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RESUMO 
 
 
O objetivo deste estudo foi analisar a influência da irradiação com lasers de alta 

intensidade antes da obturação de canais radiculares com cimentos endodônticos 

resinosos no selamento apical. Raízes permanentes humanas (n=168) foram 

endodonticamente tratadas e, então, divididas aleatoriamente em quatro grupos 

experimentais (n=42), de acordo com o tratamento dentinário subsequente. Os 

grupos foram: GØ (controle) – sem tratamento adicional; GN – irradiado com o laser 

de Nd:YAG (1,5 W, 100 mJ, 15 Hz); GD – irradiado com o laser de diodo (2,5 W em 

modo contínuo); GE – irradiado com o laser de Er:YAG (1 W, 100 mJ, 10 Hz). Dois 

espécimes de cada grupo foram preparados para avaliação em microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) convencional para observação morfológica da 

superfície dentinária apical. Os espécimes remanescentes de cada grupo foram 

aleatoriamente divididos em quatro subgrupos (n=10), de acordo com o cimento 

obturador utilizado (AH Plus™, EndoREZ®, Epiphany® ou Epiphany SE®). Para a 

análise de infiltração, os espécimes foram imersos em solução amoniacal de nitrato 

de prata a 50 % (pH=9,5) por 24 horas. Os valores de infiltração apical, em mm, 

foram comparados pela ANOVA, seguido pelo teste de Tukey (p<0,05). Cinco 

secções de cada subgrupo foram aleatoriamente selecionadas e analisadas em 

MEV em modo ambiental para avaliar a adaptação e penetração do material 

obturador nas paredes dentinárias. As imagens em MEV ambiental foram 

classificadas em escores por três avaliadores calibrados. A concordância inter-

examinadores foi confirmada pelo teste Kappa e os escores foram comparados pelo 

teste de Kruskal-Wallis (p<0.05). No grupo controle, o cimento EndoREZ® 

apresentou infiltração de nitrato de prata significantemente menor que todos os 

outros cimentos (p<0,05), com exceção do Epiphany®. A irradiação com os lasers de 

Nd:YAG e de diodo diminuiu a infiltração média dos subgrupos obturados com o 

cimento AH Plus™ (p<0,05). A irradiação com o laser de Nd:YAG levou a um 

aumento do nível de infiltração nos subgrupos obturados com EndoREZ® e Epiphany 

SE®. A adaptação, bem como a penetração dos cimentos, não foram prejudicadas 



pela prévia irradiação com laser dos canais radiculares, independentemente do laser 

utilizado. 

 
 
Palavras-Chave: Selamento apical – Cimentos resinosos – Lasers em alta 
intensidade – Endodontia 
 



Moura-Netto C. Quality analysis of the apical seal of root canals irradiated with Nd: 
YAG, diode or Er: YAG lasers and filled with AH Plus™, EndoREZ®, Epiphany® or 
Epiphany SE® resin based sealers [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de 
Odontologia da USP; 2009. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The aim of this study was to analyze the influence of intracanal high intensity laser 

irradiation prior to root canal filling with resin based endodontic sealers on the apical 

sealing. Human dental roots (n=168) were endodontically treated and then randomly 

divided into four experimental groups (n=42), according to the further dentin surface 

treatment. The groups were: control (GØ) – received no further treatment; GN –

irradiated with Nd:YAG laser (1.5 W, 100 mJ, 15 Hz); GD – irradiated with diode laser 

(2.5 W in continuous way) and GE – irradiated with Er:YAG laser (1 W, 100 mJ, 10 

Hz). Two specimens of each group were prepared for conventional scanning electron 

microscopy (SEM) for morphological observation of the apical dentin surface. The 

remaining specimens of each group were randomly divided into four subgroups 

(n=10), according to the sealer used for dental root filling as follows: AH Plus™, 

EndoREZ®, Epiphany® or Epiphany SE®. For leakage analysis, the specimens were 

immersed into 50 % silver nitrate ammoniacal solution (pH = 9.5) for 24 hours. The 

values of apical leakage, in mm, were compared by ANOVA followed by Tukey’s test 

(p<0,05). Five sections of each subgroup were randomly selected and analyzed 

using environmental SEM in order to evaluate the adaptation and penetration of the 

filling material into the dentin walls. The environmental SEM images were scored by 

three calibrated examiners. The inter-examiners agreement was confirmed by Kappa 

test and the scores were compared by Kruskal-Wallis test (p<0.05). At the control 

group, the EndoREZ® sealer led to significantly smaller silver nitrate leakage in 

comparison to the others sealers (p<0,05), except by Epiphany®. The irradiation with 

Nd:YAG and diode lasers reduced the mean leakage of the subgroups filled with AH 

Plus™ sealer (p<0,05). Nd:YAG laser irradiation led to a leakage level increase of 

the subgroups filled with EndoREZ® and Epiphany SE®. The adaptation as well as 

sealer penetration were not impaired by the root canal prior laser irradiation, 

independently of the laser used. 

 
Keywords: Apical Seal– Resin sealers – High intensity lasers – Endodontics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tratamento endodôntico busca restabelecer as condições de normalidade 

dos dentes por meio da sanificação, modelagem e obturação do sistema de canais 

radiculares. Sabe-se que a descontaminação radicular só é mantida quando ocorre o 

completo selamento do sistema endodôntico. No entanto, tal objetivo nem sempre é 

conseguido com sucesso (DE MOOR et al., 2000; SJOGREN et al., 1990). Por essa 

razão, a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais obturadores e técnicas de 

preparo endodôntico têm sido intensificadas. 

Os sistemas obturadores, usualmente, associam um material sólido a um 

cimento, que é responsável pelo selamento e adaptação do material sólido à parede 

dentinária. Diversos materiais já foram propostos para o preenchimento do espaço 

endodôntico. Enquanto a guta-percha ainda é considerada o material sólido mais 

indicado, não há um consenso na literatura quanto ao tipo de cimento ideal 

(KARDON et al., 2003; SCHILDER, 1967). 

Acompanhando as tendências da Odontologia adesiva, foram desenvolvidos 

cimentos resinosos à base de metacrilatos, que visam melhorar o selamento 

endodôntico baseados na maior penetração no interior dos túbulos dentinários, o 

que aumenta a superfície de contato e adesão (AHLBERG; TAY, 1998; SHIPPER et 

al., 2004; ZMENER; PAMEIJER; MACRI, 2005). 

Paralelamente à busca de novas formulações de materiais obturadores, 

novas técnicas de preparo do substrato dentinário intrarradicular também têm sido 

propostas. Entre elas, destaca-se a utilização da irradiação intrarradicular com lasers 

de alta intensidade, como o de Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium 
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garnet; Nd:Y3Al5O12), de diodo e de Er:YAG (erbium-doped yttrium aluminium garnet; 

Er:Y3Al5O12). Essas irradiações promovem redução bacteriana e produzem 

alterações na morfologia das paredes dentinárias que poderiam ser relevantes na 

determinação do vedamento dos canais após sua obturação.  

O desempenho dos cimentos resinosos, bem como da irradiação intracanal 

no selamento apical após o tratamento endodôntico têm sido avaliados, porém 

isoladamente. No entanto, a literatura atual ainda é escassa na análise do 

desempenho da interação entre o preparo da superfície dentinária intrarradicular 

com irradiação com lasers de alta intensidade seguida da obturação do sistema de 

canais radiculares com os diferentes cimentos resinosos atualmente existentes no 

mercado, mais especificamente os à base de metacrilatos. Sabendo-se que a 

irradiação com lasers de alta intensidade pode modificar substratos biológicos como 

a dentina e que a adesão dos cimentos resinosos é dependente das condições do 

substrato dentinário, o estudo da interação desses dois fatores se justifica. Por essa 

razão, o objetivo deste trabalho é analisar a qualidade da obturação do sistema de 

canais radiculares em função da interação entre irradiação laser intrarradicular e a 

utilização de cimentos endodônticos resinosos na obturação de canais radiculares.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Materiais utilizados para obturação endodôntica 

 

 

 O completo selamento, tridimensional, do sistema de canais radiculares é de 

extrema importância para o resultado final da terapia endodôntica, inviabilizando 

qualquer comunicação entre o meio interno e externo do dente, evitando a 

penetração de microrganismos e suas toxinas, via coronária ou apical (DE MOOR et 

al., 2000; JIMENEZ-PINZON et al., 2004; MADARATI et al., 2008; SEGURA-EGEA 

et al., 2004; SJOGREN et al., 1990). 

Basicamente, a grande maioria dos sistemas de obturação consiste na 

associação de um material sólido em forma de cone, que confere a estabilidade 

dimensional da obturação, envolto por um cimento, que preenche as irregularidades 

anatômicas e promove o selamento e a adaptação com a parede dentinária. 

Historicamente, diversos materiais obturadores já foram propostos e avaliados na 

literatura com a premissa de promover o preenchimento ideal do espaço 

endodôntico.  

Durante o último século, a guta-percha tem sido considerada o material sólido 

mais indicado na terapia endodôntica, graças a sua estabilidade dimensional, boa 

tolerância tecidual, maleabilidade e fácil remoção em casos de insucesso (KARDON 

et al., 2003; SCHILDER, 1967). Em contrapartida, não há um consenso na literatura 

quanto ao cimento endodôntico que possua as melhores propriedades físicas, 

químicas e biológicas, tornando-se difícil a eleição do material ideal. Inúmeros 
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cimentos já foram e continuam sendo desenvolvidos e comercializados, em uma 

constante busca por um produto que alcance e mantenha o perfeito selamento 

endodôntico aliado a uma boa tolerância tecidual (ADANIR; COBANKARA; BELLI, 

2006; XU et al., 2005). 

Esta busca iniciou-se com os cimentos à base de óxido de zinco, ainda hoje 

em maior número no mercado, devido às suas boas propriedades físicas e sua 

popularidade na Odontologia (CAMPS et al., 2004; MARKOWITZ et al., 1992). 

Alicerçadas em suas propriedades biológicas e reparativas, como a indução 

de um selamento biológico pela deposição de tecido calcificado na região apical, 

formulações de cimentos endodônticos à base de hidróxido de cálcio foram também 

propostas. Entretanto, sabe-se que qualquer efeito terapêutico desse cimento 

depende da dissociação iônica do cimento, implicando na solubilização do mesmo e 

consequente perda no selamento (LEE et al., 2002; MCMICHEN et al., 2003). 

Na constante evolução da Odontologia, analisou-se também o desempenho 

de cimentos de ionômero de vidro como selador endodôntico, devido à capacidade 

de se aderir à estrutura dentária, alcançando bons resultados como material 

restaurador (LEE et al., 2002; MCMICHEN et al., 2003; YOSHIDA et al., 2000). Tal 

adesão baseia-se na interdifusão de compostos ionoméricos entre as fibras colágenas 

expostas pelo ácido poliacrílico e na interação iônica entre os grupos carboxílicos do 

ácido poliacrílico com os íons cálcio da hidroxiapatita, que permanece ligada às fibras 

colágenas (VAN MEERBEEK et al., 2003; VAN MEERBEEK et al., 1992; YOSHIDA et 

al., 2000). 

Sob a mesma óptica, na qual adesão à estrutura dentária e selamento são 

diretamente proporcionais, desenvolveu-se também cimentos à base de resina, 

primeiramente, epóxica. Estes cimentos obtiveram resultados promissores em 

relação aos demais já existentes, desde a fórmula do AH26™ e agora consagrados 
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mundialmente com o sucessor AH Plus™ (LEE et al., 2002; 

LIMKANGWALMONGKOL; ABBOTT; SANDLER, 1992; ZMENER et al., 1997). Os 

cimentos à base de resina epóxica têm característica hidrofóbica, compostos por 

bisfenol A e F. Apesar da sua boa capacidade de vedamento e escoamento, estudos 

de biocompatibilidade não são concordantes, mostrando índices de citotoxicidade 

variando de leve a severo (BOUILLAGUET et al., 2006; ELDENIZ et al., 2007; 

ERSEV et al., 1999; LODIENE et al., 2008; SCARPARO; GRECCA; FACHIN, 2009; 

SHIPPER et al., 2005; SOUSA et al., 2006). Mais preocupante ainda é o 

conhecimento da liberação de formaldeído e paraformaldeído por este cimento, 

substâncias classificadas como pró-carcinogênicas pela IARC (International Agency 

for Research on Cancer) (COGLIANO et al., 2004; LEONARDO et al., 1999; 

SPANGBERG; BARBOSA; LAVIGNE, 1993). 

Na última década, o aperfeiçoamento das resinas restauradoras e os estudos 

sobre adesão e formação da camada híbrida, encorajaram novos trabalhos, agora 

com cimentos resinosos à base de metacrilatos, nas suas mais diversas formas 

(AHLBERG; TAY, 1998; SHIPPER et al., 2004; ZMENER; PAMEIJER; MACRI, 

2005). Teoricamente, a maior penetração no interior dos túbulos dentinários 

aumentaria a área de contato entre material obturador e parede dentinária, 

potencializando a retenção micromecânica, capacidade seladora e resistência dos 

mesmos. Alguns destes cimentos demandam uma alteração no protocolo 

convencional de obturação, como a neutralização das soluções irrigadoras como o 

hipoclorito de sódio e EDTA com uso de água destilada e condicionamento prévio 

das paredes dentinárias, que devem permanecer hidratadas (ZMENER et al., 2008). 

Entre os cimentos à base de metacrilatos mais comercializados 

mundialmente, a empresa Ultradent Products Inc. foi a precursora com o lançamento 
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do EndoREZ®, cimento à base de uretano de dimetacrilato (UDMA), com 

característica hidrofílica e autopolimerizante. Sua primeira composição mostrou 

resultados inferiores ao AH Plus™ no quesito selamento, provavelmente 

relacionados à falta de polimerização e penetração em túbulos dentinários 

(KARDON et al., 2003; MOURA-NETTO et al., 2007; SEVIMAY; KALAYCI, 2005). 

