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RESUMO

Objetivo: Este estudo avaliou a influência do uso de diferentes lasers, associados ou 

não à aplicação de fluoreto de sódio, na prevenção da cárie radicular. Materiais e Método: 

Para este estudo, 128 espécimes de dentina radicular humana (4,25mm X 4,25mm e 3,00mm 

de espessura) foram divididos aleatoriamente em 8 grupos: (G1=nenhum tratamento, 

G2=aplicação de flúor gel, G3=irradiação com o laser Er:YAG, G4=aplicação de flúor gel + 

irradiação com o laser Er:YAG, G5=irradiação com o laser Nd:YAG, G6=aplicação de flúor 

gel + irradiação com o laser Nd:YAG, G7=irradiação com o laser CO2, G8=aplicação de 

flúor gel + irradiação com o laser CO2. Para os grupos que receberam irradiação laser, metade 

do espécime foi irradiada (���00mm2) e a outra metade não (região controle). Nos grupos que 

receberam flúor gel, este foi aplicado antes da irradiação laser por 4 minutos. Após o 

tratamento dos espécimes, estes foram submetidos a desafios cariogênicos (ciclos de pH) em 

soluções desmineralizante (pH=5,0) e remineralizante (pH=7,0), por 6 horas e 18 horas, 

respectivamente, completando um período experimental de 14 dias. A avaliação dos 

tratamentos realizados nos grupos experimentais foi feita através dos seguintes testes: 1-)

mensuração da porcentagem de desmineralização através de microscopia óptica – MO; 2-)

avaliação da morfologia da superfície irradiada através de microscopia eletrônica de 

varredura – MEV; 3-) análise da microdureza das paredes de fundo da dentina radicular 

desmineralizada em diferentes profundidades através do teste de microdureza longitudinal;

4-) quantificação da porcentagem dos elementos cálcio, fósforo e flúor através de micro 

análise por energia dispersiva de raios X – EDS. Os dados foram submetidos a diferentes 

testes estatísticos, dependendo da propriedade analisada. Resultados: Os lasers Nd:YAG e 



CO2 foram mais eficazes na diminuição da porcentagem de desmineralização do que o laser

Er:YAG. A menor porcentagem de desmineralização foi observada no G7. Na microscopia 

eletrônica da varredura, o laser Er:YAG proporcionou mudanças mais satisfatórias que os 

demais, na medida em que observou-se uma dentina mais lisa e homogênea, sem trincas ou 

áreas de carbonização. O laser Er:YAG também foi superior no aumento da resistência ácida 

da dentina, quando avaliada pelo teste de microdureza. O G3 obteve os maiores valores 

médios de microdureza Knoop. Em relação à análise de EDS, houve uma tendência de 

incorporação do flúor nas áreas irradiadas, principalmente após irradiação com os lasers

Er:YAG e CO2. Conclusões: Todos os lasers testados apresentaram resultados promissores na 

prevenção da cárie radicular e, para as propriedades analisadas, não houve sinergismo 

resultante da aplicação de flúor gel previamente à irradiação laser.

Palavras-chave: Lasers na Odontologia; cárie radicular; prevenção.
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ABSTRACT

Objective: This study evaluated the influence of different lasers, associated or not with 

sodium fluoride application, in the prevention of root caries. Materials and Methods: For this 

study, 128 specimens of human root dentin (4.25mm X 4.25mm and 3.00mm thick) were 

randomly divided into 8 groups: (G1=no treatment, G2=application of fluoride gel, G3= 

Er:YAG laser irradiation, G4=application of fluoride gel + Er:YAG laser irradiation, G5= 

Nd:YAG laser irradiation, G6=application of fluoride gel + Nd:YAG laser irradiation, 

G7=CO2 laser irradiation, G8= application of fluoride gel + CO2 laser irradiation. For the 

groups that received laser irradiation, half of the specimen was irradiated (�����mm2) and the 

other half was not (control region). In the groups that received fluoride gel, this was applied 

before laser irradiation for 4 minutes. After treatment of samples, these were submitted to a 

cariogenic challenge (pH cycles) in demineralizing (pH=5.0) and remineralizing (pH=7,0)

solutions for 6 hours and 18 hours, respectively, completing an experimental period of 14 

days. The evaluation of the proposed treatments in the experimental groups was performed 

using the following tests: 1-) measurement of the percentage of demineralization by light 

microscopy – MO; 2-) assessment of the morphology of the irradiated surface by scanning 

electron microscopy – MEV; 3-) microhardness analysis of the bottom walls of demineralized

root dentin at different depths through the test of longitudinal microhardness; 4-)

quantification of the percentage of the elements calcium, phosphorus and fluoride through 

micro analysis by energy dispersive X-ray - EDS. Data were submitted to different statistical 

tests, depending on the analyzed property. Results: Nd:YAG and CO2 lasers were more 

effective in decreasing the percentage of demineralization than the Er:YAG laser. The lowest 



percentage of demineralization was observed in the G7. In the scanning electron microscopy, 

the Er:YAG laser provided more satisfactory changes than the others, considering that there 

was a more smooth and homogeneous dentine, without cracks or carbonization areas. The 

Er:YAG laser was also greater in increasing the acid resistance of the dentin, when evaluated 

by microhardness test. The G3 obtained the highest average values of Knoop microhardness. 

Regarding the analysis of EDS, there was a tendency of incorporating fluoride in the 

irradiated areas, especially after irradiation with Er:YAG and CO2 lasers. Conclusions: All 

the tested lasers showed promising results in the prevention of root caries and for the analyzed

properties, no synergism resulting from the application of fluoride gel prior to laser irradiation

was found.

Keywords: Lasers in Dentistry; root caries; prevention.
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1. INTRODUÇÃO

O aumento da longevidade de vida da população brasileira (IBGE 2010), associado à 

crescente difusão de conceitos da odontologia preventiva entre profissionais e pacientes, tem 

contribuído, de maneira geral, para uma melhor saúde bucal e para a manutenção de um maior 

número de elementos dentais, por um período mais prolongado de tempo, em adultos e idosos.

Em virtude disso vem ocorrendo um aumento na incidência de cárie radicular, sendo 

atualmente a lesão mais prevalente a atingir a população idosa. A lesão de cárie radicular já é 

considerada uma das principais causas de perda dos dentes em adultos, sendo que o problema se 

agrava com o envelhecimento do indivíduo (Bowden et al. 1990; Beck 1993; Zambon, Kasprzak 

1995). Este fato se deve à exposição das raízes (por doença periodontal ou mesmo 

fisiologicamente), ao consumo de dieta cariogênica, ao controle de biofilme deficiente, à 

colonização por um biofilme específico (Shu et al. 2000) e a problemas crônicos de saúde que 

refletem na diminuição do fluxo salivar e em alterações na composição da saliva (Saunders, 

Handelman 1992).

Ao se considerar a individualidade do paciente, pode-se definir, com base nos fatores 

diretamente relacionados à cárie – hospedeiro, substrato cariogênico e microbiota específica –

situações onde o risco do seu desenvolvimento é evidenciado. Assim, destacam-se a exposição 

da superfície radicular (hospedeiro), a dieta cariogênica (substrato) e o controle do biofilme
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deficiente (microbiota específica) que, ao interagirem em função do tempo, levam à formação e 

progressão da cárie. Outros fatores, tais como fluxo e composição salivar, capacidade tampão, 

contato com fluoretos e história passada de cárie, que influenciam indiretamente o 

desenvolvimento de cárie radicular, também possibilitam determinar o maior ou menor risco de 

desenvolvimento da lesão (Fejerskov et al. 1991; Kidd, Fejerskov 2004).

