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Resumo

RESUMO

No tratamento endodôntico, várias fases de igual importância são necessárias para a
realização de uma terapêutica bem sucedida, entre elas podemos citar a instrumentação.
Apesar de todas as técnicas e instrumentos propostos para a Endodontia, o sucesso esperado
ainda não foi alcançado. Tanto a instrumentação manual quanto à rotatória não resulta na
limpeza das áreas polares dos canais radiculares com achatamento mésio-distal. No intuito de
obter melhor resultado clínico, avaliou-se “in vitro” a remoção da camada de “smear” das
paredes dos canais radiculares de 40 dentes incisivos inferiores portadores de achatamento
mésio-distal submetidos à instrumentação rotatória por meio da técnica “Free Tip

Resumo
Preparation”, utilizando o laser de Er: YAG nos parâmetros de 140 e 250 mJ. Para tanto, a
fibra óptica do aparelho foi deslocada lentamente, com velocidade de 2 mm/s, até o orifício
cervical na câmara pulpar, na parede vestibular e lingual da raiz; e sua eficácia na remoção da
“smear” foi comparada aos grupos onde se utilizou apenas Hipoclorito a 2,5% e Hipoclorito
de sódio a 2,5% alternado com EDTA a 17%. Os dentes foram analisados por meio de
microscopia eletrônica de varredura, e as fotomicrografias das áreas mais representativas dos
terços médio e apical foram avaliadas por três examinadores diferentes, com grau mínimo de
Mestre, que observaram a quantidade da camada de “smear” presente nas amostras em relação
a três padrões. Os examinadores, sem que tivessem o conhecimento prévio de qual dos grupos
estavam avaliando, atribuíram escores de 1 a 4 as fotomicrografias, de acordo com a
quantidade da camada de “smear” visualizada. Os dados obtidos foram submetidos à análise
estatística não-paramétrica, comparando-se os diferentes grupos estudados (teste de KruskalWallis) e os terços radiculares (teste de Wilcoxcon). Os resultados mostraram que, quanto à
quantidade da “smear” encontrada nos grupos estudados, o grupo que utilizou Hipoclorito a
2,5% alternado com EDTA apresentou os canais radiculares mais limpos seguido do grupo do
laser 250 mJ e posteriormente pelos grupos do laser Er: YAG a 140 mJ e do hipoclorito a
2,5%, que não apresentaram diferença estatisticamente significante entre si. Quanto aos terços,
o apical apresentou maior quantidade da “smear” em comparação com o terço médio (p<
0,01).
PALAVRAS-CHAVE: Smear Layer, instrumentação rotatória, laser Er: YAG e
Endodontia.

Summary

SUMMARY

Manual or rotary instrumentation techniques do not efficiently clean mesio-distal
flattened root canals. This study evaluated, in vitro, smear layer removal of 40 mesio-distal
flattened root canals after rotary instrumentation. The teeth were then divided into 4 groups:
group 1: rotary instrumentation and 2.5% sodium hypochlorite used as irrigating solution;
group 2: instrumented as group 1 and followed by Er: YAG laser irradiation (140mJ
input/10Hz), withdrawn at 2mm/s from the apical to the cervical region touching the buccal
walls the procedure was then repeated for the lingual wall); group 3: instrumented as group 1
and followed by Er: YAG laser irradiation (250mJinput/10Hz) withdrawn at 2mm/s from the

Summary
apical to the cervical region touching the buccal walls the procedure was then repeated for the
lingual wall) and group 4: instrumented as group 1 and alternated with 17% EDTA Teeth were
split longitudinally and prepared for examination under scanning electron microscopy. Scores
from 1 to 4 were given to the fotomicrographs by three independent evaluators, and these data
was submitted to statistical analysis. The teeth where alternated 17% EDTA were used (group
4) showed less amount of smear layer, followed by the group irradiated with 250mJinput/10Hz
(group 3), the group irradiated with 140mJ input/10Hz and the group where only sodium
hypochlorite was used. The apical third presented more smear layer than the middle third
(p<00.1).

KEY-WORDS: Smear Layer, Rotary instrumentation, Er: YAG laser and Endodontics.
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INTRODUÇÃO

A complexidade da anatomia dos canais radiculares, com suas reentrâncias e a presença
de canais laterais e acessórios, faz com que os microrganismos possam estar ali localizados,
dificultando assim a limpeza e desinfecção do sistema de canais. Os instrumentos
endodônticos utilizados na instrumentação manual não têm demonstrado bons resultados
quanto à limpeza das paredes dos canais radiculares e, portanto, exige-se a ação simultânea de
soluções auxiliares durante a sua utilização (Kutler, 1955; Gutierrez & Garcia., 1968; Davis et
al., 1972; Moodnik et al., 1976; Shilder, 1974; Walton, 1976).
1

Introdução
Na tentativa de solucionar os problemas encontrados no preparo biomecânico dos canais
radiculares, várias técnicas manuais foram propostas, tais como: Manipulação Racional do
Endoductodôncio (Badan, 1949); Step-Preparation (Clem, 1969); Incremental Instrumentation
(Weine et al., 1970); Flare Preparation e Step-Preparation (Weine, 1972); Telescope
Preparation (Martin, 1974); Cleaning and Shaping (Shilder, 1974); Serialization (Brilliant &
Christie, 1975); Step-Back Filling (Walton, 1976); Técnica da Universidade de Oregon
(Pappin, 1978 apud De Deus, 1992, p.337); Step-Back Enlargement (Mullaney, 1979);
Reversal Flaring (Weine, 1982); Balanced Force (Roane, 1985); Telescópica Modificada (De
Deus, 1986); Técnicas Mistas de Preparo do Canal Radicular (Holland et al., 1991); Técnica
de Movimentos Oscilatórios (De Deus, 1992) e Técnica dos Movimentos de Rotação
Alternada (Siqueira, 1997).
Conforme afirmam Siqueira et al. (1997), nos dentes portadores de raízes com
achatamento mésio-distal, os canais radiculares apresentam áreas de difícil limpeza tanto pelas
técnicas manuais, quanto pelas ultra-sônicas.
Observa-se que, apesar de todas as técnicas acima citadas, a instrumentação manual
parece limitar a obtenção de melhores resultados na limpeza dos canais radiculares, além do
que resulta em um procedimento demorado e estressante (Lopes & Siqueira., 1999).
Outro problema encontrado entre os profissionais da área era a dificuldade da
instrumentação de canais extremamente curvos, pois as limas de aço-inox, até mesmo as
flexíveis, confeccionadas a partir do mesmo material dos instrumentos anteriores, em
determinados diâmetros, não possuíam a flexibilidade e elasticidade necessárias e, na maioria
das vezes, transportavam o canal radicular, resultando em uma série de problemas na
terapêutica tais como “zip” e perfurações (Serene et al., 1995).
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Pesquisando as diversas ligas existentes, Buehler & Wang lançaram em 1963 a liga de
NiTi no Naval Ordinance Laboratory (NOL), em Silver Springs, Maryland. A princípio, por
suas propriedades físicas e mecânicas como flexibilidade, elasticidade e resistência a
mudanças bruscas de temperatura, essa liga era utilizada na confecção de antenas para a
NASA (Serene et al., 1995).
Civjan et al. (1975) foram os primeiros pesquisadores a sugerir o uso da liga de níqueltitânio nas aplicações médicas e odontológicas, mas, no entanto, foram Walia et al. (1988) os
pioneiros a estudar essa liga na Endodontia, desenvolvendo limas endodônticas a partir de fios
ortodônticos por um processo de micro-usinagem. Este processo na confecção destas limas se
fazia necessário, uma vez que estas ligas, como já afirmado anteriormente, apresentam como
propriedades a memória elástica e flexibilidade, não podendo desta forma sofrer torção.
Assim sendo, com as ligas de Ni-Ti, foi possível a criação de novos conceitos quanto à
conicidade (“taper”), novos desenhos da secção transversal, maior flexibilidade nos
instrumentos e menor capacidade de corte. No entanto, somente em 1992 estas limas foram
fabricadas em escala industrial.
Na busca do aprimoramento e rapidez na terapêutica endodôntica, a instrumentação
rotatória acionada a motor foi desenvolvida, e os instrumentos de NiTi sofreram evolução,
sendo então fabricados tanto para o sistema manual quanto para o acionado a motor elétrico ou
pneumático.
A instrumentação rotatória deixou de ser tratada apenas como pesquisa, tornando-se
realidade nos consultórios, com o objetivo de melhorar o resultado no preparo dos canais
radiculares. Devido a esse sucesso, várias Faculdades de Odontologia dos Estados Unidos da
América do Norte estão ensinando estas técnicas em cursos de graduação, como a
Universidade do Tennessee, a Universidade de Ciências da Saúde de Portland e a
3
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Universidade do Texas em Houston, visando ao aumento da produtividade e à diminuição dos
erros (Buchanan, 2001).
A instrumentação, contudo, produz resíduo constituído de substância amorfa que se
adere às paredes do canal radicular levando o nome de “smear layer”, ou camada de “smear”
e, quando impactado no interior dos túbulos dentinários, recebe o nome de ”smear plug”
(Mader et al., 1984; Sen, 1995).
Vantagens e desvantagens da remoção ou não da “smear” após a instrumentação do
canal radicular são questões ainda controversas. Para Evans & Simon (1986), a presença ou
não da camada de “smear” não tem efeito significativo em relação ao selamento apical.
Alguns benefícios prováveis da manutenção da “smear”, como o selamento e o bloqueio
dos túbulos dentinários, isolando e destruindo os microorganismos presentes e impedindo a
penetração de outros, foram salientados por Lopes & Siqueira (1999).
Por outro lado, de acordo com Goldberg & Abramovich (1977), Genttlemann et al.
(1991), Sauders & Sauders (1995), Calt & Serper (2000) e Hata et al. (2001), a presença da
camada de “smear” retarda a infiltração das soluções irrigantes, medicamentos e cimentos
obturadores para dentro dos túbulos dentinários, o que não seria vantagem na terapêutica
segundo os pesquisadores citados.
Quanto à limpeza dos canais radiculares proporcionada pela instrumentação rotatória,
vários pesquisadores dentre eles Bertrand et al. (1999), Gambarini (1999) e Peters &
Barbacow (2000) têm avaliado, por meio da microscopia eletrônica de varredura, seus
eficientes resultados na remoção da “smear” e “débris”. No entanto, em relação aos canais
com achatamento de raiz, Barbizan et al. (2002) salientaram o insucesso da instrumentação
rotatória na remoção da camada de “smear” em regiões polares dos canais radiculares.
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Durante o preparo biomecânico, a solução auxiliar irrigante é essencial para a obtenção
da limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares. A interação de fatores físicos e
químicos intensifica o processo de sanificação e modelagem dos canais radiculares,
removendo restos de sangue, polpa, detritos e raspas de dentina tanto da câmara pulpar quanto
dos túbulos dentinários, agindo também como lubrificante para a utilização dos instrumentos
endodônticos e na neutralização dos conteúdos tóxicos do sistema de canais radiculares
(Pécora et al., 1999).
O hipoclorito de sódio é largamente recomendado e mundialmente aceito como solução
irrigante para o tratamento dos canais radiculares devido as suas propriedades bactericida, na
dissolução dos tecidos orgânicos, desodorizante e clarificadora (De Deus, 1992).
Observando a ação do hipoclorito de sódio sob o aspecto de limpeza, desinfecção, na
dissolução de tecido, biocompatibilidade, aumento de permeabilidade dentinária e
concentração da solução, inúmeros trabalhos foram realizados, dentre eles, podem ser citados:
Marshall (1960), Stewart et al. (1969), Shih et al. (1970), Senia et al. (1971), Robazza (1973),
Nery et al. (1974), Martin & Spring (1975), McComb & Smith (1975), Trepagnier et al.
(1977), Hand et al. (1978), Cunningham & Joseph (1980), Wennberg (1980), Cunninghan &
Balekjian (1980), Abou-Rass Piccinino (1982), Moorer & Wesselink (1982), Pécora (1985),
Fogel & Pashley (1990), Cheung & Stock (1993), Savioli et al. (1993), Barbosa et al. (1994) e
Perez et al. (1996); Marchesan et al. (1998), Spanó (1999) e Barbin (1999).
Porém, quando é utilizada a instrumentação rotatória, o preparo endodôntico é realizado
em menor tempo, a concentração da solução de hipoclorito de sódio tem de ser aumentada,
haja vista que sua permanência em contato com as paredes do canal radicular será diminuída
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(Lopes & Siqueira, 1999), e um tempo maior se faz necessário para que de tal solução, sejam
aproveitadas todas as boas qualidades anteriormente mencionadas.
Pesquisas realizadas por Bertrand et al. (1999) mostraram que o hipoclorito de sódio
isoladamente não é eficiente na remoção da “smear”. No entanto, sua combinação com EDTA
(etileno diamino tetra acético sal dissódico) tem sido recomendada para a remoção deste
resíduo (Yamada et al., 1983; Baumgartner & Mader, 1987; Pécora et al., 1992; Pécora et al.,
1993; Pécora, et al., 1999 e Calt & Serper, 2000).
Com o avanço da tecnologia, diversas técnicas têm sido propostas para a remoção da
“smear”, dentre elas o uso do laser de alta potência (Machida et al., 1995; Takahashi et al.,
1996; Blum & Abadie, 1997; Ebihara et al., 1998; Camargo et al., 1998; Takeda et al., 1998).
Entre os inúmeros tipos de laser existentes na atualidade, o de Er: YAG (Érbio: ÍtrioAlumínio-Granada) é um dos mais eficientes na remoção da camada de “smear” dos túbulos
dentinários devido ao seu comprimento de onda (2,94 µm), que realiza a remoção desta
camada das paredes do canal por ablação, ou seja, por micro-explosões das moléculas de água
do tecido, “quebrando” a ligação do grupo OH da hidroxiapatita (Brugnera-Júnior & Pinheiro.,
1998; Kumazaki, 1998; Takeda et al., 1999; Shoji et al., 2000).
Com a disponibilização de recursos para auxiliar o profissional no preparo químicomecânico dos canais radiculares, no intuito de melhorar sua capacidade de limpeza e
desinfecção, faz-se necessário o estudo abrangente de alguns destes, entre eles instrumentação
rotatória, aplicação de soluções quelantes como o EDTA e aplicação do laser de Er: YAG
sobre a remoção da camada de “smear”.
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REVISÃO DA LITERATURA