Dessa maneira, foi lançada uma segunda versão do EndoREZ®, com a adição de 

fotoiniciadores, conferindo ao cimento uma cura dual. Também foi recomendado o 

uso de cones de guta-percha específicos, recobertos com uma fina camada de 

resina, na tentativa de solucionar a falta de adesão entre cimento e cone. 

Recentemente, foi lançada a terceira versão do EndoREZ®, com melhorias no 

agente fotoiniciador e com uma base de diuretano de dimetacrilato (DUDMA). 

Logo após o lançamento do EndoREZ®, as empresas Pentron Clinical 

Technologies e SybronEndo colocaram no mercado um mesmo sistema de 

obturação, apenas com nomes comerciais diferentes: Epiphany® e RealSeal®, 

respectivamente. Este sistema é composto por um cimento hidrofílico de cura dual à 

base de uma mistura de metacrilatos (BisGMA, UDMA, PEGDMA, EBPADMA); um 

primer autocondicionante e cones sintéticos, à base de polímero de poliéster, vidro 

bioativo e dimetacrilato (Resilon®). A premissa desse sistema é a criação de um 

monobloco obturador, no qual cimento e cone formam um material único após a 

polimerização do cimento, conferindo mais estabilidade, resistência e longevidade à 

obturação (SHIPPER et al., 2004). Apesar de ser um produto inovador, a 

necessidade de mudança no protocolo de obturação, principalmente com a adição 

de uma etapa por causa da aplicação do primer, gerou uma certa resistência quanto 

à aceitação desse sistema pelos profissionais. Com base nisso, há pouco mais de 

um ano as empresas lançaram a fórmula autocondicionante (self-etch) dos cimentos, 
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colocando no mercado o Epiphany SE® e RealSeal SE®, que dispensam o uso do 

primer. 

Por serem ainda recentes, os cimentos de metacrilato possuem poucos 

trabalhos clínicos de longo prazo, impossibilitando afirmar o sucesso clínico das 

obturações à base de metacrilato (PAMEIJER; ZMENER, 2006; ZMENER; 

PAMEIJER, 2007). Todavia, diversos estudos vêm sendo executados, comparando 

as propriedades químicas, físicas e biológicas dos cimentos à base de metacrilato 

com os outros, principalmente com o AH Plus™, muito utilizado atualmente como 

padrão ouro nas pesquisas. Da mesma forma, a guta-percha perde sua hegemonia 

como material sólido e se torna alvo de comparações com o Resilon®. 

A especificação número 57 da ANSI/ADA (AMERICAN NATIONAL 

STANDARDS INSTITUTE/AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 2000) estipula os 

métodos de teste e os requisitos mínimos dos cimentos endodônticos quanto ao 

escoamento, radiopacidade, tempo de trabalho e de presa e espessura do cimento. 

Além destas propriedades, a solubilidade, a adesão, o selamento e as 

características biológicas do cimento endodôntico são de extrema importância na 

definição de um bom material obturador. 

Na premissa de comparar os cimentos estudados nessa pesquisa, foi 

realizado um levantamento bibliográfico na base Pubmed (www.pubmed.org – 

realizado até 20/01/2009), buscando artigos científicos publicados entre os anos de 

2000 e 2009 que avaliassem ao menos um dos cimentos do presente estudo nos 

requisitos acima relacionados. Por possuírem fórmulas idênticas ao Epiphany® e 

Epyphany SE®, os artigos que avaliaram o RealSeal® e o RealSeal SE® também 

foram incluídos. 
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Constatou-se que existe uma escassez de trabalhos relacionados às 

propriedades físicas dos cimentos, sendo encontrados apenas oito artigos. O 

cimento Epiphany SE® não foi avaliado em nenhum deles. O cimento AH Plus™ 

obteve resultados iguais ou melhores em comparação com cimentos não resinosos 

em relação à radiopacidade (CARVALHO-JUNIOR et al., 2007a), escoamento 

(ALMEIDA et al., 2007; MCMICHEN et al., 2003; VERSIANI et al., 2006), 

solubilidade (CARVALHO-JUNIOR et al., 2007b; DONNELLY et al., 2007; 

MCMICHEN et al., 2003; SCHAFER; ZANDBIGLARI, 2003) e tempo de trabalho e 

presa (MCMICHEN et al., 2003; VERSIANI et al., 2006). O Epiphany® (ou RealSeal®) 

também obteve bons resultados nos testes de escoamento e radiopacidade, mas 

apresentou maior índice de solubilidade, deficiência também apresentada pelo 

EndoREZ® (DONNELLY et al., 2007; VERSIANI et al., 2006). 

A adesão e força de união com a dentina é uma das principais características 

dos cimentos resinosos. Somente nove trabalhos comparando ao menos dois 

cimentos deste estudo foram encontrados e mostraram a superioridade do AH 

Plus™ nos testes de push-out frente ao Epiphany® ou ao EndoREZ® (ALFREDO et 

al., 2008; ELDENIZ; ERDEMIR; BELLI, 2005; GESI et al., 2005; JAINAEN; 

PALAMARA; MESSER, 2007; NUNES et al., 2008; RAHIMI et al., 2009; SLY et al., 

2007; UNGOR; ONAY; ORUCOGLU, 2006; UREYEN KAYA et al., 2008). Com 

relação à penetração em túbulos dentinários, os cimentos resinosos são superiores 

aos outros cimentos (MAMOOTIL; MESSER, 2007; PATEL et al., 2007), 

aumentando, em teoria, a capacidade adesiva dos mesmos (SKIDMORE; BERZINS; 

BAHCALL, 2006). 

Apesar das ótimas propriedades físico-químicas que um cimento possa ter, 

sua utilização clínica torna-se inviável se o mesmo não possuir boas características 
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biológicas. Sob este pretexto, inúmeros estudos têm sido conduzidos para avaliar a 

toxicidade celular e a biocompatibilidade tecidual dos materiais obturadores. Foram 

levantados treze estudos a partir de 2000 que avaliaram ao menos um dos cimentos 

desta pesquisa quanto à citotoxicidade, utilizando-se células animais e/ou humanas. 

As análises de citotoxicidade mostraram resultados controversos para todos os 

cimentos resinosos. A toxicidade do cimento AH Plus™ foi considerada de severa 

(LODIENE et al., 2008; MERDAD et al., 2007; MILETIC et al., 2005; 

WILLERSHAUSEN et al., 2000) a leve ou inexistente (CAMPS; ABOUT, 2003; 

ELDENIZ et al., 2007; OZTAN et al., 2003; SCHWARZE et al., 2002; SCHWARZE; 

LEYHAUSEN; GEURTSEN, 2002), quando comparada a outros tipos de cimento. Da 

mesma forma, os cimentos Epiphany® e EndoREZ® foram considerados de muito a 

pouco citotóxicos na literatura (BOUILLAGUET et al., 2004; BOUILLAGUET et al., 

2006; DA SILVA et al., 2008; ELDENIZ et al., 2007; KEY; RAHEMTULLA; ELEAZER, 

2006; LODIENE et al., 2008; MERDAD et al., 2007). Apenas cinco trabalhos de 

biocompatibilidade tecidual foram encontrados na literatura, sendo quatro destes, 

testes em subcutâneo de ratos. De maneira geral, os cimentos AH Plus™, 

EndoREZ® e Epiphany® apresentaram reação inflamatória inicial, que decrescia com 

o passar do tempo (ONAY; UNGOR; OZDEMIR, 2007; SOUSA et al., 2006; 

ZAFALON et al., 2007; ZMENER, 2004; ZMENER; BANEGAS; PAMEIJER, 2005). 

Apenas Souza et al. (2006) compararam os três cimentos citados, encontrando 

melhores resultados de biocompatibilidade com o cimento Epiphany®, frente ao AH 

Plus™ e EndoREZ®.  

Entre as propriedades de um cimento endodôntico, a capacidade seladora é, 

notoriamente, a mais avaliada. Utilizando os mesmos parâmetros de busca, foram 

encontrados trinta e quatro trabalhos que analisaram o vedamento apical promovido 
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por pelo menos um dos cimentos resinosos do presente estudo. Tais estudos 

revelam a superioridade do selamento promovido por cimentos resinosos frente aos 

não resinosos (ADANIR; COBANKARA; BELLI, 2006; DE ALMEIDA et al., 2000; DE-

DEUS et al., 2006; MELLO; ROBAZZA; ANTONIAZZI, 2004; MONTICELLI et al., 

2007a; MONTICELLI et al., 2007b; ROGGENDORF et al., 2007; SILVEIRA et al., 

2007; SIQUEIRA Jr.; ROCAS; VALOIS, 2001; XU et al., 2005; ZMENER; PAMEIJER; 

MACRI, 2005). Poucas são as pesquisas que na última década afirmam a paridade 

ou inferioridade dos cimentos resinosos (BOUILLAGUET et al., 2004; CAMPS; 

PASHLEY, 2003; COBANKARA et al., 2002; COBANKARA et al., 2006). Entre os 

resinosos, os cimentos à base de metacrilatos são constantemente confrontados ao 

AH Plus™, normalmente utilizado como padrão ouro em pesquisas. Utilizando-se de 

diferentes metodologias para análise da infiltração apical, a literatura recente não 

consagra nenhuma das bases resinosas, estando dividida em resultados a favor do 

AH Plus™ (DE-DEUS; NAMEN; GALAN Jr., 2008; GERNHARDT et al., 2007; 

KARDON et al., 2003; ORUCOGLU; SENGUN; YILMAZ, 2005; PAQUE; SIRTES, 

2007; SEVIMAY; KALAYCI, 2005), outros a favor dos cimentos à base de 

metacrilatos (BODRUMLU; TUNGA, 2006; ODDONI et al., 2008; RAINA et al., 2007; 

SAGSEN et al., 2006) e ainda aqueles que ditam não haver diferenças significantes 

entre os cimentos resinosos (BODRUMLU; TUNGA, 2007; BOUILLAGUET et al., 

2008; DE-DEUS et al., 2006; FRANSEN et al., 2008; KAYA; KECECI; BELLI, 2007; 

MOURA-NETTO et al., 2007; ONAY; UNGOR; ORUCOGLU, 2006; TAY et al., 2005; 

VERISSIMO; DO VALE; MONTEIRO, 2007). 
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2.2 Uso da irradiação a laser em Endodontia 

 

 

 Paralelamente, no intuito de aumentar o índice de sucesso da terapia 

endodôntica, outros recursos têm sido estudados, mostrando resultados de grande 

valia em Endodontia. Entre eles, pode-se destacar a utilização dos lasers de alta 

intensidade, como o de Nd:YAG, de diodo e de Er:YAG, que promovem redução 

bacteriana no momento da irradiação e produzem alterações na morfologia das 

paredes dentinárias que podem ser relevantes para auxiliar o vedamento dos canais 

após sua obturação (KHAN et al., 1997; KIMURA; WILDER-SMITH; MATSUMOTO, 

2000; MATSUMOTO, 2000; SCHOOP et al., 2002).  

 Sua ação ocorre quando a energia do laser incide sobre os tecidos vivos, e 

esta é absorvida. A profundidade de penetração do laser varia de acordo com o 

coeficiente de absorção do tecido irradiado e do comprimento de onda utilizado. 

Entretanto, a absorção também é responsável pelos efeitos térmicos no interior do 

tecido resultante da conversão de energia luminosa em energia térmica. Dessa 

maneira, antes de se iniciar um tratamento devem-se decidir os parâmetros de 

exposição a serem empregados: comprimento de onda; potência; intensidade ou 

densidade de energia do feixe de laser; tempo de exposição; regime de operação 

(emissão contínua ou pulsada); taxa de repetição; e avaliar as propriedades ópticas 

do tecido biológico alvo, por serem esses fatores determinantes da natureza e 

extensão da interação laser- tecido (ANA; VELLOSO Jr.; ZEZELL, 2008; DA COSTA 

RIBEIRO et al., 2007; DEDERICH, 1993; STEINER-OLIVEIRA et al., 2006; 

THEODORO et al., 2003). 
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 O laser de Neodímio: Ítrio-Alumínio-Granada (Nd:YAG) é um laser de estado 

sólido e seu meio ativo é o cristal de ítrio-alumínio-granada “dopado” com íons de 

neodímio. Seu principal comprimento de onda é de 1064 nm. A absorção pelos 

tecidos biológicos é principalmente viabilizada pela melanina e hemoglobina (tecidos 

pigmentados), com pobre absorção pela água. Desse modo, uma dentina não 

esclerótica, opaca, absorve energia do laser de Nd:YAG, enquanto a dentina 

esclerótica, translúcida não a absorve, transmitindo-a para a estrutura subjacente 

(DEDERICH, 1993). 

O laser de diodo tem um meio ativo sólido, um semicondutor de estado sólido 

que usa tipicamente algumas camadas de Gálio, Arseneto e outros elementos como 

Alumínio e Índio para troca de energia elétrica em energia luminosa (KREISLER et 

al., 2002). Com o comprimento de onda em torno de 810 nm, o laser de diodo tem 

características e aplicabilidade similares ao laser de Nd:YAG, tornando-se uma 

opção mais compacta e financeiramente acessível (GUTKNECHT et al., 1996; 

KIMURA; WILDER-SMITH; MATSUMOTO, 2000; KLINKE; KLIMM; GUTKNECHT, 

1997; MARCHESAN et al., 2008; MORITZ et al., 1997a). 

Os lasers de Nd:YAG e de diodo promovem fusão e ressolidificação da matriz 

dentinária, criando uma nova estrutura, menos permeável e com oclusão parcial de 

túbulos dentinários. Simultaneamente, ocorre a vaporização e remoção parcial ou 

total de smear layer e debris dentinários (CAMARGO et al., 2005; DEPRAET; DE 

BRUYNE; DE MOOR, 2005; GONÇALVES; MOURA-NETTO; GAVINI, 2006; GOYA 

et al., 2000; KREISLER et al., 2002; MATSUMOTO, 2000; MOURA-NETTO et al., 

2008a; SANTOS et al., 2005).  

