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RESUMO 
 
Polizeli, S A F. Avaliação da sensibilidade dentária durante a remoção seletiva 
de lesões de cárie em dentes decíduos utilizando laser de Er:YAG. 
[dissertação].Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; 2013. 60p. 
 
A realização de preparos cavitários que removam menor quantidade de substrato 
dentário sadio, oferecendo maior conforto e menor sensibilidade durante o 
tratamento odontológico em crianças, associado ao emprego de materiais 
restauradores estéticos adesivos são procedimentos comumente empregados na 
odontologia minimamente invasiva. O presente estudo tem por objetivo avaliar a 
sensibilidade dentária durante a remoção seletiva das lesões de cárie e preparo 
cavitário em dentes decíduos e o método de remoção de tecido cariado preferido 
pelas crianças. Foram selecionadas 20 crianças entre 7 e 10 anos, apresentando 
pelo menos duas lesões de cárie ativas, com cavitação atingindo dentina localizadas 
na superfície oclusal de molares decíduos homólogos. Os dentes de cada criança 
foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: (I) Laser de Er:YAG (250mJ / 4 
Hz), para remoção do esmalte cavo superficial e remoção seletiva da lesão de cárie 
associado a curetas e (II) Método Convencional (turbina de alta rotação para 
remoção do esmalte cavo-superficial e turbina de baixa rotação para a remoção 
seletiva do tecido cariado associado a curetas). A sensibilidade dentária foi 
analisada durante a remoção seletiva de lesões de cárie e preparo cavitário, 
empregando a escala facial analógica. A preferência pelo método de remoção de 
tecido cariado pelas crianças foi avaliado após 7 dias da realização das 
restaurações. Nas cavidades médias foi realizada proteção pulpar indireta com 
cimento de ionômero de vidro (Ketac Molar - 3M), nas cavidades profundas foi 
realizada proteção pulpar indireta utilizando cimento de hidróxido de cálcio (Dycal - 
Dentisply) e cimento de ionômero de vidro (Ketac Molar - 3M). Todas as cavidades 
preparadas foram restauradas empregando o sistema restaurador Adper Single 
Bond 2 / Filtek Supreme (3M). Os dados obtidos relativos à sensibilidade dentária 
foram submetidos ao teste de Fischer e os resultados não indicaram associação 
entre os tratamentos realizados e a face indicada pela criança (p=0,065), na escala 
facial analógica. Em relação à preferência pelo método de remoção seletiva de 
lesões de cárie, 90% das crianças optaram pela utilização do laser de Er:YAG. 
Considerando a metodologia utilizada e os resultados obtidos pode-se concluir que 
independente do método utilizado, convencional ou laser de Er:YAG, a sensibilidade 
dentária não foi alterada durante a remoção seletiva de lesões de cárie, no entanto o 
laser foi o método preferido pela grande maioria das crianças. 
 
Palavras-Chave: Laser de Er:YAG, sensibilidade dentária, dentes decíduos, 

remoção seletiva de lesões de cárie 
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ABSTRACT 
 
Polizeli, S A F. Evaluation of tooth sensitivity during the selective carious 
lesions removal in primary teeth using Er:YAG laser. [dissertação].Ribeirão 
Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
2013. 60p. 
 
Cavity preparations removing fewer sound dental substrates, providing greater 
comfort and less sensitivity during the dental treatment in children, associated to the 
use of adhesive esthetic restorative materials are procedures usually employed in 
minimally invasive dentistry. The present study aimed to evaluate the tooth sensitivity 
during the selective carious lesions removal and cavity preparation in primary teeth 
and the preference by the method employed to remove the carious tissue. Twenty 
children aged between 7-10 year, who presented at least two active carious lesions 
with cavitation reaching dentine, located on the occlusal surface of homologous 
primary molars, were selected. The teeth of each child was randomly assigned to 
one of these groups: (I) Er:YAG laser (250mJ/ 4 Hz) to remove the cavosurface 
enamel and selective carious lesion removal associated with curettes, and (II) 
Conventional Method (high speed turbine to remove the cavosurface enamel and low 
speed turbine to selective carious tissue removal associated with curettes). The tooth 
sensitivity was assessed during the selective carious tissue removal and cavity 
preparation, using an analog facial scale, and the preference by the method of 
selective removal of carious tissue was evaluated 7 days after the tooth restoration. 
At cavities with medium depth, an indirect pulp capping was performed with glass-
ionomer cement (Ketac Molar - 3M) and at deep cavities, the indirect pulp capping 
was performed with calcium hydroxide cement (Dycal - Dentsply) plus glass-ionomer 
cement (Ketac Molar - 3M). All of them were restored using the restorative system 
Adper Single Bond 2 / Filtek Supreme (3M). The data related to the tooth sensitivity 
were subjected to Fischer’s test and the results indicated no association between the 
experimental treatments and the face indicated by the child (p=0,065) at the analog 
facial scale. Regarding the preference by the method of selective carious tissue 
removal, 90% of the children chose the employ of Er:YAG laser. It can be concluded 
that the Er:YAG laser had no influence at tooth sensitivity during the selective carious 
lesions removal at primary teeth, however, it was the preferred method by children. 

