentou homogênea camada 

de smear cobrindo a superfície. No grupo tratado com NaOCl 1% e EDTA 17%, 

observa-se a exposição dos túbulos no terço cervical, o que também ocorre no terço 

médio, porém em menor quantidade, enquanto o terço apical encontra-se coberto 

por camada de smear, indicando a menor ação dessa solução neste terço, que é 

condizente com estudos prévios (MCCOMB; SMITH; BEAGRIE, 1976; 

KIRCHHOFFet al., 2014). 

As modificações dentinárias observadas no presente estudo são importantes 

para que a indicação do tratamento de superfície seja feito corretamente. Áreas de 

derretimento encontradas na dentina irradiada com Nd:YAG podem alterar a 

permeabilidade dentinária e aumentar a força de adesão de cimentos obturadores, 

enquanto a remoção da camada de smear e exposição dos túbulos dentinários 
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obtidos por meio da irradiação com Er,Cr:YSGG podem facilitar a ação 

antimicrobiana das soluções irrigantes. Sendo assim, uma conduta terapêutica ideal, 

principalmente em casos refratários, seria aplicar do laser Er,Cr:YSGG após a 

instrumentação do canal radicular, para remoção da camada de smear e abertura 

dos túbulos dentinários, o que facilitaria a difusão não apenas da solução irrigante, 

como também da medicação intracanal, e aplicação do laser Nd:YAG com 

parâmetros específicos no sentido de selar os canalículos previamente a obturação 

do canal radicular. 

Dessa forma, é importante que o cirurgião dentista entenda as alterações 

químicas e morfológicas que ocorrem na dentina radicular decorrentes dos 

diferentes tratamentos de superfície empregados na terapia endodôntica, a fim de 

indicar corretamente o tratamento de superfície desejado para cada situação clínica. 

Novos estudos devem ser conduzidos na intenção de avaliar as vantagens reais do 

uso das associações dos lasers de alta potencia com soluções irrigantes, com o 

objetivo de estabelecer o protocolo ideal para cada caso. 
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Assim, com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos neste 

estudo, é licito concluir que: 

1- Nenhum dos tratamentos de superfície estudados resultou em alterações no 

conteúdo inorgânico da dentina radicular. 

2- O laser Er,Cr:YSGG 2780 nm (1,5W) associado ao uso prévio de NaOCl e 

EDTA apresentou capacidade de alterar a estrutura de colágeno. 

3- Houve diferença entre os terços na intensidade dos picos de mineral e 

colágeno da dentina do canal radicular, onde o terço cervical apresenta razão 

mineral/colágeno menor quando comparada aos terços médio e apical. 

4- O uso do laser, independente do tipo utilizado, resultou em alteração da 

morfologia quando comparados aos grupos tratados apenas com as soluções, 

sem irradiação.  
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Abstract 

Aim: To evaluate chemical and morphological changes in root dentin treated with different high 

power lasers. Methodology: Fifty maxillary canines were selected and roots were biomechanically 

prepared using K3 rotary instruments. Teeth were randomly distributed into five groups (n=10) 

according to the surface treatment: GI – water, GII – 1% NaOCl + 17% EDTA, GIII – 1% NaOCl + 

17% EDTA + Diode laser (980nm), GIV – 1% NaOCl + 17% EDTA + Nd:YAG laser (1064nm) and 

GV – 1% NaOCl + 17% EDTA + Er,Cr:YSGG laser (2780nm). Lasers were applied with helicoidal 

movements for 20 s. Samples were bisected and the organic and inorganic content of dentin was 

analysed by Raman spectroscopy (cts), elements were quantified by energy-dispersive x-ray 

spectroscopy (EDS) (%), and the morphology was assessed by scanning electron microscope (SEM). 