Tais alterações na topografia dentinária influem na qualidade final da 

obturação endodôntica. A interação entre o tratamento dentinário pela irradiação 



 

 

28 

02_rev. literatura 
 

com os lasers de Nd:YAG ou de diodo e diferentes cimentos endodônticos tem sido 

constantemente avaliada, buscando associações que resultem em menores índices 

de infiltração. Quando associados a cimentos de óxido de zinco, estes lasers influem 

positivamente no selamento, diminuindo significantemente a infiltração apical 

(CARVALHO et al., 2002; GEKELMAN; PROKOPOWITSCH; EDUARDO, 2002; 

GOYA et al., 2000; PARK et al., 2001; WANG et al., 2005). Contudo, resultados 

diversos foram encontrados com cimentos resinosos. O tratamento da superfície 

dentinária com o laser de Nd:YAG ou de diodo foi benéfico em dentes obturados 

com AH 26™ e AH Plus™, seladores à base de resina epóxica, diminuindo a 

infiltração apical. Já os cimentos resinosos à base de metacrilato EndoREZ® e 

Epiphany® tiveram sua capacidade vedante prejudicada pela irradiação com estes 

lasers, resultando em índices de infiltração maiores em comparação aos espécimes 

não irradiados (DEPRAET; DE BRUYNE; DE MOOR, 2005; MOURA-NETTO et al., 

2007; MOURA-NETTO et al., 2009a; MOURA-NETTO et al., 2008b; MOURA-NETTO 

et al., 2009b; PINTO et al., 2006). 

O aumento da temperatura intracanal causado pela irradiação com estes 

lasers tem também um efeito antibacteriano. Diversos parâmetros de irradiação 

foram propostos na literatura no intuito de alcançar a esterilização da dentina 

radicular e túbulos dentinários. Sabe-se que nenhum equipamento a laser consegue 

isto, mas vários estudos constataram a redução bacteriana quando da utilização dos 

lasers (GUTKNECHT et al., 2004; GUTKNECHT et al., 2000; KIMURA; WILDER-

SMITH; MATSUMOTO, 2000; KLINKE; KLIMM; GUTKNECHT, 1997; MORITZ et al., 

1997b; MORITZ et al., 1997c).  

O laser de Érbio: Ítrio-Alumínio-Granada (Er:YAG) é um laser de estado sólido 

e seu meio ativo é o cristal de ítrio-alumínio-granada “dopado” com íons de érbio. 
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Seu principal comprimento de onda é de 2940 nm. Ao contrário dos lasers acima 

citados, este laser é absorvido pela água e hidroxiapatita. Sua irradiação causa a 

ablação da dentina peritubular e intertubular, expondo os túbulos dentinários 

(COLUCCI et al., 2008; EBIHARA et al., 2002; SCHOOP et al., 2002; TAKEDA et al., 

1998a). 

Assim como os outros lasers, as indicações do laser de Er:YAG estão 

relacionadas às alterações morfológicas e térmicas por ele promovidas. A irradiação 

intracanal é capaz de vaporizar a smear layer e debrís resultantes do preparo 

químico cirúrgico, viabilizando a limpeza dentinária (TAKEDA et al., 1998c,1999). A 

ablação dentinária e a consequente exposição dos túbulos dentinários podem 

resultar em um aumento da permeabilidade dentinária, fato esse que favoreceria 

tanto a maior penetração de substâncias químicas auxiliares quanto medicações 

intracanal e, consequentemente, potencializaria a sanificação do sistema de canais 

radiculares. Todavia, a literatura é escassa e controversa, apresentando estudos 

que apontam o aumento da permeabilidade (BELLO-SILVA et al., 2008; 

BRUGNERA Jr. et al., 2003; PECORA et al., 2000) e outros que mostram a 

diminuição da mesma após a irradiação com laser de Er:YAG (ARANHA et al., 2005; 

RALD; LAGE-MARQUES, 2003). 

As alterações estruturais causadas pela irradiação com o laser de Er:YAG 

podem influir na adaptação do cimento endodôntico e, portanto, no selamento apical. 

Medina et al. (2006) não constataram diferenças na infiltração apical de dentes 

obturados com cimentos à base de hidróxido de cálcio ou óxido de zinco quando 

previamente irradiados com o laser de Er:YAG. Porém, outros autores concluem que 

esse laser compromete o selamento apical promovido por diferentes tipos de 
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cimentos endodônticos (CARVALHO et al., 2002; MELLO; ROBAZZA; ANTONIAZZI, 

2004). 

Os efeitos térmicos do laser de Er:YAG são também efetivos na diminuição da 

microbiota endodôntica, viabilizando seu uso como coadjuvante à desinfecção 

intracanal (JELINKOVA et al., 1999; NOIRI et al., 2008; SCHOOP et al., 2004; 

SCHOOP et al., 2002). 

Em contrapartida, a alteração térmica excessiva pode causar danos aos 

tecidos adjacentes ao dente, como necrose dos ligamentos periodontais e osso 

alveolar. Por conseguinte, o uso da irradiação laser intracanal deve estar amparada 

em protocolos seguros, previamente testados in vitro. Gutknecht et al. (1996) 

recomendam o protocolo de 1,5 W, 100 mJ e 15 Hz para a irradiação intracanal com 

o laser de Nd:YAG. Estudos mostram que o laser de diodo pode ser utilizado em 

modo contínuo para irradiação intracanal com potência de até 3 W por até 10 

segundos sem causar elevações de temperatura acima de 7°C (DA COSTA 

RIBEIRO et al., 2007; GUTKNECHT et al., 2005). Moritz et al. (2001) estipularam 2,5 

W em modo contínuo como parâmetro padrão para o uso do laser de diodo em 

Endodontia. Da mesma forma, diversos protocolos já foram testados com o laser de 

Er:YAG, com o consenso do seu uso sempre em modo pulsado. Alguns estudos 

mostraram bons resultados utilizando-se 1 W, 100 mJ e 10 Hz, sem ocorrer efeitos 

térmicos indesejáveis durante a irradiação (ARAKI et al., 2006; TAKEDA et al., 

1998a, 1998b, 1998c, 1999).  
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2.3 Métodos de análise da capacidade seladora dos cimentos endodônticos 

 

 

 Dentre todas as propriedades de um cimento endodôntico, a capacidade 

seladora é, sem dúvida, a mais estudada. Nas últimas décadas, um crescente 

número de pesquisas é encontrado na literatura endodôntica estudando o selamento 

coronário e apical, por meio da análise in vitro da infiltração. 

 Ao longo dos anos, diferentes metodologias foram propostas para esta 

análise na premissa de comparar materiais e técnicas obturadoras. No entanto, 

sabe-se que nenhum estudo in vitro pode ser diretamente extrapolado para a 

realidade clínica. Porém, pode-se pressupor que, dentro de condições laboratoriais 

idênticas, o material e/ou técnica que obtiver resultados significantemente melhores, 

provavelmente, terá melhor performance clinicamente. 

 Historicamente, o uso de infiltração de corantes é o método mais difundido e 

utilizado na literatura para se avaliar a capacidade seladora dos cimentos 

endodônticos, devido a sua facilidade de execução e análise, principalmente em 

estudos com grande número de espécimes. Esse método baseia-se na mensuração 

da extensão da penetração do corante ao longo da interface dentina/obturação, 

relacionando-a à presença de falhas e espaços não preenchidos por um material ou 

técnica deficiente. Os corantes mais utilizados são a tintura de nanquim, soluções de 

azul de metileno, fucsina e rodamina-B. Para a escolha do corante a ser utilizado, 

deve-se levar em conta o tamanho da molécula do corante, seu pH e alterações 

iônicas ou reatividade química quando entram em contato com os materiais 

avaliados (VERISSIMO; DO VALE, 2006; WU; WESSELINK, 1993). 
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 Além do uso de corantes, traçadores químicos como a solução de nitrato de 

prata amoniacal a 50 %, podem ser utilizados na investigação da infiltração 

radicular, com a vantagem de serem passíveis de análise tanto por microscopia de 

luz quanto por microscopia eletrônica. Os íons de prata penetram pelas falhas e 

espaços na interface dentina/material obturador e sua precipitação em finas 

partículas são facilmente discerníveis em microscopia eletrônica de varredura, 

viabilizando testes de nanoinfiltração. Seu pH básico (9,5) não descalcifica a 

estrutura dentinária, não alterando assim o nível de penetração do traçador (TAY; 

PASHLEY; YOSHIYAMA, 2002). Frente a essas características, diversos autores em 

estudos de Dentística restauradora adotam o uso do traçador para avaliação da 

nanoinfiltração e falhas na camada híbrida nas interfaces entre parede dentinária e 

restaurações com resinas compostas (CARVALHO et al., 2004; TAY; PASHLEY, 

2003; TAY; PASHLEY; YOSHIYAMA, 2002). 

 Como métodos de leitura da infiltração por corante, pode-se optar pela secção 

longitudinal da raiz em duas metades, mensurando-se assim o maior valor de 

infiltração linear em uma das faces ou a média destas (MOURA-NETTO et al., 

2008b; ODDONI et al., 2008; SEVIMAY; KALAYCI, 2005; VERISSIMO; DO VALE, 

2006; ZMENER et al., 1997). Alguns autores sugerem cortes transversais, milímetro 

a milímetro, para visualizar todo o perímetro do canal e definir com mais precisão o 

ponto mais longínquo de penetração (ROGGENDORF et al., 2007; ZMENER; 

PAMEIJER; MACRI, 2005; ZMENER et al., 2008). Sob essa mesma óptica, diversos 

estudos optam pela diafanização do dente e, por transparência, avaliar o nível de 

penetração (SILVEIRA et al., 2007; SIQUEIRA Jr.; ROCAS; VALOIS, 2001; 

VERISSIMO; DO VALE; MONTEIRO, 2007). Ainda utilizando-se corantes, alguns 

autores indicam a extração do mesmo, por meio da descalcificação do dente em 
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solução ácida. O volume de corante infiltrado é avaliado pela absorbância da 

solução, utilizando a espectrofotometria (CAMPS; PASHLEY, 2003; SUSINI et al., 

2006). 

 Outras metodologias também têm sido propostas para avaliação do 

selamento radicular. O método eletroquímico é baseado na passagem de corrente 

elétrica pela obturação, detectada por meio de eletrodos ligados a um multímetro 

que mede a resistência do circuito (INAN; AYDEMIR; TASDEMIR, 2007; 

KARAGENC et al., 2006; POMMEL; JACQUOT; CAMPS, 2001). Bactérias e seus 

subprodutos são constantemente utilizados, no intuito de avaliar o tempo necessário 

para a completa passagem destas pela obturação, normalmente da porção coronária 

para a apical. Além de complexo, é um método que requer um longo período de 

avaliação e total controle para evitar contaminações externas (DE-DEUS et al., 2006; 

FRANSEN et al., 2008; MONTICELLI et al., 2007a; SHIPPER et al., 2004). Com 

metodologia semelhante, diversos estudos utilizaram solução de glucose ao invés de 

bactérias para avaliação da infiltração endodôntica. Também baseada na passagem 

corono-apical, a concentração da solução infiltrada é medida em espectrofotometria 

(KAYA; KECECI; BELLI, 2007; XU et al., 2005). 

 Dentre as metodologias para a avaliação in vitro da capacidade seladora dos 

cimentos endodônticos, o método de filtração de fluido vem sendo crescentemente 

utilizado nos últimos anos. Este se baseia na análise do volume de fluido que 

penetra pelo dente, via apical ou coronária. Para tal, cada dente avaliado é acoplado 

a um sistema hidráulico fechado e pressurizado, no qual a movimentação de uma 

bolha de ar dentro do sistema é analisada e convertida no volume infiltrado, em 

microlitros por minuto. É um teste bastante preciso e automático, diminuindo a 

possibilidade de erro humano. Entretanto, os materiais e métodos de montagem e 
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uso desse sistema não são padronizados, o que pode levar a diferentes resultados. 

Além disso, só é possível avaliar um espécime por vez, tornando um método inviável 

para avaliação de grandes amostras (BOUILLAGUET et al., 2008; DE-DEUS; 

NAMEN; GALAN Jr., 2008; POMMEL; CAMPS, 2001; VERISSIMO; DO VALE, 2006; 

WU; DE GEE; WESSELINK, 1994). 

 Sabe-se que, apesar de numerosos, nenhum dos métodos in vitro é capaz de 

reproduzir o complexo mecanismo que leva a uma perda do selamento endodôntico 

e recontaminação radicular, culminando nas infecções periapicais. Também é 

conhecido que variáveis dentro de cada metodologia e/ou estudo podem refletir nos 

resultados encontrados (POMMEL; JACQUOT; CAMPS, 2001; VERISSIMO; DO 

VALE, 2006; WU; WESSELINK, 1993). Entende-se assim que, independente do 

método utilizado, se este for corretamente padronizado e conduzido, seus resultados 

têm relevância científica no estudo do selamento apical. 

A literatura mostra os benefícios da irradiação a laser da superfície 

dentinária radicular e da utilização dos cimentos resinosos na busca de maiores 

índices de sucesso do tratamento endodôntico. Entretanto, ainda é pouco conhecido 

os resultados da interação entre lasers e cimentos resinosos no selamento do 

sistema de canais radiculares. Julga-se, assim, de grande importância analisar os 

efeitos da irradiação com lasers de Nd:YAG, de diodo e de Er:YAG na qualidade da 

obturação de canais radiculares com os cimentos resinosos AH Plus™, EndoREZ®, 

Epiphany® e Epiphany SE®. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Propôs-se neste estudo, analisar a qualidade da obturação de canais 

radiculares de dentes humanos após irradiação com lasers de Nd:YAG, de diodo ou 

de Er:YAG e obturados com os cimentos resinosos AH Plus™, EndoREZ®, 

Epiphany® ou Epiphany SE®.  

A hipótese nula testada foi: as alterações morfológicas na superfície 

dentinária causada pelos lasers supracitados não influenciam na capacidade 

seladora dos cimentos resinosos estudados.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Aspecto ético, delineamento do estudo e seleção da amostra  

 

 

O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo sob n°92/2008 (Anexo A). 