Para facilitar a compreensão, a revisão da literatura foi separada nos seguintes tópicos:
A - Importância do preparo biomecânico, na limpeza e remoção da camada de “smear”;
B - Evolução do NiTi na Endodontia;
C - Utilização do laser na Endodontia;

A - Importância do preparo biomecânico, na limpeza e remoção da camada de “smear”:
No tratamento endodôntico, não existe a fase mais importante. Existe, sim, um conjunto
de fases que proporcionará o sucesso na terapêutica. No entanto, este sucesso só será obtido
fundamentalmente pelo preparo bio-químico-mecânico, desinfecção e obturação dos canais
radiculares.
7

Revisão da Literatura
Coolidge (1929) afirmava que o ato de limagem, irrigação e aspiração são artifícios
mecânicos que retiram parte dos restos pulpares, raspas de dentina, tecidos necrosados e
microrganismos, porém, faz-se necessária a utilização de um auxiliar químico com o objetivo
de melhorar a limpeza e a desinfecção do canal radicular.
Hall (1930) considera a limpeza cirúrgica do canal radicular, em condições assépticas,
como a primeira e verdadeira etapa para o sucesso, e recomenda a técnica do preparo dos
canais radiculares de cervical para apical.
Walker (1936) desenvolveu um estudo sobre a capacidade de limpeza promovida pelo
hipoclorito de sódio a 5% na desinfecção de canais necrosados.
Grossman (1943), com base nos trabalhos de Walker (1936) e Grossman & Meiman
(1941), preconizou uma técnica de irrigação de canais radiculares que utilizava o uso alternado
do hipoclorito de sódio a 5% com o peróxido de hidrogênio a 3%. A reação química entre
essas duas soluções dá como resultado final à formação de água, cloreto de sódio e oxigênio
nascente. A reação é efervescente e favorece a eliminação dos resíduos do interior do canal
radicular.
Grossman (1956) afirmou que não importa a largura original do canal. A instrumentação
biomecânica é o método mais eficiente na limpeza, retificação e alisamento das superfícies dos
canais radiculares.
Østby (1957), com base no trabalho de Nikiforuk & Sreebny (1953), indicou o sal
dissódico do ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) para a instrumentação dos canais
radiculares, uma vez que, sua ação quelante permite formular uma solução auxiliar para a
instrumentação do canal radicular. Por ser biologicamente compatível com os tecidos, o autor
preconizava o seu emprego em substituição aos ácidos inorgânicos até então utilizados para a
instrumentação de canais atresiados.
8
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Chapman et al. (1968), aconselham que um canal radicular deve estar o mais asséptico
possível antes de se iniciar a instrumentação, pois verificaram em seus estudos “in vitro”, que
havia extrusão de material através do forame apical durante a instrumentação dos canais
radiculares, tanto com o uso de limas como de alargadores.
Baker (1975) avaliando, por meio de microscopia eletrônica de varredura a limpeza dos
canais radiculares, salienta que é mais importante a quantidade de solução irrigante utilizada,
ou seja, seu volume e não o grupo químico da solução.
Walton (1976) avaliou, por meio de microscopia óptica, a limpeza dos canais radiculares
promovida pelas diversas técnicas de instrumentação e demonstrou que nenhuma delas foi
totalmente eficiente, principalmente no terço apical.
Trepagnier et al. (1977) estudaram, "in vitro", os efeitos das várias concentrações e
tempo de reação da solução de hipoclorito de sódio a 5% como solvente de tecido, utilizando a
mensuração do conteúdo de hidroxiprolina para verificar a eficiência da solução. Concluíram
que o hipoclorito de sódio a 5% é um potente solvente de tecido, e que a diluição dessa
solução com água, em partes iguais, não afeta, apreciavelmente sua ação solvente.
A presença ou não da camada de “smear” tem causado controvérsias na literatura uma
vez que sua presença é benéfica, porque reduz a permeabilidade da dentina e previne ou
diminui a penetração de bactérias para dentro dos túbulos dentinários. Entretanto, ela pode ser
considerada prejudicial, pois não permite que a solução irrigante, medicamentos e materiais
obturadores penetrem nos túbulos dentinários (Goldberg & Abramovich, 1977; Calt & Serper,
2000).
Thé (1979) estudou a capacidade de ação de solvência tecidual promovida pelo
hipoclorito de sódio em tecidos necrosados e concluiu que esta ação é diretamente
proporcional ao volume e concentração desta solução.
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Machtou (1980) relatou que o sucesso da terapia endodôntica repousa sobre a tríade
preparo biomecânico, controle da infecção e obturação dos canais radiculares. Esse autor
salientou, de modo enfático, que se devem eliminar todos os resíduos e os microrganismos do
interior dos canais radiculares e afirmou que a ação da solução irrigante depende de dois
fatores: o contato entre a solução com os resíduos e o tempo de ação.
Koskinen et al. (1980) em seus estudos, verificaram que o hipoclorito de sódio dissolvia
a pré-dentina das paredes do canal radicular.
Gordon et al. (1981) estudaram o efeito solvente de soluções de hipoclorito de sódio nas
concentrações de 1, 3 e 5% sobre o tecido pulpar bovino vital e não vital. Os autores
observaram que, quanto maior a concentração da solução de hipoclorito de sódio, tanto menor
seria o tempo de solvência dos tecidos vivos e necróticos.
Moorer & Wesselink (1982) estudaram o fluxo líquido, o potencial hidrogeniônico e a
área de contato na capacidade de dissolução da solução de hipoclorito de sódio. Observaram
que o princípio ativo do hipoclorito de sódio dependia da quantidade de moléculas de ácido
hipocloroso (HOCl) não dissociadas. Esse ácido é responsável pela forte cloraminação e
oxidação de matérias orgânicas, tais como tecidos e microrganismos. O ácido hipocloroso é
consumido na interação com matéria orgânica.
Yamada et al. (1983), com auxílio da microscopia eletrônica de varredura,
correlacionaram a instrumentação com diferentes volumes de diversas soluções irrigantes
como: solução salina (controle), hipoclorito de sódio a 5,25 %, EDTA a 17 e a 8,5%, e o ácido
cítrico a 25%. Os resultados mostraram que a associação de 10 ml de EDTA a 17% com 10 ml
de hipoclorito de sódio a 5,25% revelou-se eficiente na remoção da "smear", apresentando
inclusive grande eficiência na remoção de "débris" superficiais.
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Compartilhando desse resultado, Saquy (1991), ao estudar a capacidade quelante do
EDTA e da associação EDTA + solução de Dakin, comprovou que a associação destas
soluções poderia ser realizada com sucesso, sem que uma ou outra se neutralizasse.
Baumgartner & Mader (1987) relataram que a combinação do hipoclorito de sódio com
EDTA (etileno diamino tetra acético sal dissódico) causa a dissolução progressiva das áreas
peritubular e intertubular da dentina aumentando o diâmetro do orifício dos túbulos das
paredes do canal instrumentado, fazendo com que eles passem de 2,5 para 4µm.
Garberoglio & Becce (1994), afirmam, com propriedade, que os remanescentes da
camada de “smear” podem conter bactérias, toxinas, “débris”, tecidos vitais, produtos da
saliva e outros contaminantes. Portanto, a remoção dessa camada seria necessária.
Heard & Walton (1997) compararam, por meio de microscopia eletrônica de varredura,
as técnicas de escalonamento sem prévia dilatação cervical; escalonamento com prévia
dilatação cervical e escalonamento com dilatação cervical prévia associada à irrigação final
com ultra-som, em canais de molares humanos com curvatura moderada (15 a 35°). O trabalho
avaliou a remoção de "débris" e "smear" nos níveis apical, médio e cervical. Os autores
verificaram que não houve diferença significativa entre as técnicas. Todas limparam melhor o
terço médio e nenhuma removeu completamente a camada de "smear".
Só et al. (1997) avaliaram a habilidade de dissolução tecidual das soluções de hipoclorito
de sódio de diferentes fabricantes, concluindo que a capacidade de dissolução tecidual é
diretamente proporcional à concentração da solução de hipoclorito de sódio e que o
hipoclorito de sódio a 0,5% apresentou capacidade limitada de dissolução.
Hulsmann et al. (1997) avaliaram nove técnicas diferentes de instrumentações
automatizadas: Endoplaner, Excalibur, Giromatic, Intra-Endo 3-LDSY, Canal Finder System,
Canal Leader 2000, Endolift, Ultra-som Piezon Master 400 com H2O2 (5%) como agente
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irrigante e outro grupo com hipoclorito de sódio a 1% e uma técnica manual utilizando limas
Hedströem. Foram utilizados 150 incisivos inferiores humanos recém-extraídos, divididos em
dez grupos de 15 dentes cada. Depois de instrumentados, os dentes foram cortados
longitudinalmente e examinados em microscópio eletrônico de varredura. Concluíram que
nenhuma das técnicas resultou na remoção completa da "smear" do interior dos canais
radiculares, sendo que as técnicas com ultra-som produziram melhores resultados.
Guerisoli et al. (1998) investigaram a ação das soluções de hipoclorito de sódio nas
concentrações de 0,5; 1; 2,5 e 5% sobre a estrutura dentinária mineralizada e desmineralizada,
pelo tempo de uma hora. Esses autores constataram que a dentina mineralizada apresentava
perda de massa tecidual de modo estatisticamente semelhante para todas as concentrações das
soluções estudadas. Porém, a dentina desmineralizada (colágeno) sofria perda de massa de
modo diretamente proporcional à concentração da solução, ou seja, quanto maior a
concentração da solução de hipoclorito de sódio, tanto maior a perda de massa da dentina
desmineralizada.
Hata et al. (2001) avaliaram por meio de microscopia eletrônica de varredura, a limpeza
das paredes dos canais radiculares promovida pela instrumenção manual “Step-Back” com o
auxílio da associação das soluções de hipoclorito de sódio a 5%, EDTA a 15%, e a solução de
“Oxidante Potencial Water” (OPW). Os autores concluíram que a solução de EDTA a 15%
alternada com hipoclorito de sódio a 5% promoveu maior remoção da “smear” das paredes dos
canais radiculares. A irrigação alternada de hipoclorito de sódio e OPW também foi eficiente
na remoção da camada de “smear” e “débris”, porém apresentou resultado inferior comparada
à associação mencionada anteriormente.
Guerisoli et al. (2002) avaliaram a remoção da camada de “smear” por diferentes
soluções irrigadoras sob agitação ultra-sônica. Para este estudo, foram necessários 20 dentes
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incisivos inferiores humanos que foram divididos em 4 grupos. Os grupos 1, 2 e 3 foram
instrumentados respectivamente, com água destilada, hipoclorito de sódio a 1% apenas ou
associado ao EDTA a 15%. O grupo restante não foi instrumentado, sendo apenas irrigado
pela solução de hipoclorito de sódio a 1% associado ao EDTA a 15%. Na utilização do ultrasom, a lima # 15 foi energizada e realizada em todos os grupos movimentos de pequena
amplitude nas paredes dos canais radiculares. Findo este preparo, os dentes foram seccionados
no sentido longitudinal e, seus terços apical, médio e cervical avaliados por meio da
microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram paredes cobertas por “smear”
nos grupos onde se utilizou água destilada e hipoclorito de sódio a 1% como solução
irrigadora. Os canais irrigados com hipoclorito de sódio a 1% associado ao EDTA a 15%
proporcionaram menor quantidade de “smear” em suas paredes (p< 0,001). Em relação aos
terços, não houve diferença estatisticamente significante quanto à presença da camada de
“smear”.
Torabinejad et al. (2003a) estudou o efeito da solução composta da associação de
tetraciclina, um ácido e um detergente (MTAD) como irrigação final das superfícies das
paredes dos canais radiculares previamente instrumentados. Quarenta e oito dentes
unirradiculares humanos foram utilizados e preparados pela combinação da técnica “StepBack” passiva e instrumentação rotatória com limas de NiTi taper 0,04. Como auxiliares dessa
instrumentação, utilizou-se água destilada ou solução de hipoclorito de sódio a 5,25%. Na
irrigação final, os grupos receberam água destilada, hipoclorito de sódio a 5,25%, EDTA a
17% ou a solução de MTAD. A presença ou não da camada de “smear”, assim como erosões
na estrutura das paredes dos canais, foram averiguadas por meio da microscopia eletrônica de
varredura. Os resultados mostraram que a solução MTAD foi eficiente na remoção da “smear”
e, nos grupos em que se utilizou irrigação auxiliar com solução de hipoclorito de sódio
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finalizado com irrigação final com a solução de MTAD, não foi observada mudança
significante na estrutura dos túbulos dentinários.
Torabinejad et al. (2003b) estudou o efeito de várias concentrações de hipoclorito de
sódio na irrigação intracanal e posteriormente irrigação final com solução de mistura de
tetraciclina, ácido e detergente (MTAD). Foram necessários 80 dentes mono e
multirradiculares humanos. Os espécimes foram instrumentados com limas rotatórias de NiTi,
irrigados com água destilada e quatro diferentes concentrações de hipoclorito de sódio ou
MTAD e, posteriormente, a irrigação final foi realizada com hipoclorito de sódio a 5,25%,
água destilada, EDTA a 17% ou MTAD. A presença ou ausência da “smear”, assim com de
erosões nas superfícies dos canais radiculares, foi avaliada por meio de microscopia eletrônica
de varredura. Os resultados mostraram que, embora o MTAD tivesse removido mais “smear”,
quando usado como solução intracanal, alguns remanescentes orgânicos da “smear”
permaneceram espalhados pelas paredes dos canais radiculares. A eficiência do MTAD na
completa remoção da “smear” era aumentada quando baixas concentrações de hipoclorito de
sódio auxiliavam no preparo do canal radicular e, posteriormente, usava-se o MTAD como
irrigação final. Mudanças significativas na estrutura das paredes dos canais não foram
observadas.