Data were submitted to ANOVA and Tukey tests (p<0.05). Results: None of the surface treatments 

alter the mineral peak intensity (cts) (p=0.183). Roots irradiated with Er,Cr:YSGG laser had a reduced 

collagen peak (GV-290.7 ± 41.7) compared with the water-treated roots (GI-328.3±63.5) and those 

treated with 1% NaOCl + 17% EDTA (GII-333.9±55.8) (p<0.05). Roots irradiated with Er,Cr:YSGG 

laser also showed a higher mineral/collagen ratio (GV-9.5±1.1) than roots treated with water (GI-

7.7±1.5), 1% NaOCl + 17% EDTA (GII-8.0±1.4) and 980 nm Diode laser (GIII-8.2±1.6). Both 

collagen and mineral amounts increased from cervical to apical thirds (p<0.05) in all groups. EDS 

showed no difference between the chemical elements, or the Ca/P ratio (p<0.05). SEM showed that the 

group irradiated with 980 nm Diode laser had an amorphous organic matrix surface, while the 

Er,Cr:YSGG laser provided greater removal of intertubular dentin, forming craters, and the group 

irradiated with Nd:YAG laser promoted fusion of dentin, sealing the dentinal tubules. Conclusions: 

None of the surface treatments were able to promote changes in the inorganic content of the root 

dentin; treatment with 1% NaOCl + 17% EDTA combined with Er,Cr:YSGG laser irradiation altered 

the collagen. 

 

Keywords Laser, Raman spectroscopy, Root canal treatment 
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Chemical and morphological effect of laser treatment on radicular dentin 

Introduction 

Technological advances have made possible new approaches for endodontic therapy with 

reduced operative time and greater safety and efficacy of treatment (1). Laser technology has become 

an important tool when incorporated with endodontic treatment, providing the ability to act in the root 

canal system. The literature describes different lasers used in Endodontics such as Erbium, 

Neodymium and Diode lasers (2-8). 

The 2780 nm Er,Cr:YSGG laser beam is highly absorbed by the components of dental tissues 

because of its affinity for water and hydroxyapatite (9). This interaction is called ablation, a 

photothermal effect caused by the laser (10). It promotes microbial reduction (5), removes the smear 

layer debris when applied to root canal walls (5, 9, 11), and increases dentin permeability (12). 

In contrast, the 980 nm Diode laser and 1064 nm Nd:YAG laser have a short wavelength and 

low absorption by hydroxyapatite and water (13), thus a high penetrating power and a high absorption 

coefficient in the dark (14), with a consequent reduction in permeability (2, 3, 14-16), besides 

removing the smear layer (17). The 980 nm Diode laser promotes exposure of dentinal tubules as well 

as surface modification, reducing the microleakage (7, 18-20). This laser also promotes microbial 

reduction in areas difficult to access, because it has a greater penetration capacity when compared to 

other lasers (8, 20). 

Alterations in morphology, permeability, hardness, and solubility of root dentin promoted by 

chemical solutions and high power lasers may be caused by changes in the chemical elements present 

on the surface of the dental tissue (2, 21-25). The purpose of this study was to evaluate, ex vivo, the 

chemical and morphological changes in root dentin of teeth treated with high power lasers (980 nm 

Diode laser, Nd:YAG and Er,Cr:YSGG lasers) combined with 1% sodium hypochlorite (NaOCl) and 

17% ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), followed by Raman spectroscopy (Raman) energy 

dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and scanning electron microscopy (SEM). 

 

Materials and Methods 

The experimental protocol was approved by the local ethics committee on human research 
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(#24449713.6.0000.5419). Maxilary canines, stored in 0.1% thymol solution at 4 ° C, were washed 

with running water for 24 hours to remove thymol residues. The teeth were examined 

macroscopically and radiographed in a bucco-palatal orientation in order to select canines with fully 

formed roots and a single canal without calcifications or curvatures. Roots were sectioned with a 

diamond saw, standardizing the root length at 17 mm. 

Initially, 40 samples were irrigated and flushed with 2 ml of 1% NaOCl. Exploration of the 

canal was performed with a hand file # 10 type K. The coronal third of the canals were preflared at 

low speed with LA Axxes drills (SybronEndo, Orange, CA, USA), following the sequence: 35.06, 

45.06. A manual file # 10 K-type stainless steel (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) was 

introduced into each canal until the tip was visible at the apical foramen. The working length was 

established by subtracting 1 mm from this length. Roots that had an anatomic diameter of 250 microns 

were selected. 

Mechanical preparation of root canals was performed with K3
®
 rotary instruments 

(SybronEndo, Orange, CA, USA) according to the following sequence: 25/.02, 25/.04, 30/.02, 30/.04, 

35/.02, 40/.02, 45/.02, and finally 50/.02. The root canals were irrigated with 2 mL of 1% NaOCl at 

each change of file, and prepared finally with 5 mL of 17% EDTA for 5 minutes. The canals then were 

irrigated with 2 mL of 1% NaOCl, and finally with 10 ml of distilled water. Ten other samples (n = 

10) underwent the same process of mechanical preparation, however, at all times, distilled deionized 

water was used as the irrigation solution. 