Para execução deste estudo experimental in vitro, foram utilizados 168 dentes 

unirradiculares permanentes obtidos no Banco de Dentes Humanos da FOUSP. 

Como critérios de inclusão na amostra, os dentes deveriam apresentar raízes 

íntegras, completamente formadas e preferencialmente retas, circulares e com 

comprimentos similares. Radiograficamente, dever-se-ia constatar canal único, sem 

ramificações ou alterações anatômicas e ausência de qualquer tipo de intervenção 

endodôntica. 

 



 

 

39 

04_mat. e mét. 
 

4.2 Fluxograma 
 

 

168 raízes 

GØ (42) 
não irradiado 

GN (42) 
Nd:YAG 

GD (42) 
diodo 

GE (42) 
Er:YAG 

preparo endodôntico 

tratamento da superfície dentinária 

Análise da superfície dentinária Teste de infiltração apical 

clivagem 

irrigação – água destilada 

fixação – glutaraldeido 2,5 %  

desidratação – alcoóis  

HMDS 

secagem 

recobrimento com platina 

MEV (alto vácuo) 
• terço apical 
• 2500X 

nitrato de prata – 24 h 

inclusão em blocos de resina 

corte Isomet 

polimento Ecomet – lixas (600 e 1200) 

revelador – 8 h 

escaneamento – 2400 dpi 

GØ (2) GN (2) GD (2) GE (2) GØ (40) GN (40) GD (40) GE (40) 

obturação 

GØ1 
AH Plus 

GN1 
AH Plus 

GD1 
AH Plus 

GE1 
AH Plus 

GØ2 
EndoREZ 

GN2 
EndoREZ 

 

GD2 
EndoREZ 
 

GE2 
EndoREZ 
 

GØ3 
Epiphany 

GN3 
Epiphany 

 

GD3 
Epiphany 
 

GE3 
Epiphany 
 

GØ4 
Epiph. SE 

GN4 
Epiph. SE 

 

GD4 
Epiph. SE 
 

GE4 
Epiph. SE 
 

mensuração infiltração apical – mm 

análise estatística 

lavagem – água destilada (ultrassom) 

GØ (20) GN (20) GD (20) GE (20) 

GØ1 (5) GN1 (5) GD1 (5) GE1 (5) 

GØ2 (5) GN2 (5) GD2 (5) GE2 (5) 
GØ3 (5) GN3 (5) GD3 (5) GE3 (5) 
GØ4 (5) GN4 (5) GD4 (5) GE4 (5) 

Análise da adaptação e tags 

ácido fosfórico 37 % – 30 s 

irrigação – água destilada 

hipoclorito de sódio 2,5 % – 10 min 

irrigação – água destilada 

MEV (modo ambiental) 
• terço apical 
• 1500X 

avaliação qualitativa - ImageRanker 

análise estatística 
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4.3 Preparo das amostras 
 

 

 Depois de selecionados, os dentes foram lavados em água corrente e as 

possíveis estruturas aderidas à superfície radicular removidas com auxilio de curetas 

periodontais e pontas ultrassônicas. A amostra foi mantida hidratada em solução 

fisiológica estéril de cloreto de sódio a 0,9 % (Aster Produtos Médicos Ltda., 

Sorocaba, SP, Brasil) por, aproximadamente, 72 horas antes do início do estudo. 

Entre as etapas do experimento, os dentes permaneceram em solução fisiológica 

estéril (renovada entre cada etapa) e acondicionados em geladeira a 4oC. 

As coroas dentais foram seccionadas na junção amelo-cementária, utilizando 

discos flexíveis diamantados n.7015 (KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil) montados 

em peça reta e micromotor odontológico (KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda., Joinville, 

SC, Brasil) com irrigação a água. O comprimento das raízes da amostra foi 

padronizado entre 13 e 15 mm.  

O esvaziamento dos canais radiculares foi feito até o limite do vértice 

anatômico do dente com o auxílio de uma lima tipo K #10 (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) e irrigação com 10 mL de solução de hipoclorito de sódio a 2,5 % 

(Farmácia Fórmula & Ação, São Paulo, SP, Brasil). 

A odontometria foi realizada visualmente, inserindo um instrumento tipo K até 

que a sua ponta coincidisse com o forame apical. O limitador de borracha foi 

posicionado na superfície coronária e o comprimento do canal mensurado por meio 

de régua milimetrada (Dentsply Maillefer). O comprimento de trabalho estabelecido 

foi de 1 mm aquém do forame apical. 

As raízes foram preparadas no sentido coroa-ápice, utilizando-se 

progressivamente brocas de Gates-Glidden 1, 2 e 3 (Dentsply Maillefer) nos 4 mm 
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coronários, seguido de instrumentação rotatória com o sistema ProTaper Universal 

(Dentsply Maillefer), segundo instruções do fabricante. Como substância química 

auxiliar, utilizou-se solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2,5 % associado ao 

Endo-PTC leve (Farmácia Fórmula & Ação). A inserção de Endo-PTC leve foi feita 

apenas no início do preparo, em conjunto com solução de NaOCl a 2,5 %, que foi 

renovada a cada troca de instrumento. Terminada a instrumentação com a lima F3, 

realizou-se o preparo apical com lima manual tipo K #35 (Dentsply Maillefer). Uma 

lima K #10 foi inserida no canal, ultrapassando 3 mm o forame apical para verificar a 

desobstrução do mesmo. 

Após a modelagem do canal, fez-se a irrigação final com ativação ultrassônica 

de 10 mL de solução de NaOCl a 2,5 %, seguido de 10 mL de EDTA-T 17 % 

(Farmácia Fórmula & Ação) e 10 mL de água destilada (Asfer Ind. Quim., São Paulo, 

SP, Brasil). Para a ativação ultrassônica, feita por 60 segundos com cada irrigante, 

utilizou-se a ponta IrriSafe acoplada ao aparelho de ultrassom P5 Newtron (Satelec 

Acteon, Merignac, França) no nível 7, conforme recomendações do fabricante. Após 

a aspiração final com pontas Capillary tips 0,014 (Ultradent Products Inc., Utah, 

EUA), os dentes foram mantidos em solução fisiológica para manter a hidratação. 

 

 

4.4 Grupos Experimentais 

 

 

Findado o preparo dos canais radiculares, os dentes foram aleatoriamente 

distribuídos em quatro grupos experimentais (n=42 por grupo), de acordo com o 

tratamento da superfície dentinária instituído, como se segue: 
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GØ: dentes não irradiados. Os dentes deste grupo não sofreram nenhum 

tratamento adicional na superfície dentinária após o preparo da amostra (controle). 

GN: dentes irradiados com laser de Nd:YAG 

GD: dentes irradiados com laser de diodo 

GE: dentes irradiados com laser de Er:YAG 

 

 

4.5 Tratamento da superfície dentinária 

 

 

 Para o grupo controle não houve nenhum tratamento adicional das paredes 

dentinárias intrarradiculares antes da obturação do sistema de canais radiculares. 

Para os demais grupos experimentais os dentes foram submetidos à irradiação com 

diferentes lasers. Com canais preenchidos com água destilada, foram feitas quatro 

irradiações com tempo de duração entre 6 a 7 segundos, dependendo do 

comprimento de trabalho do dente. O cálculo do tempo de irradiação baseou-se na 

velocidade de irradiação fixa de 2 mm/s. A irradiação foi feita inserindo-se a fibra 

óptica até o comprimento de trabalho. O laser era então acionado e com 

movimentos helicoidais no interior do canal, no sentido ápico-cervical, a superfície 

dentinária era irradiada. Entre cada irradiação houve um intervalo de relaxamento 

térmico de 20 segundos. Os parâmetros de potência foram previamente aferidos 

com auxílio de um monitor de potência (modelo 841P, Newport Corp., Irvine, CA, 

EUA). 
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4.5.1 Irradiação com laser de Nd:YAG (grupo GN) 

 

 

Para o grupo GN foi utilizado o equipamento de laser de Nd:YAG de alta 

potência, modelo Pulse Master 1000 (American Dental Technologies, Califórnia, 

EUA – Figura 4.1a), de 1064 nm de comprimento de onda, potência de 0,3 a 10 W, 

com luz guia do laser de baixa intensidade de hélio-neônio (632,8 nm). Apresenta 

sistema de entrega do feixe laser por meio de fibra óptica de 320 µm de diâmetro, 

utilizada em modo de contato. Os parâmetros utilizados para a irradiação do laser de 

Nd:YAG, no display foram 1,5 W de potência média, 100 mJ de energia e taxa de 

repetição 15 Hz, fluência do pulso de 124,34 J/cm2, no modo pulsado, seguindo o 

protocolo de Gutknecht et al. (1996).  

 

 

4.5.2 Irradiação com laser de diodo (grupo GD) 

 

 

O equipamento usado no grupo GD foi o laser de diodo de alta potência com 

meio de AsGaAl (arseneto de Gálio e Alumínio), modelo Zap Softlase (Zap Lasers 

Ltd, Pleasant Hill, Califórnia, EUA – Figura 4.1b), de 808 nm ± 5 nm de comprimento 

de onda, potência de 0,25 a 3,5 W, com luz guia do laser de baixa intensidade de 

AsGaAl (630 a 670 nm). Apresenta sistema de entrega do feixe laser por meio de 

fibra óptica de 200 µm de diâmetro, utilizada em modo de contato. Os parâmetros 

utilizados para a irradiação no display foram 2,5 W de potência, no modo contínuo, 

seguindo o protocolo de Moritz et al. (2001).  
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4.5.3 Irradiação com laser de Er:YAG (grupo GE) 

 

 

No grupo GE, utilizou-se o aparelho de laser de Er:YAG de alta potência, 

modelo KavoKey laser 2 (KaVo Co., Biberach, Alemanha – Figura 4.1c), de 2940 nm 

de comprimento de onda, energia de 10 a 600 mJ, com luz guia do laser de baixa 

intensidade de diodo (655nm). Apresentando sistema de entrega do feixe laser 

através de fibra óptica de 300 µm de diâmetro, utilizada em modo de contato. Os 

parâmetros utilizados para a irradiação no display foram 1 W de potência média, 100 

mJ de energia, modo pulsado com taxa de repetição 10 Hz, fluência do pulso de 

38,03 J/cm2, seguindo o protocolo de Takeda et al. (1998b). 

 

 

 

 
Figura 4.1 – Lasers utilizados no estudo: Nd:YAG (a), diodo (b) e Er:YAG (c) 
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4.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Antes da obturação dos canais radiculares, dois dentes de cada grupo, 

escolhidos ao acaso, foram preparados para análise da morfologia da superfície 

dentinária do terço apical. Para expor a superfície dentinária intrarradicular, os 

dentes foram clivados longitudinalmente no sentido mesio-distal, obtendo-se duas 

metades. As superfícies dentinárias foram irrigadas com 20 mL de água destilada e 

em seguida preparadas para análise em MEV. 

Para a microscopia eletrônica de varredura, os espécimes foram imersos em 

solução de glutaraldeído a 2,5 % (SPI – CHEN – Spi supplies, PA, EUA), tamponada 

com solução de fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,4 (Sigma, St. Louis, MO, EUA), por 2 

horas a 4°C para fixação. Em seguida, os espécimes receberam três lavagens de 10 

minutos com água destilada. Após isso, os espécimes foram desidratados em etanol 

em série crescente de concentração: 30 % por 10 minutos, 50 % por 10 minutos, 70 

% por 10 minutos, 90 % por 10 minutos, 96 % por 10 minutos e 100 % por 20 

minutos. Findada a desidratação, foi realizada a secagem química dos espécimes 

por meio da imersão dos mesmos em solução de HMDS - hexadimetil disilazona 

(Sigma) por 20 minutos, em capela, à temperatura ambiente.  

Dentro da capela, as amostras foram secas no ar sobre um papel filtro dentro 

de um recipiente de vidro, para que ocorresse a evaporação da substância química. 

Esta secagem foi realizada com o objetivo de minimizar as alterações da superfície a 

ser examinada, favorecendo a deposição da platina. 

Em seguida, os espécimes foram fixados nos stubs de alumínio (Electron 

Microscopy Sciences, EUA) com massa de carbono e, por último, foi realizada a 
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cobertura com platina em aparelho de metalização Sputter Coater, modelo MED 020 

(Bal-Tec AG, Liechtenstein), em atmosfera de argônio puro, em vácuo de 5.10-2 A, 

distância de trabalho de 50 mm, tempo de cobertura de 1 minuto e espessura média 

de deposição de 15 nm.  

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada no equipamento Quanta 

600 FEG (FEI Company, Eindhoven, Holanda). As eletromicrografias são imagens 

de elétrons secundários obtidas em alto vácuo com aceleração de feixe de 10 kV. 

Visando a padronização da superfície analisada, optou-se por obter 

eletromicrografias do terço apical a uma distância de 4 mm da borda apical e 

equidistante das paredes laterais, em magnificação de 2500X (Figura 4.2).  