B – Evolução do NiTi na Endodontia:
O estudo sobre a liga de níquel-titânio iniciou-se em 1938 com Vagel & Wallbaum. Mas
somente em 1963, Buehler & Wang lançaram a liga de NiTi no Naval Ordinance Laboratory
(NOL), em Silver Springs, Maryland. Primeiramente, essa liga foi utilizada na confecção de
cascos de navios e submarinos, em função de suas propriedades físicas que possibilitavam:
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resistência à torção, flexões e alterações bruscas de temperatura. Posteriormente, também foi
utilizada pela NASA-USA na confecção de antenas e satélites (Serene et al., 1995).
Civjan et al. (1975) foram os pioneiros a estudar e indicar a liga de niquel-titânio para
Odontologia devido suas propriedades físicas e mecânicas. No entanto a primeira investigação
sobre o uso desta liga na Endodontia foi realizada por Walia et al. (1988). Estes autores
pesquisando sobre as ligas de NiTi usadas em Ortodontia, desenvolveram limas endodônticas
a partir de fios ortodônticos dessa liga, com um percentual atômico entre 50% e 55% de
níquel, pois segundo os mesmos, os tipos de ligas de NiTi disponíveis no mercado possuíam
diferentes propriedades mecânicas. Ao compararem as limas de NiTi número 15 de secção
triangular, com limas de aço-inoxidável de mesmo número e secção, os autores observaram
que ao aplicar movimentos rotatórios no sentido horário e anti-horário, as limas de NiTi
apresentaram-se muito mais flexíveis e mais resistentes à fratura do que as de aço-inoxidável.
Esses resultados demonstraram que as limas de níquel-titânio possuíam duas grandes
propriedades: a super flexibilidade e o chamado efeito memória de forma. Mas foi somente em
1992, que se iniciou a fabricação dos instrumentos endodônticos em níquel-titânio.
Serene et al. (1995) compararam as propriedades mecânicas dos instrumentos de NiTi e
instrumentos de aço-inoxidável. Os autores salientam que os instrumentos de NiTi são
superiores no que diz respeito às forças externas, tais como resistência à fadiga, fluência,
fratura, torção, flexão, tração e compressão. Afirmam, também, que o efeito memória de forma
possibilita à liga de NiTi passar da fase austenítica para a martensítica, retornando à sua forma
original (austenítica), uma vez removida a força que a deformou. A superelasticidade permite
ao instrumento retornar à sua forma original após sofrer carga de deformação, diferente do
observado com o aço-inoxidável, que sofre deformação permanente de forma que
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conseqüentemente, os instrumentos de níquel-titânio apresentaram flexibilidade extremamente
superior comparada aos de aço-inoxidável.
Esposito & Cunningham (1995) compararam a manutenção da forma original em canais
radiculares curvos durante a instrumentação de quarenta dentes humanos extraídos, com limas
rotatórias de NiTi, manuais de aço-inoxidável e manuais de níquel-titânio. A partir de um
método radiográfico, concluíram que as limas de NiTi, tanto as do sistema manual como as do
rotatório, foram estatisticamente superiores aos grupos de limas de aço-inoxidável, mantendo
a forma original do canal quando o preparo era dilatado até a lima #35, #40 ou #45 na porção
apical.
Com o advento de instrumentos de níquel-titânio na Endodontia, os pesquisadores e
clínicos trabalham com a possibilidade de se conseguir uma instrumentação segura dos canais
curvos até instrumentos com maiores diâmetros D1 sem o transporte do forame (Esposito &
Cunningham, 1995; Serene et al., 1995).
Sahli et al. (1996) compararam instrumentos de níquel-titânio (Nitiflex®) e (Naviflex®)
com os de aço inoxidável (Flexofile®) e (Flex-R®) analisando, quanto a torção e resistência à
fratura. Concluíram que as limas de níquel-titânio possuem maior flexibilidade e menor
resistência que as limas de aço-inoxidável.
Chan & Cheung (1996) compararam os efeitos da instrumentação manual com limas de
aço inoxidável tipo K em relação às limas tipo K de NiTi, em dentes extraídos de humanos
moderadamente curvos, pela técnica manual cérvico-apical. Por meio da metodologia proposta
por Bramante et al. (1987), concluíram que os dois tipos de limas removeram quantidades
similares de dentina e ambas transportaram os canais, sendo que as de NiTi foram mais
seguras na redução da quantidade de transporte através das zonas de perigo.
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Valli et al. (1996) avaliaram, por meio da microscopia eletrônica de varredura, a limpeza
dos canais radiculares em incisivos centrais superiores humanos recém extraídos. Os dentes
foram instrumentados com a técnica Canal Master e instrumentação com limas tipo K, para
avaliarem a capacidade destas duas técnicas na limpeza das paredes dos canais radiculares. A
conclusão deste trabalho esclarece que nenhuma das duas técnicas foi capaz de remover
completamente a “smear” do interior dos canais radiculares, apesar da técnica do Canal Master
ter obtido melhores resultados.
Siqueira et al. (1997) determinaram histologicamente a eficiência na limpeza de cinco
diferentes técnicas de instrumentação no terço apical de canais curvos. Canais mesiais de
molares inferiores recém-extraídos foram preparados de acordo com as seguintes técnicas:
“Step-Back” com limas de aço inoxidável, “Step-Back” com limas de NiTi, ultra-som, força
balanceada e Canal Master U. O terço apical dos canais foi processado histologicamente, e os
cortes foram analisados para verificar a presença de tecido pulpar, pré-dentina e “débris”. Os
resultados não evidenciaram diferença estatística significante entre as técnicas. Além disso,
verificou-se que nenhuma das técnicas foi totalmente eficiente a limpeza do sistema de canais
radiculares, especialmente quando estes apresentavam alguma variação anatômica interna.
Thompson & Dummer (1997a) determinaram a capacidade de modelagem de canais
simulados do Sistema ProFile® taper .04 Série 29 com limas de NiTi. Um total de 40 canais
simulados em diferentes formas em termos de ângulo e posição de curvatura foram preparados
com o sistema ProFile® taper .04 Série 29 com a técnica "Crown-Down". Os autores
descrevem a eficiência dos instrumentos quanto ao tempo de preparo, falha dos instrumentos,
bloqueio por resíduos da instrumentação, perda de comprimento de trabalho e forma
tridimensional dos canais. O tempo de preparo não foi influenciado significativamente pela
forma do canal. Não ocorreu fratura de nenhum instrumento, mas 52 deles se deformaram,
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mas não foi possível verificar se isso ocorreu devido à natureza do experimento ou ao desenho
da lima. A forma do canal não influenciou significativamente na deformação do instrumento.
Nenhum canal foi bloqueado por resíduos de instrumentação e a perda de comprimento de
trabalho foi, em média, 0,5mm ou menos. Avaliação intracanal mostrou paredes lisas e com
boa conicidade. O Sistema ProFile® permitiu o preparou do canal rapidamente e com boa
forma tridimensional
Thompson & Dummer (1997b) determinaram a habilidade de modelar um canal
simulado do Sistema ProFile® taper. 04 Série 29 com limas de NiTi. Quarenta canais
simulados em diferentes formas ângulos e posição de curvatura foram preparados com o
Sistema ProFile® taper .04 Série 29 com a técnica "Crown-Down". Este trabalho descreve a
eficiência dos instrumentos quanto à prevalência de aberrações no canal, quantidade e direção
do transporte do canal e forma pós-instrumentação. Nenhum “zip”, perfuração ou zonas de
perigo foram criadas apesar de 24 canais apresentarem proeminências na parede externa do
canal. A incidência dessas proeminências variou significativamente (p<0,001) entre as formas
dos canais. Em pontos específicos ao longo do canal havia diferenças estatisticamente
significantes (p<0,001) em relação ao diâmetro e quantidade de material removido da parte
interna e externa da curvatura.
Reddy & Hicks (1998) analisaram “in vitro” a quantidade de extrusão de “débris”
usando duas técnicas de instrumentação, manual e rotatória, em dentes pré-molares extraídos
de humanos com mínima curvatura e canal único. No grupo I, os dentes foram preparados
usando limas tipo K e movimento de limagem completado com escalonamento; no grupo II,
forças balanceadas e limas Flex-R®; no grupo III, instrumentos Lightspeed® acionados a motor
por rotação e no grupo IV, instrumentos Profile® .04 série 29 também acionados a motor. Os
“débris” foram coletados e analisados. Os autores concluíram que todas as técnicas
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produziram extrusão apical, sendo que os preparos com instrumentação manual provocaram
extrusão de material significativamente maior, em comparação aos preparos com
instrumentação rotatória.
Bryant et al. (1998a) determinaram a capacidade de modelagem do sistema ProFile® .04
com limas de NiTi em canais simulados. Para este estudo, 40 canais simulados com quatro
diferentes tipos de ângulos e posição de curvatura foram preparados usando a técnica “CrownDown” recomendada pelo fabricante. Este estudo descreve a eficiência de instrumentação no
que diz respeito a tempo de preparo, falha de instrumento, perda de comprimento de trabalho e
forma tridimensional do canal radicular. O tempo necessário para o preparo do canal foi de 5,2
minutos e não foi influenciado pela forma do canal radicular. Ocorreu a fratura de três
instrumentos e três ficaram deformados. Nenhum canal foi bloqueado pela presença de
resíduos de instrumentação. As impressões intra-radiculares mostraram batentes apicais e
uniformidade de preparo, instrumentando de forma rápida e eficiente.
Bryant et al. (1998b) determinaram a capacidade de modelagem do sistema ProFile® .04
com limas de NiTi em canais simulados. Quarenta canais simulados com quatro diferentes
tipos de ângulos e posição de curvatura foram preparados usando a técnica “Crown-Down”
recomendada pelo fabricante. Este estudo descreve a eficiência de instrumentação no que diz
respeito à prevalência de aberração no canal, transporte, direção de transporte do canal e sua
forma. De 37 canais, encontraram-se 9 “zips”, mas nenhuma zona de perfuração foi
encontrada. No que diz respeito à largura dos canais radiculares houve diferenças estatísticas
quanto a diferentes tipos de curvatura de canais. Houve maior transporte do canal na região de
curvatura e menor transporte na porção reta do canal. O sistema ProFile® .04 produziu maior
número de zips do que o esperado, entretanto não muito acentuados.
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Bertrand et al. (1999) avaliaram, por meio da microscopia eletrônica de varredura, a
capacidade de remoção de “débris” e “smear” promovida pela técnica de instrumentação do
canal radicular com o Sistema Quantec e instrumentação manual. Os autores verificaram que a
limpeza do canal radicular foi mais eficiente com o Sistema Quantec do que com a
instrumentação manual.
Gambarini (1999) analisou, por meio da microscopia eletrônica de varredura, a eficiência
da combinação de EDTA 17%, NaOCl 5% e tensoativo 1% (Tritron) durante e após o preparo
dos canais radiculares com limas de NiTi do sistema ProFile®. Os autores concluíram que o
uso de EDTA promoveu maior remoção de “débris”, seguido do Tritron e NaOCl.
Schrader et al. (1999) descreveram, passo a passo, a utilização do sistema ProFile® de
acordo com a técnica empregada pela Divisão de Endodontia de Zurich com a intenção de
difundir e ensinar o uso desta instrumentação aos clínicos. Essa técnica envolve o preparo da
porção coronária com brocas de Gates-Glidden e limas ProFile®. Nesta sistemática o conjunto
de habilidades é estabelecido após o preparo da região cervical do canal radicular.
Peters & Barbakow (2000) avaliaram “in vitro”, por meio da microscopia eletrônica de
varredura, a presença de “débris” e “smear” nos canais radiculares após o preparo com os
instrumentos rotatórios do sistema Lightspeed® e ProFile®. Para este estudo, 32 molares
inferiores foram utilizados, estes dentes foram seccionados no sentido vestibular-lingual,
destes, apenas 30 raízes mesiais e 2 raízes distais que apresentavam 2 canais foram
selecionadas. Os dentes foram preparados com as seguintes soluções auxiliares: água (grupo
A) e hipoclorito de sódio 5,25% alternado com EDTA 17% (grupo B). Após o preparo, as
raízes foram seccionadas longitudinalmente e examinadas nos três terços. Quando a água foi
utilizada como solução irrigadora, a média dos escores da presença de “débris” foi semelhante
para os dois sistemas. Já para o uso do NaOCl alternado com EDTA, os dois sistemas tiveram
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resultados semelhantes no terço apical e coronário, mas houve diferença estatisticamente
significante no terço médio. Quanto à presença da camada de “smear”, os dois sistemas foram
semelhantes com o uso da água e os terços apicais e médios, diferentes dos terços coronários
quando utilizado NaOCl alternado com EDTA como solução irrigante.
Os resultados dos estudos realizados por Lumley (2000) sugere que, para melhorar a
limpeza dos canais radiculares preparados com instrumentos de grande conicidade, deve-se
finalizar o preparo com instrumentos de conicidade .02 com o diâmetro da ponta de 0,55 ou
0,60 mm, resultando em canais com menor quantidade de “débris” no terço apical.
Buchanan (2000) introduziu o conceito de variadas conicidades para o preparo de canais
mais ergonômicos e previsíveis e demonstrou as vantagens do uso de instrumentos com maior
“taper” ou conicidade, devido à dificuldade de preparo de um canal radicular ideal e de se
ensinar com instrumentos endodônticos convencionais. Analisou as vantagens e desvantagens
desse tipo de preparo, assim como a eficiência da obturação posterior. Demonstrou-se que
variadas conicidades contribuem para o preparo adequado do canal radicular ideal quanto à
forma e rapidez.
A instrumentação rotatória deixou de ser encarada como pesquisa e passou a ser
realidade nos consultórios odontológicos inclusive no ensino Universitário. Algumas
Universidades Norte Americanas, tais como Universidade do Tennessee, Universidade de
Ciências da Saúde de Portland e a Universidade do Texas em Houston, visando o aumento da
produtividade e a diminuição de erros, estão ensinando na graduação técnicas de
instrumentação rotatória (Buchanan, 2001).
Barbizam et al. (2001) estudaram por meio de análise morfométrica a limpeza
promovida pela instrumentação rotatória com limas de NiTi em incisivos portadores de
achatamento mésio-distal. Para tanto, 10 incisivos inferiores foram utilizados e separados em 2
21