 
 
Keywords: Er:YAG laser, tooth sensitivity, primary teeth, selective removal of 

carious lesion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desequilíbrio dos fenômenos de desmineralização-remineralização 

promove o desenvolvimento da doença cárie, onde grande quantidade de minerais 

são perdidos pelos tecidos dentários (Thylstrup, 1988). Quando o esmalte dentário é 

exposto aos ácidos formados durante o metabolismo bacteriano, seus minerais são 

removidos dos cristais de hidroxiapatita, que reduz seu tamanho e amplia os 

espaços intercristalinos, aumentando a porosidade da superfície dentária, 

promovendo uma progressão mais rápida das lesões de cárie em dentes decíduos, 

uma vez que, a espessura do esmalte e dentina do dente decíduo é menor que o 

esmalte e a dentina do dente permanente (Mortimer, 1970), além de apresentar 

diferente translucidez, maior porosidade e menor conteúdo mineral que os dentes 

permanentes (Mortimer,1970; Low et al., 2008; De Menezes Oliveira et al., 2010). 

A odontologia minimamente invasiva compreende a máxima preservação do 

substrato dentário sadio em todos os procedimentos odontológicos (Tyas et al., 

2000). Quando os métodos preventivos não são aplicados adequadamente, ocorre a 

instalação das lesões de cárie e o preparo da cavidade torna-se necessário, sendo 

assim, a remoção de tecido dentário deve ser a mais limitada possível, pois nenhum 

material restaurador existente tem condições de suprir completamente as 

características funcionais do esmalte, da dentina e do cemento quando esses 

substratos se apresentam sadios na cavidade bucal. Essa visão de mínima 

intervenção e máxima preservação dos tecidos dentários torna importante e 

indispensável à distinção clínica entre a dentina infectada (necrosada) e a dentina 

afetada (remineralizável), uma vez que essas características são de fundamental 

importância e tem caráter decisivo entre o que deve ser removido e o que pode ou 

convém ser preservado durante a remoção de tecido cariado (Massara et al., 2002). 

A dentina infectada corresponde à camada mais externa do tecido cariado, 

apresentando-se como um tecido infectado, necrótico e irreversivelmente 

desorganizado, enquanto que, a dentina afetada está localizada mais internamente, 

sendo menos desorganizada e potencialmente remineralizável (Fusayama, 1979). O 

sucesso desta terapia se baseia na seletividade da remoção do tecido cariado 

(Banerjee et al., 2000; Kidd, 2004), a qual reduz a quantidade de bactérias no 
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interior da cavidade sem remover o tecido cariado passível de remineralização (Kidd, 

2004; Maltz et al., 2007; Thompson et al., 2008; Maltz et al., 2012). 

O isolamento das lesões de cárie por meio do selamento das cavidades, 

promovem mudanças no microambiente, com redução significativa da contaminação 

devido a redução da quantidade de nutrientes dos micro-organismos (Bjorndal et al., 

1997; Bjorndal e Larsen, 2000; Massara et al., 2002; Paddick et al., 2005; Pinto et 

al., 2006; Wambier et al., 2007; Duque et al., 2009; Lula et al., 2009), resultando 

numa microbiota sobrevivente menos complexa (Paddick et al., 2005). A técnica de 

remoção seletiva de tecido cariado torna-se interessante e preferível, quando 

comparada à remoção total do tecido cariado, uma vez que, os substratos dentários 

sadios são preservados, promovendo menor risco de exposição pulpar (Ricketts et 

al., 2006; Thompson et al., 2008), e consequentemente o selamento da cavidade 

promove a paralisação da lesão, estimulando o processo de esclerose tubular e 

deposição de dentina terciária, reduzindo assim a permeabilidade da dentina 

remanescente (Kidd, 2004). 

A busca constante por procedimentos que proporcionem ao paciente um 

tratamento menos traumático e mais conservador durante os procedimentos 

odontológicos, tem originado o desenvolvimento de tecnologias para a realização de 

preparos cavitários, alternativas aos instrumentos rotatórios convencionais em alta e 

baixa rotação, como a abrasão a ar, tecnologia esta que permite rápida remoção de 

esmalte, dentina, tecido cariado e restaurações insatisfatórias por meio do 

bombardeamento da superfície dentária por partículas de óxido de alumínio em alta 

velocidade (Sazak et al., 2001); o Carisolv®, método químico-mecânico que 

desnatura o colágeno da dentina cariada, permitindo sua remoção com a utilização 

de curetas especiais (Cederlund et al., 1999); as pontas diamantadas com 

tecnologia CVD (Chemical Vapor Deposition) (CVDentus®), acopladas ao ultrasom, 

que produzem desgastes devido ao movimento oscilatório (Hugo; Stassinakis, 

1998); e o laser de Er:YAG, cujo comprimento de onda de 2,94 µm, coincide com o 

pico máximo de absorção da água e dos  radicais hidroxila presentes na 

hidroxiapatita (Paghdiwala, 1991; Keller;  Hibst, 1997), que promove a ablação eficaz 

e eficiente do tecido cariado (Aoki et al.,1998), removendo-o por meio de micro 

explosões originadas da evaporação da água contida no tecido mineralizado (Hibst; 

Keller,1989), tornando a superfície dentinária livre de smear layer e  com túbulos 

dentinários abertos (Aoki et al., 1998), sendo utilizado para remoção de lesões de 
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cárie em dentes permanentes (Aoki et al., 1998;  Dommisch et al., 2008) e decíduos  

(Keller; Hibst, 1997; Evans et al., 2000; Kato et al., 2003; Liu et al., 2006; Jacobson; 

Asgari, 2008; Kornblit et al., 2008; Krause et al., 2008) . 