 

 

 
Figura 4.2 – Representação da área selecionada para aquisicão das eletromicrografias 

 

 

 

4.7 Obturação dos canais radiculares 

 

 
Os demais dentes (40 por grupo) foram aleatoriamente divididos em 4 

subgrupos, de acordo com sistema obturador empregado (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1 – Subgrupos, materiais, composição principal e fabricantes 

Subgrupo Material Composição principal Fabricante 

cimento AH Plus™ base de resina epóxica 
bisfenol A e F 

Dentsply DeTrey, 
Konstanz, Alemanha 

1 
cone guta-percha matriz de guta-percha Dentsply Ind. e Com., 

Rio de Janeiro, Brasil 

cimento EndoREZ® III DUDMA + TEGDMA 
2 

cone EndoREZ® points matriz de guta-percha coberta por 
camada de resina 

Ultradent Products 
Inc., Utah, EUA 

cimento Epiphany® BisGMA,UDMA, PEGDMA, 
EBPADMA 

primer Epiphany® primer solução de monômero acídico em 
água 

Pentron Clinical 
Technologies LLC, 
Connectcut, EUA 3 

cone Resilon® polímero de poliéster, vidro 
bioativo, dimetacrilatos bifuncionais 

Resilon Research 
LLC, Connectcut, EUA 

cimento Epiphany SE® BisGMA,UDMA, PEGDMA, 
EBPADMA + HEMA 

Pentron Clinical 
Technologies LLC, 
Connectcut, EUA 4 

cone Resilon® 
polímero de poliéster, vidro 

bioativo, dimetacrilatos bifuncionais 
Resilon Research 

LLC, Connectcut, EUA 

 

 Previamente à obturação, as superfícies radiculares externas de todos os 

dentes foram secas com folhas de papel filtro e impermeabilizadas. Para tal, um 

espaçador digital fino foi introduzido no canal até que ultrapassasse o forame apical, 

vedando-o. Toda a superfície externa foi coberta com duas camadas de esmalte de 

unha de secagem rápida, com exceção do último meio milímetro apical. 

Todos os dentes foram obturados pelo mesmo operador, utilizando a técnica 

do cone único, complementada pela técnica da condensação vertical a frio. Para 

isso, foram utilizados cones #35, de conicidade 0,04. O procedimento da prova do 

cone consistiu na introdução de um cone até o comprimento de trabalho e 

travamento do mesmo. Caso o travamento não fosse alcançado, a ponta do cone 

era cortada com lâmina de barbear nova até conseguir o travamento. 

Todos os canais foram novamente irrigados com 5 mL de água destilada, 

sequencialmente aspirada utilizando a ponta Capillary Tip 0,014.  
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Os cimentos estudados (Figura 4.3) foram preparados conforme as instruções 

dos fabricantes. Na premissa de padronizar a inserção do cimento, foi utilizada a 

agulha NaviTip (Ultradent Products Inc.) acoplada a seringa Skini (Ultradent 

Products Inc.) para todos os cimentos. A ponta da agulha era posicionada no 

comprimento de trabalho e o cimento injetado no canal no sentido ápico-coronário. 

Tendo em vista a inibição da polimerização dos cimentos à base de metacrilato na 

presença de oxigênio, os ápices de todos os dentes foram cobertos por filme de 

PVC antes de iniciar os procedimentos obturadores. 

Nos dentes obturados com o cimento AH Plus™, os canais foram 

completamente secos com cones de papel absorvente (Dentsply Ind. e Com.). 

Foram utilizados quantos cones fossem necessários até que o último fosse removido 

seco de dentro do canal. O cimento foi espatulado no bloco de papel que 

acompanha o produto na proporção 1:1 e introduzido na seringa Skini com auxilio de 

uma espátula #24. O cimento foi inserido no canal como explicado anteriormente e o 

cone de guta-percha posicionado no comprimento de trabalho.  

Os cimentos EndoREZ®, Epiphany® e Epiphany SE® possuem seringas com 

pontas descartáveis auto-misturadoras, não necessitando de espatulação do 

cimento. Segundo recomendação dos fabricantes, os cimentos foram misturados 

somente pela ponta automix e inseridos diretamente no conduto radicular (por meio 

de seringas ou pontas específicas). Esses procedimentos são recomendáveis para 

que não haja contato com oxigênio, que inibe o processo de polimerização. 

No subgrupo 2, obturado com EndoREZ®, os canais permaneceram 

levemente hidratados, sendo utilizados apenas um cone de papel para secagem 

(ZMENER et al., 2008). Após a inserção do cimento, o cone de guta-percha envolto 
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por resina (EndoREZ® point, Ultradent Products Inc.) foi posicionado no comprimento 

de trabalho. 

Os espécimes do subgrupo 3 (Epiphany®) também permaneceram levemente 

hidratados. O Epiphany® primer foi inserido no canal com auxílio de cones de papel 

absorvente e pincelado nas paredes dentinárias. Um novo cone de papel foi 

introduzido para remover o excesso de primer. Em seguida o cimento Epiphany® foi 

inserido e o cone de Resilon® travado no comprimento de trabalho. 

No último subgrupo, obturado com o cimento Epiphany SE®, os canais 

também permaneceram hidratados. Ao contrário do subgrupo anterior, o cimento 

utilizado é autocondicionante, não havendo necessidade do uso do primer. Logo 

após a aspiração, o cimento foi introduzido e o cone de Resilon® posicionado. 

Em todos os grupos, o excesso de material obturador foi cortado 2 mm abaixo 

da entrada do canal com o uso de condensador tipo Paiva aquecido. O 

remanescente foi levemente condensado com um condensador frio. Nos subgrupos 

2, 3 e 4, o material obturador na porção coronária foi fotopolimerizado com uso de 

LED de 600 mW (Olsen Ind. Com., Santa Catarina, Brasil) por 60 segundos, 

conforme recomendação dos fabricantes para polimerização imediata dos 3 mm 

coronários da obturação. A entrada do canal de toda a amostra foi vedada com 

cimento de ionômero de vidro (Meron®,Voco, Alemanha). Os dentes foram 

acondicionados em embalagens plásticas e mantidos em estufa a 37°C e 100 % de 

umidade por aproximadamente 72 horas, para a completa polimerização dos 

cimentos. 
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Figura 4.3 – Cimentos endodônticos utilizados no estudo 

 
 

 

4.8 Teste de infiltração apical do traçador químico 

 

 

Terminado o intervalo para polimerização dos cimentos, os dentes foram 

imersos em solução de nitrato de prata amoniacal pura por 24 horas. Essa solução 

foi utilizada para prevenir a possibilidade de dissolução dos sais de fosfato de cálcio 

ao longo da interface pelo uso de soluções de nitrato de prata ácidas. O traçador 

estoque foi preparado pela dissolução de 25 g de cristais de nitrato de prata em 25 

mL de água destilada. Hidróxido de amônio concentrado (28 %) foi utilizado para 

titular a solução estoque até que se tornasse clara e os íons de amônio 

convertessem a prata em íons de diamino de prata. Essa solução foi diluída em 50 

mL de água destilada para atingir uma concentração de 50 % (pH=9,5) (TAY; 

PASHLEY; YOSHIYAMA, 2002).  

Os espécimes impregnados com prata foram lavados em água destilada e 

inclusos, um a um, em blocos de resina ortoftálica cristal (Avipol Com. Ltda., São 

Paulo, Brasil). Depois da polimerização dos blocos (aproximadamente 8 horas), os 
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dentes foram seccionados longitudinalmente, no sentido mésio-distal, utilizando-se 

disco de metal diamantado de 0,3 mm de espessura (modelo 15HC) acoplado a 

máquina para corte de tecido duro Isomet 1000 Precision Saw (Buehler Ltd., Illinois, 

EUA), com velocidade de 200 rpm e carga de 400 g, sob refrigeração a água. A 

secção foi feita de tal maneira que a superfície do material obturador fosse exposta, 

aproveitando-se apenas uma secção por dente. Entre cada grupo, a água do 

equipamento era trocada e o disco limpo e afiado com pedra de afiação fornecida 

pelo fabricante. As superfícies radiculares foram então polidas com lixas de 

granulação 600 e 1200 (Microcut, silicon carbide, Buehler) em politriz (Ecomet 3, 

Buehler) e lavadas com água destilada e banho ultrassônico por 5 minutos para 

remoção de possíveis restos de abrasivo. Por fim, os espécimes foram imersos em 

solução reveladora pura (Kodak Bras. Ind. Com., São Paulo, Brasil) por 8 horas sob 

luz fluorescente, para redução dos íons de prata ou diamino de prata em grãos de 

prata metálicos. 

Para análise da infiltração apical linear do nitrato de prata, as superfícies 

foram digitalizadas em alta resolução óptica (2400 dpi, 10000XL, Epson do Brasil, 

São Paulo, Brasil) e analisadas pelo software ImageJ 1.41 (Wayne Rasband, 

National Institutes of Health, EUA) para se mensurar a infiltração linear do nitrato de 

prata na interface parede dentinária/obturação a partir da borda apical do cone. Os 

valores foram obtidos em polegadas e convertidos em milímetros com quatro casas 

decimais de precisão (Figura 4.4). 
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 Figura 4.4 – Mensuração da infiltração de nitrato de prata no software ImageJ 1.41 

 

 

4.9 Análise da adaptação do material obturador à parede dentinária e 

penetração em túbulos dentinários (formação de tags) 

 

 

Para a verificação qualitativa da adaptação do material obturador às paredes 

do canal e as possíveis penetrações dos cimentos testados nos túbulos dentinários 

(formação de tags), cinco secções de raízes de cada grupo foram aleatoriamente 

escolhidas e preparadas para observação. As superfícies radiculares foram 

condicionadas por 30 segundos utilizando solução de ácido fosfórico a 37 %, 

seguido de irrigação com água destilada, imersão em solução de hipoclorito de sódio 

a 2,5 % por 10 minutos e irrigação final com água destilada (TAY et al., 2005). Os 

espécimes ainda úmidos e sem qualquer cobertura foram fixados à plataforma 

específica com fita dupla face e inseridos no MEV. A microscopia eletrônica de 

varredura foi realizada no equipamento Quanta 600 FEG (FEI Company). As 

eletromicrografias adquiridas representam imagens de elétrons retroespalhados 

obtidas em modo ambiental com aceleração de feixe de 20 kV. 
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Visando a padronização da superfície analisada, optou-se por obter 

eletromicrografias do terço apical a uma distância de 4 mm da borda do cone, nas 

interfaces mesial e distal entre material obturador e parede dentinária, em 

magnificação de 1500X (Figura 4.5). Para cada grupo, foram obtidas 10 imagens. 

Findada esta etapa, 3 avaliadores foram previamente calibrados utilizando-se 

a tabela e o gabarito dos escores de cada avaliação. Então, as eletromicrografias 

foram apresentadas por meio do software ImageRanker (MOURA-NETTO et al., em 

fase de elaboração – Figura 4.6)1 e os avaliadores, de maneira cega, atribuíram 

escores às imagens em 4 níveis de qualidade quanto a adaptação do material 

obturador à parede dentinária (Tabela 4.2 e Figura 4.7) e penetração nos túbulos 

dentinários (Tabela 4.3 e Figura 4.8). Os critérios de avaliação utilizados para atribuir 

os escores quanto à adaptação e penetração em túbulos dentinários foram 

baseados nos trabalhos de Ferrari et al. (2002) e da Silveira-Teixeira et al. (2008), 

com modificações para se adequarem ao presente estudo.  

 
 

 
Figura 4.5 – Representação da área selecionada para aquisicão das eletromicrografias 

 

                                                
1 Moura-Netto C, Michels G, Araki AT, Skelton-Macedo MC, Moura AAM. Software ImageRanker, 2008. 
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Figura 4.6 – Avaliação das eletromicrografias com o software ImageRanker 

 
 

Tabela 4.2 – Critérios de avaliação de adaptação do material obturador à parede dentinária 

Escore Critério de avaliação 

1 < 25 % de superfície adaptada 

2 25 % a 50 % de superfície adaptada 

3 51 % a 75 % de superfície adaptada 

4 > 75 % de superfície adaptada 

 
 
 
 

Figura 4.7 – Gabarito dos escores para adaptação do material obturador à parede dentinária 
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Tabela 4.3 – Critérios de avaliação da penetração de cimento em túbulos dentinários (formação de 
tags) 

 
Escore Critério de avaliação 

1 < 25% de áreas de penetração / tags curtos e escassos ou ausentes 

2 25% a 50% de áreas de penetração / tags uniformes, curtos 

3 51% a 75% de áreas de penetração / tags longos, esparsos 

4 > 75% de superfície adaptada / tags longos, formação densa 

 

 

 

Figura 4.8 – Gabarito dos escores para penetração de cimento em túbulos dentinários (formação de 
tags) 
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4.10 Análise estatística 
 

 

Os valores de infiltração de prata, em milímetros, foram tabulados em 

planilhas e analisados por meio de estatística descritiva no programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences, versão 13.0). A normalidade de distribuição 

foi verificada com o teste de aderência à curva Normal de Kolmogorov-Smirnov e a 

homocedacidade pela Prova de Levene. Para verificar o efeito dos dois fatores em 

estudo (tratamento dentinário e cimento) e suas possíveis interações, os dados 

foram comparados por meio de Análise de Variância (ANOVA) de dois fatores com 

ajuste de Brown-Forsythe, comparando-se grupos de mesmo tratamento dentinário e 

mesmo material. De forma a elucidar o efeito do tratamento dentinário, os dados 

foram comparados por meio de ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey, 

mantendo um mesmo tipo de cimento. Os cimentos também foram comparados, 

mantendo-se o mesmo tratamento dentinário. 

 Os escores obtidos na análise qualitativa de cada avaliador em relação à 

adaptação e formação de tags foram tabulados e analisados estatisticamente. 

Primeiramente foi utilizado o teste Kappa para confirmar a concordância inter-

examinadores. Na sequência os grupos foram comparados em relação aos escores 

de adaptação e formação de tags por meio do teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis, com nível de significância de 95 % (p<0,05). 

 

 



  57 

 
 
 

0
5
_r

es
ul

ta
do

s 



 

 

58 

05_resultados 
 

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Análise microscópica da superfície dentinária e alterações morfológicas 

causadas pela irradiação a laser 

 

 

 As eletromicrografias apresentadas nas figuras 5.1 a 5.8 representam as 

superfícies dentinárias da região apical após os tratamentos propostos.  

 Os espécimes do grupo não irradiado (GØ) apresentaram morfologia 

característica de dentina radicular com túbulos abertos, de diâmetros variados e que 

se interconectavam. Essa superfície apresentou-se limpa, ou seja, livre de magma 

dentinário ou debrís (Figuras 5.1 e 5.2). 

 A dentina intrarradicular irradiada com o laser de Nd:YAG (GN) apresentou 

morfologia compatível com fusão e ressolidificação da parede dentinária, resultando 

em uma superfície irregular, amorfa com poucos túbulos dentinários abertos (Figura 

5.3), alguns parcialmente obliterados (Figura 5.4). 