Revisão da Literatura
grupos contendo 5 dentes cada. No grupo 1, os dentes foram instrumentados por meio de limas
rotatórias de NiTi acionadas por motor elétrico e o segundo grupo, os dentes foram
instrumentados com limas manuais pela técnica “Crown-Down”. Os autores verificaram que
houve ineficiência de instrumentação devido ao grau de achatamento desses canais. Este
resultado era explicado, pelo fato de que as limas não tocavam as paredes das regiões polares
dos canais radiculares. Concluíram também que a técnica manual foi mais eficiente na limpeza
que a rotatória.
Marchesan (2001) verificou que as variações da anatomia interna dos canais radiculares
podem interferir no sucesso da terapêutica endodôntica devido ao fato de que em canais
radiculares achatados, podem persistir remanescentes teciduais em istmos, reentrâncias e
ramificações dificultando a execução das técnicas de instrumentação. O presente trabalho
verificou a qualidade de limpeza dos canais radiculares, por meio da microscopia óptica,
promovida pela técnica de instrumentação rotatória associada ao hipoclorito de sódio 0,5%,
HCT20 e clorexidina, em canais achatados no sentido mésio-distal. Doze incisivos centrais
inferiores humanos foram divididos aleatoriamente em três grupos para que fossem
instrumentados com o Sistema ProFile® .04. A análise estatística evidenciou que os valores da
porcentagem de limpeza para as diferentes soluções irrigantes foram estatisticamente
diferentes entre si. Comparações duas a duas permitiram dispor as soluções irrigantes em
ordem decrescente de eficiência na limpeza, ou seja, hipoclorito de sódio a 0,5% > clorexidina
a 2% > HCT20.
Evans & Simon (2001) avaliaram a remoção de polpa e de pré-dentina em canais
radiculares de quarenta e seis molares e pré-molares. Estes dentes foram divididos em quatro
grupos, que receberam os seguintes tratamentos: 1): “Step-Back”, hipoclorito de sódio 3%; 2):
“Step-Back”, água; 3) Sistema Quantec, hipoclorito de sódio 3%, e 4) Sistema Quantec e água.
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Estes autores concluíram que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos
de instrumentos com água ou com hipoclorito de sódio.
Pécora et al (2002) estudando as seqüências de combinações dos diâmetros dos
instrumentos de NiTi com o intuito de diminuir sua fratura na instrumentação dos canais
radiculares, desenvolveram uma técnica que contraria a maioria das técnicas até hoje
preconizadas. Os autores afirmam que uma das grandes causas que levam à fratura dos
instrumentos é que, na maioria das técnicas, a ponta da lima, parte mais frágil do instrumento,
sofre o maior estresse, uma vez que se realiza praticamente a técnica “Crown-Down” que é
realizada no preparo com limas manuais. Utilizando essa técnica, a ponta do instrumento está
sempre trabalhando, podendo até por vezes se prender, ficando então susceptível à fratura.
Desta forma os autores criaram uma técnica onde o estresse da instrumentação é jogado para a
região de maior resistência dos instrumentos, ou seja, a região cervical, porção esta que possui
maior massa metálica, essa técnica levou o nome de “Free Tip Preparation” e preconiza a
utilização de uma seqüência de limas rotatórias de NiTi, onde na maior parte a ponta do
instrumento trabalha livre, servindo então apenas como guia.
Há, na atualidade, uma série de sistemas de instrumentação rotatória a disposição dos
endodontistas, bem como peças de mão, que podem ser acionadas tanto por ar comprimido
(instrumentação

pneumomecânica)

como

por

motores

elétricos

(instrumentação

eletromecânica). A escolha, por parte do profissional, de um desses sistemas ou da forma de
acioná-los depende, fundamentalmente, do domínio da técnica e dos recursos financeiros
existentes.
Assim, muitos estudos têm sido realizados no intuito de esclarecer qual o sistema, tipo
de acionamento e técnica de instrumentação rotatória promove maior segurança e benefício
tanto ao paciente, como ao profissional (Leonardo & Leonardo, 2002).
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C - Utilização do laser na Endodontia:
A aplicação do laser na Odontologia tem aguçado os pesquisadores nas suas várias
indicações e contra-indicações na busca do aperfeiçoamento da terapêutica, assim como a
melhoria no conforto e da qualidade dos serviços realizados.
Laser é uma abreviação de “Light amplification by stimulation of radiation”, ou seja
amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Desde a teoria de Einstein (19151916) sobre a emissão estimulada de luz que teve como base à teoria Quântica de Planck
(1900), a evolução não parou (homepage FORP-USP).
A primeira emissão estimulada de radiação foi desenvolvida por Maiman (1960),
apresentando o primeiro “Maser” (Microwave amplification by stimulated emission of
radiation), que foi gerado por meio da excitação de uma barra de rubi.
Coube a Stern & Sogannaes (1964) a realização do primeiro estudo utilizando o laser na
Odontologia. Neste estudo, foi utilizado o laser de rubi, que foi aplicado “in vitro” em tecidos
dentais, gerando crateras e fusão de esmalte e dentina, sem contar que foi observada alteração
de temperaturas nos tecidos irradiados.
Goldman et al. (1965) foi o pioneiro na aplicação do laser em tecidos dentais “in vivo”.
O laser utilizado foi o de rubi e o paciente não relatou dor no ato da utilização nem
posteriormente a seu uso.
Wolbarst (1984) alertou que devido à existência de água na composição do esmalte e
dentina, a energia do laser Er: YAG seria absorvida por essa água, causando sua expansão
volumétrica, o que resultaria na ablação. Isto foi confirmado posteriormente por Hibst &
Keller (1989).
Os resultados obtidos por Hibst & Keller (1989) ao aplicar a radiação laser do Er: YAG
pulsado com 2,94 µm em dentina e esmalte mostraram que este tipo de laser foi mais eficiente
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na ablação na dentina do que no esmalte. Tanto o esmalte quanto a dentina são removidos em
parte pela vaporização contínua e em parte sob a forma de micro explosões, e os efeitos da
temperatura foram pequenos comparados a outros lasers.
Keller & Hibst (1989) compararam a ação do laser de CO2 e Er: YAG sobre a estrutura
da dentina e concluíram que o laser de CO2 causava fusão, carbonização e fissuras. Esses
achados não eram observados quando se usava o laser de Er: YAG. Este último foi capaz de
remover partículas teciduais por meio de micro explosões e vaporização, pelo processo
chamado ablação.
O laser Er: YAG, em especial, tem atraído a atenção devido à sua facilidade de cortar
tecidos duros com alterações térmicas extremamente pequenas (Keller & Hibst, 1989; Visuri
et al., 1996).
Ao comparar, por meio de microscopia eletrônica de varredura, os efeitos do laser de Er:
YAG em superfícies secas e com uma fina névoa de água, Burkes et al. (1992), concluíram
que este laser usado em superfícies úmidas remove esmalte e dentina sem produzir
significantes alterações na temperatura pulpar, ao contrário dos lasers de rubi, CO2 e Nd:
YAG, que induziram a severas alterações pulpares devido às injúrias térmicas.
Zakariasen (1993), após seus estudos, concluiu que o uso de laser em procedimentos
endodônticos requer elevada liberação de energia, resultando em dano e trauma às estruturas
irradiadas, fazendo-se então necessária a prévia seleção do comprimento de onda e
conhecimento das interações entre o laser e os tecidos dentais.
Wigdor et al. (1993) compararam a eficiência dos lasers Er: YAG, CO2 e Nd: YAG na
atuação sobre a dentina “in vitro” e evidenciaram que o Er: YAG causou os menores efeitos
negativos entre os lasers estudados, e a área imediatamente adjacente mostrou-se lisa, sem
ondulações e com a presença de túbulos dentinários visíveis. Os outros tipos de laser, ao
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contrário, causaram maior desrupção da dentina não apresentando túbulos dentinários visíveis,
e com nível significante de fraturas. Essa eficiência do laser de Er: YAG foi confirmada por
Takahashi et al. (1996) ao observar que após sua irradiação, a maior parte da camada de
“débris” e “smear” havia sido removida e os túbulos dentinários ficaram visíveis.
Fegan & Steiman (1995) relataram a capacidade de desinfecção do laser Nd: YAG e de
outras técnicas tais como instrumentação manual, instrumentação ultra-sônica, todas
associadas com água estéril ou hipoclorito de sódio aplicado ao canal radicular “in vitro”.
Todos os casos em que o hipoclorito de sódio foi utilizado houve ausência de crescimento
bacteriano. De acordo com os autores, o efeito do laser na desinfecção de canais radiculares
necessita ainda de maiores estudos.
Zezell et al. (1996) avaliaram um protótipo de um aparelho laser Er: Tm: Ho: LiYF4
(Ho: YLF), que emite comprimento de onda de 2,065 micrometros e largura de pulso de 250
micro-segundos, sobre a elevação de temperatura no interior da câmara pulpar durante o
preparo de cavidades. Com os parâmetros de 500mJ, 5Hz e 2,079J/cm2, o aumento da
temperatura intrapulpar era de no máximo de 3,8ºC. Os resultados sugerem a possibilidade
deste laser ser utilizado tanto no preparo cavitário como em preparo de canais radiculares.
Cobb et al. (1997) compararam “in vitro” as alterações ocorridas nas paredes dentinárias
dos canais radiculares tratados com laser Er: YAG e refrigeração de ar/água, e com os lasers
de CO2 e Nd: YAG, utilizados com e sem refrigeração. As amostras tratadas com laser de CO2
foram submetidas às densidades de energia que variaram de 100 até 400J/cm2, com laser de
Nd: YAG de 286 até 1857J/cm2 e o de Er: YAG com variação de 20 até 120J/cm2. Foram
utilizados 42 dentes, distribuídos em 7 grupos experimentais, dos quais o grupo controle não
foi irradiado. Os autores concluíram neste experimento que as alterações na estrutura das
paredes dentinárias dos canais radiculares causadas pelo laser de CO2 e Nd: YAG estavam
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diretamente relacionadas com a densidade de energia e não ao uso de refrigeração. Os lasers
induziram alterações de superfície como carbonizações, cavitações, remineralizações, fusões
dentinárias e fissuras. Ao contrário, o laser de Er: YAG provocou alterações radiculares
superficiais similares ao condicionamento ácido, isto é, removeu “smear” expondo os túbulos
dentinários, sem evidência de fusão e carbonização.
Liu et al. (1997) estudaram a profundidade de selamento dos canalículos dentinários em
dentes irradiados com laser de Nd: YAG. Para a análise dos resultados os autores utilizaram o
microscópio eletrônico de varredura e verificaram que ocorreu fusão e selamento dos túbulos
dentinários expostos sem provocar rachaduras na superfície dentinária. Os túbulos dentinários
estavam selados, e a permeabilidade e a hipersensibilidade foram reduzidas.
Blum Abadie (1997) avaliaram quatro técnicas de instrumentação quanto à capacidade
de limpeza dos canais radiculares. Neste estudo, foram utilizadas cinqüenta raízes palatinas de
molares superiores, divididas em cinco grupos, como se segue: I. instrumentação manual
(serial preparation), II. preparação com laser (Nd: YAG), III. instrumentação manual associada
ao uso do laser, IV. instrumentação manual associada ao uso de instrumento sônico (MM