Os efeitos do laser de érbio nos tecidos duros dentais dependem dos 

parâmetros utilizados e do tipo de substrato irradiado (Keller; Hibst, 1997). Como a 

eficiência do laser depende da sua interação com o tecido (Armengol et al., 2000), 

para uma  mesma energia radiante, a ablação é mais eficiente na dentina  que no 

esmalte, devido ao seu alto conteúdo de água (Armengol et al., 2000; Freitas et al., 

2007). As diferenças morfológicas entre a dentina de dentes decíduos e 

permanentes também interferem no mecanismo de ablação do laser, devido à 

presença da dentina peritubular, que nos dentes decíduos é de 2 a 5 vezes mais 

espessa do que em dentes permanentes (Hirayama et al., 1986; Sumikawa et al., 

1999). A densidade numérica e o calibre dos túbulos dentinários em dentes 

decíduos também são maiores e, portanto, a área de dentina intertubular disponível 

é menor, podendo causar uma diferença significante na capacidade de ablação do 

laser, ou seja, a remoção de tecidos provenientes de dentes decíduos é maior que 

dos dentes permanentes (Lizarelli et al., 2003; Kornblit et al., 2008), devido a 

penetração do feixe de laser ser mais pronunciada na dentina dos dentes decíduos 

(Lizarelli et al., 2003).  

A odontologia está em constante busca por procedimentos que removam o 

tecido dental cariado com segurança biológica, oferecendo maior conforto ao 

paciente e ao profissional, eliminando a vibração, pressão e os ruídos emitidos pelo 

uso de aparelhos rotatórios convencionais durante o preparo cavitário (Keller; Hibst, 

1997; Cozean et al., 1997; Evans et al., 1998) principalmente no atendimento 

odontológico de crianças, as quais relacionam esse medo com experiências 

subjetivas de dor e trauma e não com a patologia dental propriamente dita (Townend 

et al., 2000). A aquisição e perpetuação de atitudes negativas diante do tratamento 

odontológico é um processo que na maioria das vezes tem início na infância (Abreu 

et al., 2011), e pode persistir na adolescência, o que muitas vezes leva o indivíduo a 

apresentar um comportamento considerado inadequado até a idade adulta, evitando 

o tratamento odontológico (Chapman; Kirby-Tumer, 1999). 

A ansiedade e o pânico durante o tratamento odontológico restaurador, 

especialmente em pacientes infantis, podem ser reduzidos consideravelmente frente 

à utilização do laser de Er:YAG na remoção de lesões de cárie, permitindo que 
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esses procedimentos se tornem mais confortáveis para o paciente (Keller et al., 

1998). A utilização da tecnologia laser elimina o desconforto produzido pelo ruído e 

vibração dos instrumentos rotatórios convencionais e torna menor a necessidade do 

uso de anestesia local infiltrativa (Keller; Hibst, 1997; Pelagalli et al., 1997; Kato et 

al., 2003; Takamori et al., 2003; Krause et al., 2008). A utilização do laser de Er:YAG 

na remoção de tecido cariado tem sido bem aceita pelos pacientes (Cozean et al., 

1997; Keller; Hibst, 1997), apesar de exigir maior tempo de trabalho (Aoki et al., 

1998; Hossain et al., 2003). 

O emprego dessa tecnologia para remoção de tecido dentário cariado 

(Cozean et al., 1997), tem proporcionado um aumento no número de pesquisas com 

a utilização do laser de Er:YAG (Armengol et al., 2000; Corona et al., 2001; 

Benjamin, 2002), oferecendo ao paciente menor desconforto e dor durante o ato 

operatório (Banerjee et al., 2000), buscando a redução desses efeitos indesejados 

(Burnett et al., 2001). 

Devido à ausência de relatos na literatura em relação à sensibilidade dentária 

e a preferência pelo método de tratamento apresentada por crianças durante a 

remoção seletiva de lesões de cárie em dentes decíduos utilizando o laser de 

Er:YAG torna-se fundamental a realização de estudos clínicos que busquem 

preservar a estrutura dentária remanescente com maior conforto para as crianças. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 
O presente estudo tem por objetivo avaliar a sensibilidade dentária em dentes 

decíduos durante a remoção seletiva de lesões de cárie e preparo cavitário, 

empregando o laser de Er:YAG, por meio da escala facial analógica e o método de 

remoção de tecido cariado preferido pelas crianças. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 
 

3.1  Delineamento experimental 
O fator em estudo foi o método empregado para a remoção seletiva de lesões 

de cárie e preparo cavitário em dois níveis: (I) Laser de Er:YAG (250mJ / 4 Hz) e (II) 

Método Convencional (turbinas em alta e baixa rotação), ambos associados a 

curetas. O experimento foi composto por crianças que apresentavam pelo menos 2 

lesões de cárie ativas, com cavitação atingindo dentina, localizadas na superfície 

oclusal (classe I) de molares decíduos homólogos (n=20), de acordo com um 

delineamento em blocos completos e casualizados. As variáveis de resposta foram a 

sensibilidade dental analisada durante a remoção seletiva do tecido cariado e 

preparo cavitário, empregando a escala facial analógica. A preferência pelo método 

de remoção seletiva do tecido cariado avaliada 7 dias após a realização da 

restauração. 

 

3.2 Seleção das Crianças 
Foram examinadas aproximadamente 2800 crianças nas escolas estaduais 

da cidade de Ribeirão Preto – SP, das quais, 20 foram selecionadas, com idade 

entre 7 e 10 anos, de ambos os gêneros. O critério de inclusão das crianças foi a 

presença de pelo menos 2 lesões de cárie ativas com cavitação atingindo dentina 

localizada na superfície oclusal (Classe I) em molares decíduos homólogos que não 

haviam sido restaurados anteriormente. 