 Os dentes irradiados com o laser de diodo (GD) apresentaram superfície 

dentinária de aspecto amorfo com áreas que se assemelhavam àquelas de fusão e 

ressolidificação do grupo GN (Figura 5.5). No entanto, estas superfícies 

apresentavam maior quantidade de túbulos dentinários abertos, muitos total ou 

parcialmente obliterados (Figura 5.6). 

 A irradiação com o laser de Er:YAG originou uma superfície dentinária limpa, 

com túbulos dentinários abertos e evidentes (Figura 5.7). A dentina peritubular 

aparecia em formas circulares proeminentes para a superfície, enquanto a dentina 
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intertubular, de aspecto homogêneo, aparecia mais aprofundada que a peritubular 

(Figura 5.8).  

 
 

  
Figura.5.1–.Eletromicrografia de varredura da 

superfície intrarradicular não irradiada 
(GØ) (Aumento original: 2500X) 

Figura.5.2–.Eletromicrografia de varredura da 
superfície intrarradicular não irradiada 
(GØ) (Aumento original: 5000X) 

  
Figura.5.3–.Eletromicrografia de varredura da 

superfície intrarradicular irradiada com o 
laser de Nd:YAG (GN) (Aumento 
original: 2500X) 

 Figura.5.4–.Eletromicrografia de varredura da 
superfície intrarradicular irradiada com o 
laser de Nd:YAG (GN) (Aumento original: 
15000X) 
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Figura.5.5–.Eletromicrografia de varredura da 

superfície intrarradicular irradiada com o 
laser de diodo (GD) (Aumento original: 
2500X) 

Figura.5.6–.Eletromicrografia de varredura da 
superfície intrarradicular irradiada com o 
laser de diodo (GD) (Aumento original: 
5000X) 

 

  
Figura.5.7–.Eletromicrografia de varredura da 

superfície intrarradicular irradiada com o 
laser de Er:YAG (GE) (Aumento original: 
2500X) 

 Figura.5.8–.Eletromicrografia de varredura da 
superfície intrarradicular irradiada com o 
laser de Er:YAG (GE) (Aumento original: 
10000X) 
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5.2 Avaliação da infiltração apical do traçador químico 

 

 

 A infiltração do traçador foi observada em todos os grupos experimentais. As 

médias e desvios padrão da infiltração apical do nitrato de prata dos grupos 

estudados estão apresentados na Tabela 5.1 e ilustradas graficamente nas Figuras 

5.9 e 5.10.  

De acordo com a análise de variância, os fatores tratamento (p=0,003), 

cimento (p<0,001) e a interação entre ambos (p<0,001) significativamente afetaram 

a infiltração apical. 

  

Tabela 5.1 – Médias e desvios padrão da infiltração apical (em mm) da solução amoniacal de nitrato  
de prata a 50 % 

Subgrupos experimentais Grupos 
Experimentais AH Plus™ EndoREZ® Epiphany® Epiphany SE® 

GØ – não irradiado 1.28 ± 0.24A,a 0.91 ± 0.17B,a 1.15 ± 0.37A,B,a 1.36 ± 0.21A,a 

GN – Nd:YAG 0.83 ± 0.13A,b,c 1.22 ± 0.32B,b 1.31 ± 0.24B,a 1.84 ± 0.34C,b 

GD – diodo 0.78 ± 0.26A,b 1.05 ± 0.22A,B,a,b 1.19 ± 0.31B,a 1.33 ± 0.24B,a 

GE – Er:YAG 1.09 ± 0.32A,a,c 0.99 ± 0.12A,a,b 1.19 ± 0.13A,a 1.49 ± 0.22B,a 

Em cada linha, os valores com letras maiúsculas diferentes indicam diferença significativa entre os 
cimentos (p<0,05) no mesmo grupo experimental. 
Em cada coluna, os valores com letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre os 
grupos experimentais para o mesmo cimento (p<0,05). 
 
 

Somente o cimento Epiphany® apresentou valores de infiltração similares 

independentemente do tratamento dentinário realizado. A infiltração nos espécimes 

obturados com os demais cimentos foi influenciada pelo tratamento dentinário.  

Os tratamentos do substrato dentinário com a irradiação com laser de 

Nd:YAG (GN) ou com o laser de diodo (GD) influenciaram positivamente no 

selamento apical em dentes obturados com o cimento AH Plus™, diminuindo 
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significativamente a infiltração apical, quando comparado com os respectivos grupos 

controle (GØ) não irradiados. Os dentes obturados com os cimentos EndoREZ® ou 

Epiphany SE®, previamente irradiados com o laser de Nd:YAG apresentaram médias 

de infiltração significantemente maiores em relação aos respectivos grupos controle 

(GØ) não irradiados. 

O laser de Er:YAG não alterou a infiltração apical de espécimes obturados 

com todos os cimentos quando comparados a seus respectivos controles.  

O gráfico 5.1 mostra as médias de infiltração (mm) de nitrato de prata, em 

função dos tratamentos dentinários.  

 

 

Gráfico 5.1 – Médias de infiltração (mm) de nitrato de prata dos cimento estudados em função dos 
tratamentos dentinários. Letras diferentes indicam diferença significativa. 

 

Comparando as médias de infiltração do traçador químico dos dentes 

obturados pelos cimentos resinosos em função dos tratamentos dentinários, 

puderam ser notadas diferenças estatisticamente significantes.  

No grupo controle, não irradiado, o cimento EndoREZ® obteve média de 

infiltração significantemente menor quando comparado ao cimento AH Plus™ e 
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Epiphany SE®. O cimento Epiphany® não apresentou diferenças em relação aos 

demais cimentos. 

No grupo irradiado com o laser de Nd:YAG, os espécimes obturados com o 

cimento AH Plus™ apresentaram infiltrações significantemente menores que as 

observadas nos dentes obturados com os outros cimentos. Já a infiltração nos 

dentes obturados com o cimento Epiphany SE® foi significantemente maior que os 

outros cimentos. 

A irradiação com o laser de diodo proporcionou ao AH Plus™ a menor média 

de infiltração que aos demais cimentos exceto o EndoREZ®.  

O grupo irradiado com o laser de Er:YAG e obturado com o cimento Epiphany 

SE® apresentou o maior valor médio de infiltração quando comparado com os 

demais cimentos. 

O gráfico 5.2 ilustra as médias de infiltração apical (mm) em função dos 

cimentos endodônticos. 

 

Gráfico 5.2 – Médias de infiltração (mm) de nitrato de prata em função dos cimento estudados. Letras 
diferentes indicam diferença significativa. 
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Nos subgrupos de dentes obturados com o cimento AH Plus™ os valores 

médios de infiltração apical observados nos dentes previamente irradiados com os 

lasers de Nd:YAG ou de diodo foram significantemente menores que os valores 

observados no grupo controle não irradiado. 

Nos subgrupos de dentes obturados com o cimento EndoREZ® a média de 

infiltração apical dos dentes previamente irradiados com o laser de Nd:YAG foi 

significantemente maior que àquela do grupo controle não irradiado. 

As médias de infiltração no subgrupos do cimento Epiphany® foram similares 

em todos os grupos experimentais. 

Com relação aos subgrupos do cimento Epiphany SE® somente os dentes 

previamente irradiados com o laser de Nd:YAG apresentaram infiltração apical 

significantemente maior que aquelas dos demais grupos.  

 

 

5.3 Análise da adaptação do material obturador à parede dentinária e 

penetração em túbulos dentinários 

 

 

5.3.1 Análise da adaptação do material obturador à parede dentinária 

 

 

As figuras 5.9 a 5.12 mostram eletromicrografias de varredura representativas 

da adaptação de cada cimento em função do tratamento dentinário. Independente 

do tratamento dentinário, os cimentos adaptaram-se de forma satisfatória à parede 

dentinária. 
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Figura 5.9 – Comparação da adaptação do cimento AH Plus™ em função dos tratamentos dentinários 
Nota-se boa adaptação entre cimento (c) e dentina (d) em todos os grupos 

 

 

Figura 5.10 – Comparação da adaptação do cimento EndoREZ® em função dos tratamentos 
dentinários. Nota-se boa adaptação entre cimento (c) e dentina (d) em todos os grupos 
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Figura 5.11– Comparação da adaptação do cimento Epiphany® em função dos tratamentos dentinários. 
Nota-se boa adaptação entre cimento (c) e dentina (d) em todos os grupos 

 

Figura 5.12– Comparação da adaptação do cimento Epiphany SE® em função dos tratamentos 
dentinários. Nota-se boa adaptação entre cimento (c) e dentina (d) em todos os grupos 
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O teste Kappa revelou a existência de concordância substancial entre 

avaliadores (Kappa > 0,6).  

A distribuição das modas dos escores da adaptação do material obturador à 

parede dentinária está apresentadas na Tabela 5.2.  

 

 

Tabela 5.2 – Distribuição das modas dos escores da avaliação da adaptação do material obturador à 
parede dentinária. 

Escores Grupos Subgrupos 1 2 3 4 
AH Plus™ 0 1 5 4 
EndoREZ® 1 0 5 4 
Epiphany® 2 1 1 6 

GØ 
(não irradiado) 

Epiphany SE® 1 1 1 7 
      

AH Plus™ 0 1 2 7 
EndoREZ® 1 0 2 7 
Epiphany® 1 0 2 7 

GN 
(Nd:YAG) 

Epiphany SE® 1 2 1 6 
      

AH Plus™ 1 2 4 3 
EndoREZ® 0 1 4 5 
Epiphany® 0 1 0 9 

GD 
(diodo) 

Epiphany SE® 0 1 2 7 
      

AH Plus™ 2 2 3 3 
EndoREZ® 0 0 1 9 
Epiphany® 0 4 1 5 

GE 
(Er:YAG) 

Epiphany SE® 0 0 2 8 
 

 

Em todos os grupos experimentais houve uma concentração de escores 3 ou 

4 de adaptação em todos os subgrupos estudados, indicando que de forma geral 

todos os subgrupos apresentaram adaptação igual ou superior a 50 %. 

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis não revelou diferença 

estatisticamente significativa entre os dados de adaptação, nem entre os grupos 

(tratamentos), nem entre os subgrupos (cimentos). 
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5.3.2 Análise da penetração de cimento no interior dos túbulos dentinários  

 

 

As figuras 5.13 a 5.16 mostram eletromicrografias de varredura 

representativas da formação de tags de cada cimento em função do tratamento 

dentinário. Apesar dos tratamentos dentinários promoverem diferentes alterações na 

superfície dentinária, todos os cimentos conseguiram penetrar pelos túbulos 

dentinários. 

 

 

 

Figura 5.13 – Eletromicrografias de varredura exibindo a formação de tags do cimento AH Plus™ em 
função do tratamento dentinário. As setas apontam os tags de cimento (c) penetrando 
pela dentina (d) 
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Figura 5.14 – Eletromicrografias de varredura exibindo a formação de tags do cimento EndoREZ® em 
função do tratamento dentinário. As setas apontam os tags de cimento (c) penetrando 
pela dentina (d) 

 

Figura 5.15 – Eletromicrografias de varredura exibindo a formação de tags do cimento Epiphany® em 
função do tratamento dentinário. As setas apontam os tags de cimento (c) penetrando 
pela dentina (d) 
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Figura 5.16 – Eletromicrografias de varredura exibindo a formação de tags do cimento Epiphany SE® 
em função do tratamento dentinário. As setas apontam os tags de cimento (c) 
penetrando pela dentina (d) 

 

O teste Kappa revelou concordância substancial entre avaliadores (Kappa > 

0,75). A distribuição das modas dos escores da penetração em túbulos dentinários 

(formação de tags) está apresentada na Tabela 5.3.  

 
Tabela 5.3 – Distribuição das modas dos escores da avaliação da penetração de cimento nos túbulos 

dentinários (formação de tags) 
Escores Grupos Subgrupos 1 2 3 4 

AH Plus™ 8 2 0 0 
EndoREZ® 2 0 4 4 
Epiphany® 5 0 3 2 

GØ 
(não irradiado) 

Epiphany SE® 8 0 2 0 
      

AH Plus™ 2 4 2 2 
EndoREZ® 0 0 3 7 
Epiphany® 8 0 2 0 

GN 
(Nd:YAG) 

Epiphany SE® 9 0 1 0 
      

AH Plus™ 1 2 6 1 
EndoREZ® 0 0 2 8 
Epiphany® 1 0 2 7 

GD 
(diodo) 

Epiphany SE® 8 1 1 0 
      

AH Plus™ 3 2 5 0 
EndoREZ® 1 5 4 0 
Epiphany® 5 2 2 1 

GE 
(Er:YAG) 

Epiphany SE® 2 8 0 0 
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O teste de Kruskal-Wallis revelou que houve diferença significativa quanto à 

penetração nos túbulos dentinários entre os grupos (p<0,05). O teste post-hoc de 

Dunn revelou diferenças estatisticamente significantes em função do cimento e do 

tratamento dentinário. A tabela 5.4 apresenta a comparação entre os cimentos 

dentro do mesmo grupo e entre o mesmo cimento nos diferentes grupos de 

tratamento dentinário. 

 

 

Tabela 5.4 – Comparação estatística pelo teste Kruskal-Wallis das modas dos escores de cada 
cimentos dentro dos grupos e entre grupos (p<0,05) 

Entre grupos Grupos Subgrupos Dentro do 
grupo vs. GØ vs. GN vs. GD vs. GE 

AH Plus™ b,c - n.s. p<0,05 n.s. 
EndoREZ® a - n.s. n.s. n.s. 
Epiphany® a,b,c - n.s. n.s. n.s. 

GØ 
(não irradiado) 

Epiphany SE® b,c - n.s. n.s. n.s. 
       

AH Plus™ a,b n.s. - n.s. n.s. 
EndoREZ® a n.s. - n.s. p<0,05 
Epiphany® b n.s. - p<0,05 n.s. 