A maior prevalência das lesões de cárie radicular ocorre em função do aumento da idade 

(Gustafsson et al. 1954; Katz 1980; Gustavsen et al. 1988; Fure, Zickert 1990; Varrela 1991;

Joshi et al. 1994). Pacientes parcial ou totalmente incapacitados de realizarem procedimentos de 

higiene bucal, bem como os pacientes sob cuidados médico-hospitalares também são mais 

propensos ao seu desenvolvimento (MaccEntee et al. 1993).

As lesões de cárie radicular geralmente estão localizadas próximas à junção cemento-

esmalte, considerada como um sítio de maior retenção de biofilme (Nyvad, Fejerskov 1982;

Fejerskov 1994; Wefel 1994; Fejerskov, Nyvad 1996) e ocorrem quando o dente afetado 

apresenta a gengiva marginal retraída. Nestas situações, há exposição prévia do cemento e/ou 

dentina ao meio bucal. Entretanto, podem também estar localizadas subgengivalmente, 

associadas às bolsas periodontais (Sugihara et al. 2010).

Os primeiros sinais das lesões são caracterizados por pequenas áreas descoloradas e bem 

definidas, que se estendem ao longo da superfície radicular, coalescendo e formando lesões 

maiores. A maioria das lesões é rasa e de progressão lenta (Nyvad, Fejerskov 1982; Zambon, 

Kasprzak 1995; Banting 2001) e, radiograficamente, estas lesões iniciais aparecem como uma 

zona radiolúcida na raiz. O cemento, no terço cervical da raiz dos dentes, apresenta uma

espessura em torno de 30 a 50µm. Por isso, deve-se notar que, na maioria dos casos, a escovação 

inadequada dos dentes ou a raspagem imprópria das superfícies da raiz danifica ou remove o 
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cemento radicular, propiciando a presença de dentina exposta (Frank 1990). Em relação à cor, a 

cárie radicular ativa apresenta-se amarela e marrom clara; quando as lesões estão inativas, a cor 

das lesões se torna mais escurecida (Nyvad, Fejerskov 1982; Kidd 1989; Ravald, Birkhed 1991).

Numa comparação entre cárie radicular e coronária, a possibilidade de desenvolvimento 

da primeira frente a um mesmo desafio cariogênico é maior devido à diferença na composição 

química e estrutural dos tecidos acometidos, pois o esmalte possui um pH crítico de dissolução 

em torno de 5,2 a 5,7 enquanto que o pH crítico para o cemento e a dentina é de apenas 6,0 a 6,7 

(Hoppenbrouwers et al. 1987; Eliassom et al. 1992; Wefel 1994). Isto pode ser explicado pela 

diferente composição dos tecidos envolvidos. O cemento e a dentina são tecidos que possuem 

maior quantidade de água, carbonatos e matéria orgânica, o que faz com que as lesões se iniciem 

em um pH mais alto do que para o esmalte (Eliassom et al. 1992; Wefel 1994). Como a dentina 

apresenta maior predisposição à perda de minerais, observa-se que uma dieta mesmo sem altas 

concentrações de carboidratos pode ser cariogênica para a superfície radicular, se associada a 

uma microbiota específica (Sumney, Jordan 1974; Seichter 1987; Fure, Zickert 1990; Keltjens et 

al. 1993).

Em relação à microbiota, o Streptococcus mutans representa o principal agente etiológico 

da cárie dental em humanos, já demonstrado em estudos de detecção por métodos de cultivo 

laboratorial (Li et al. 2003) e por métodos moleculares (Becker et al. 2002). O sucesso da 

colonização por estreptococos é atribuído a três fatores: 1-) habilidade deste microrganismo em 

aderir a quase todas as superfícies presentes em seu ambiente natural, 2-) capacidade em utilizar 

rapidamente nutrientes disponíveis sob oscilações nas condições do meio e 3-) habilidade em 

tolerar, resistir ou mesmo destruir as defesas imunológicas do hospedeiro (Jenkinson, Lamont 

1997). Este microrganismo reúne vários fatores de virulência para o desenvolvimento da cárie 
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dental, como a acidugenicidade e aciduricidade, a capacidade de adesão e acúmulo nas 

superfícies dentárias e a síntese de polissacarídeos intracelulares, como forma de armazenamento 

de substrato e de proteínas extracelulares solúveis e insolúveis em água (Loesche 1986;

Hajishengallis, Michalek 1999).

Em relação à microbiota envolvida no aparecimento e desenvolvimento da cárie 

radicular, ainda existem muitas controvérsias na literatura. Enquanto enfatizava-se a importância 

do Actinomices como principal agente etiológico da cárie radicular (Ellen et al. 1985), estudos 

mais recentes (Lynch, Beighton 1994; van Houte 1994) enfatizaram a importância do S. mutans e

do Lactobacillus, indicando que o papel daqueles microrganismos era menor do que o descrito. 

Acredita-se que a presença de microrganismos proteolíticos é importante para o início e 

progressão da cárie radicular, principalmente quando há associação do S. mutans e do 

Lactobacillus.

Devido ao difícil acesso à lesão e isolamento do campo operatório nestes tipos de lesões, 

o conhecimento da doença cárie, bem como das medidas de prevenção já estabelecidas ou que 

estão em estudo, parece ser a maneira mais racional de se controlar essa doença e dessa forma 

evitar, num futuro próximo, a alta prevalência da mesma num grupo populacional que se torna 

cada vez maior.

O processo físico-químico de desmineralização versus remineralização que ocorre entre 

esmalte e o ambiente oral é observado também na superfície radicular (Fejerskov, Nyvad 1996;

Nyvad et al. 1997). Os íons flúor podem interferir no processo físico-químico da formação e 

progressão da cárie, inibindo a desmineralização e potencializando a remineralização (Thylstrup, 

Fejerskov 1995; Thevadass et al. 1996; ten Cate 1999; Featherstone 2000). Em altas 

concentrações também podem atuar sobre o metabolismo bacteriano, reduzindo a formação de 
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ácidos (Hamilton 1990). Contudo, o efeito do flúor é parcial, uma vez que não impede a 

instalação da doença frente a um alto desafio cariogênico. Além disso, pesquisas têm mostrado 

que as lesões de cárie radicular envolvem tanto a desmineralização quanto a destruição da matriz 

orgânica da dentina (Frank 1990; Nyvad, Fejerskov 1990; Schupbach et al. 1990). Portanto, 

torna-se extremamente necessário o desenvolvimento de métodos alternativos que interfiram 

positivamente no processo de DES/RE, no sentido de se buscar a prevenção dos tecidos dentais.

Uma opção promissora para a prevenção é a utilização da irradiação laser. Desde a 

demonstração do aumento da resistência ácida do esmalte dental irradiado com o laser de rubi 

(Sognnaes, Stern 1965), muitos trabalhos têm sido realizados na área de prevenção de cárie e têm 

demonstrado a redução de solubilidade do esmalte dental após a irradiação com lasers de alta 

intensidade.

Estudos sobre os efeitos dos lasers (Kantola 1972; Featherstone et al. 1998; Kantorowitz 

et al. 1998) têm se concentrado no aumento da resistência à cárie através da redução da 

velocidade de desmineralização da subsuperfície de esmalte e dentina, contudo se desconhece as 

exatas razões que levam à inibição da formação de lesões cariosas com a utilização de lasers.