3000) e V. instrumentação manual associada ao uso de instrumentos sônicos e laser. As
paredes dos canais foram avaliadas por meio da microscopia eletrônica de varredura. O grupo
V, que utilizou a associação das três diferentes técnicas, foi o que apresentou melhores
resultados, com menor presença de "débris" e túbulos dentinários mais abertos. O grupo II não
apresentou dilatação do canal, com presença de grande quantidade de "débris". Os grupos I, III
e IV não apresentaram diferença estatística significante em relação à limpeza dos canais
radiculares.
Tanji et al. (1997) avaliaram o aspecto micro morfológico das paredes do canal radicular
irradiadas com o laser Er: YAG em diferentes níveis de energia (8,64J/cm2; 11,29J/cm2 e
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14,11J/cm2). Foram utilizados 35 dentes com canais preparados convencionalmente e,
posteriormente, irradiados com laser em diferentes parâmetros de energia. O grupo controle
foi tratado com ácido fosfórico a 35%. Os resultados mostraram que a utilização do parâmetro
14,11 J/cm2 de energia propiciava maior remoção da "smear", deixando os túbulos dentinários
totalmente desobstruídos em toda extensão do canal.
Ebihara et al. (1998) avaliaram, por meio da microscopia eletrônica de varredura, a
eficiência de corte e a penetração do corante azul de metileno em superfícies apicectomizadas
com laser Er: YAG ou com brocas acionadas em baixa rotação. Em outros grupos, os ápices
foram cortados com brocas em baixa rotação e a cavidade retrógrada foi preparada com laser
Er: YAG ou ultra-som. Não houve presença da camada de “smear” na superfície preparada
com laser Er: YAG, mas nas superfícies preparadas com brocas, a “smear” esteve presente.
Não havia “débris”, guta-percha ou cimento na cavidade retrógrada preparada com laser de Er:
YAG, enquanto observou-se “débris” na cavidade preparada por ultra-som. Também não
houve diferença significante entre o uso do laser e o método convencional com respeito à
penetração do corante azul de metileno.
Camargo et al. (1998) avaliaram, com o auxílio do microscópio eletrônico de varredura,
superfícies apicais cortadas e preparadas para retrobturação com o laser de Er:YAG e outras
duas técnicas convencionais. Observaram que o laser produziu cavidades para retrobturação
irregulares, mas com túbulos dentinários limpos e sem “smear”. Por outro lado, foram
observadas cavidades regulares e com os túbulos dentinários fechados e cobertos pela “smear”
nas superfícies em que foram utilizados o ENAC e brocas acionadas com baixa rotação.
Matsuoka et al. (1998) investigaram o efeito do laser de Er: YAG na remoção de
“débris” principalmente na região apical de 80 dentes unirradiculares inferiores
instrumentados pela técnica “Step-Back” com limas tipo K. Para tanto, utilizaram o laser com
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os parâmetros 50, 100 e 150 mJ com freqüência de 20 Hz. A cinemática da fibra óptica em 50
mJ foi a de introduzi-la até o comprimento de trabalho e irradiar por 5 segundos,
posteriormente 10 segundos em cada parede dos canais radiculares, perfazendo um total de 45
segundos. Para 100 mJ a fibra foi introduzida no comprimento de trabalho e o laser foi
irradiado 3 segundos e a seguir deslocado e aplicado por 5 segundos nas paredes dos canais
radiculares, num total de 23 segundos. Para 150 mJ, a fibra foi levada ao comprimento de
trabalho e o laser foi irradiado por 1 segundo, posteriormente a fibra foi deslocada e o laser foi
aplicado por 2 segundos em cada parede do canal radicular, perfazendo o total de 9 segundos.
Os autores afirmaram que o laser foi eficiente na limpeza do ápice radicular e, o grupo do laser
com 150mJ promoveu maior limpeza das paredes dos canais radiculares.
Takeda, F.H. et al. (1998), estudando a eficiência do laser de Er: YAG na limpeza das
paredes dos canais radiculares em 36 incisivos inferiores extraídos. Concluíram que este laser
é eficiente na remoção de “débris” e “smear”. Após a aplicação, a dentina apresentava-se livre
de “débris” e “smear”, mostrando túbulos dentinários abertos. Observaram também, as
alterações morfológicas nas paredes dos canais radiculares após a instrumentação e irrigação.
Concomitantemente, avaliaram a eficiência dos procedimentos de limpeza convencionais e a
do laser de Er: YAG na remoção de resíduos e “smear” das paredes dos canais radiculares por
meio da microscopia eletrônica de varredura. Os autores afirmam que a radiação laser pode ser
usada nos procedimentos endodônticos com resultados promissores e a aplicação deste tipo de
laser parece ser eficiente na limpeza dos canais radiculares preparados.
Takeda et al. (1998a) avaliaram os efeitos de três tipos de laser (Argônio, Nd: YAG e Er:
YAG) na remoção da “smear” das paredes dos canais radiculares. A fibra óptica foi
posicionada no comprimento de trabalho do canal previamente instrumentado e a região apical
foi irradiada por 3 segundos. O laser foi ativado durante a retirada da fibra com 4 exposições
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de 15 segundos de duração, perfazendo o total de 63 segundos. Durante o uso dos lasers, o
spray de água foi utilizado. Os três tipos de laser demonstraram capacidade em remover a
“smear”. Porém o laser Er: YAG foi o mais eficiente.
Takeda et al. (1998b) estudaram o efeito do laser Er: YAG com 100mJ e 10Hz na
limpeza de canais radiculares. A fibra óptica foi posicionada na região apical e a irradiação foi
de 3 segundos e, a seguir, a fibra foi deslocada para região cervical e o laser foi ativado por
mais três segundos em um grupo. No outro grupo, o laser foi ativado com 5 segundos de
duração em cada posição. Os resultados demonstraram que o uso da irradiação por 5 segundos
em cada terço promoveu maior limpeza dos canais radiculares.
Takeda et al. (1998c) avaliaram “in vitro” a eficiência do laser de Er: YAG na limpeza
das paredes dos canais radiculares preparados, e observaram que elas se apresentavam livres
de “débris” e “smear”, e os orifícios dos túbulos dentinários encontravam-se abertos tanto nos
canais tratados com 1 W de potência quanto nos tratados com 2 W.
Zhang et al. (1998) avaliaram, por meio da microscopia eletrônica de varredura, a ação
do laser de Nd: YAG sobre as paredes de dentina dos canais radiculares de 40 dentes
unirradiculares inferiores extraídos. Os dentes foram divididos em 4 grupos, no grupo 1 não
foi utilizado o laser, servindo como grupo controle, no 2, os espécimes foram irradiados por
quatro vezes de 10 segundo, perfazendo um total de 40 segundos por canal, no grupo 3 os
canais radiculares receberam uma pintura com tinta preta e o laser foi irradiado da mesma
forma que o grupo anterior e no grupo 4, os espécimes foram tratados com Ag(NH3)2F a 38%
e irradiados com o laser da mesma maneira que o grupo anterior. Os autores constataram que
no grupo onde apenas foi irradiado com o laser, o resultado não foi satisfatório e, que o uso da
tinta preta auxiliava com mais eficiência na ação do laser de Nd: YAG.
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Harashima et al. (1998) avaliaram a capacidade do laser de Argônio em remover
“débris” e “smear” das paredes dos canais radiculares. Doze molares superiores com três
canais radiculares foram instrumentados e divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi
controle (não irradiado com laser), o segundo grupo foi irradiado com laser de Argônio (1 W,
0.05 pulsos por segundo e 15 Hz). Após o preparo do canal radicular e irradiação com laser, as
coroas foram removidas, as raízes seccionadas longitudinalmente e posteriormente foram
avaliadas por meio de microscopia eletrônica de varredura quanto à limpeza das paredes do
canal. Na maioria dos casos, o grupo controle apresentava “débris” cobrindo as paredes dos
canais radiculares e obstruindo os túbulos. Apenas 1 dos 18 espécimes estava livre de
“débris”. No grupo irradiado com laser, as paredes dos canais apresentavam-se livres de
“débris”. Os resultados evidenciaram diferenças estatisticamente significantes entre os dois
grupos (p<0,001), comprovando a eficiência da irradiação a laser sobre canais instrumentados.
Cecchini et al. (1998) avaliaram, “in vitro”, os efeitos térmicos da aplicação intracanal
do laser Er:YAG e as alterações morfológicas promovidas pelo mesmo na superfície do canal
radicular por meio de par termoelétrico e microscópio eletrônico de varredura,
respectivamente. Os parâmetros utilizados foram: freqüência 10 Hz e energia 40 a 80 mJ na
ponta da fibra óptica (output). Os resultados demonstraram aumento de 2 a 4°C na temperatura
da superfície radicular, e paredes dentinárias sem presença da “smear”, o que possibilitou aos
autores o estabelecimento de parâmetros energéticos clinicamente seguros para a utilização
deste laser no interior dos canais radiculares.
Takeda et al (1999) realizaram um estudo comparando a capacidade de remoção da
"smear" de três soluções irrigantes e dois tipos de laser. Após instrumentação com limas
manuais e hipoclorito de sódio a 5,25 % alternado com peróxido de hidrogênio a 3%, os canais
sofreram irrigação final com EDTA a 17 %, ácido fosfórico a 6 % e ácido cítrico a 6 % ou
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foram irradiados com laser CO2 ou Er: YAG. Os dentes submetidos à irrigação final com
ácido fosfórico a 6% e ácido cítrico a 6 % apresentaram menores quantidade da camada de
"smear" do que aqueles irrigados com EDTA. Os dentes irradiados com laser CO2
apresentaram-se com paredes dentinárias limpas, com ausência ou fusão e cristalização da
camada de "smear". O laser de Er: YAG foi capaz de remover a "smear" promovendo túbulos
dentinários abertos. Os autores concluíram que a irradiação com o laser de Er: YAG foi o
método mais eficiente na eliminação da "smear" do canal radicular.
Pécora et al (1999) estudaram “in vitro” a ação do laser de Er: YAG após a
instrumentação com água e com o hipoclorito de sódio sobre a permeabilidade dentinária. Para
o estudo da permeabilidade dentinária, foi utilizado o método histoquímico, ou seja, íons cobre
foram revelados pelo ácido rubiânico. Os resultados evidenciaram que os canais
instrumentados com água e irradiados com laser de Er: YAG apresentaram maior
permeabilidade dentinária.
Pécora et al. (2000a) determinaram o aumento de temperatura na superfície externa das
raízes dos dentes após a utilização da irradiação do laser de Er: YAG com e sem irrigação em
canais radiculares previamente instrumentados. Os resultados mostraram que, na presença de
irrigação, o aumento de temperatura nos dentes irradiados com o laser foi menor que os
irradiados com laser sem irrigação.
Brugnera (2001) avaliou, por meio da reação histoquímica utilizando sulfato de cobre a
10 % e solução alcoólica de ácido rubiânico a 1 %, a ação dos lasers de Er: YAG e Nd: YAG
sobre a permeabilidade da dentina das paredes dos canais radiculares instrumentados com a
utilização da água destilada deionizada e solução de hipoclorito de sódio a 1 % como soluções
irrigantes. O autor concluiu que os melhores resultados de permeabilidade foram alcançados
com o grupo onde houve associação do laser de Er: YAG à água destilada e deionizada. Os
32