GN 
(Nd:YAG) 

Epiphany SE® b n.s. - n.s. n.s. 
       

AH Plus™ a,c p<0,05 n.s. - n.s. 
EndoREZ® a n.s. n.s. - p<0,05 
Epiphany® a n.s. p<0,05 - n.s. 

GD 
(diodo) 

Epiphany SE® b,c n.s. n.s. - n.s. 
       

AH Plus™ n.s. n.s. n.s. - 
EndoREZ® n.s. p<0,05 p<0,05 - 
Epiphany® n.s. n.s. n.s. - 

GE 
(Er:YAG) 

Epiphany SE® 

n.s. 

n.s. n.s. n.s. - 
 
 

 

Comparando os cimentos no grupo não irradiado, bem como o irradiado com 

o laser de Nd:YAG (GN), o EndoREZ® obteve os maiores escores de formação de 

tags, significantemente maiores que os do cimento AH Plus™ e Epiphany SE®. 

A irradiação com o laser de diodo, seguida pela obturação com o cimento 

Epiphany SE® levou à escores de penetração significantemente menores que 

aqueles dos subgrupos EndoREZ® e Epiphany®. 
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 O laser de Er:YAG não influenciou a penetração dos cimentos no interior dos 

túbulos dentinários. 

Com relação à influência dos tratamentos dentinários na penetração dos 

cimentos nos túbulos dentinários, algumas diferenças significativas puderam ser 

notadas.  

Comparando a penetração dos cimentos no grupo não irradiado com os 

grupos irradiados, observou-se que a irradiação com o laser de diodo aumentou os 

escores do subgrupo do cimento AH Plus™.  

Ilustrações adicionais de adaptação e penetração dos cimento às paredes 

dentinárias estão apresentas nas figuras 5.17 a 5.22. 
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Figura 5.17.–.Eletromicrografias ilustrando a formação de tags do cimento AH Plus™ no grupo 
irradiado com laser de diodo (GD1). (a) Nota-se formação densa de tags, com 
pronfundidade acima de 300 µm. (b) Em aumento de 3000X, visualiza-se em detalhe a 
penetração do cimento nos túbulos dentinários (setas) 

 

Figura 5.18.–.Eletromicrografias ilustrando a formação de tags do cimento Epiphany® no grupo 
irradiado com laser de diodo (GD3). (a) Nota-se formação densa de tags, com 
pronfundidade de até de 100 µm. (b) Em aumento de 4500x, visualiza-se em detalhe as 
ramificações dos tags do cimento (setas) 
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Figura 5.19.–.Eletromicrografias ilustrando a formação de tags do cimento EndoREZ® no grupo 
irradiado com laser de diodo (GØ2). (a) Nota-se formação densa de tags ao longo da 
superfície dentinária (setas brancas). (b) Em aumento de 6000x, visualiza-se em detalhe 
as ramificações dos tags do cimento e sua espessura em µm (setas vazias) 

 

Figura 5.20.–.Eletromicrografias ilustrando a formação de tags do cimento Epiphany SE® no grupo 
irradiado com laser de diodo (GE4). (a): Nota-se formação uniforme de tags, mas com 
pouca pronfundidade (setas brancas). (b) Em aumento de 1000x, visualiza-se a 
penetração de prata pelos túbulos dentinários, caracterizando falha no selamento apical 
(setas vazias) 
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Figura.5.22.–.Eletromicrografia em maior aumento 
(2500x) da região circulada na figura 
5.21. A seta mostra a presença de 
alguns tags 

 

 

Figuras 5.21 –  Montagem de eletromicrografias ilustrando a extensão da formação de tags do cimento 
EndoREZ® no grupo irradiado com o laser de diodo (GØ2), chegando a 
aproximadamente 1200 µm. As setas mostram túbulos com a presença de tags. A 
região circulada está representada em maior aumento na figura 5.22 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 O selamento apical é de extrema importância para prevenir o intercâmbio de 

toxinas, nutrientes ou bactérias entre o endodonto e o periápice, o que 

comprometeria o sucesso do tratamento realizado. A não existência de material ou 

técnica que promova o completo selamento demanda o constante desenvolvimento 

e pesquisa de novas alternativas. Atualmente, os cimentos resinosos de obturação e 

a irradiação intracanal com lasers de alta intensidade são opções promissoras para 

promover o vedamento apical. Justifica-se, então, avaliar se a interação entre estes 

recursos poderia influenciar no vedamento apical. Portanto, a realização deste 

estudo baseou-se na hipótese experimental que o tratamento do substrato dentinário 

pela irradiação com laser de alta intensidade influenciaria na capacidade seladora 

dos cimentos resinosos estudados. Avaliando-se infiltração pós-obturação, bem 

como adaptação e penetração dos cimentos às paredes dentinárias, verificamos que 

embora a infiltração pós-obturação tenha variado em função das interações entre os 

cimentos e as irradiações realizadas, a adaptação e penetração dos cimentos não 

foram prejudicadas pela irradiação prévia da dentina intrarradicular, 

independentemente dos equipamentos laser utilizados (Nd:YAG, diodo e Er:YAG).  

 Diversos métodos de avaliação da infiltração apical já foram propostos na 

literatura, cada qual com sua aceitação periodicamente questionada. Atualmente, a 

metodologia de filtração de fluido é apontada como a mais confiável para avaliação 

da infiltração. Entretanto, o equipamento de medição é complexo e caro quanto à 

sua concepção e utilização. Deve-se ressaltar também que não há uma 

padronização quanto aos materiais utilizados na sua manufatura, nem no protocolo 
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utilizado durante o experimento, dificultando as comparações entre os resultados 

encontrados na literatura. Além disso, essa metodologia possibilita a análise de 

apenas um espécime por vez, inviabilizando seu uso em estudos com grandes 

amostras. Também aceitas ultimamente, a penetração de bactérias ou de solução 

de glucose são métodos que verificam a passagem completa destes pela interface 

obturação/parede dentinária. Contudo, sua análise baseia-se na passagem no 

sentido cérvico-apical, ao contrário da proposta deste estudo que avaliou a 

penetração pela região apical. Assim, optamos por analisar a infiltração apical pós-

obturação com cimentos endodônticos resinosos avaliando a penetração de traçador 

químico.  

 O uso de corantes e traçadores químicos foi frequentemente adotado durante 

décadas para avaliar a infiltração apical ou coronária, devido à sua metodologia 

simples de preparo e análise da amostra. Porém, essa metodologia vem sendo 

constantemente questionada quanto à sua confiabilidade e principalmente sua 

reprodutibilidade, devido às diversas variáveis e possibilidades durante sua 

execução. Apesar disso, é um método que permite facilmente a visualização do 

padrão de infiltração e viável de ser executado em estudos com muitos espécimes. 

Entende-se também que parte da descrença desta metodologia está mais associada 

à sua possível não correlação com testes de filtração de fluido e penetração 

bacteriana do que ao método propriamente dito (CAMPS; PASHLEY, 2003; WU; 

WESSELINK, 1993). Por fim, é consenso literário que estudos in vitro não podem ser 

diretamente extrapolados para a realidade clínica, mas quando executados com 

criteriosa padronização metodológica, independente do método adotado, seus 

resultados comparativos têm relevância na escolha do melhor material e/ou técnica 

testados (POMMEL; JACQUOT; CAMPS, 2001; SUSINI et al., 2006). 
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Na avaliação da penetração de corantes ou traçadores químicos existem 

variáveis, entre elas, o tipo de corante, seu pH e tamanho de molécula podem 

resultar em maiores ou menores índices de infiltração. Optou-se neste estudo por 

utilizar a solução amoniacal de nitrato de prata a 50 % como traçador químico na 

avaliação da infiltração apical. Ao contrário de soluções de azul de metileno e de 

nitrato de prata convencional, seu pH básico (9,5) não causa descalcificação da 

estrutura dentinária, fato este que influenciaria no índice de infiltração. Seu uso vem 

crescentemente sendo adotado em pesquisas na odontologia restauradora para 

estudos de micro e nanoinfiltração de restaurações com resinas compostas. Os íons 

de prata precipitados são facilmente visualizados em microscopia eletrônica, 

permitindo a análise da nanoinfiltração marginal de restaurações e possíveis falhas 

na formação da camada híbrida. A similaridade entre os adesivos dentinários 

utilizados nas restaurações de resina composta e os cimentos endodônticos à base 

de metacrilato quanto à composição química e penetração em túbulos dentinários 

contribuiu para a escolha deste traçador químico. 

O processamento do espécime também é outro fator que influi na medição da 

infiltração. Alguns autores optam pela diafanização do dente, tornando-o translúcido 

o suficiente para visualizar o ponto ou região de maior infiltração (SILVEIRA et al., 

2007; SIQUEIRA Jr.; ROCAS; VALOIS, 2001; VERISSIMO; DO VALE; MONTEIRO, 

2007). Especula-se, entretanto, que o processo de desmineralização do dente pode 

dissolver o corante, influindo na leitura dos resultados (VERISSIMO; DO VALE, 

2006). Outros estudos preferem o corte transversal seriado, em secções 

milimétricas, até se atingir a região de maior penetração de corante (ROGGENDORF 

et al., 2007; ZMENER; PAMEIJER; MACRI, 2005; ZMENER et al., 2008). Devido à 

perda de estrutura dental em cada secção de pelo menos 0,3 mm em razão da 
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espessura do disco de corte, a medição por essa técnica se torna imprecisa. A 

extração de corante, por meio da dissolução da estrutura dental e análise da 

absorbância da solução resultante por espectrofotometria foi também proposta para 

o estudo de infiltração de corante (CAMPS; PASHLEY, 2003; SUSINI et al., 2006). 

As opções de diafanização e extração de corante foram descartadas porque além da 

medição da infiltração apical, o presente estudo propôs-se a avaliar a interface entre 

cimento e parede dentinária nos mesmos espécimes. Além disso, em estudo piloto, 

o método de cortes transversais seriados foi utilizado, porém a espessura de 1 mm 

de cada secção aliada ao processo de corte ocasionou constantes deslocamentos 

do material obturador, impossibilitando a escolha desta metodologia. 

 Destarte, a secção longitudinal dos dentes foi a técnica escolhida. Tem-se 

ciência que diferentes eixos de corte podem influir na leitura da infiltração (WU; 

WESSELINK, 1993). Por isso, padronizou-se o eixo de corte da amostra no sentido 

mésio-distal e perpendicular à superfície radicular. 

 Após a análise da infiltração de nitrato de prata, foram selecionadas 

aleatoriamente cinco secções de cada grupo experimental para análise em 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para isso, normalmente utiliza-se o MEV 

convencional, em alto vácuo, devendo os espécimes serem previamente 

desidratados e metalizados. O ressecamento da amostra pode resultar na contração 

dos cimentos resinosos e criação de espaços e falhas inerentes ao processo. Tay et 

al. (2005) alertaram que dentes obturados com cimentos resinosos devem ser 

avaliados totalmente hidratados, a fim de evitar o aparecimento de falhas decorridas 

do processamento para MEV em alto vácuo. Indicam assim, a utilização de MEV em 

modo ambiental, na qual a amostra não requer metalização e é mantida hidratada 

durante toda a análise. Dessa maneira, foi utilizado neste estudo o MEV de emissão 
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de campo em modo ambiental para análise da adaptação do cimento à parede 

dentinária e formação de tags de resina. 

 A morfologia superficial da dentina após os tratamentos propostos foi 

observada em eletromicrografias de varredura obtidas no modo convencional com o 

intuito de tentar entender as possíveis diferenças na infiltração nos diferentes grupos 

experimentais. Assim, dois dentes de cada grupo foram aleatoriamente selecionados 

antes da fase de obturação. Os mesmos foram clivados longitudinalmente, lavados e 

preparados para microscopia eletrônica de varredura em alto vácuo.  

Como esperado, a superfície dentinária observada nas eletromicrografias de 

varredura mostraram diferentes padrões em função dos tratamentos realizados. O 

grupo não irradiado apresentou superfície dentinária característica e limpa, 

apresentando, portanto, túbulos dentinários abertos e evidentes. As 

eletromicrografias de espécimes irradiados tanto com o laser de Nd:YAG quanto de 

diodo mostraram imagens compatíveis com fusão da dentina, apresentando número 

diminuto de túbulos abertos e evidentes. Tais alterações foram mais intensas 

quando da irradiação com Nd:YAG. Esses resultados são corroborados por estudos 

já publicados, que mostraram efeitos similares de alteração morfológica quando da 

utilização destes lasers (CAMARGO et al., 2005; DEPRAET; DE BRUYNE; DE 

MOOR, 2005; MARCHESAN et al., 2008; MOURA-NETTO et al., 2008a; SANTOS et 

al., 2005; WANG et al., 2005). Em contrapartida, a irradiação com o laser de Er:YAG 

causou ablação da dentina peritubular e intertubular, expondo os túbulos dentinários, 

concordando com resultados prévios de outros autores (TAKEDA et al., 1999). Vale 

ressaltar, que independentemente do tipo de irradiação, as alterações superficiais 

não eram homogêneas por toda a superfície radicular. Como já descrito por outros 

autores, até em função da irradiação ser feita de forma manual, não é possível se 
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irradiar de forma similar todas as paredes radiculares em toda a extensão do canal 

radicular.  

O alto nível de limpeza observado em todos os grupos, nos quais as 

superfícies radiculares apresentaram-se praticamente livres de debrís e magma 

dentinário, provavelmente foi resultante, entre outros, da irrigação final com ativação 

ultrassônica. Seu uso potencializa a capacidade de limpeza dos irrigantes utilizados, 

melhorando o resultado final da irrigação quando comparado ao uso exclusivo de 

seringas (LEE; WU; WESSELINK, 2004; VAN DER SLUIS et al., 2007b). O aumento 

da limpeza também favorece a capacidade de adaptação e selamento das 

obturações, diminuindo a infiltração (VAN DER SLUIS et al., 2007a). A escolha pelo 

uso da irrigação ultrassônica também foi baseada nas recomendações dos 

fabricantes dos cimentos à base de metacrilato, que alertam que a manutenção de 

substâncias químicas como hipoclorito de sódio, EDTA ou peróxidos no interior do 

canal interferem na polimerização destes cimentos. 