The specimens were randomly distributed into five groups, according to surface treatment: GI 

-irrigation with distilled water; GII - irrigation with 1% NaOCl and 17% EDTA; GIII - irrigation with 

1% NaOCl, 17% EDTA, followed by irradiation with 980 nm Diode laser (Sirona Dental Benshein 

HE, Germany); GIV - irrigation with 1% NaOCl, 17 % EDTA followed by irradiation with 1064 nm 

Nd:YAG laser (Deka, Florence, Tuscany, Italy); GV - irrigation with 1% NaOCl, 17% EDTA 

followed by irradiation with 2780 nm Er,Cr:YSGG laser (Biolase Technology, San Clemente, CA, 

USA). 

The laser-treated specimens were irradiated for 20 seconds beginning with the tip at the 

working length, and performing a helical motion along the same to the cervical, ultimately returning to 
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the apex. GIII specimens (n = 10) were irradiated with a 980 nm Diode laser through a flexible optical 

fiber of 200 μm diameter, 1.5 W of power and continuous mode. In GIV (n = 10), the specimens were 

irradiated with an Nd:YAG laser, wavelength of 1064 nm, using a quartz optical fiber having 0.25 mm 

diameter, with 1.5W power and a repetition rate of 25Hz. Before irradiation, the root canals of the 

specimens of the GIII and GIV were flooded with distilled deionized water, keeping them moist. GV 

(n = 10) were irradiated with the Er,Cr:YSGG laser, wavelength of 2780 nm, with a tip diameter of 

275 microns and a length of 25 mm, 25 Hz frequency, power 1.5 W, and percentage of 10% air and 

10% water of the cooling system equipment. 

The samples were then bisected at low speed with the aid of diamond disc (KG Sorensen, 

Barueri, SP, Brazil), allowing the analysis of chemical and morphological changes generated in root 

dentin after surface treatments.  

 

Analysis of the organic and inorganic composition by Raman spectroscopy (Raman) 

The teeth were subjected to analysis of organic and inorganic composition of the dentin 

surface of the root canal by means of a Raman microscope (Horiba Jobin Yvon, Edison, NJ, USA). A 

10x objective (Olympus) was used to concentrate the light generated by the laser source with a 

wavelength of 785 nm. The resulting excitation point was about 10 mm in diameter and the laser 

penetration was about 100 micrometers. Initially, the system was calibrated using the known peak 

520.7 cm
-1

 of a Si wafer. Three measurements were performed in each root third in each hemisection, 

totaling six spectra in order to obtain the average mineralization within each region (Figure 1). 

Measurements were obtained using 1200 lines/mm grating, which provided a wavenumber 

resolution of 1.25 pixels/cm
-1

. Each spectrum was obtained as the average of 20 consecutive spectra, 

each collected for 4 seconds. The intensity of PO4
3
 and CH2 peaks in the Raman spectrum are 

proportional to the amount of mineral content and collagen, respectively, scattering Raman signals 

very strongly (Figure 1). Further analysis of the ratio between inorganic and organic compounds was 

also performed. 
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Figure 1.(A) Schematic division of root thirds and evaluated points by Raman spectroscopy 

(asterisk) in each of the two hemi-section. (B) Typical root dentin Raman spectrum - PO4
3-

 peak 

related to the mineral content and CH2 peak related to collagen. 

 

Quantification of the chemical elements by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) 

Five hemi-sections of 5 different samples (n=5) were randomly selected for each experimental 

group. These specimens were left in an ultrasonic tank containing distilled water for 20 minutes, then 

dried and stored at 37°C for 24 hours. After this period, the samples were dehydrated in increasing 

ethanol concentrations (25 °, 50 °, 60 °, 70 °, 80 ° and 96 ° GL) for 20 minutes each, and a 

concentration of GL 100 ° for 1 hour followed by immersion in hexamethyldisilizane (HMDS, Ted 

Pella, Redding, CA, USA) for 10 minutes to fix the collagen. After this process, the samples were 

maintained at 37 ° C for 24 hours. The specimens were then fixed to aluminum cylindrical structures 

using double-sided adhesive tape (Electron Microscopy Sciences, Washington, USA). 