Os relatos da literatura (Mccormack et al. 1995; Featherstone et al. 1998; Kantorowitz et 

al. 1998) têm demonstrado que a irradiação do esmalte dental com lasers tem promovido 

redução significativa da perda mineral. Já em relação à dentina, observa-se ocorrência de 

inibição do processo de desmineralização através da formação de zonas de recristalização, fusão 

e derretimento deste tecido em virtude da utilização de altas densidades de energia (Kantola 

1972; Nelson et al. 1986; Nammour et al. 1992). No entanto, considerando que o conteúdo 

mineral da dentina é muito menor que do esmalte e ela possui características estruturais 

diferentes (Featherstone 1994), a densidade de energia necessária para modificá-la positivamente 
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em relação à resistência ácida parece ser menor do que a utilizada para o esmalte (Rodrigues et 

al. 2004).

A irradiação da dentina também pode aumentar a concentração mineral da mesma através 

da remoção preferencial da água e proteínas inerentes a este tecido. O emprego de laser pode 

promover a recristalização da dentina, o crescimento do tamanho dos cristais de hidroxiapatita e 

a formação de uma dentina de maior grau de cristalinidade, estruturalmente modificada, que se 

assemelha à estrutura cristalina da hidroxiapatita do esmalte normal (Kantola 1972; Magalhães et 

al. 2008).

O emprego do laser CO2

Uma vez que são escassos os estudos que avaliaram o efeito de lasers sobre a prevenção 

de lesões de cárie de superfície radicular associado ou não ao flúor, é importante a realização de 

associado com flúor pode proporcionar um efeito sinérgico de 

inibição da desmineralização, pois pode proporcionar a incorporação do flúor dentro da estrutura 

cristalina (Gao et al. 2006). Além disso, o laser Nd:YAG associado ao flúor tem demonstrado 

que pode promover uma maior absorção de íons fluoreto na dentina irradiada comparada com a 

não irradiada (Glauche et al. 2005), contudo o efeito sobre a resistência à desmineralização ainda 

não está claro. O laser Er:YAG já demonstrou ser eficiente em aplicações dentárias devido à alta 

absorção do seu comprimento de onda (2,94µm) pela água (Braun et al. 2010), revelando, por 

exemplo, sua alta eficácia na redução do diâmetro dos túbulos dentinários sob a condição 

específica de não utilizar refrigeração, obliterando parcialmente os túbulos dentinários abaixo do 

limiar de ablação (Schwarz et al. 2002). Segundo estudos prévios (Aranha et al. 2005; Cakar et 

al. 2008) a utilização deste dispositivo diminuiu o fluido dentinário pela evaporação das camadas

superficiais. 
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estudos in vitro que avaliem o uso de lasers para que se consiga determinar o potencial 

cariostático destes equipamentos na superfície dentinária.

 



2.Proposição 
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2. PROPOSIÇÃO

O objetivo desse estudo in vitro foi avaliar a efetividade do uso de lasers no tratamento 

de prevenção do desenvolvimento da lesão de cárie radicular formada após desafio cariogênico 

(ciclos de pH), analisando a influência do tipo de laser (Er:YAG, Nd:YAG e CO2

- porcentagem de desmineralização através de microscopia óptica – MO;

) associado ou 

não ao flúor, por meio das análises de:

- morfologia da superfície irradiada através de microscopia eletrônica de varredura – MEV;

- microdureza das paredes de fundo da dentina radicular desmineralizada em diferentes 

profundidades através do teste de microdureza longitudinal;

- quantificação dos elementos cálcio, fósforo e flúor através de micro análise por energia 

dispersiva de raios X – EDS.

 



3.Materiais e Métodos
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Aspectos éticos

O presente estudo foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Anexo 1) e teve início após a 

aprovação do mesmo (Processo no 2009.1.87.58.0 - CAAE no 0009.0.138.000-09).

3.2 Teste preliminar

Com o objetivo de se determinar a melhor distância de irradiação para que os parâmetros 

fossem sub-ablativos, realizou-se este estudo preliminar com os lasers Er:YAG, Nd:YAG e CO2

Empregou-se a superfície da dentina radicular bovina para avaliar as alterações 

morfológicas através de microscopia eletrônica de varredura. Para isso, dezesseis amostras 

(5X5mm) obtidas de dezesseis incisivos bovinos foram divididas aleatoriamente em 8 grupos 

(n=2). Metade de cada espécime (2,5X5mm) foi irradiada (modo varredura) usando os seguintes 

parâmetros: G1: irradiação com o laser Er:YAG – 60mJ/2Hz; fluxo de água de 2,0mL/min e 

distância de irradiação de 4mm; G2: similar ao G1, com distância de irradiação de 8mm; G3: 

similar ao G1, com distância de irradiação de 16mm; G4: irradiação com laser Nd:YAG –

0,5W/10Hz, sem refrigeração, modo contato; G5: similar ao G4, com distância de irradiação de 

.
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1mm; G6: irradiação com o laser CO2 – 0,2W/20Hz, sem refrigeração e distância de irradiação 

de 6mm; G7: similar ao G6, com distância de irradiação de 8mm; G8: similar ao G6, com 

distância de irradiação de 10mm. A outra metade de cada espécime foi mantida como controle 

(sem irradiação) para análise comparativa. Após isso, as amostras foram preparadas e analisadas 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As imagens obtidas foram avaliadas 

qualitativamente através da comparação da área irradiada com a área controle. O laser Er:YAG 

mostrou nas distâncias de 4 e 8mm uma dentina mais homogênea, sem muitas alterações 

morfológicas. A irradiação com o laser Nd:YAG foi mais satisfatória na distância de 1mm, pois 

apresentou mínima ablação na superfície. Por fim, o laser CO2

A partir dos resultados obtidos nesta etapa, tornou-se possível a determinação da 

distância que foi utilizada para cada laser juntamente com os parâmetros sub-ablativos de 

irradiação.

resultou em mudanças

superficiais quando a distância de irradiação foi 8mm, seguida de 10mm, entretanto, pequenas

áreas de ablação também foram observados com o uso deste laser. Dessa forma, pode-se 

observar que todos os lasers utilizados podem modificar a estrutura da superfície da dentina 

radicular e cada equipamento tem uma distância ideal de irradiação para promover mínimas 

alterações na superfície, sem áreas ablacionadas e sem trincas e fraturas (Lepri et al. 2010).

3.3 Delineamento experimental

O fator em estudo foi: tratamento dos espécimes em oito níveis (nenhum tratamento, 

aplicação de flúor gel, irradiação com o laser Er:YAG, aplicação de flúor gel + irradiação com o 

laser Er:YAG, irradiação com o laser Nd:YAG, aplicação de flúor gel + irradiação com o laser
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Nd:YAG, irradiação com o laser CO2, aplicação de flúor gel + irradiação com o laser CO2

Este estudo foi realizado por meio de um delineamento em blocos completos 

casualizados, com uma repetição de cada grupo experimental por bloco. As variáveis de resposta 

quantitativa foram: porcentagem de desmineralização, microdureza longitudinal e porcentagem 

dos elementos cálcio, fósforo e flúor. A morfologia da superfície irradiada representou a variável 

de resposta qualitativa.

). A 

amostra do experimento foi de 128 espécimes de dentina radicular humana divididos nestes 8 

grupos (n=16).