Revisão da Literatura
menores valores apresentados foram os do grupo da associação da aplicação de laser de Nd:
YAG com a solução de hipoclorito de sódio a 1 % e o da água destilada deionizada.
Pícoli (2001) estudou "in vitro" o efeito da aplicação do laser de Er: YAG e da solução
de EDTAC na superfície dentinária sobre a adesividade de diferentes cimentos endodônticos
contendo hidróxido de cálcio. Os resultados mostraram diferença estatisticamente significante
(p < 0,01) para os cimentos testados e os diferentes tratamentos aplicados à superfície
dentinária. A aplicação do laser de Er: YAG e da solução de EDTAC não resultaram em
aumento significativo da capacidade adesiva dos cimentos CRCS® e Sealapex®. Entretanto,
tanto a aplicação do laser de Er: YAG quanto a solução de EDTAC foram eficientes no
aumento da adesão dos cimentos Sealer 26® e Apexit®. A aplicação do laser de Er: YAG só foi
significativamente superior à solução de EDTAC em propiciar aumento da adesividade do
cimento Sealer 26® à dentina.
Ribeiro

(2001),

avaliou

a

permeabilidade

dentinária

dos

canais

radiculares

instrumentados com diferentes soluções irrigantes, tais como água destilada e deionizada,
hipoclorito de sódio a 1 %, lauril dietilenoglicol éter sulfato de sódio a 0,1 %, EDTA a 15 % e
ácido cítrico a 10 % associados ou não ao uso do laser de Er: YAG. O autor concluiu que a
utilização da água destilada deionizada associada ao laser de Er: YAG e o uso isolado da
solução de hipoclorito de sódio a 1 % promoveram os maiores valores de permeabilidade
dentinária radicular em relação aos demais tratamentos e de modo estatisticamente
semelhantes entre si. A menor permeabilidade foi constatada no grupo da água destilada
deionizada e na solução de lauril dietilenoglicol éter sulfato de sódio a 0,1 % .
Barbizam (2001) avaliou, “in vitro”, a infiltração marginal apical em canais radiculares
obturados com três modos de tratamento das paredes dos canais radiculares durante a
instrumentação e utilização de dois tipos de cimentos obturadores. Para evidenciar a
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infiltração, foi utilizada a tinta nanquim. Para este estudo, sessenta e cinco incisivos centrais
superiores de estoque foram necessários. Os dentes foram divididos em três grupos contendo
vinte dentes cada. O grupo 1, os dentes foram preparados da forma convencional apenas com
hipoclorito de sódio e foram obturados dez canais com cimento Endo Fill® e dez com cimento
Top Seal®, no grupo 2, os canais receberam uma irrigação final com 5ml de EDTA a 17 % e a
seguir obturados como o grupo 1 e no grupo 3, os canais receberam a aplicação adicional de
laser de Er: YAG com os parâmetros de 140 mJ/15Hz, 42 J, e depois foram obturados como
no grupo 1. Em seguida, os dentes foram selados com Cimpat® e armazenados a 37ºC e
umidade relativa de 95 % durante dois dias. Findo este tempo, foram impermeabilizados com
duas camadas de cianoacrilato e imersos em tinta nanquim por uma semana. Os dentes
sofreram então processo de diafanização em salicilato de metila, e a infiltração apical foi
mensurada. Os resultados evidenciaram que os dentes obturados com o cimento Top Seal®
apresentaram os menores níveis de infiltração (p<0,01). Os dentes preparados com hipoclorito
de sódio a 1 % irradiados ou não com laser de Er: YAG apresentaram os mesmos níveis de
infiltração marginal apical, menores que os níveis apresentados por aqueles irrigados com
hipoclorito de sódio a 1% e irrigação final com EDTA a 17 %.
Castro (2002) avaliou o efeito dos raios laser de Er: YAG, CO2 e Nd: YAG sobre a
permeabilidade dentinária apical após apicectomia. Para tanto, foram utilizados quarenta e
quatro dentes unirradiculares, que foram instrumentados pela técnica “Step-Back”, irrigados
com solução de hipoclorito de sódio e obturados com cimento obturador Sealer 26® pela
técnica da condensação lateral. As amostras foram divididas em quatro grupos aleatoriamente
de onze dentes cada. As raízes foram seccionadas pelos seguintes sistemas: G1- broca
diamantada cônica 4138 em alta rotação, G2 – laser de Er: YAG nos parâmetros de 15 Hz e
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250 mJ, G3 – laser de Er: YAG com o mesmo parâmetro do grupo anterior e posterior
aplicação do laser de Nd: YAG (10 Hz, 100 mJ e 1W) na superfície seccionada, e G4 – laser
de Er: YAG com os mesmos parâmetros do grupo anterior e posteriormente aplicação do laser
CO2 (5W, 10segundos on e 20segundos off, com ponta 14830) na superfície seccionada. A
evidenciação da infiltração foi obtida por meio da solução corante azul de metileno 0,5 % por
sete dias. Os resultados permitiram concluir que todos os sistemas de corte permitiram
infiltração do corante com diferença estatística ao nível de 1 %, em ordem crescente: Er: YAG
(G2), broca (G1), e, em conjunto, Er: YAG + CO2 (G4) e Er: YAG + Nd: YAG (G3). Com
base nestes resultados, o autor afirma que o corte efetuado com laser de Er: YAG
proporcionou os menores valores de infiltração do corante, mostrando sua viabilidade de uso
clínico para a realização de apicectomias.
Marchesan (2002) avaliou 30 raízes palatinas de molares superiores por meio da
microscopia óptica após a instrumentação rotatória com o Sistema ProFile® .04 isolado e/ou
associado à irradiação laser de Er: YAG, com diferentes parâmetros (15 Hz, 300 pulses, 42 J,
140 mJ input, 61 mJ output e 140 mJ input e 51 mJ output). Os resultados mostraram que
nenhuma das técnicas empregadas promoveu total limpeza do canal radicular sem diferença
estatística entre si. O terço médio apresentou-se mais limpo do que o terço apical em todas as
técnicas empregadas, e a aplicação do laser de Er: YAG, com diferentes energias (51 mJ e 61
mJ output), não apresentou diferença estatisticamente significante quanto à capacidade de
limpeza.
Guerisoli (2002), por meio da microscopia eletrônica de varredura, avaliou a remoção da
“smear” dos canais radiculares de vinte e cinco incisivos inferiores após aplicação de
diferentes agentes quelantes e do laser de Er: YAG. As soluções quelantes utilizadas foram
EDTAC, CDTA, EGTA e, quanto ao laser, o parâmetro de 140 mJ “in put” (51 “out put”), 15
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Hz, 300 pps. Os resultados revelaram que o EDTAC foi capaz de eliminar a “smear” com
maior eficiência, enquanto a solução de hipoclorito de sódio a 1% mostrou-se impotente na
limpeza do canal radicular. As soluções EGTA e CDTA juntamente com o laser de Er: YAG
ocuparam uma posição intermediária quanto à capacidade de remoção da “smear”. E não
houve diferença estatística entre os terços.
Kimura et al. (2002) mediram a temperatura da superfície dos canais radiculares durante
o preparo com laser de Er: YAG e avaliaram o efeito térmico na região periodontal. Para este
estudo, foram utilizados 20 dentes unirradiculares humanos extraídos, que foram divididos em
2 grupos de 10 dentes cada. Os dentes foram irradiados com laser de Er: YAG nos parâmetros
de 2 Hz e 136 a 184 ou 170 a 230 mJ/pulso por 1 minuto com refrigeração a água. A
temperatura da superfície do canal foi monitorada usando um termo-par ao longo do
procedimento. Os dentes foram seccionados longitudinalmente e observados pelo
esterioscópio e pelo microscópio eletrônica de varredura. A temperatura superficial do canal
aumentou menos que 6ºC na região apical e menos que 3ºC na área central do dente. A
avaliação morfológica revelou ausência de carbonização e derretimento da dentina. Esses
resultados sugerem que o efeito térmico no tecido periodontal durante o preparo com laser de
Er: YAG no parâmetro ate 230 mJ por minuto foi mínimo.
Silva (2003) avaliou “in vitro” à infiltração apical sofrida em dentes submetidos a
apicectomia com e sem o uso de laser de Er: YAG e retrobturados com diferentes materiais.
Foram utilizados cento e vinte e seis caninos unirradiculares, os quais foram instrumentados
pela técnica manual “Crown-Down”, irrigados alternadamente com solução de hipoclorito de
sódio a 1 % e EDTA a 17 %, e obturados com cimento obturador Sealer 26® e cones de gutapercha pela técnica da condensação lateral. Metade dos dentes foram apicectomizados por
meio do laser de Er: YAG pulsado nos parâmetros de 15 Hz e 250 mJ, sendo retrobturados
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com o cimento ProRoot® MTA ou Portland, recebendo impermeabilização com cianoacrilato
de metila (Super-Bonder®), adesivo dentinário Prime & Bond® NT/NRC ou ausência de
selamento. A outra metade recebeu corte apical com broca carbide TF 199Z em alta rotação
sob refrigeração e se seguiu a mesma metodologia empregada nos grupos do laser.
Posteriormente, os dentes foram imersos em solução de rodamina B a 0,5 %, por 7 dias a
37°C. Os resultados evidenciaram que nenhum dos fatores de variação, tais como a
metodologia de corte apical, cimento retrobturador e película seladora, foi capaz de impedir a
infiltração do corante. O emprego do laser de Er: YAG na apicectomia apresentou menor
infiltração do corante de modo estatisticamente significante (p<0,05) do que o outro grupo.
Quanto ao cimento retrobturador, o ProRoot® MTA apresentou menor infiltração de modo
estatisticamente significante (p<0,01) comparado ao outro cimento. O autor pôde concluir,
também, que a não utilização da película promoveu maior infiltração do corante, de modo
estatisticamente significante (p<0,05).
Souza (2003) avaliou a infiltração marginal coronária de canais radiculares obturados
com observância nos seguintes fatores: a) utilização da solução de hipoclorito de sódio a 1 %
como auxiliar da instrumentação dos canais e posterior irrigação com EDTA a 17 % e
aplicação do laser de Er: YAG nos parâmetros de 10 Hz, 250 mJ no interior dos canais
radiculares previamente à obturação, b) aplicação de película seladora sobre a obturação do
canal radicular e paredes da câmara pulpar (Super-Bonder® e adesivo Single Bond®). Para
tanto, foram utilizados 94 dentes caninos humanos de estoque, que foram divididos em 3
grupos de 30 dentes cada, sendo que 4 foram utilizados como controle. Posteriormente à
metodologia empregada, as amostras foram restauradas provisoriamente com Coltosol® e
armazenadas a 37oC em umidade relativa de 95 % durante uma semana. Percorrido este
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tempo, o material restaurador provisório foi removido e as superfícies externas dos dentes
foram impermeabilizadas, com exceção do acesso coronário, com 3 camadas de SuperBonder®. Em seguida, os dentes foram imersos em tinta Nanquim pelo período de 90 dias, a
37oC. Findo esse período, foram diafanizados em salicilato de metila e se realizou, então, a
mensuração da infiltração por meio de microscopia. O autor concluiu que a utilização do
EDTA e do laser de Er: YAG reduziram a infiltração marginal coronária de modo
estatisticamente semelhante entre si quando comparados aos outros grupos que não receberam
esses tratamentos. Também pôde afirmar que a aplicação da película após a obturação dos
canais radiculares reduziu a infiltração marginal coronária de modo estatisticamente
significante (p<0,01), sendo que a película seladora Super-Bonder® apresentou os melhores
resultados que o adesivo Single Bond®, de modo estatisticamente significante, na redução da
infiltração marginal (p<0,01).
Moura (2003) estudou “in vitro” a ação antimicrobiana do laser de Er: YAG em canais
radiculares infectados. Para tanto, utilizou 36 dentes humanos anteriores de estoque, que
foram preparados, esterilizados e inoculados com suspensão contendo os seguintes
microorganismos: S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa, B. subtilis e C. Albicans. Após o
período de inoculação (28 dias), os dentes foram irrigados com água destilada ou hipoclorito
de sódio a 1% e irradiados com laser em dois diferentes parâmetros: 52 mJ e 110 mJ “output”.
Após a irradiação, os dentes foram irrigados com água destilada esterilizada e se procederam
as coletas com pontas de papel absorvente esterilizadas e incubadas em solução de Letheen
Broth por 48 e 72 horas. O autor concluiu que a água destilada e o hipoclorito de sódio a 1%
associados ou não à aplicação do laser de Er: YAG, nos parâmetros de 10 Hz, 52 mJ “output”
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e 10 Hz, 110 mJ “output”, mostraram ausência de ação antimicrobiana em canais radiculares
infectados com os microorganismos inoculados.
A revisão de literatura enfatiza que o laser de Er: YAG é eficiente na remoção da camada
de “smear” e “débris” sem causar aumento agressivo de temperatura, não causando danos às
estruturas periodontais. Sendo assim, várias pesquisas ainda são necessárias, na busca de
outros parâmetros para sua melhor aplicabilidade, bem como associá-lo, para fins de estudo de
viabilidade de aplicação clínica, a outros recursos disponíveis para uso em Endodontia.
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PROPOSIÇÃO

O objetivo do presente trabalho foi avaliar, por meio da microscopia eletrônica de
varredura, a utilização do laser de Er: YAG, aplicado com dois parâmetros diferentes, sobre a
remoção da camada de “smear” das paredes dos canais radiculares com achatamento mésiodistal submetidos à instrumentação rotatória.
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MATERIAL E MÉTODO

Preparo dos dentes
Neste trabalho, foram utilizados incisivos inferiores unirradiculares humanos de estoque
do Laboratório de Pesquisa em Endodontia da FORP-USP, armazenados em solução aquosa
de timol a 0,1% à temperatura de 9º graus centígrados até o momento de uso.
Os incisivos inferiores foram radiografados no sentido proximal para a escolha dos
dentes que apresentassem um único canal, num total de 40 dentes. Realizada a seleção, os
dentes foram lavados em água corrente por 48 horas com o objetivo de remover traços da
solução de timol (Figura 1).
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Figura 1 - Incisivos inferiores utilizados no presente experimento

A seguir, as coroas foram seccionadas na junção amelo-cementária com disco de
carburundum montados em micro-motor (Dabi-atlante, Brasil).
A determinação do comprimento de trabalho foi realizada com o auxílio de uma lima
tipo K #10 (Maillefer, Ballaigues, Suíça). Quando a lima era visualizada no forame apical,
media-se seu comprimento, e, dessa medida, removia-se 1mm.
Os dentes preparados foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos de dez dentes cada,
com os seguintes procedimentos realizados:
Grupo 1: instrumentação rotatória, irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5% e
irrigação final com 10 ml de água destilada e deionizada;
Grupo 2: instrumentação rotatória conforme grupo 1 e aplicação de laser Er: YAG
com fibra óptica 30/28 e parâmetros de 140 mJ input, 51 mJ output e 10 Hz e irrigação
final com 10 ml de água destilada e deionizada;
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Grupo 3: instrumentação rotatória conforme grupo 1 e aplicação de laser Er: YAG
com fibra óptica 30/28 e parâmetros de 250 mJ input, 90 mJ output e 10 Hz e irrigação
final com 10 ml de água destilada e deionizada;
Grupo 4: instrumentação rotatória com irrigação de hipoclorito de sódio a 2,5%
associado a solução de EDTA a 17% (ØSTBY 1957) e irrigação final com 10 ml de água
destilada e deionizada;

Instrumentação Rotatória
A instrumentação rotatória dos canais radiculares foi realizada com limas de níqueltitânio (K3- Keer Sybrom dental especialits (Figura 2), utilizadas de acordo com a seqüência
respectiva: 25 taper.06; 25 taper.10; 25 taper.04; 20 taper.06 e 30 taper.04, acionadas por um
motor elétrico, (Figura 3) Easy Endo System-Equipamentos Elétricos Ltda-Brasil).

Figura 2 - Limas de níquel-titânio (K3Keer Sybrom dental
especialits)

45

Material e método

Figura 3 - Motor elétrico (Easy Endo System-Equipamentos Elétricos Ltda-Brasil)

Para a realização da instrumentação, foi utilizada a técnica “Free tip preparation”
(PÉCORA et al., 2002), e irrigação do canal com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, que
foi realizada com seringa tipo Luer dotada de um adaptador para agulha de seringa carpule.
A instrumentação foi iniciada com a lima 25 taper.06 até encontrar resistência (como
medida de pré-alargamento), seguida da lima 25 taper .10 com o mesmo intuito da lima
anterior. O próximo passo foi à utilização das limas 25 taper.04; 20 taper.06 e 25 taper.06 até
o comprimento de trabalho pré-estabelecido. Para finalização, foi utilizada a lima 30 taper.04
no mesmo comprimento das anteriores.
Entre cada uso do instrumento rotatório, o canal foi irrigado com 2 ml de solução
irrigante, perfazendo um total de 12 ml. Findo o preparo do canal radicular, foi realizada
irrigação final com 10 ml de água destilada e deionizada.
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Para o grupo 4, a técnica de instrumentação rotatória foi à mesma, com exceção do uso
da solução irrigante. O dente recebeu irrigação com 6 ml de solução de hipoclorito de sódio e
6 ml da solução de EDTA a 17% usados de modo associado entre cada instrumento,
perfazendo um total de 12 ml. Completada a instrumentação, os canais foram irrigados com 10
ml de água destilada e deionizada.

Aplicação do laser Er: YAG
Neste trabalho, foi utilizado o laser Er: YAG (K.E.Y. Laser 1242 da Kavo Dental
GmbH, Warthausen, Germany) dotado de uma peça de mão 2055 e fibra óptica 30/28 (Figuras
4 e 5). Esta fibra óptica possui diâmetro de 0,285 mm e tem fator de transmissão de 0, 36, ou
seja, há diferença de energia produzida no aparelho (input) e a energia na ponta da fibra
(output). Sendo assim, quando era apresentado no visor o parâmetro de 140 mJ (input), na
ponta da fibra, devido à perda de energia, seu valor output era de 51mJ. Do mesmo modo
quando o aparelho apresentava parâmetro de 250 mJ no visor (input), seu valor (output) na
ponta da fibra era de 90 mJ.
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Figura 4 - Aparelho Laser Er: YAG (K.E.Y. Laser 1242 da Kavo Dental GmbH,
Warthausen, Germany)

Figura 5 - Detalhe da fibra óptica 30/28 do Laser (Kavo Dental GmbH, Warthausen,
Germany)
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Cinemática da fibra óptica durante a irradiação com laser Er: YAG
A fibra óptica 30/28 foi introduzida no canal radicular até o comprimento de trabalho e,
a seguir, o laser foi irradiado. A fibra óptica foi deslocada lentamente com velocidade de 2
mm/s, perfazendo o total de 7 segundos de aplicação dessa energia até o orifício cervical na
câmara pulpar, em contato com a parede vestibular. A seguir, a operação foi repetida de modo
que a fibra entrasse em contato com a parede lingual. Esta operação foi realizada por 4 vezes
com intervalo de 30 segundos entre cada aplicação. A aplicação do laser foi alternada, ou seja,
primeiro em contato com a parede vestibular, depois com a parede lingual. Durante cada
aplicação do laser, o canal permanecia repleto com água destilada e deionizada.
Após os preparos, os dentes foram colocados em recipiente de plástico que continha em
seu interior gaze umedecida com água destilada e deionizada como medida de armazenagem
dos dentes até seu posterior preparo para microscopia eletrônica de varredura.