 

3.3 Seleção dos dentes 
As crianças selecionadas foram submetidas a exame clínico sob iluminação 

adequada, na Clínica de Odontopediatria da FORP-USP e receberam instruções de 

higiene bucal, onde foi realizada profilaxia com pasta de pedra pomes (SS White, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e água. A profilaxia para remoção do biofilme foi realizada 

com auxílio de taça de borracha (Jon, São Paulo, SP, Brasil) em superfícies lisas, e 

escova de Robinson (Jon, São Paulo, SP, Brasil), nas superfícies oclusais, ambos 

conectados ao micromotor (N270, Dabi Atlante, Ribeirão Preto SP, Brasil). Os 

dentes incluídos na pesquisa foram os molares decíduos homólogos cariados, com 

resposta positiva ao teste térmico realizado com Endofrost (Roeko, Langenau, 

Alemanha), apresentando lesões de cárie ativas localizadas na superfície oclusal 
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(Classe I), com cavitação atingindo dentina, confirmadas por meio de exame 

padronizado com radiografias interproximais, utilizando posicionador (Jon, São 

Paulo, Brasil) e filmes radiográficos Kodak nº 2 (Kodak, Nova York, EUA), com 

exposição de 50 kV, 10 mA, 0,6 segundos (Spectro 70 X, Dabi Atlante, Ribeirão 

Preto SP). O processamento dos filmes foi realizado automaticamente (A/ T2000 XR, 

Air Techniques). Foram excluídos da pesquisa os dentes que apresentaram lesões 

de cárie envolvendo outra superfície além da face oclusal, presença de dor e/ou 

sensibilidade espontânea, fístula ou edema, mobilidade não compatível com o 

estágio de rizólise e, ao exame radiográfico, presença de radiolucidez na região de 

furca e periápice, aumento do espaço periodontal e reabsorção dentária interna / 

externa. 

Após a seleção das crianças, foi apresentado aos pais o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo A), convidando a criança a participar como 

sujeito da pesquisa, de acordo com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

FORP-USP (Anexo B), pelo processo número 2010.1.159.58.3. 

Os responsáveis foram informados quanto ao propósito do estudo, e foram 

dados detalhes sobre o tratamento com laser, incluindo precauções e possíveis 

efeitos tais como ruídos de estalos e o odor associados com o processo de ablação. 

Nesse momento também foram preenchidas as fichas de anamnese e 

odontogramas relativos as condições gerais de saúde e  dos dentes de cada criança 

(Anexo C). 

 

 

3.4  Protocolo Clínico 
As crianças selecionadas receberam profilaxia dental conforme descrito 

anteriormente, aplicação tópica de flúor e instruções de higiene bucal 

individualmente. Os dentes das crianças que apresentavam necessidade de 

tratamento e que não foram selecionados para a pesquisa foram tratados na Clínica 

de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP), 

onde foram incluídos procedimentos de adequação do meio bucal e restaurações 

com resina composta. Os dentes selecionados para a pesquisa foram tratados no 

laboratório de pesquisa em laser do Departamento de Dentística Restauradora da 

FORP-USP. As crianças que necessitavam de avaliação ortodôntica foram 

encaminhadas para a Clínica de Ortodontia dessa mesma instituição. 
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Os dentes selecionados para a pesquisa foram submetidos a um sorteio para 

determinar qual tipo de tratamento seria aplicado: (I) Laser de Er:YAG ou (II) Método 

Convencional, ambos associados a curetas. O anestésico EMLA (Laboratório 

Astrazeneca, Cotia SP, Brasil), na quantidade de 0,5 g foi aplicado por meio de 

haste flexível com ponta de algodão (Cotonete®, Johnson & Johnson, São José dos 

Campos, SP), nas papilas gengivais dos dentes decíduos de todas as crianças 

atendidas, a fim de permitir conforto prévio à colocação do grampo utilizado para o 

isolamento absoluto do campo operatório (Lim; Julliard, 2004). Todos os dentes 

tratados receberam isolamento absoluto com lençol de borracha (Madeitex, São 

José dos Campos, SP, Brasil), utilizando grampos de números 26 ou 14 (Duflex, 

SSWhite, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), de acordo com a morfologia dentária de cada 

molar decíduo.  Esses grampos foram inseridos na cavidade bucal com auxilio da 

pinça porta grampos (Duflex, SSWhite, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), com lençol de 

borracha previamente perfurado e inserido em um porta dique (JON, São Paulo, SP, 

Brasil), (Croll, 1995). Após a conclusão do isolamento absoluto, foi realizada a 

remoção seletiva da lesão de cárie, empregando laser de Er:YAG no molar decíduo 

de um hemi-arco ou método convencional no molar decíduo contralateral, ambos 

associados a curetas, de acordo com sorteio previamente realizado. 

Para o preparo cavitário, acesso a lesão de cárie e remoção seletiva do tecido 

cariado, no grupo experimental foi utilizado o laser de Er:YAG (Fidelis Er III, Fotona, 

Ljubljana, Slovenia), utilizando caneta (R02), no modo não-contato, distância focal 

de 7 mm,  energia pulsátil de 250 mJ, frequência de pulsos de  4 Hz (Krause et al., 

2008), spot size de 0,9 mm, densidade de energia de 39 J/cm2, com fluxo de água 

de 6 ml/min, associado à curetas números 11½, 16 e 18 (Duflex, SSWhite, Rio de 

Janeiro,RJ, Brasil). No grupo controle, foi realizado a remoção seletiva do tecido 

cariado pelo método convencional com turbina de alta rotação (Roll Air 3, Kavo, 

Joinville, SC, Brasil), utilizando pontas esféricas diamantadas números 1012 e 1014 

(KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil), para remoção do esmalte cavo-superficial e para 

a remoção seletiva do tecido cariado turbina de baixa rotação (N270, Dabi Atlante, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil), com brocas carbide esféricas números ½, 1 e 2  

associados à curetas números 11½, 16 e 18 (Duflex, SSWhite, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil). A remoção seletiva do tecido cariado foi realizada na camada superficial de 

dentina necrótica das paredes circundantes, utilizando laser de Er:YAG ou método 

convencional, ambos associados à curetas afiadas, onde o tecido cariado foi 
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completamente removido das paredes circundantes, e na parede pulpar foi mantida 

uma camada de dentina afetada, endurecida e seca, resistente à curetagem, com 

aspecto de lascas ou escamas (Massara et al., 2002; Al Zayer et al., 2003), passível 

de remineralização (Kidd, 2004; Thompson et al., 2008; Maltz et al., 2012), avaliada 

de acordo com critérios clínicos de dureza (Maltz et al., 2007). 