3.4 Seleção dos dentes

Foram selecionados molares humanos irrompidos, em função (observado se havia 

pequenas facetas de desgaste), com raízes completamente formadas, extraídos por razões não 

relacionadas a esta pesquisa e provenientes do Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Anexo 2). Os dentes foram limpos com curetas 

periodontais e pasta de pedra pomes com água aplicada com escovas de Robinson. Em seguida, 

realizou-se com auxílio de uma sonda exploradora o exame visual em estereomicroscópio (Nikon 

Inc. Instrument Group, Melville, NY, EUA) para seleção dos dentes para o estudo. A 

esterilização dos dentes foi realizada com solução de formalina 10% (pH=7,0) preparada com 

tampão fosfato, na qual ficaram imersos durante uma semana; foram lavados abundantemente e 

então, armazenados em água destilada e deionizada a 4oC, trocando a água diariamente até 

completar um período de 7 dias.
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3.5 Preparo dos espécimes

As raízes dentais foram separadas dos remanescentes coronários utilizando-se um disco 

diamantado sob refrigeração à água, acoplado em uma máquina de corte (Minitom, Struers A/S, 

Copenhagen, DK-2610, Denmark). Em seguida, as raízes foram cortadas no sentido mésio-distal, 

obtendo-se assim duas metades (uma vestibular e outra lingual/palatina). Cada metade radicular 

foi novamente seccionada para a obtenção de blocos de dentina de 4,25mm X 4,25mm e 3,00mm 

de espessura, resultando em uma área superficial de aproximadamente 18,0mm2

Metade do espécime foi irradiada (����mm

.

2) e a outra metade não (região controle). Para 

proteger a área que não seria irradiada, foram recortados pedaços de fita isolante no tamanho de 

����mm2

A Figura 1 mostra detalhes da fase de preparo dos espécimes.

, que foram posicionados sobre a superfície da dentina radicular e que foram removidos 

após os tratamentos. Foram feitas marcas em uma das laterais para determinar o lado controle do 

espécime.
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Figura 1. Preparo dos espécimes
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3.6 Tratamento dos espécimes/grupos experimentais

Realizou-se o tratamento dos espécimes com os diferentes lasers, associados ou não ao 

flúor gel, de acordo com os grupos (n=16) descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Tratamento empregado nos diferentes grupos

Grupo Tratamento

G1 Nenhum tratamento (controle)

G2 Aplicação de NaF

G3 Irradiação com o laser Er:YAG

G4 Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser Er:YAG

G5 Irradiação com o laser Nd:YAG

G6 Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser Nd:YAG

G7 Irradiação com laser CO2

G8 Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser CO2

As formas de aplicação dos tratamentos foram:

- flúor em gel, composto por 2% de flúor gel neutro (Flugel DFL®) aplicado na superfície da 

dentina com microbrush e deixado por 4 minutos. Após esse tempo, o excesso do gel foi 

removido com gaze. O símbolo químico NaF, escrito nas tabelas e durante o texto, indica 

fluoreto de sódio a 2%.

- o equipamento de laser Er:YAG modelo Kavo Key Laser II (Kavo Co., Biberach, Alemanha), 

com alta densidade de potência, comprimento de onda de 2,94µm, energia ajustável de 60 a 

500mJ, freqüência de 1 a 15Hz, duração de pulso de 250 a 500µs, distância focal ideal de 

12,0mm entre a lente de saída do feixe e o tecido alvo. Por apresentar comprimento de onda 
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localizado na região do infravermelho do espectro eletromagnético, um laser diodo 

(comprimento de onda=635nm; potência=1mW) foi usado como feixe guia. O diâmetro da saída 

da ponta é de 0,63mm. Para o tratamento da superfície radicular o feixe foi empregado no modo 

não-contato, desfocado, com energia por pulso de 60mJ (subablativo) e taxa de repetição de 2Hz. 

A distância entre a lente de saída do laser e o alvo foi de 4,0mm, determinada em estudo 

preliminar. Os espécimes receberam o tratamento deste laser com refrigeração à água e fluxo 

constante de 2,0mL/minuto, que foi regulado por meio de uma válvula localizada na parte 

superior da caneta (contra-ângulo laser 2051) conectada ao equipamento laser por meio de uma 

fibra óptica.

- o equipamento de laser Nd:YAG modelo SmartFile (DEKA, Itália), com alta densidade de 

potência, comprimento de onda de 1,064µm, freqüência de 1Hz a contínua Este laser apresenta 

comprimento de pulso de 250µm e taxa de repetição de 5 a 10Hz. A irradiação foi realizada 

perpendicularmente à amostra utilizando uma fibra de quartzo com diâmetro de 300µm,

desfocado, no modo não-contato com a distância de irradiação empregada de 1,0mm, 

determinada em estudo preliminar. Foi empregada a potência de 0,5W e taxa de repetição de 

10Hz. Os espécimes receberam o tratamento deste laser sem refrigeração.

- o equipamento de laser CO2

Para todos os lasers utilizados, a padronização da distância foi realizada utilizando-se um 

dispositivo que acopla a caneta do laser a uma distância pré-estabelecida. O segmento foi 

modelo PC015A 15W (Shanghai Jue Hua Laser Tech. 

Development Co. Ltd.). Para o tratamento da superfície radicular, o feixe foi empregado no 

modo não-contato, desfocado, com potência de 0,2W e taxa de repetição de 20Hz. A distância 

entre a lente de saída do laser e o alvo foi de 8,0mm, determinado em estudo preliminar. Os 

espécimes receberam o tratamento deste laser sem refrigeração.
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posicionado numa base que se movimenta, permitindo que toda a superfície do espécime que 

receberia a irradiação laser fosse irradiada na mesma distância (modo varredura). O tempo total 

de irradiação para cada espécime foi 10 segundos.

Para os grupos em que houve associação flúor + laser, primeiramente o flúor em gel foi 

aplicado na superfície da dentina com microbrush e deixado por 4 minutos. Após esse tempo, o 

excesso do gel foi removido com gaze e a irradiação laser foi realizada na sequência.

A descrição detalhada dos parâmetros utilizados para cada tipo de laser está apresentada 

na Tabela 2.

Tabela 2. Parâmetros dos lasers dos grupos experimentais

Parâmetros
Lasers

Er:YAG Nd:YAG CO2

Fabricante
Kavo Co., 

Alemanha
Deka, Itália

Shanghai Jue Hua Laser 

Tech. Development 

Co. Ltd., China

Modelo do 

equipamento

Kavo Key Laser II Smartfile PC015-A

Comprimento de onda 

(nm)

2.940 1.064 10.600

Taxa de repetição (Hz) 2 10 20

Diâmetro aproximado 

do feixe (mm)

0,63 0,30 0,40

Distância de irradiação 

(mm)

4 1 8

Potência de saída 0,6W 0,5W 0,2W

Fluxo de água 2,0mL/min Sem refrigeração Sem refrigeração

Tempo de irradiação (s) 10 10 10
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3.7 Análise morfológica em microscópio eletrônico de varredura (MEV) – 1ª Análise

Após a irradiação laser, três espécimes de cada grupo foram preparados para serem 

analisados em MEV (n=3). Nesta primeira análise em MEV, estes espécimes foram preparados 

imediatamente após a irradiação laser, ou seja, não foram submetidos aos ciclos de pH 

(DES/RE), com intuito de verificar a ação do tratamento sobre o substrato sem ação do processo 

des/re. Estas amostras foram imersas em solução de glutaraldeído (2,5%) tamponado com

cacodilato de sódio (0,1M) com pH=7,4 por doze horas a 4ºC. Em seguida, foram imersas em 

10mL de tampão cacodilato de sódio (0,1M) em pH=7,4 por uma hora e após foram lavados com 

água destilada por um minuto. A desidratação foi realizada em série crescente de etanol 25%, 

50% e 75% por 20 minutos cada, 95% por 30 minutos e 100% por 60 minutos e então deixados 

em HMDS por 10 minutos (Raucci-Neto et al. 2012) (Figura 2). Cada grupo teve as amostras 

fixadas em stubs, com a superfície tratada voltada para face superior para a análise da superfície, 

usando fita adesiva apropriada e metalizada com cobertura de ouro. Foi utilizado o Microscópio 

Eletrônico de Varredura FEG-XL30 (JEOL Ltd, Tokyo 190-0012, Japan) operando em 25KV

(Figura 3). Foi feita a varredura de toda a superfície para verificar as alterações causadas no 

tecido dentinário, comparando a área irradiada com a área não-irradiada. Foram feitas 

fotomicrografias das áreas mais representativas de cada região.
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Figura 2. Esquema da desidratação em série crescente de etanol.