Spectra were obtained from the cervical, middle, and apical and quantified by the percentage 

by weight (wt%) of the chemical elements present in the surface uncoated by means of a scanning 

electron microscope (SEM) (EVO 50, Carls Zeiss, Cambridge, UK) coupled to the spectrometer (500 

Digital Processing, IXRF Systems, Houston, USA). 

Previous studies using the EDS method or similar methods, reported that changes in the Ca/P 

ratio can change the default ratio of organic and inorganic compounds (26, 27). For this reason, an 

analysis of the Ca/P ratio was also analyzed in this study 

 

Morphological evaluation of dentin by scanning electron microscopy (SEM) 
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Three hemi-sections of three different samples (n=3) were randomly selected for each 

experimental group. The preparation and dehydration of the samples was performed by the same 

method described above. The specimens were fixed in a metal cylinder and then sputter-coated with a 

thin (~ 300 Å) gold layer (Bal-Tec SCD Balzers Bal-Tec Co., USA) under vacuum (Denton Vacuum 

Desk II Moorestown, New Jersey, NJ). 

To scan the entire surface in order to check for changes in the dentin tissue, SEM was 

performed (EVO 50, Carls Zeiss, Cambridge, UK) operating at 20Kv, and photomicrographs of 

representative areas were taken for qualitative evaluation of cervical, middle, and apical thirds. 

 

Statistical Analysis 

Analysis of variance was used to evaluate the influence of surface treatment and root 

thirds, inorganic composition values, organic composition values, ratio inorganic/organic , and 

chemical elements. Tukey's test was used for multiple comparisons between groups and the 

level of probability was 95% for all analyses. 

 

Results 

Raman spectroscopy (Raman) 

There was no statistical difference in hydroxyapatite intensity peaks between the various 

surface treatments evaluated (P = 0.183) as well as for the interaction of treatment root surface and 

third (P = 0.256). The Er,Cr:YSGG promoted the greatest change in structure of collagen compared to 

the groups treated with water and the group treated with 1% NaOCl combined with 17% EDTA (P 

<0.05). The groups treated with Diode laser and Nd:YAG laser showed intermediate values (P> 0.05). 

Analysis of the inorganic/organic ratio showed that Er,Cr:YSGG laser irradiation exhibited higher 

values compared to the groups treated with water, or the 1% NaOCl + 17% EDTA group, or the Diode 

laser irradiated group (P <0.05) with intermediate values only for the Nd:YAG laser treated group. 

There was a statistical difference between the root thirds (P <0.001). In the cervical third, 

hydroxyapatite and collagen intensity peaks were lower than in the middle third, which in turn were 
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lower than in the apical third (P <0.05). Thus, the inorganic/organic ratio was lower for the cervical 

third compared to the middle and apical thirds (P <0.05), which had no difference between them (P> 

0.05). Figure 2 shows the typical Raman spectra of radicular dentin for the different surface treatment 

evaluated. 

 
Figure 2. Typical Raman spectra of radicular dentin for the different surface treatment evaluated. 

 

Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) 

The analysis of variance for the chemical elements oxygen, calcium, phosphorus, carbon, and 

Ca/P ratio was not statistically different for surface treatments, root third, and interaction of factors 

(P> 0.05). 

Scanning electron microscopy (SEM) 

Micrographs of root canal dentin surfaces subjected to different surface treatments evaluated 

the three root thirds and are shown in Figures 3 and 4. Overall, the group treated with distilled water 

showed surface covered with dense and homogeneous smear layer. The group treated with 1% NaOCl 
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and 17% EDTA showed exposed dentinal tubules in the cervical and middle third, while the apical 

third is covered by smear layer. The group treated with irrigating solutions associated with Diode laser 

irradiation showed similar morphologic characteristics to the group treated only with irrigating 

solutions, with the presence of modified smear layer in middle and apical thirds. The group treated 

with irrigating solutions associated with Nd:YAG laser promoted melted and resolidified areas the 

irradiated surface, sealing the dentinal tubules, while Er;Cr:YSGG laser promoted  erosion of 

intertubular dentin forming craters and erosion of peritubular dentin in a lesser intensity, however both 

laser promoted surfaces free of smear layer. 