 

3.5  Avaliação da sensibilidade  
Antes do início dos procedimentos para o tratamento odontológico 

restaurador, as crianças foram instruídas a levantar a mão, como um sinal para que 

se interrompesse o tratamento no caso de apresentarem qualquer desconforto 

durante esse período. Os responsáveis que acompanhavam as crianças 

permaneceram presentes durante todo atendimento e tomaram ciência das 

instruções se mostrando favoráveis a essa conduta. Neste momento também foi 

explicado com linguagem simples como a criança poderia indicar a presença de dor 

ou desconforto na escala facial analógica, exposta em local visível durante todo 

procedimento.  

A escala facial analógica, composta por 4 faces, graduadas conforme a 

intensidade da dor: sem dor, dor média, dor moderada e dor severa (Liu et al., 

2006), confeccionada com figuras traçadas na cor preta, em papel branco, de 10 cm 

de largura por 28 cm de comprimento, para manter parâmetro de fundo e tamanho 

consistentes (figura 1), foi apresentada as crianças sem nenhuma descrição visual 

ou numérica.  

 

    
Figura 1. Escala Facial Analógica. 

 
3.6 Tratamento Restaurador 

Para a seleção da cor da resina composta Filtek Supreme (3M ESPE, São 

Paulo, SP, Brasil), nanoparticulada foi empregada à escala de cores Vita (Vita 3D, 
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Wilcos do Brasil Indústria e Comércio Ltda, Petrópolis, RJ, Brasil), antes da 

realização do isolamento absoluto. 

 Após a remoção seletiva das lesões de cárie, nas cavidades médias foi 

realizada proteção pulpar indireta com cimento de ionômero de vidro (Ketac Molar - 

3M, São Paulo, SP, Brasil), e nas cavidades profundas, foi realizada proteção pulpar 

indireta utilizando cimento de hidróxido de cálcio (Dycal, Dentisply Indústria e 

Comércio Ltda, Petrópolis, RJ, Brasil) e cimento de ionômero de vidro (Ketac Molar – 

3M, São Paulo, Brasil), seguido da aplicação de ácido fosfórico 37% por 15 

segundos em esmalte e 7 segundos em dentina (Van Meerbeek et al., 1994), 

lavagem da cavidade com água durante 1 minuto, remoção do excesso de água com 

cânula de sucção e posterior secagem da cavidade com bolinhas de algodão. O 

sistema adesivo (Adper Single Bond 2, 3M ESPE, São Paulo, SP, Brasil), foi 

aplicado em duas camadas com aplicador descartável (KGBrush, KG Sorensen, 

Cotia, SP, Brasil), intercaladas por um jato de ar por 5 segundos, e fotopolimerizado 

(XL 3000, Jeltrate Chromatic, Dentsply Indústria e Comércio Ltda, Petrópolis, RJ, 

Brasil), seguindo instruções do fabricante. Para a restauração foi aplicada resina 

composta (Filtek Supreme, 3M ESPE, São Paulo SP, Brasil) em pequenos 

incrementos com espátula para resina, fotopolimerizados por 20 segundos, 

devolvendo a forma anatômica aos dentes.  

Terminada a restauração, foi removido o isolamento absoluto e realizado 

ajuste oclusal com papel carbono (AccuFilm, Parkell, Farmingdale, NY, EUA), e 

pontas diamantadas para acabamento (KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil). As crianças 

retornaram após sete dias, para polimento final da restauração com pontas 

abrasivas (Enhance, Dentisply Indústria e Comércio Ltda, Petrópolis, RJ, Brasil). A 

figura 2 representa o desenho esquemático da metodologia empregada.  

 

3.7 Avaliação da Preferência pelo Tratamento 
Após 7 dias da realização das restaurações, as crianças retornaram ao 

Laboratório de Laser do Departamento de Dentística da FORP-USP e relataram a 

sua preferência quanto ao método de  tratamento utilizado por meio da pergunta: 

Caso você precise tratar um dente novamente, o que você irá preferir: laser ou 

motor? (Mosskull; Bagesund, 2012) 
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3.8 Análise Estatística 
Os dados obtidos durante a remoção seletiva de lesões de cárie em dentes 

decíduos para avaliação da sensibilidade dentária foram analisados pelo método de 

tabela de contingência com teste exato de Fisher (tratamento versus face indicada), 

utilizando o software STATA® 12 para Windows (StataCorp LP, Texas, USA). A 

preferência pelo método de remoção seletiva das lesões de cárie em dentes 

decíduos foi avaliada por meio da tabela descritiva. 
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4. RESULTADOS 

 
O teste de Fischer não indicou associação entre o método experimental e a 

face indicada pela criança (p=0,065), como mostra a tabela 1.  
 

Tabela 1. Distribuição de frequência do tratamento experimental e a face indicada pela criança 

Face 1 2 3 4 Total 

Método Convencional 7 5 6 2 20 

Laser de Er:YAG 10 9 1 0 20 

Total 17 14 7 2 40 

Pearson chi2(3) =   7.2437   Pr = 0.065          
Fisher's exact = 0.065 

 

O gráfico 1 representa o número de crianças em relação as faces indicadas e 

métodos de remoção seletiva de lesões de cárie utilizados. 