Figura 3. Imagem dos espécimes fixados no stub e recobertos com uma fina camada de ouro (A) 

e microscópio eletrônico de varredura utilizado para análise morfológica (B).
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3.8 Ciclos de pH

Dez amostras de cada grupo foram submetidas à ciclagem de pH para simular uma 

situação de altíssimo risco a cárie (n=10). Cada amostra foi mergulhada em recipientes plásticos,

de modo a deixar exposta apenas a superfície da dentina em estudo (4,25mmX4,25mm), 

correspondente à área irradiada e área controle. Assim, as amostras foram armazenadas 

individualmente, em recipientes nos quais foram adicionadas as soluções desmineralizante 

(DES) e remineralizante (RE).

A solução desmineralizante (2mmol/l de cálcio, 2mmol/l de fosfato e 75mmol/l de 

acetato em pH=4,6) foi colocada nos recipientes/espécimes e o volume foi determinado de 

acordo com a área exposta de cada fragmento e permaneceram imersas por 6 horas (Featherstone 

1996). Depois disso, foram removidas e lavadas com água destilada e deionizada por 10

segundos e levemente secas com papel absorvente. Em seguida, as amostras receberam a solução 

remineralizante (1,5mmol/l de cálcio, 0,9mmol/l de fosfato, 150mmol de cloreto de potássio e 

20mmol/l de tampão cacodilato de pH=7,0) que apresenta um grau de saturação dos minerais 

semelhante à saliva, e semelhante ao proposto por ten Cate & Duijsters (1982), e ficaram imersas 

nesta por 18 horas.

As soluções DES e RE foram substituídas diariamente, e as ciclagens ocorreram por 2 

semanas (Figura 4), sendo que após 5 dias as amostras ficaram individualmente imersas em 

solução remineralizante por 2 dias (final de semana), totalizando então, um período experimental 

de 14 dias (definido em estudo piloto). As amostras ficaram armazenadas em estufa a 37oC

durante todo este período.
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Figura 4. Metodologia empregada para ciclagem de pH

3.9 Seccionamento dos espécimes para análise de profundidade de desmineralização e 

microdureza longitudinal

Após o desafio cariogênico, os espécimes foram lavados com água deionizada, a 

superfície tratada foi protegida com cera e incluiu-se em resina acrílica transparente, de modo 

que a superfície tratada ficou livre. Em seguida, foram levados à máquina de corte e seccionados, 

dividindo-se a área exposta ao meio, tomando-se o cuidado que tanto a área experimental como a 

área controle estivesse na mesma secção (Figura 5). Uma metade foi destinada à obtenção de 

duas finas secções para análise da profundidade de desmineralização por microscopia óptica. A 

outra metade foi utilizada para o teste de microdureza longitudinal.



 

 

39 

Figura 5. Desenho esquemático da secção dos espécimes

3.10 Análise da profundidade de desmineralização em microscópio óptico

As amostras examinadas em microscópio óptico (n=10) foram seccionadas 

longitudinalmente com secções de aproximadamente 0,5mm de espessura (2 secções por 

espécime). As secções foram planificadas e polidas manualmente utilizando lixas d’água de 

granulação #1200, até chegar a uma espessura entre 100-150µm (Figura 6). As secções foram 

então observadas em um microscópio óptico (Zeiss) utilizando água como meio de embebição. 

As imagens foram capturadas e digitalizadas para análise da superfície adjacente à irradiação e 

com auxílio de um software (AxioVision Rel. 4.8.2) foi medida a profundidade da lesão em mm2

de toda extensão da área exposta. A análise foi realizada com objetiva de 5x, tendo um aumento 

final de 50x após a captura da imagem.

AE AC 

AE AC 

AE AC 

Microdureza 

Microscopia óptica 
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Figura 6. Preparo do espécime para avaliação em microscopia óptica

3.11 Microdureza longitudinal

Após a secção dos espécimes (n=10), a metade destinada à análise de microdureza foi 

levada em politriz (Arotec® APL-4, Brasil), sob refrigeração, utilizando-se lixas d’água 600 e 

1200 nessa ordem e disco de feltro com pasta de alumina, para polimento, até a obtenção de uma 

superfície lisa e brilhante. Posteriormente, os espécimes foram limpos por 10 minutos em 

ultrasson. Foi utilizado um microdurômetro (Shimadzu Micro Hardness Tester HMV-2000, 

Japan), com auxílio de um penetrador de diamante para dureza Knoop (KHN) aplicando uma 

carga de 10gf com duração de 20 segundos, de maneira que a ponta do penetrador permaneceu 
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perpendicular à subsuperfície de dentina. As penetrações foram realizadas na região de 

subsuperfície da lesão formada, tanto da área irradiada como da área controle. A primeira 

marcação foi localizada 30µm abaixo da região mais funda da lesão de cárie e as marcações 

seguintes foram feitas a 60µm, 90µm e 120µm, na mesma direção. Para cada profundidade 

foram realizadas 3 medidas, com distância aproximada de 500µm entre elas. A profundidade de 

200µm também foi examinada para certificar que as 4 profundidades mensuradas terminaram 

antes do final da lesão (Figura 7). Uma média dos valores de microdureza Knoop foi obtida para 

cada amostra. Ás áreas controle de cada grupo foram empregadas para comparação entre elas e 

determinação da similaridade dos grupos. Como a análise prévia estatística mostrou similaridade, 

pode-se realizar apenas a comparação da microdureza das áreas tratadas e determinar a diferença 

delas em relação ao grupo controle. Os dados foram comparados com testes estatísticos listados 

abaixo.

Figura 7. Representação das profundidades analisadas no teste de microdureza
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3.12 Análise morfológica em microscópio eletrônico de varredura (MEV) – 2ª Análise

Após a irradiação laser, seguida dos ciclos de pH (DES/RE), três novos espécimes de 

cada grupo, diferentes daqueles espécimes utilizados na primeira análise em MEV, foram 

preparados para serem analisados em MEV (n=3). Nesta segunda análise em MEV, estes 

espécimes foram preparados após a irradiação laser seguida dos ciclos de pH (DES/RE). Os 

passos para preparo e análise em MEV são os mesmos descritos anteriormente, porém nesta 2ª 

Análise o microscópio operou em 10KV. Novamente comparou-se a área irradiada com a área 

não-irradiada.