A análise das médias de infiltração da solução de nitrato de prata mostraram 

que os fatores tratamento dentinário, cimento e a interação entre estes influenciaram 

no selamento apical. A escassez de trabalhos similares na literatura dificulta a 

comparação dos resultados obtidos neste estudo. Salienta-se que não foi 

encontrado nenhum trabalho que avaliou a infiltração apical utilizando o cimento 

Epiphany SE®. 

Na análise da capacidade seladora dos cimentos no grupo não irradiado 

(GØ), tomando como base o teste de infiltração após a obturação dos canais 

radiculares, observamos que o cimento EndoREZ® foi o que melhor selou os túbulos 

dentinários. Os espécimes obturados com este cimento foram significativamente 

menos infiltrados que aqueles dos outros cimentos, exceto pelo Epiphany®. Poucos 
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trabalhos comparam esses dois cimentos quanto ao selamento apical. A exemplo 

dos resultados do presente estudo, em nenhum deles houve diferença significante 

entre estes cimentos. Cabe salientar que todos os estudos encontrados utilizaram 

infiltração de corante como método de avaliação (MOURA-NETTO et al., 2009b). 

Segundo a análise estatística, o cimento EndoREZ® promoveu melhor selamento 

apical em comparação ao AH Plus™ e ao Epiphany SE®. Este resultado confronta 

outros estudos que não encontraram diferenças entre os cimentos EndoREZ® e AH 

Plus™ (DE-DEUS et al., 2006; MOURA-NETTO et al., 2007; MOURA-NETTO et al., 

2008b; PINTO et al., 2006) ou ainda concluíram que o AH Plus™ promoveu melhor 

selamento apical (GERNHARDT et al., 2007; KARDON et al., 2003; ORUCOGLU; 

SENGUN; YILMAZ, 2005; SEVIMAY; KALAYCI, 2005). Analisando cada trabalho, 

algumas divergências nas metodologias podem ter ocasionado a diferença nos 

resultados. De-Deus et al. (2006), em estudo de infiltração bacteriana, utilizaram 

solução de NaOCl a 5,25% como irrigante final e não utilizaram o cone EndoREZ® 

points em conjunto com o cimento EndoREZ®, que foi levado ao canal com uma lima 

#80. Kardon et al. (2003) e Moura-Netto et al. (2007) utilizaram a primeira fórmula do 

EndoREZ® em seu estudo, não fizeram irrigação final com água destilada ou solução 

fisiológica e secaram completamente o canal. Sevimay e Kalayci (2005) e Gernhardt 

et al. (2007) secaram completamente o canal antes da obturação. Baseado na 

época das publicações, dificilmente algum dos trabalhos mencionados utilizaram a 

mesma fórmula do EndoREZ® utilizada neste estudo. Portanto, acreditamos que 

parte das divergências encontradas poderia estar relacionada com a forma de 

utilização dos materiais estudados, que não respeitaram integralmente as 

recomendações dos fabricantes.  
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Desde 2005, a capacidade seladora dos cimentos AH Plus™ e Epiphany® tem 

sido testada pelo método de infiltração. Utilizando este método em nosso estudo, 

não foi observada diferença significativa entre estes dois cimentos. De fato, este 

resultado concorda com outros encontrados na literatura, inclusive utilizando 

diferentes métodos de avaliação (BODRUMLU; TUNGA, 2007; BOUILLAGUET et 

al., 2008; FRANSEN et al., 2008; KAYA; KECECI; BELLI, 2007; ONAY; UNGOR; 

ORUCOGLU, 2006; PAQUE; SIRTES, 2007; TAY et al., 2005; VERISSIMO; DO 

VALE; MONTEIRO, 2007). Embora existam diversos trabalhos que negam a 

correlação entre os diversos métodos de avaliação de infiltração apical (CAMPS; 

PASHLEY, 2003; POMMEL; JACQUOT; CAMPS, 2001; WU; DE GEE; WESSELINK, 

1994; WU; WESSELINK, 1993), a concordância aqui observada sugere que pode 

existir correlação entre as diferentes metodologias de análise da infiltração apical. 

A análise da influência do tratamento prévio da superfície dentinária com a 

irradiação de diferentes tipos de lasers de alta intensidade no resultado final da 

obturação com os cimentos resinosos foi o objetivo principal deste trabalho. 

Portanto, após observarmos como cada cimento se comportou em relação à 

infiltração apical passamos a comparar como os mesmos se comportaram quando 

utilizados sobre dentina previamente irradiada.  

O AH Plus™ é um cimento à base de resina epóxica, com característica 

hidrofóbica. Por este motivo, os canais radiculares foram totalmente secos antes da 

obturação final com esse cimento. As irradiações com os lasers não comprometeram 

a capacidade seladora do AH Plus™. De fato, os lasers de Nd:YAG e de diodo 

inclusive melhoraram esta capacidade, uma vez que levaram à diminuição dos 

níveis de infiltração em relação ao grupo não irradiado. Esses lasers causam fusão e 

solidificação da superfície dentinária (MOURA-NETTO et al., 2008a), que per se já 
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favorecem a impermeabilização desta dentina. Além disso, esta superfície fusionada 

provavelmente se apresente menos hidratada que a dentina normal, o que poderia 

auxiliar na melhor adaptação deste cimento ao substrato dentinário. 

Na literatura, são poucos os trabalhos que avaliaram a associação destes 

lasers com o cimento AH Plus™ (MOURA-NETTO et al., 2007; MOURA-NETTO et 

al., 2009a; MOURA-NETTO et al., 2008b; MOURA-NETTO et al., 2009b; PINTO et 

al., 2006). Estes trabalhos realizados pelo nosso grupo de pesquisa têm 

apresentado resultados concordantes com o observado neste estudo.  

A irradiação com o laser de Er:YAG não influenciou significantemente a 

capacidade seladora do cimento AH Plus™. Este resultado concorda com o estudo 

de Mello, Robazza e Antoniazzi (2004) que, utilizando o laser de Er:YAG com 

diferentes parâmetros de irradiação, não encontrou diferença estatística em 

comparação ao grupo não irradiado. 

Os cimentos endodônticos à base de metacrilatos têm sido desenvolvidos 

com o propósito de alcançar maiores níveis de selamento, baseado na sua 

capacidade adesiva e de penetração nos túbulos dentinários. Por esse motivo, 

esperava-se que a diminuição de túbulos expostos e alteração da superfície 

dentinária causada pela irradiação com os lasers de Nd:YAG e de diodo 

prejudicassem a capacidade seladora desses cimentos. Corroborando com esta 

idéia, a irradiação com o laser de Nd:YAG piorou significativamente o selamento dos 

dentes obturados com o cimento EndoREZ® e com o Epiphany SE® em comparação 

aos respectivos grupos não irradiados. Tal fato pode estar relacionado às alterações 

marcantes da dentina superficial compatíveis com fusão dentinária provocada por 

esse laser ou ainda à desidratação dessa superfície pela elevação de temperatura.  
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O único laser que não ocasionou alterações na capacidade seladora de todos 

os cimentos estudados quando comparados com dentes não irradiados foi o laser de 

Er:YAG. Sabe-se que esse laser causa ablação dentinária, exposição dos túbulos e 

limpeza superficial da dentina. Essa topografia superficial da dentina favoreceria, 

teoricamente, a adesão de materiais restauradores resinosos, proporcionando um 

melhor embricamento material/dentina, o que dificultaria a infiltração de corantes 

através dessa interface. No entanto, diversos trabalhos em Dentística têm 

demonstrado que isto não acontece e a adesão de adesivos ao substrato dentinário 

irradiado com o laser de Er:YAG ocorre de forma similar ou inferior quando 

comparado com a adesão à dentina não irradiada (DUNN; DAVIS; BUSH, 2005; 

SOUZA-ZARONI et al., 2008). Segundo Ceballos et al. (2002), a irradiação com 

laser de Er:YAG além de causar vaporização da camada dentinária superficial, 

também causa desidratação e desnaturação das fibras colágenas no interior dos 

túbulos devido a elevação de temperatura. Esse cenário inviabiliza a difusão da 

resina pelo interior dos túbulos, ocasionando falhas de hibridização e portanto perda 

na capacidade adesiva. 

Para melhor entender os resultados da análise de selamento apical com o uso 

do teste de infiltração, decidiu-se utilizar a MEV em modo ambiental para observar a 

adaptação dos cimentos às paredes dentinárias e a penetração dos mesmos nos 

túbulos. Utilizando esta técnica e classificando a adaptação em escores de acordo 

com a porcentagem de contato dos cimentos com as paredes dentinárias de forma 

linear foi possível verificar que nenhum dos lasers foi capaz de alterar 

significativamente a qualidade da adaptação dos cimentos às paredes dentinárias. 

Adicionalmente, a adaptação de todos os cimentos aos dentes não irradiados 

também foram similares entre si. Isto indica que além da adaptação, outros fatores 
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devem interferir na determinação da capacidade seladora de cimentos endodônticos. 

Este achado tornou relevante a análise da penetração de tags de cimento nos 

túbulos dentinários, que poderia então ser o fator diferencial que ajudaria, junto com 

a topografia superficial da dentina, a justificar os resultados de infiltração 

observados. Nesta análise, também feita em escores, levou-se em consideração a 

extensão da interface dentina/cimento exibindo tags, bem como a morfologia e 

profundidade dos mesmos.  

Confrontando os cimentos no grupo não irradiado, a penetração do cimento 

EndoREZ® foi estatisticamente superior ao AH Plus™ e Epiphany SE®. Poucos 

trabalhos na literatura avaliaram a penetração de cimento em túbulos dentinários. 

Mamootil e Messer (2007) avaliaram os cimentos AH26™, EndoREZ® e Pulp Canal 

Sealer EWT® quanto à penetração em túbulos dentinários. Encontraram tags de até 

1337 µm para o AH26™, 863 µm para o EndoREZ® e apenas 71 µm para o Pulp 

Canal Sealer EWT®, cimento à base de óxido de zinco, mostrando assim a 

superioridade dos cimentos resinosos nesse quesito. Patel et al. (2007) também 

apresentaram altos valores de penetração do RealSeal® em túbulos dentinários, com 

média superior a 900 µm. 

A irradiação de forma geral não foi capaz de alterar as características dos 

tags. De fato, somente para o cimento AH Plus™ foram observados escores mais 

altos indicando a existência de maior quantidade de tags na interface dentina-

cimento, tags mais longos e densos nos espécimes irradiados com o laser de diodo 

quando comparado com dentes não irradiados. Esse achado foi inesperado já que a 

superfície dentinária irradiada com este laser apresenta poucos túbulos abertos. No 

entanto, ele também foi interessante, uma vez que a infiltração nos dentes irradiados 

com este laser e obturados com o cimento AH Plus™ foi a menor observada para 
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este cimento. Portanto, ao menos para este cimento a relação da qualidade da 

penetração dos tags nos túbulos com o índice de infiltração fez sentido, ou seja, 

maior penetração de tags, menor infiltração pós-obturação. Sendo assim, este fator, 

a penetração, parece ser mais relevante na determinação do selamento apical pós-

obturação. No entanto, esta interpretação não pode ser estendida para os demais 

cimentos, uma vez que as irradiações da dentina, independente dos lasers utilizado, 

não modificaram a penetração dos tags nos túbulos para os outros cimentos, apesar 

de terem influenciado na infiltração. Por outro lado, temos que ter em mente que a 

análise de somente um corte e uma determinada área da interface dentina-cimento 

por espécime utilizando a MEV ambiental na busca de se observar adaptação e 

penetração pode ter sido insuficiente para a real observação da relação 

dentina/cimento. De fato, durante o procedimento de irradiação, dificilmente todas as 

paredes são irradiadas, deixando áreas sem alteração morfológica. Deve-se também 

levar em conta que a anatomia dos túbulos dentinários é complexa, apresentando 

inúmeras ramificações e conexões entre os túbulos, impossibilitando o vedamento 

destes com a irradiação laser. 

Com base nos resultados, entende-se que a irradiação laser é capaz de 

modificar o selamento apical dos dentes obturados com os cimentos endodônticos 

resinosos, dependendo do tipo de laser e de cimento. Apesar de preliminares, os 

dados deste estudo indicam que a penetração nos túbulos pode ser um fator de 

grande relevância na capacidade seladora destes cimentos. Por outro lado, deve-se 

ter em mente que a irradiação intracanal com os lasers de alta intensidade é 

benéfica para a redução bacteriana, limpeza e selamento, dependendo de 

parâmetros de uso adequados para sua utilização.  
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Portanto, a associação na prática clínica da irradiação intracanal e uso dos 

cimentos resinosos à base de metacrilato deve ser cuidadosamente avaliada para 

que os benefícios individuais destes recursos não sejam diminuídos quando 

utilizados conjuntamente. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Baseando-se nos resultados obtidos no presente estudo, julga-se lícito 

concluir que: 

 

A hipótese nula testada, que as alterações morfológicas na superfície 

dentinária causada pelos lasers utilizados não influem na capacidade seladora dos 

cimentos resinosos estudados foi rejeitada. 

Em dentes não irradiados, a qualidade da obturação do cimento EndoREZ® foi 

superior aos outros cimentos, com exceção ao Epiphany®. 

A irradiação da superfície dentinária, independente do laser utilizado, não 

prejudicou a adaptação e penetração dos cimento resinosos estudados. 

A irradiação laser foi capaz de influir no selamento final das obturações com 

cimentos resinosos. Os lasers de Nd:YAG e de diodo melhoram a qualidade do 

selamento dos espécimes obturados com o cimento AH Plus™. Em contrapartida, a 

irradiação da superfície dentinária com o laser de Nd:YAG influenciou negativamente 

o selamento dos grupos obturados com EndoREZ® e Epiphany SE®. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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