 

 
Gráfico 1. Diagrama de barras do número de crianças em relação às faces indicadas e 

métodos de remoção de lesões de cárie utilizados. 

 

 

 



Resultados  | 38 
 

 

A tabela 2 ilustra a preferência das crianças pelo uso do Laser de Er:YAG em 

um tratamento restaurador futuro. 

 
 Tabela 2. Número de crianças em relação à preferência pelo método de remoção seletiva de lesões de cárie 

Método Nº de crianças 

Laser de Er:YAG 18 

Convencional 01 

Sem preferência 01 

 

 
O gráfico 2 representa a porcentagem das crianças em relação à preferência 

pelo método de remoção seletiva de lesões de cárie. 

 

 

90%

5% 5%

 Laser  de Er:YAG
 Convencional
Sem preferência

 
Gráfico 2. Diagrama circular da porcentagem das crianças em relação à preferência pelo 

método de remoção seletiva de lesões de cárie 
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5. DISCUSSÃO 
 

A remoção seletiva de tecido dentário cariado em dentes decíduos (Falster et 

al., 2002; Pinto et al., 2006; Franzon et al.,  2007; Lula et al., 2009) e permanentes 

(Mertz-Fairhurst et al., 1998; Maltz et al., 2002; Kidd, 2004; Bjornal et al., 2010, 

Banerjee, 2013), tem como vantagens remover o mínimo possível de estrutura 

dentária remanescente sadia, evitando exposições pulpares (Ricketts et al., 2006; 

Thompson et al., 2008), principalmente em dentes decíduos que apresentam menor 

porção mineral (De Menezes Oliveira et al., 2010), uma vez que, a dentina afetada 

que permanece na parede pulpar da cavidade preparada é passível de 

remineralização (Kidd, 2004; Maltz et al., 2007;  Thompson et al., 2008; Maltz et al., 

2012). Aliado a esse fato, e as inúmeras vantagens do uso do laser de Er:YAG na 

remoção de tecido cariado, dentre elas, a diminuição da vibração, pressão e ruído, 

(Keller; Hibst ,1998; Kumazaki, 1998; Cozean et al., 1997; Evans et al., 1998) fatores 

esses que causam maior ansiedade e medo ao paciente e a diminuição da 

necessidade do uso de anestesia local, (Liu et al.,2006; Krause et al., 2008), a 

utilização do laser de Er:YAG torna o tratamento odontológico menos traumático 

(Keller; Hibst,1998) e preferido pelos pacientes (Liu et al., 2006; Mosskull et al., 

2012). 

 Os resultados desse estudo mostraram que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os tratamentos realizados com o laser de Er:YAG 

e método convencional na avaliação da sensibilidade dentária durante a remoção 

seletiva de lesões de cárie em dentes decíduos. Esses resultados podem ser 

justificados devido ao cuidado em se remover apenas a porção de dentina 

necrosada e desorganizada, (Kidd, 2004), preservando ao máximo a estrutura 

dentaria remanescente sadia, especialmente a porção de dentina esclerótica que 

protege a polpa das agressões e estímulos álgicos (Stanley et al.,1983), sofridos 

pelo elemento dentário durante o processo de cárie. O grau de desconforto máximo 

da escala facial analógica foi relatado por 2 crianças ao término da remoção seletiva 

do tecido cariado utilizando o método convencional, resultados esses, que 

concordam com o estudo de Liu et al.(2006), onde 6 crianças relataram desconforto 

máximo durante a remoção total de lesões de cárie utilizando o método 

convencional.  
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 Os preparos cavitários utilizando o laser de Er:YAG apresentaram-se mais 

confortáveis e conservadores que os realizados com os métodos convencionais 

(turbinas em alta e baixa rotação), devido ao fato do laser possuir  uma vantagem 

distinta em relação ao uso de pontas diamantadas e brocas, permitindo ao 

profissional uma maior distinção entre os sons característicos durante a ablação dos 

tecidos (Pelagalli et al., 1997), proporcionando a diferenciação entre o tecido cariado 

e a dentina e esmalte sadios, resultando na remoção apenas das porções necróticas 

do tecido cariado, que apresentam maior umidade (Aoki et al., 1998) e sofrem 

portanto uma ablação mais eficiente (Keller; Hibst, 1997), diferindo do uso de brocas 

e pontas diamantadas, que  também em razão do seu formato, acabam removendo 

maior quantidade de tecido dentário sadio. O laser de Er:YAG promove uma 

remoção de tecido dentário mais seletiva  (Pelagalli  et al.,1997) e  proporciona um 

maior controle por parte do operador, produzindo preparos cavitários mais 

conservadores (Peters et al., 2001; Brostek et al., 2006), especialmente em dentes 

decíduos  que apresentam a camada de esmalte e dentina mais delgadas (Mortimer, 

1970), maior volume  da câmara pulpar, com cornos pulpares bem pronunciados em 

relação aos dentes permanentes, o que poderia facilitar a sensação de dor ou 

desconforto ou até exposição pulpar acidental durante a remoção total do tecido 

cariado. Os resultados deste estudo confirmam os achados de Krause et al., 2008 

que mesmo removendo completamente a lesão de cárie em dentes decíduos 

utilizando o laser de Er:YAG, observaram grande conforto para os pacientes. 