Preparo dos dentes para microscopia eletrônica de varredura
Após o preparo dos grupos, realizaram-se canaletas nas raízes por meio de um disco
diamantado, e em seguida estas foram clivadas no sentido longitudinal e processadas para
serem examinadas ao microscópio eletrônico de varredura. Cumpre salientar que, durante o
preparo das canaletas, a abertura do canal radicular foi protegida com Blue Tac (Leicester,
UK) a fim de evitar contaminação do canal radicular com pó de dentina.
A seguir, as amostras foram imersas em glutaraldeído a 2,5% para fixação dos tecidos.
Em seguida, passaram por bateria ascendente de álcool de 30, 50, 70, 96oGl por vinte minutos
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em cada e por fim dois banhos de uma hora cada em álcool absoluto (MERCHE, Alemanha),
para desidratação dos espécimes. Findo o processo de desidratação, os espécimes foram
submetidos a um secador de ponto crítico. Esse aparelho remove todos os traços de água e
álcool remanescentes do processo anterior por meio de aplicação de gás CO2, promovendo o
seu resfriamento até cerca de 0° C. Posteriormente, abriu-se lentamente a válvula de admissão
de CO2 líquido, até o preenchimento da câmara em mistura com CO2 gasoso. Quando não mais
se detectou a presença de álcool em mistura com CO2 liberado, fechou-se a válvula de saída de
CO2 puro. Então, fechou-se a válvula de admissão. A amostra foi mantida nas condições
ligeiramente acima do ponto crítico (em torno de 32° C e 1.100 psi) por 4 minutos.
Posteriormente, promoveu-se a descompressão lenta da câmara, abrindo-se a válvula de saída
de CO2 (estado gasoso). Quando a pressão da câmara atingiu o valor zero psi, abriu-se a
câmara e retirou-se a amostra seca em condições de ser montada.
Os espécimes foram montados sobre estruturas cilíndricas de aproximadamente 10 mm
de diâmetro por 10 mm de altura. A amostra foi fixada sobre o cilindro (Figura 6), utilizandose fita adesiva de dupla face de material condutivo-(cobre ou alumínio).
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Figura 6 - Hemissecção da raiz fixada em um “stub” de alumínio por meio
de adesivo condutor

Em seguida, foi realizada a metalização com uma fina camada (cerca de 30 nm) de ouro
ou liga de ouro e paládio sob os espécimes em um aparelho de marca JEOL, modelo JFC 1100
de procedência Japonesa (Figura 7).

Figura 7 - Metalizador (JEOL, modelo JFC 1100)
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Posteriormente, os dentes foram levados ao microscópio eletrônico de varredura da
marca JEOL, modelo JSM 25SII (Japão), instalado no Departamento de Patologia da
Faculdade de Veterinária da UNESP de Jaboticabal/SP (Figura 8).

Figura 8 - Microscópio eletrônico de varredura (JEOL, modelo JSM 25SII,
Japão)

Foram realizadas fotomicrografias das áreas mais representativas dos terços médio e
apical, que foram avaliadas por três examinadores diferentes, com grau mínimo de Mestre,
observando a quantidade da “smear” presente nas amostras em relação a três padrões fixos que
o programa oferecia, ou seja, os examinadores, sem o prévio conhecimento de qual dos grupos
estavam avaliando, atribuíram escores de 1 a 4 às fotomicrografias. Os escores variavam de
acordo com a quantidade da “smear” observada, ou seja, 1 (quantidade insignificante da
“smear”) a 4 (obliteração total dos túbulos dentinários por “smear”), em números absolutos.
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Desenvolvimento do software “Fotoscore”
No intuito de automatizar o processo de avaliação das fotomicrografias e registro dos
resultados de acordo com os diferentes examinadores, foi utilizado um software em ambiente
Windows desenvolvido por Guerisoli (2002). Este programa utiliza, como base um banco de
dados no formato Access modificado por código em linguagem VBA (Visual Basic for
Applications), e é denominado de Fotoscore, o qual apresenta ao avaliador a imagem que
deverá ser analisada em comparação a três padrões pré-estabelecidos, situando a foto analisada
numa posição intermediária entre esses padrões. O programa registra o escore atribuído pelo
avaliador e, após o término do processo, emite um relatório contendo todos os dados. Faz-se
necessário salientar que não havia meio, por parte dos avaliadores, de saber qual grupo
experimental estavam observando. A Figura 9 apresenta uma reprodução da interface gráfica
do programa.

Figura 9 - Interface gráfica do software “Fotoscore”, desenvolvido para a
automação da atribuição de escores as fotomicrografias
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Após a avaliação e atribuição dos escores referentes a cada fotomicrografia, os dados
foram inseridos no programa GMC versão 8.0, de autoria do Prof. Dr. Geraldo Maia Campos
FORP.USP, e os resultados foram submetidos à análise estatística.
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RESULTADOS

O conjunto matemático do presente estudo é composto por dois fatores de variação. O
primeiro fator, chamado de “Tratamentos”, é composto por quatro componentes independentes
(hipoclorito de sódio a 2,5%, hipoclorito de sódio a 2,5% alternado com EDTA, água destilada
+ laser Er: YAG nos parâmetros de 10 Hz, 140 mJ e água destilada + laser Er: YAG nos
parâmetros de 10 Hz, 250 mJ). O segundo fator de variação denominado “Terços Radiculares”
apresenta dois componentes vinculados (médio e apical). O número total de dados é de 80
valores numéricos de natureza ordinal, obtidos a partir da moda dos escores atribuídos pelos
diferentes examinadores das fotomicrografias (Anexo A, B, C e D). Este número total de
dados é advindo do produto fatorial de quatro tratamentos, dois terços radiculares e dez
repetições (Tabela 1).
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Tabela 1 - Moda dos escores atribuídos pelos diferentes examinadores as fotomicrografias

Terços

Apical

Médio

Soma dos escores

Tratamentos
Na OCL +

Na OCL +

Soma dos
escores

NaOCl 2,5%

NaOCl+ EDTA

Laser 140 mJ

Laser 250 mJ

4

3

4

4

4

4

4

3

4

2

3

4

4

2

4

2

4

3

4

4

4

1

3

1

4

1

3

3

3

1

4

4

4

2

4

4

4

3

4

2

4

1

3

3

3

1

3

4

3

1

3

4

4

1

3

1

4

1

3

3

3

2

3

1

4

1

4

3

3

2

3

1

4

1

3

2

4
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Foi realizada a soma dos escores dos diferentes tratamentos testados e dos terços apicais
observados, evidenciando diferenças em termos absolutos. Para elucidar a significância dessas
diferenças, os dados obtidos deveriam ser submetidos a testes estatísticos.
Devido à natureza ordinal dos dados amostrais, tornava-se necessário a utilização de
testes estatísticos não-paramétricos para determinar diferenças significantes entre os
tratamentos e terços radiculares. Para os diferentes tratamentos testados, foi utilizado o teste
de Kruskal-Wallis (não-paramétrico, amostras independentes, comparações múltiplas),
enquanto para os diferentes terços o teste utilizado foi o de Wilcoxon (não-paramétrico,
amostras vinculadas, comparações entre as duas amostras).
A análise estatística pelo teste de Kruskal-wallis revelou diferenças significantes ao nível
de 1% para os diferentes tratamentos testados (Tabela 2).

Tabela 2 - Resultados do teste de Kruskal-Wallis para os diferentes tratamentos
Valor (H) de Kruskal-Wallis calculado :
Valor do X² para 3 graus de liberdade:
Probabilidade de Ho para esse valor:

35.0442
35.04
0.00 %

Significante ao nível de 1 % (α = 0,01)

No intuito de esclarecer quais tratamentos testados seriam significantemente diferentes
entre si, efetuou-se o teste estatístico de Dunn realizando comparações múltiplas, duas a duas,
entre as médias dos postos das amostras (Tabela 3).
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Tabela 3 - Comparações múltiplas duas a duas entre médias dos postos das amostras
Amostras comparadas

Diferenças

(comparações duas a duas)

entre médias

NaOCl X NaOCl+EDTA:

38.8000

Valores críticos (α)
0,05

0,01

10.5818 14.0506

Significância

0.001
18.2324

1%

NaOCl X laser 140mJ+NaOCL:

8.4000

10.5818 14.0506 18.2324

ns

NaOCL X laser 250mJ+NaOCL:

20.8000

10.5818 14.0506 18.2324

0,1 %

NaOCL+EDTA X laser 140mJ+NaOCL:

30.4000

10.5818 14.0506 18.2324

0,1 %

NaOCL +EDTA X laser 250mJ+NaOCL: 18.0000

10.5818 14.0506

18.2324

1%

Laser 140mJ X laser 250mJ+NaOCL:

10.5818 14.0506

18.2324

5%

12.4000

ns = não significante

O teste complementar revelou que os canais tratados com hipoclorito de sódio e
hipoclorito de sódio + laser Er: YAG 140 mJ formaram um grupo estatisticamente semelhante,
apresentando a maior quantidade da “smear layer”. Os canais tratados com hipoclorito de
sódio alternado com EDTA apresentaram paredes dentinárias livres da “smear layer”, com
exposição de grande quantidade de túbulos. Permanecendo em posição intermediária, o laser
Er: YAG 250 mJ removeu a “smear” de forma mais eficiente que os grupos hipoclorito de
sódio e hipoclorito de sódio + laser Er: YAG 140 mJ, porém em menor intensidade que o
grupo tratado com hipoclorito de sódio alternado com EDTA.
O gráfico apresentado na Figura 10, ilustra esta relação entre os tratamentos a partir da
soma dos escores atribuídos às figuras avaliadas pelos examinadores.
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Figura 10 - Valores resultantes da somatória dos escores atribuídos pelos examinadores
aos diferentes tratamentos

Para determinar se haviam diferenças estatísticas entre os terços radiculares, foi aplicado o
teste de Wilcoxon (Tabela 4).
Tabela 4 - Resultado do teste de Wilcoxon para os terços radiculares
Valor de z calculado pelo teste:

3.34

Probabilidades de Ho para esse valor de z:
a) em testes monocaudais:

0.0421 %

b) em testes bicaudais:

0.0842 %

Significante ao nível de 1 % (α = 0.01)
(para o teste monocaudal)

Na Tabela 1, a soma dos escores do terço médio revelou-se menor que a soma dos
escores do terço apical. A utilização de um teste estatístico se fazia necessário para determinar
se esta diferença em números absolutos seria significante.
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Pelo fato de se assumir como hipótese alternativa (H1) apenas a diferença entre a
quantidade da “smear” entre os terços radiculares sem se afirmar qual deles seria o mais
limpo, utilizou-se a probabilidade (H0) para o valor de z calculado em testes monocaudais
(0.0421%). Este teste revelou diferença estatística significante ao nível de 1% entre os terços
apical e médio dos canais radiculares. Desta forma, comprova-se que o menor valor obtido na
soma dos escores do terço médio reflete em menor quantidade da camada de “smear”
encontrada nesta área em comparação ao terço apical. O gráfico apresentado na Figura 11
ilustra esta relação de diferença entre os terços radiculares.