3.13 Quantificação dos elementos cálcio, fósforo e flúor através de micro análise por 

energia dispersiva de raios-X (EDS)

O preparo das amostras foi o mesmo utilizado para a MEV, assim como o microscópio 

(n=3). As amostras analisadas foram as mesmas utilizadas na 1ª Análise em MEV (sem DES/RE) 

ou então na 2ª Análise em MEV, ou seja, espécimes irradiados e posteriormente submetidos aos 

ciclos de pH (DES/RE). Foram mensuradas as porcentagens dos elementos cálcio, fósforo e flúor 

e foi realizada a comparação da área irradiada com a área controle.

3.14 Análise dos Dados

Foram realizados diferentes testes estatísticos para cada propriedade analisada, descritos 

a seguir:
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- Análise morfológica da superfície: realizou-se análise qualitativa e comparativa entre os 

grupos com as imagens obtidas em microscopia eletrônica de varredura, tanto dos espécimes não 

submetidos aos ciclos de DES/RE (1ª Análise da MEV) quanto com os espécimes submetidos

aos ciclos de DES/RE (2ª Análise da MEV).

- Profundidade de desmineralização: após análise dos dados, observou-se que a distribuição não 

foi normal. Desta forma, os dados foram submetidos ao teste estatístico não-paramétrico 

Kruskal-Wallis com nível de confiança estabelecido em 5%.

- Microdureza longitudinal: uma vez verificada que a distribuição dos dados foi normal 

(Shapiro-Wilks) e homogênea (Levene’s), estes foram submetidos à Análise de Variância 

(ANOVA) a um critério com ��	
��������������ção das médias, realizou -se o teste de Fisher 

LSD, estabelecendo novamente o nível de confiança em 5%.

- Quantificação dos elementos cálcio, fósforo e flúor: obteve-se a proporção lado irradiado/lado 

não irradiado de cada íon analisado por EDS e realizou-se análise descritiva dos dados.

 



4.Resultados
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4. RESULTADOS

4.1 Morfologia da superfície irradiada visualizada através de microscopia eletrônica de 

varredura – 1ª Análise

As imagens de microscopia eletrônica de varredura estão apresentadas na Figura 8. O

grupo G1 apresentou morfologia diferente de todos os outros grupos experimentais. No grupo G2 

alguns túbulos ficaram abertos após a aplicação do NaF. Os grupos G3, G5 e G7 apresentaram 

pequenas trincas (setas), sendo que no G5 e G7 houve áreas isoladas de carbonização e fusão 

(asteriscos). Nos grupos G4, G6 e G8 a aplicação prévia do NaF permitiu uma ação mais branda 

na dentina radicular, com ausência de fusão e trincas menores.
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Figura 8. Análise morfológica (1000x) de cada grupo experimental na 1ª Análise de MEV
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4.2 Porcentagem de desmineralização obtida através de microscopia óptica

Na análise dos dados observou-se diferença estatística entre os tratamentos superficiais 

(p<0,05), tendo o G4 (22,83%) apresentado resultados similares ao G3 (20,00%) e G1 – controle 

(19,08%) onde se observou maior porcentagem de desmineralização. O grupo controle (G1:

19,08%) apresentou diferença estatística significante (p<0,05) do G7 (CO2 sem flúor: 14,48%), 

que por sua vez apresentou os melhores resultados (menor porcentagem de desmineralização). 

Por sua vez, os grupos G5 (15,96%), G6 (15,72%), G7 (14,48%) e G8 (17,50%) foram similares 

entre si (Tabela 3). Os grupos de Er:YAG (21,41%) foram maiores que os grupos de Nd:YAG 

(15,84%) e os grupos de CO2 (15,99%). No grupo da aplicação de NaF (G2) a porcentagem de 

desmineralização foi de 16,17%. Na Figura 9 observam-se as imagens de microscopia óptica e a 

delimitação da porcentagem de desmineralização.

Figura 9. Visualização através de microscópio óptico e mensuração da porcentagem de 

desmineralização com o uso do Software Axio Vision
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Tabela 3. Valores de porcentagem de desmineralização (desvio padrão) obtidos nos grupos 

experimentais

Grupo Desmineralização (%)

Nenhum tratamento (controle) 19,08 (1,48)b,c

Aplicação de NaF 16,17 (1,11)ab

Irradiação com laser Er:YAG 20,00 (0,97)c

Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser Er:YAG 22,83 (2,15)c

Irradiação com o laser Nd:YAG 15,96 (1,07)ab

Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser Nd:YAG 15,72 (1,13)ab

Irradiação com o laser CO2 14,48 (1,55)a

Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser CO 17,50 (1,49)2
ab

* A mesma letra sobrescrita indica similaridade estatística (p>0,05)

4.3 Microdureza da dentina radicular desmineralizada obtida através de microdureza 

longitudinal

A Tabela 4 mostra os valores médios de microdureza (desvio padrão) nos grupos 

experimentais. Na análise dos dados observou-se diferença estatística entre os grupos tendo o 

grupo G3, irradiado com o laser Er:YAG, apresentado uma maior dureza e estatisticamente 

diferente de todos os grupos (p<0,05). Os demais grupos mostraram resultados similares em 

relação ao grupo controle. Imagens do teste de microdureza estão representadas na Figura 10.
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Tabela 4. Valores de microdureza Knoop (desvio padrão) dos grupos experimentais

Grupo Número de Microdureza Knoop

Nenhum tratamento (controle) 28,65 (3,59)a

Aplicação de NaF 28,50 (4,32)a

Irradiação com laser Er:YAG 41,30 (3,92)b

Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser Er:YAG 29,12 (4,73)a

Irradiação com o laser Nd:YAG 25,75 (4,03)a

Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser Nd:YAG 22,65 (3,01)a

Irradiação com o laser CO2 27,35 (4,12)a

Aplicação de NaF seguida de irradiação com o laser CO 23,90 (2,87)2
a

* A mesma letra sobrescrita indica similaridade estatística (p>0,05)

Figura 10.  Fotos obtidas no teste de microdureza
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4.4 Morfologia da superfície irradiada visualizada através de microscopia eletrônica de 

varredura – 2ª Análise

As imagens de microscopia eletrônica de varredura estão apresentadas na Figura 11. 

Pode-se observar presença de desmineralização superficial em todos os grupos, exceto no G7,

que apresentou desmineralização mais acentuada nas trincas (setas) proporcionadas pelo laser. 

Com o uso do laser Er:YAG, observou-se dentina radicular irradiada (G3 e G4) mais 

homogênea, com poucas irregularidades e com a rede colágena bem exposta e organizada. Por 

sua vez, os grupos G5, G6 e G8 apresentaram a rede de colágeno desorganizada e colabada. 

Houve áreas isoladas de carbonização (asteriscos) nos espécimes irradiados com os lasers

Nd:YAG e CO2 (G5 e G8, respectivamente). A irradiação com laser Nd:YAG sem aplicação 

prévia de NaF (G5) também causou trincas (setas).
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Figura 11. Análise morfológica (1000x) de cada grupo experimental na 2ª Análise de MEV
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4.5 Quantificação dos elementos cálcio, fósforo e flúor mensurados através de micro análise 

por energia dispersiva de raios X

O Quadro 1 apresenta os resultados obtidos nas análises de EDS.

Os espécimes foram irradiados e posteriormente submetidos aos ciclos de DES/RE na 2ª 

Análise de EDS, pois o objetivo do presente trabalho foi justamente avaliar o efeito dos lasers na 

prevenção de cárie radicular em condições de altíssimo risco à cárie (ciclagens de pH).