 

 
Figure 3. Photomicrograph of root canal dentin surface from groups I and II in the cervical (A), 

medium (B) and apical (C) thirds (2000x): 1 - Distilled water: A1- Surface covered by a dense and 

homogeneous smear layer and few exposed dentinal tubules (arrows). B1 and C1 - Surface covered 

by a dense and homogeneous smear layer.2 - NaOCl + EDTA:A2 - Exposed dentinal tubules 

(arrows). B2 - Exposed dentinal tubules (arrows), and partially obliterated tubules (square). C2 - 

Surface covered by dense and homogeneous smear layer. 
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Figure 4. Photomicrograph of root canal dentin surface from groups III, IV and V, in the cervical 

(A), medium (B) and apical thirds (C) (2000x): 1 - NaOCl + EDTA + Diode laser: A1- Exposed 

dentinal tubules (arrows). B1 and C1- Exposed dentinal tubules (arrows) and presence of modified 

smear layer (asterisk). 2- NaOCl + EDTA + Nd:YAG laser: A2, B2 - Areas of exposed dentinal 

tubules (arrows) and areas of melting and resolidification of the root dentin (asterisk). C2 - Surface 

covered by melting and resolidification. 3 - NaOCl + EDTA + Er,Cr:YSGG laser: A3- Absence of 

smear layer, exposed tubules (arrows) with erosive areas around them forming craters (triangles). B3 

- No smear layer, exposed dentinal tubules (arrows) with erosive areas around it, forming an uneven 

surface, but less intense than in the middle third. C3 - Absence of smear layer, with some exposed 

dentinal tubules (arrows). 

 

Discussion 

This study determined the chemical and morphological changes in root canal dentin treated 

with Diode, Nd:YAG and Er,Cr:YSGG lasers. The effects of irradiation by different lasers have been 

studied in order to prove its effectiveness and reliability in Endodontics, but the changes that we deal 

with were not considered (2, 4, 6, 28).  

The results obtained by Raman spectroscopy showed that treatment with Er,Cr:YSGG laser 

significantly reduced the intensity of collagen peaks. The difference found between the lasers probably 

is due to the greater affinity of the Er,Cr:YSGG laser for water compared to other systems, causing 
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vaporization of water and other organic components such as hydrated collagen (11). Conversely, the 

Nd:YAG laser and Diode laser have short wavelengths, 1064 nm and 980 nm, respectively, and thus 

have a low absorption coefficient by hydroxyapatite and water (13); treating the surface with these 

systems showed intermediate values. 

However, the mineral/collagen ratio designed to measure the ratio of organic and inorganic 

components, showed that the 980 nm Diode laser was not able to elicit significant changes, matching 

the water-treated group and the group treated with 1% NaOCl + 17% EDTA. Comparative studies of 

the morphological changes using laser irradiation and different irrigating solutions on dentin showed 

that the morphological changes generated by the 980 nm Diode laser are quite similar to the changes 

obtained by NaOCl combined with EDTA, and results in less intense changes when compared to other 

lasers (3, 18). It is noteworthy that studies on the chemical effects generated in the dentin surface of 

root canals irradiated with 980 nm Diode laser have not been reported, but there were no significant 

chemical changes in the present study. The analysis of the mineral/collagen ratio confirms the 

significant reduction of organic compounds in roots irradiated with Er,Cr:YSGG laser when compared 

to other groups. 

This study showed that lasers did not change the inorganic compounds of the root dentin. EDS 

showed no difference evoked by the different surface treatments. This was probably due to the 

presence of water in the root canal at the time of irradiation, reducing heat generation due to excessive 

energy absorption, thus preserving the inorganic components (11). The temperature increase of the 

dentin during irradiation of high-power lasers promotes vaporization of water, decomposition of 

proteins, and apatite crystals may melt and recrystallize rapidly, causing defects in the structure 

changing the Ca/P ratio (29). Gurbuz et al. (2008) (30) showed that the mineral content of the root 

dentin was not affected after irradiation by Nd:YAG laser (1.5W). Topcuoglu and Koseoglu (2013) 

(31) studied the effect of Er:YAG (1W) and Nd:YAG (1W) lasers combined with 1% NaOCl by 

atomic emission spectrometry and determined that these lasers do not affect the mineral content. 