 O uso do laser de Er:YAG durante a remoção seletiva de lesões de cárie e os 

preparos cavitários realizados nesse estudo, mostrou-se como uma novidade para 

as crianças e foi o método preferido por 90% delas, que justificaram essa 

preferência por não haver o ruído e a vibração característicos dos métodos 

convencionais, o mesmo foi observado por Liu et al. (2006) e Mosskull; Bagefund, 

(2012). As crianças relataram sua satisfação com a eliminação do desconforto 

produzido pelo ruído dos instrumentos rotatórios, sentiram-se seguras e tranquilas, 

fato que pode ser comprovado pela realização de todos os procedimentos sem a 

necessidade de anestesia local infiltrativa, o mesmo observado nos estudos de 

Krause et al. (2008), que não utilizaram técnicas anestésicas na realização da 

remoção de  lesões de cárie utilizando o laser de Er:YAG em dentes decíduos. 

 A adaptação das crianças frente ao tratamento odontológico foi comprovada 

pela realização dos procedimentos restauradores sem o uso de anestesia local 
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infiltrativa, sendo apenas utilizado o anestésico EMLA® (Astra Pharmaceuticals, 

Wayne, USA), que tem a função de bloquear a transmissão do sinal nervoso nos 

terminais sensoriais, sendo eficaz em tecidos de superfície (2-3 mm de 

profundidade) como as papilas gengivais (Barcohana; Duperon; Yashar, 2003). 

 No que diz respeito à dor, as crianças envolvidas neste estudo não se 

queixaram diretamente de manifestações dolorosas, mas sim de incômodos e 

desconfortos na remoção seletiva do tecido cariado, de forma mais evidentes 

relacionados ao ruído e a vibração produzidos pelo uso dos instrumentos rotatórios 

convencionais, especialmente o de baixa rotação que produziu maior vibração, o 

mesmo foi observado por Cozean et al. (1997); Keller et al. (1998); Matsumoto et al. 

(1998); Liu et al. (2006), onde os pacientes relataram menor desconforto durante a 

utilização do laser de Er:YAG na remoção total do tecido cariado, desta forma, o 

laser de Er:YAG pode ser usado como um método de remoção seletiva do tecido 

cariado em dentes decíduos, pois estabelece padrões superiores de conforto para 

os pacientes em relação ao método convencional, sem causar nenhum dano às 

estruturas dentárias adjacentes, desde que se utilizem parâmetros seguros de 

irradiação, conforme empregados nesse estudo. 

 A compreensão das reações emocionais infantis, bem como das sensações 

de medo e dor através dos tratamentos realizados nos dentes decíduos utilizando o 

laser de Er:YAG e o método convencional nesse estudo, com o auxílio da escala 

facial analógica proposta por Liu et al. (2006) foi de fácil compreensão e as crianças 

se sentiram seguras em poder descrever o que estavam sentindo durante a remoção 

seletiva de tecido cariado. A escala facial analógica utilizada forneceu resultados 

seguros e precisos, e este tipo de avaliação têm sido comumente empregado para 

aferir diferentes aspectos subjetivos de humor (Barton et al., 1993), dor (Campbell; 

Lewis, 1990) e particularmente ansiedade (Kidson; Hornblow, 1982), permitindo a 

avaliação do estado emocional em pacientes submetidos a situações diversas de 

dor (Coulthard; Rood, 1993; Buckelew et al., 1992), como nos  procedimentos 

odontológicos e cirúrgicos (Moore, 1991, Hosey; Blinkhorn, 1995; Liu et al., 2006; 

Facco et al., 2011), tendo indicação para mensuração álgica em crianças maiores de 

4 anos, frente às diferentes terapias de intervenção odontológicas (Abreu et al., 

2011). Essas escalas faciais não dependem necessariamente de descrições verbais, 

podendo ser facilmente adotadas pelos dentistas durante o tratamento 



Discussão  | 43 
 

 

odontopediátrico, uma vez que são bem compreendidas pelas crianças, auxiliando 

na mensuração de suas reações emocionais. 

Diante do exposto, a utilização do laser de Er:YAG foi o método preferido 

pelas crianças, preservando o máximo possível da estrutura dentária remanescente 

sadia com menor ruído, pressão e vibração, embora não tenha alterado a avaliação 

da sensibilidade dentária durante a remoção seletiva de lesões de cárie em dentes 

decíduos. Desse modo, devemos considerar a necessidade de realização de novos 

estudos científicos sobre as aplicações clínicas do laser de Er:YAG para a 

realização de remoção seletiva de lesões de cárie. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 Considerando a metodologia utilizada e os resultados obtidos pode-se 

concluir que independente do método utilizado, convencional ou laser de Er:YAG, a 

sensibilidade dentária não foi alterada durante a remoção seletiva de lesões de 

cárie, no entanto, o laser foi o método preferido pela grande maioria das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*De acordo com o Estilo Vancouver. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, Silvana Aparecida Fernandes Polizeli, Rodrigo Alexandre Valério, Profª. 
Dra. Silmara Aparecida Milori Corona, Profª. Dra. Maria Cristina Borsatto, Profª. Dra. 
Mônica Campos Serra, Prof. Dr. Antonio Luiz Rodrigues Júnior convidamos o 
estudante: _____________________________________________________, 
RG:______________________, sob responsabilidade de 
________________________________________, RG:_______________________, 
a participar como voluntário da pesquisa “Estudo in vivo do laser de Er:YAG em 
dentes decíduos. Análise da sensibilidade dentária, eficácia e eficiência na 
remoção  de lesões de cárie, avaliação microbiológica das cavidades 
preparadas e das restaurações realizadas.” 