Através da comparação da proporção das porcentagens dos elementos químicos da área 

irradiada pela área não irradiada, observou-se que no grupo irradiado com laser CO2 a

porcentagem de cálcio foi 12% superior na área irradiada, enquanto o fósforo foi superior em 

16%. Para o laser Nd:YAG, houve pequeno decréscimo destes elementos de 4% e 1% para 

cálcio e fósforo, respectivamente. O laser de Er:YAG apresentou porcentagem superior de cálcio 

(7%) e fósforo (1%) na área irradiada, quando comparada à não irradiada. Em relação ao flúor, 

verificou-se uma tendência de incorporação deste íon após irradiação laser, principalmente após 

o uso do Er:YAG (27%) e CO2 (22%). A Figura 11 mostra exemplos de gráficos obtidos no 

EDS.
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Quadro 1. Porcentagem de cada elemento analisado nos diferentes grupos experimentais

Lado não irradiado Lado irradiado
Proporção lado 

irradiado/lado não 
irradiado

Tratamento Ca P F Ca P F Ca P F

1ª
 A

ná
lis

e

Er:YAG -
s/F - sem 
Des/RE 22,79 12,67 13,92 28,78 13,79 9,72 1,26 1,09 0,70

Er:YAG -
c/F - sem 
Des/RE 33,15 15,24 11,33 31,35 15,08 9,49 0,95 0,99 0,84

Nd:YAG -
s/F - sem 
DES/RE 29,84 12,39 9,50 28,89 12,14 10,76 0,97 0,98 1,13

Nd:YAG -
c/F - sem 
DES/RE 28,61 12,09 8,35 30,61 11,86 11,38 1,07 0,98 1,36

CO2 - s/F -
sem 

DES/RE 33,45 12,84 7,93 30,21 12,51 9,95 0,90 0,97 1,25
CO2 - c/F -

sem 
DES/RE 37,01 13,66 6,04 35,99 13,29 8,12 0,97 0,97 1,34

2ª
 A

ná
lis

e

Er:YAG -
s/F - com 
DES/RE 33,27 15,13 6,15 31,12 14,53 7,79 0,94 0,96 1,27

Er:YAG -
c/F - com 
DES/RE 32,35 17,32 4,40 34,53 17,54 4,23 1,07 1,01 0,96

Nd:YAG -
s/F - com
DES/RE 41,76 14,72 7,04 37,95 15,00 6,33 0,91 1,02 0,90

Nd:YAG -
c/F - com 
DES/RE 40,10 15,04 6,94 38,34 14,86 5,57 0,96 0,99 0,80

CO2 - s/F -
com 

DES/RE 30,36 11,10 9,55 33,95 12,84 7,91 1,12 1,16 0,83
CO2 - c/F -

com 
DES/RE 34,96 15,45 5,73 36,68 15,60 6,97 1,05 1,01 1,22
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Figura 12. Gráficos obtidos na análise através de energia dispersiva de raios-X



5.Discussão
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5. DISCUSSÃO

A população mundial está envelhecendo e com isso vem ocorrendo uma maior proporção 

adulta e idosa. Essas mudanças surgiram como resultado de medidas de saúde pública que vem 

reduzindo a mortalidade infantil. Assim, mais crianças estão crescendo até a idade adulta. Além 

disso, houve um aumento da expectativa de vida da população, como consequência da melhoria 

da dieta, do estilo de vida e cuidados adicionais à saúde. Estas mudanças foram mais drásticas no 

fim do século 20 e início deste século, e se prevê continuar no futuro próximo (Walls, Meurman 

2012).

Simultaneamente com o aumento do número de idosos, houve um aumento de pessoas 

com a manutenção de maior número de dentes na cavidade bucal. E inevitavelmente observa-se 

um incremento de cárie radicular (Walls, Meurman 2012). Dessa forma, considerando que os 

adultos e idosos constituirão a maior porcentagem das sociedades no futuro em muitos países 

industrializados (Esteves-Oliveira et al. 2011), faz sentido refletir agora em novos métodos para 

a prevenção de lesões de cárie radicular. Nesta direção, foi realizada a presente pesquisa na qual 

se empregou três diferentes tipos de lasers na prevenção de cárie radicular. 

O desenvolvimento de lesões cariosas na superfície radicular está associado à 

composição e quantidade de biofilme, à dieta, à composição e ao fluxo de saliva, e à exposição 

ao flúor (Ravald et al. 1986). Pacientes que apresentam raízes expostas e redução do fluxo 
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salivar devido à medicação são particularmente de alto risco para ocorrência de cárie radicular 

(Banting et al. 2001). Este tipo de cárie progride de forma lenta e as lesões são geralmente rasas 

(Fejerskov et al. 1991). A desmineralização é aproximadamente duas vezes mais rápida em 

comparação ao esmalte dentário, uma vez que o pH crítico para a desmineralização de esmalte é 

de 5,2-5,7 e na dentina 6,0-6,7. O cemento e a dentina apresentam uma menor quantidade de 

minerais e cristais de hidroxiapatita. Isto é em parte responsável pelo processo de 

desmineralização que ocorre em um pH mais elevado (Hoppenbrouwers et al. 1987).

A prevenção é preferida à restauração, devido às dificuldades encontradas para restaurar

a superfície radicular que, às vezes, são inacessíveis e de difícil isolamento. O uso do flúor é 

geralmente aceito como método preventivo e remineralizante.  Vários estudos (Hoppenbrouwers 

et al. 1987; Dérand et al. 1989; Featherstone 1999) in vitro demonstraram um efeito 

remineralizante da aplicação tópica de fluoretos na cárie radicular. Entretanto, é necessária uma 

maior quantidade de fluoreto para a remineralização da lesão na raiz do que no esmalte 

(Herkströter et al. 1991; Rodrigues et al. 2011), além da alta frequência de uso. No presente 

estudo, observou-se que não houve diferença na profundidade de desmineralização e dureza do 

substrato na comparação entre o grupo controle (G1) e o grupo que recebeu aplicação de NaF 

(G2). Estes achados vão ao encontro dos observados em diferentes estudos (Wallace et al. 1993; 

Paraskevas et al. 2004; Vale et al. 2011) os quais demonstraram que o uso isolado de fluoreto de 

sódio em gel não foi capaz de proteger a superfície radicular contra a desmineralização. Somado 

a isso, uma provável explicação dos resultados obtidos é a de que foi feita apenas uma aplicação 

tópica de flúor, sem associação com bochechos e dentifrícios fluoretados que são necessários 

para o controle da doença cárie em indivíduos de alto risco.
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Por sua vez, a combinação de fluoretos e lasers na prevenção de cárie tem sido 

extensamente estudada na superfície de esmalte dentário, entretanto, existe uma escassez de 

estudos sobre seus efeitos na prevenção de cárie em dentina radicular, que foi exatamente o 

objetivo do presente estudo. Nesta pesquisa observou-se que não houve diferenças entre os 

grupos experimentais. A aplicação de NaF antes da irradiação laser promoveu uma dentina mais 

homogênea e uniforme do que nos grupos irradiados, quando apenas o laser foi usado. Porém, 

nas outras análises, não foi observado um mecanismo de sinergismo entre irradiação laser e

fluoretos. Mesmo em esmalte o efeito sinérgico ainda não foi comprovado (Azevedo et al. 2012; 

Chen, Huang 2009).