140
120

Soma dos escores

100
80
60
40
20
0
Apical

Médio

Figura 11 - Valores obtidos a partir da soma dos escores atribuídos pelos examinadores
aos terços radiculares

As Figuras 12 a 15 mostram fotomicrografias eletrônicas de varredura das superfícies
dentinárias dos terços apicais, e a seguir. As Figuras 16 a 19 mostram as fotomicrografias
eletrônicas de varredura das superfícies dentinárias dos terços médios dos canais radiculares
estudados.
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Figura 12 - Fotomicrografia eletrônica de varredura da porção apical do canal
radicular após a instrumentação com hipoclorito de sódio a 2,5%

Figura 13 - Fotomicrografia eletrônica de varredura da porção apical do canal
radicular após a instrumentação com hipoclorito de sódio a 2,5%
alternado com EDTA a 17%
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Figura 14 - Fotomicrografia eletrônica de varredura da porção apical do canal
radicular após a instrumentação com hipoclorito de sódio a 2,5% e
irradiação com laser Er: YAG nos parâmetros de 140 mJ e 10Hz

Figura 15 - Fotomicrografia eletrônica de varredura da porção apical do canal
radicular após a instrumentação com hipoclorito de sódio a 2,5% e
irradiação com laser Er: YAG nos parâmetros de 250 mJ e 10Hz

62

Resultados

Figura 16 - Fotomicrografia eletrônica de varredura da porção média do canal
radicular após a instrumentação com hipoclorito de sódio a 2,5%

Figura 17 - Fotomicrografia eletrônica de varredura da porção média do canal
radicular após a instrumentação com hipoclorito de sódio a 2,5%
alternado com EDTA a 17%
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Figura 18 - Fotomicrografia eletrônica de varredura da porção média do canal
radicular após a instrumentação com hipoclorito de sódio a 2,5% e
irradiado com laser Er: YAG nos parâmetros de 140mJ e 10Hz

Figura 19 - Fotomicrografia eletrônica de varredura da porção média do canal
radicular após a instrumentação com hipoclorito de sódio a 2,5% e
irradiado com laser Er: YAG nos parâmetros de 250mJ e 10Hz
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DISCUSSÃO

O sucesso na terapêutica endodôntica fundamenta-se principalmente em vários fatores,
tais como limpeza, desinfecção, modelagem e obturação dos canais radiculares, possibilitando
assim a conservação do elemento dental.
A complexidade da anatomia interna do sistema de canais radiculares, bem como o
achatamento das raízes, são aspectos que dificultam a instrumentação das regiões polares dos
canais radiculares, suas limpezas e modelagens, já que se constituem em regiões de difícil
acesso ao instrumento endodôntico. Para auxiliar na desinfecção das regiões onde os
instrumentos não alcançam, faz-se necessário o auxílio de substâncias e recursos que penetrem
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nessas regiões, de modo a remover o conteúdo orgânico presente no sistema de canais
radiculares, inviabilizando o desenvolvimento, ou até mesmo a existência, de microrganismos
(Kutler, 1955; Gutierrez & Garcia, 1968; Davis et al., 1972; Moodnik et al., 1976; Shilder,
1974; Walton, 1976; Siqueira et al., 1997, Cohen & Burns, 1998).
Para esse fim, o hipoclorito de sódio, nas mais variadas concentrações, é uma solução
irrigadora amplamente aceita pelos seus bons resultados no auxílio ao esvaziamento do
sistema de canais radiculares (De Deus, 1992).
Ele atua associado à aspiração dos canais radiculares, ação esta que demanda um certo
tempo de contato da solução com as paredes do canal radicular (Pécora et al., 1999).
Após estudar a eficiência das várias concentrações de hipoclorito de sódio, Kokinen et
al. (1980), Gordon et al. (1981) e Spanó et al. (2001) são categóricos ao afirmar que, quanto
maior a concentração desta solução, menor será o tempo necessário para que o processo
bactericida e de dissolução tecidual ocorram.
Desta forma, como salientado anteriormente, o tempo de exposição das paredes do canal
radicular à solução irrigante é de vital importância para a seleção de sua concentração ideal,
que será utilizada no preparo dos canais radiculares. Por esse motivo, como nesse estudo
utilizou-se a instrumentação rotatória, que demanda menor tempo para o preparo dos canais
(Lopes, 1999), o contato da solução irrigante com as paredes do canal radicular foi reduzido, o
que faz supor a necessidade de se aumentar a concentração da solução auxiliar. Sendo assim,
utilizou-se a solução de hipoclorito de sódio a 2,5%.
O ato da instrumentação dos canais radiculares produz grande quantidade de “smear”, o
que dificulta a penetração das soluções irrigadoras auxiliares no interior dos túbulos
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dentinários. Como o hipoclorito de sódio é incapaz de remover esse sub-produto da
instrumentação, já que não age na matriz mineral do dente (McComb & Smith, 1975), faz-se
necessária a ação de uma substância ou mecanismo que seja eficiente na remoção da camada
de “smear”.
Desta forma, houve a necessidade da associação alternada de um quelante para auxiliar o
hipoclorito de sódio, ou melhor, um agente desmineralizante que tivesse ação na matriz
mineral do dente, para que a camada de “smear” fosse efetivamente removida.
A utilização de agentes desmineralizadores na instrumentação dos canais radiculares não
é recente. Callahan (1894) preconizou o uso de um ácido sulfúrico a 40% na instrumentação
de canais radiculares atresiados como solução auxiliar, uma vez que este ácido reagia com o
cálcio da dentina, formando o sulfato de cálcio, desmineralizando o tecido dentinário. Como
este ácido é extremamente forte, Grossman (1946) preferiu, ao invés do ácido sulfúrico, a
utilização do ácido clorídrico, uma vez que este ao reagir com o cálcio da dentina forma o
cloreto de cálcio, que é mais solúvel que o sulfato de cálcio.
Esta metodologia perdurou por muito tempo, até que Østby (1957) propôs a
instrumentação de canais atresiados com uma solução de etileno diamino tetracético sal
dissódico (EDTA). Esta solução resulta de um ácido fraco e é capaz de promover a quelação
de íons de cálcio da dentina, em pH neutro.
Ao descalcificar a dentina, a solução de EDTA também remove a camada de “smear”
gerada após a instrumentação dos canais radiculares (McComb & Smith, 1975).
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A associação do hipoclorito de sódio ao EDTA não trouxe problemas, já que uma
solução não neutraliza e nem interfere na outra (Saquy, 1991). O que ocorre apenas é a ação
do hipoclorito de sódio na matriz orgânica e do EDTA na matriz mineral do dente.
A afirmação do autor citado no parágrafo anterior é comprovada pelos resultados aqui
obtidos, em que o grupo 1, formado por dentes tratados apenas com solução de hipoclorito de
sódio, apresentou níveis bem menores de remoção da camada de “smear” do que o grupo 4,
em que os dentes sofreram tratamento com solução de hipoclorito de sódio alternado com
EDTA, e apresentaram túbulos abertos e livres dessa camada.
Para o preparo dos canais radiculares, foi escolhida a instrumentação rotatória por seus
resultados promissores na Endodontia, tais como rapidez no preparo, flexibilidade dos
instrumentos e modelagem das paredes dos canais radiculares.
Com o advento da instrumentação rotatória e o uso de limas de NiTi acionadas a motor,
surgiram as fraturas nos instrumentos, relacionadas com as suas cinemáticas de uso no
alargamento dos canais radiculares. Várias técnicas foram desenvolvidas para minimizar o
problema, mas sem sucesso. Nessas técnicas, a ponta do instrumento, mais frágil por
apresentar menor quantidade de massa metálica, ficava sob intenso esforço. Os instrumentos
de maior calibre eram utilizados inicialmente, submetendo sua extremidade a maiores cargas,
o que resultava em fraturas.
Para McSpadden (1996) e Bassi (2002), os instrumentos rotatórios de NiTi fraturam-se
na região inicial da parte ativa quando esta se prende, ou seja, na ponta do instrumento, a 2 ou
3 milímetros do guia de penetração. Deste modo, uma técnica em que as limas fizessem o
preparo e apresentassem a ponta livre ou com estresse reduzido, diminuiria o risco de fratura
dos instrumentos.
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Com o intuito de minimizar o número de fraturas nos instrumentos, surge a técnica “Free
Tip Preparation” (Pécora et al., 2002), em que a ponta do instrumento mantém-se livre do
estresse gerado na instrumentação, justificando-se, dessa forma, a adoção desta técnica no
presente estudo.
Outro recurso coadjuvante, que tem sido utilizado na terapia endodôntica, é o laser de
alta potência que desde o desenvolvimento do “Maser” por Maiman (1960), sofreu grande
desenvolvimento. Os aparelhos de hoje são mais sofisticados que seus precursores e são
pesquisados exaustivamente na tentativa de provar os seus valores como recursos terapêuticos.
Na atualidade, um dos lasers mais estudados é o de Er: YAG, por apresentar facilidade
no corte de tecidos duros com alterações térmicas mínimas (Keller & Hibst, 1989 e Visuri et
al., 1996). Ademais, provoca alterações radiculares superficiais similares ao condicionamento
ácido, o que faz com que a camada de “smear” seja removida, expondo os túbulos dentinários,
sem resultar em fusão e carbonização da dentina (Cobb et al. 1997).
Alguns trabalhos, como os de Takahashi et al. (1996), mostraram que, após a irradiação
com o laser de Er: YAG, a maior parte de “débris” e “smear” foi removida, e os túbulos
dentinários ficaram evidenciados. Resultados semelhantes foram encontrados por Takeda et al.
(1998) e Takeda et al. (1999). Esses resultados foram obtidos por meio da visualização com
microscopia eletrônica de varredura, com aumento de 1000X.
O laser de Er: YAG age por micro-explosões da água contida nos tecidos dentinários,
conhecida como ablação, que aconteceu onde a luz proveniente da ponta da fibra óptica
alcança. Devido a isso, a remoção da “smear” não é contínua.
As pesquisas realizadas têm mostrado bons resultados da utilização do laser de Er: YAG
quanto à remoção da camada de “smear” e “débris”. Porém, neste método, a área examinada é
pequena, o que faz com que as superfícies visualizadas mostrem sempre bons resultados, uma
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vez que se pode escolher apenas regiões onde o laser é eficiente para o fim da pesquisa. Por
esta razão, e embasado em estudos como os de Guerisoli (2002) e Brugnera et al. (2002),
optou-se pelo aumento de 350X, que permite o exame de maior área com o intuito de
visualizar resultado da ação do laser de Er: YAG quanto à sua capacidade de limpeza.
Brugnera et al. (2002), ao avaliar a remoção da “smear” dos canais radiculares após a
aplicação de diferentes agentes quelantes e do laser de Er: YAG com parâmetro de 140 mJ e
15 Hz, demonstraram que o grupo instrumentado apenas com EDTA foi o que apresentou
menor quantidade da camada de “smear”.
Guerisoli (2002), estudando a remoção da camada de “smear” dos canais radiculares
após a aplicação de agentes quelantes como o CDTA, EGTA na concentração de 1%, EDTA a
15% e do laser Er: YAG com parâmetro de 140 mJ e 15 Hz, demonstrou que o grupo
instrumentado com EDTA apresentou os melhores resultados, ou seja, menor quantidade da
“smear”, o que está em consonância com os achados de Brugnera et al. (2002).
No presente trabalho, resultados semelhantes foram obtidos, já que o grupo dos dentes
tratados com EDTA assumiu posição de destaque perante os demais ao apresentar menor
quantidade da “smear” remanescente. A diferença foi que, para este experimento, utilizou-se
também o laser de Er: YAG com os parâmetros de 140 mJ e 10Hz (grupo 2) e de 250 mJ e 10
Hz (grupo 3), verificando-se melhor remoção da “smear” no grupo 3, o que indica que o
aumento da potência do laser parece ser diretamente proporcional à remoção da “smear”.
Comparando-se o grupo 3 aos demais, ele permaneceu em posição intermediária em
relação ao grupo 4 (NaOCL 2,5% + EDTA) e aos grupos 1 (NaOCL 2,5%) e 2 (NaOCL 2,5%
+ laser 140 mJ), sendo que estes últimos não apresentaram diferenças estatísticas significantes
entre si.
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A utilização do laser de Er: YAG, como coadjuvante do preparo biomecânico depende
da solução de alguns problemas, tais como a flexibilidade da fibra óptica e o modo de direção
do foco. Sendo a fibra óptica rígida, e o raio laser saindo pela sua extremidade, a ação do laser
restringe-se somente onde houver contato da fibra com as paredes da dentina, de forma a
constituir, assim, uma limitação a ser solucionada.
No futuro, com a evolução do laser, e diminuição das limitações da sua aplicabilidade,
poderá ele substituir outros coadjuvantes na terapêutica endodôntica. Cabe aos pesquisadores,
bem como às empresas, o desenvolvimento de aparelhos que não apresentem as deficiências
dos até hoje fabricados e estudados. Pesquisas devem ser realizadas com o fito de solucionar
os problemas e deficiências apontadas, bem como para o aperfeiçoamento da tecnologia a
serviço da Odontologia, em especial o estabelecimento de parâmetros seguros de utilização do
laser, com a melhoria do seu custo-benefício para uso profissional.
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CONCLUSÕES

De acordo com a metodologia aplicada e com a análise dos resultados obtidos, pode-se
concluir que, quanto à quantidade da camada de “smear” remanescente após a instrumentação
nos grupos, o grupo do Hipoclorito de sódio a 2,5% e o do laser de Er: YAG no parâmetro de
140 mJ e 10 Hz apresentaram a maior quantidade da camada de “smear”, sem diferença
estatística entre si. O grupo em que laser foi utilizado com o parâmetro de 250 mJ e 10 Hz
apresentou resultado intermediário. Por fim, o melhor resultado, ou seja, a menor quantidade
da camada de “smear”, foi encontrada no grupo em que se associou Hipoclorito de sódio a
2,5% alternado com EDTA a 17%.
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Quanto à quantidade da camada de “smear” nos terços, o apical apresentou os piores
resultados, ou seja, maior quantidade de “smear” em comparação ao terço médio.
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Anexo A - Escores atribuídos pelos diferentes examinadores as fotomicrografias do grupo 1
Amostra
Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Moda
NaOCl apical

4

4

3

4

NaOCl apical
NaOCl apical
NaOCl apical
NaOCl apical
NaOCl apical
NaOCl apical
NaOCl apical
NaOCl apical
NaOCl apical
NaOCl médio
NaOCl médio
NaOCl médio
NaOCl médio
NaOCl médio
NaOCl médio
NaOCl médio
NaOCl médio
NaOCl médio
NaOCl médio

4
4
4
4
4
4
2
3
4
2
3
3
4
3
3
4
2
3
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
4

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
4

Anexo B - Escores atribuídos pelos diferentes examinadores as fotomicrografias do grupo 2
Amostra
Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Moda
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL apical
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio
Laser 140 mJ + NaOCL médio

4
4
3
4
4
2
3
4
4
4
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4

4
4
2
3
4
3
3
4
4
2
3
2
3
3
3
3
4
3
2
4

4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
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Anexo C - Escores atribuídos pelos diferentes examinadores as fotomicrografias do grupo 3
Amostra
Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Moda
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL apical
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio
Laser 250 mJ + NaOCL médio

4
3
4
2
4
1
3
4
4
2
3
4
4
1
3
1
2
1
2
1

4
4
4
2
4
1
4
4
4
2
4
4
4
2
3
2
3
2
2
1

3
3
4
2
3
1
3
4
4
2
3
4
4
1
3
1
3
1
2
1

4
3
4
2
4
1
3
4
4
2
3
4
4
1
3
1
3
1
2
1

Anexo D - Escores atribuídos pelos diferentes examinadores as fotomicrografias do grupo 4
Amostra
Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Moda
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA apical
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio
NaOCL+ EDTA médio

3
4
2
2
3
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

3
4
4
2
4
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2

1
4
2
3
3
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1
2
1
3

3
4
2
2
3
1
1
1
2
3
1
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