Dilber et al. (2013) (32) showed that irradiation of the dentin with the Er:YAG, Nd:YAG, and KTP 

lasers did not alter the concentration of Ca, K, Mg, Na, P, or mineral Ca/P ratio of the dentin surface. 
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In contrast, Altundasar et al. (2006) (11) and Secilmis et al. (2008) (33), using Er,Cr:YSGG 

laser at 3W and 1W, respectively, found no alterations in chemical elements (Ca, P, Mg and Na) and 

Ca/P ratio of dentin after irradiation, suggesting that the changes are confined to the molecular level. 

The differences in the evaluation method, the power of the lasers used, and the concentration and 

action time of the solutions make it difficult to compare these studies with our results.  

The outcomes of our study indicated that irrigation with 1% NaOCl followed by 17% EDTA 

did not change the composition of the root dentin. However, there was a variation in the proportion of 

organic and inorganic compounds from the root thirds in all groups, including the control (water-

treated group). The mineral/collagen ratio is lower in the cervical third compared to other portions, 

with a lower degree of mineralization. This was probably caused by the higher number of tubules in 

cervical this third (34). The difference in the chemical characteristic between root thirds interferes 

directly with restorative procedures. According to Neelakantan et al. (2012) (35), the adhesion of 

epoxy resin based sealers is smaller in the apical region.  

The morphological changes generated by the 980 nm Diode laser resemble those in roots 

treated solely with NaOCl and EDTA (7, 18, 19). 

Root dentin irradiated with Nd:YAG and Er,Cr:YSGG lasers led to complete removal of the 

smear layer. With Er,Cr:YSGG laser irradiation ablation areas were observed in intertubular dentin, 

mainly in the cervical third. The Nd:YAG laser provided areas with sealed dentinal tubules, probably 

by melting. 

The 980 nm Diode laser and Nd:YAG laser have flexible optical fibers, enabling them to act 

within the root canal and to follow the curvature of the root canal (36), by helicoidal movements since 

the transmission of light occurs only at the tip of unidirectional fiber (36, 37), which helps explain the 

intense action of these lasers in the apical third. 

The dentin changes observed in this study are an important indication that the surface 

treatment has been done correctly. Nd:YAG laser sealed the tubules without significantly altering the 

chemical composition of dentin. The melted areas found in dentin irradiated with Nd:YAG can change 

the dentin permeability and decrease the bond strength of filling materials. Removal of the smear layer 

and exposure of dentinal tubules obtained by irradiation with Er,Cr:YSGG laser can facilitate the 
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antimicrobial action of irrigants, improving the adaptation of endodontic materials for root canal walls. 

Therefore, an ideal therapeutic approach, especially in refractory cases, would be to apply the 

Er,Cr:YSGG laser after instrumentation of the root canal to remove the smear layer and open dentinal 

tubules, facilitating the spread of temporary dressing and the Nd:YAG laser with specific parameters, 

to seal the tubules before root canal filling. 

In order to properly determine the desired surface treatment for each clinical situation, it is 

important to understand the chemical and morphological changes induced by different surface 

treatments used in Endodontic therapy. Further studies should be conducted to assess the real 

advantages of using associations of high-power laser systems with irrigating solutions in order to 

establish the optimal protocol for each case. 

 

Conclusions 

Based on the methodology used, none of the surface treatments resulted in changes in the 

inorganic content of the root dentin, however, radicular dentin treated with irrigating solutions 

combined with Er,Cr:YSGG laser undergoes chemical changes, with reduced amount of collagen, thus 

increasing the mineral/collagen ratio. Differences in the degree of mineralization between root thirds 

were observed in all groups with lower mineral/collagen ratio for the cervical third. Qualitative 

analysis by SEM showed that the application of lasers resulted in different changes in morphology:  in 

roots treated with Diode laser, modified smear layer was observed whereas Nd:YAG and Er,Cr:YSGG 

laser treated roots lack a smear layer, with melting and resolidification; and intertubular and 

peritubular erosion, respectively. These findings are important because it can directly interfere in 

dentin permeability and with the quality of bond strength of the root canal filling materials, thus 

leading to overall better or worse longevity of endodontic treatment. Other studies should be carried 

out to confirm our findings and explore other endodontic treatment possibilities.  
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