Durante um desafio cariogênico, o fluoreto de cálcio (CaF2

Quando analisado isoladamente as irradiações com os diferentes tipos de laser, observou-

se que os resultados foram promissores para aumentar a resistência ácida da dentina radicular, 

especialmente para o laser Er:YAG (G3), o qual apresentou maiores valores de microdureza 

após os tratamentos propostos. Verificou-se também que a irradiação laser promoveu uma 

) frouxamente aderido pode 

liberar os íons fluoretos, contribuindo para inibir a desmineralização e aumentar a 

remineralização (Gao et al. 2006). O fluoreto fortemente aderido e integrado à estrutura 

cristalina pode aumentar a estabilidade dos cristais e a resistência ácida. Provavelmente isto 

também ocorra na dentina. Além disso, o fluoreto fortemente aderido pode servir de reservatório 

de fluoreto, com uma maior substantividade do que o fluoreto fracamente aderido (Gao et al.

2006). É importante notar que, no presente estudo, o NaF foi aplicado antes da irradiação. 

Portanto, estudos adicionais são necessários para determinar se os mesmos efeitos seriam 

observados no caso de aplicação de fluoreto após a irradiação laser, visto que a associação não 

produziu melhores resultados do que quando aplicados separadamente.
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superfície mais resistente à cárie do que a simples aplicação de NaF a 2%, além de ocorrer um 

incremento na quantidade de íons Ca e F.

A literatura evidenciou que a irradiação com o laser Er:YAG parece ser efetiva na 

prevenção de cárie, entretanto, para que as áreas irradiadas com este laser não sejam 

termicamente degeneradas quando irradiadas, é necessário refrigeração à água (Hossain et al.

2000).

Em relação à irradiação com laser CO2, as embocaduras dos túbulos dentinários foram 

obliteradas, além de ocorrer o processo ablativo que removeu parcialmente e superficialmente a 

estrutura dentinária em algumas pequenas áreas; além disso, observou-se um incremento na 

quantidade de Ca, P e F. A associação NaF + CO2 mostrou uma aparência mais homogênea e lisa 

da estrutura superficial e menor alteração superficial. Os achados da presente pesquisa estão em 

concordância com estudo prévio (Cakar et al. 2008) que usou metodologia similar em relação à 

irradiação com o laser CO2

O laser Nd:YAG vem sendo amplamente pesquisado e em estudo recente (Al-Omari, 

Palamara 2012) observaram que a irradiação com este laser resultou na redução dos valores de 

microdureza da dentina hígida e provocou significantes danos térmicos ao substrato. No presente 

trabalho, observou-se que a dureza da dentina não foi inferior ao grupo controle, porém não foi 

capaz de manter os valores de microdureza similares àqueles encontrados na dentina não-

irradiada. O subsequente desafio cariogênico realizado no estudo da presente tese provavelmente 

acentuou a diminuição na microdureza. Esse comportamento possivelmente se deu pela baixa 

potência empregada, que pode ter promovido alteração menos evidente. Este laser obteve os 

resultados menos indicativos de promover resistência à desmineralização quando comparado aos 

lasers Er:YAG e CO

e obteve obliteração dos túbulos dentinarios.

2, inclusive sem ocorrer o aumento na quantidade de íons analisada.
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Outra hipótese para explicar a razão pela qual os lasers podem aumentar a resistência 

ácida do esmalte dental foi proposta por Hsu e colaboradores no ano de 2000, que sugeriram a 

teoria do “bloqueio orgânico”, quando a desnaturação parcial da matriz orgânica causada pela 

irradiação laser pode bloquear o caminho de difusão no esmalte, resultando no atraso da 

desmineralização do esmalte. Bloqueando o caminho de difusão pode-se afetar a porosidade e a 

área de micro-superfície do esmalte. A matéria orgânica, causando uma diminuição 

estatisticamente significativa no volume do poro e na área de superfície no esmalte após 

irradiação laser, pode ser determinante no bloqueio orgânico induzido pela irradiação laser e

subsequentemente contribuir para a prevenção da desmineralização do esmalte (Ying et al.

2004). Se esta teoria do bloqueio orgânico pudesse ser extrapolada para a superfície dentinária, 

estes estudos sustentariam os resultados obtidos no presente estudo. 

No presente trabalho o laser Er:YAG foi o único laser que empregou-se a refrigeração. 

Quando a refrigeração a água não é utilizada, a dentina sofre um processo de derretimento que 

envolve, entre outras coisas, a obliteração dos túbulos dentinários (Aranha et al. 2009). Isto 

dificulta a penetração de ácidos na dentina, tornando este tecido mais resistente à 

desmineralização. Entretanto, no presente estudo, fissuras e pequenas áreas de carbonização na 

dentina radicular foram observadas quando os espécimes foram irradiados com Nd:YAG e CO2,

provavelmente porque estes lasers foram usados sem refrigeração. O motivo de não ter sido 

empregada a refrigeração nestes dois tipos de laser foi: o equipamento de CO2

Estas considerações sobre refrigeração são de extrema importância porque indicam que 

maiores fluências do que as usadas neste estudo poderiam causar dano térmico significante na 

não tem

disponibilidade e o Nd:YAG, embora apresente, não se conhece o efeito da refrigeração com este 

equipamento, pois não existem estudos prévios neste sentido de avaliação.
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dentina irradiada (Hossain et al. 1999; Geraldo-Martins et al. 2005). Além disso, maiores 

fluências poderiam conduzir à ablação dentinária e também induzir uma maior perda mineral 

durante um desafio ácido (Hossain et al. 2001). Esta perda mineral provavelmente ocorreu no 

presente estudo, uma vez que se observou menores valores de microdureza nos grupos irradiados 

com Nd:YAG e CO2

Portanto, analisando os resultados obtidos no presente estudo, foi possível confirmar, 

após o teste de microdureza Knoop e avaliação em microscopia eletrônica de varredura, que o 

laser Er:YAG promoveu um aumento na resistência ácida da dentina radicular humana, sem 

causar carbonização ou trincas. Além disso, os dados demonstraram que a aplicação de NaF não 

resultou um efeito de sinergismo quando combinado com a irradiação laser, em relação ao 

aumento da resistência ácida. Neste momento, novos estudos devem ser desenvolvidos para 

entender como o tecido irradiado se torna mais resistente aos ácidos e para verificar possíveis 

alterações morfológicas e estruturais causadas na dentina radicular após irradiação laser.

do que na dentina irradiada com Er:YAG.

 



6.Conclusões

 



 

 

63 

6. CONCLUSÕES

Baseado na metodologia empregada, nos resultados obtidos e nas restrições de um estudo 

in vitro, pode-se concluir que:

- os três tipos de laser promoveram algumas alterações favoráveis, seja na microdureza, 

morfologia e porcentagem de desmineralização;

- a irradiação com os lasers Nd:YAG e CO2

- o laser Er:YAG promoveu uma maior microdureza longitudinal sugerindo maior resistência 

ácida do tecido irradiado;

proporcionou menores porcentagens de 

desmineralização após desafio cariogênico;

- a dentina radicular irradiada apresentou-se mais lisa e homogênea após o uso do Er:YAG. Os 

lasers Nd:YAG e CO2

- as superfícies irradiadas com os lasers Er:YAG e CO

causaram trincas na superfície dentinária;

2

- não houve sinergismo resultante da associação do flúor gel usado previamente à irradiação 

laser.

apresentaram maior porcentagem dos 

elementos cálcio, fósforo e flúor quando comparadas às respectivas superfícies não irradiadas;
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