Esta pesquisa vai avaliar se o laser remove a cárie com a mesma capacidade 
que o “motorzinho”, sendo que estudos relatam que os pacientes sentem menos dor 
quando removemos a cárie com o laser. O laser é uma luz, que não faz ruído ou 
vibração, e quando bate no dente, remove a cárie. Muitas pessoas deixam de ir ao 
dentista por sentirem medo do “motorzinho”, mas foram feitos estudos que 
mostraram que as crianças preferem o laser para remover a cárie porque não dói. As 
crianças serão avisadas antes do tratamento com o laser sobre os possíveis 
barulhos de estalos (barulho de pipoca) e o possível cheiro que estão associados ao 
tratamento.  

 O dentista fará limpeza de todos os dentes, e todo tratamento restaurador 
(obturação), além disso, será realizado todo o tratamento que for necessário para 
que a saúde da boca do voluntário seja atingida. Para termos certeza que o dente 
está cariado, antes de começarmos vamos tirar raio-x dos dentes. Depois, a cárie vai 
ser tirada parcialmente pelo “motorzinho”, ou pelo laser. Quando o dentista estiver 
tirando a cárie com o laser ou o “motorzinho”, vamos contar o tempo com um 
cronômetro e usaremos uma cureta (colherzinha), para avaliar se a cárie saiu do 
dente ou não. Usaremos um pouco dessa cárie para analisar as bactérias presentes 
dentro do dente. Depois disso, faremos a restauração do dente com resina 
composta (material da mesma cor que o dente).  

 Depois de uma semana, e 1 ano, o voluntário voltará para a faculdade para 
mostrar a restauração para os dentistas, onde um exame será feito, para que se 
possa avaliar o tratamento efetuado. Essa pesquisa não envolve riscos aos 
participantes, uma vez que o uso do laser já é consagrado pelos pesquisadores, 
mas se ocorrer algum dano aos participantes, os mesmos serão indenizados. Além 
disso, se necessário os participantes serão ressarcidos de eventuais gastos 
oriundos de sua locomoção e alimentação. Dessa forma, além de um tratamento 
sem dor, os participantes terão como vantagem, um acompanhamento clínico por 
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um período de no mínimo 1 ano, onde o tratamento será avaliado e se necessário 
serão efetuados novos procedimentos. O voluntário terá como benefício o 
tratamento dos dentes cariados, e ainda receberá um kit de higiene oral (escova, 
pasta e fio dental). Um dentista vai ensinar como devemos cuidar dos nossos dentes 
e mostrar a importância de comer alimentos adequados.  

 Como responsáveis por esta pesquisa, declaramos que acompanharemos e 
daremos assistência a todos os voluntários participantes durante ou após a 
pesquisa. Caso alguém queira desistir de participar da pesquisa, não terá nenhum 
problema ou prejuízo.  

 Declaramos também que haverá sigilo de dados confidenciais ou de algo que 
provoque qualquer tipo de constrangimento ao voluntário. Todos os dados serão 
anônimos.  

 Qualquer reclamação e ou insatisfação por parte dos voluntários durante a 
pesquisa poderá ser informada a Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da 
FORP-USP pelo contato com a secretária Ana Aparecida Ferreira do Nascimento 
pelo telefone (16) 3602-0251, desde que os reclamantes se identifiquem, sendo que 
seu nome será mantido em segredo. 

 Li, compreendi, concordo em participar da referida Pesquisa, por isso assino 
este documento. 

 Atenciosamente, 

__________________________                                              __________________________ 

Rodrigo Alexandre Valério                                                       Profª Dra. Silmara Aparecida Milori Corona 

 

___________________________                                            ___________________________ 

Profª Dra. Maria Cristina Borsatto                                           Profª Dra. Mônica Campos Serra 

     

___________________________                                              ____________________________ 

Silvana Aparecida Fernandes Polizeli                                       Prof. Dr. Antonio Luiz Rodrigues Júnior 

           Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo 
em participar: 

       ____________________________                   _________________________                         

                    Voluntário                                          Responsável pelo Voluntário 

RG:                                                                                                      RG: 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

Ficha de Anamnese 

Identificação do Paciente: 

Nome:  

Data de Nascimento:  

Telefone:  

Documento:  

Endereço:  

Filiação:  

Data:  

  

  

Em caso de emergência, contactar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:  Telefone:  

Médico:  Telefone:  
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Responda às questões abaixo, marcando a resposta com um X: 

01 No momento está em tratamento médico ? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

02 Está tomando alguma medicação no momento? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

03 Tem ou teve alguma doença como hepatite, sífilis,... (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

04 Você é hemofílico? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

05 Às vezes, sente o coração bater muito rapidamente? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

06 Sofre de alguma doença no coração? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

07 Sente falta de ar com frequência? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

08 Tem tosse persistente com freqüência? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

09 Costuma ter os pé ou pernas inchados? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

10 Alguma vez escarrou sangue? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

11 Você é diabético? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

12 Costuma sentir muita sede? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

13 Quando se fere, as feridas demoram a cicatrizar? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

14 Sangra muito quando se fere ? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

15 Tem algum tipo de alergia? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

16 Já precisou de transfusão de sangue? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

17 Alguma vez tomou Penicilina? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

18 Você está grávida? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sei 

 

 

DECLARO que o respondido acima é verdadeiro. 

 

________________________,______de____________de20________ 

 

 

assinatura do paciente ou responsável 
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Odontogramas: 

 

Inicial (   )  Final (   )                    DENTIÇÃO PERMANENTE 

Dentes Estado atual em    ___/___/______ Dentes Estado atual em  ___/___/______ 

18  38  

17  37  

16  36  

15  35  

14  34  

13  33  

12  32  

11  31  

21  41  

22  42  

23  43  

24  44  

25  45  

26  46  

27  47  

28  48  
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Inicial (   )  Final (   )                    DENTIÇÃO DECÍDUA 

Dentes Estado atual em ___/___/______ Dentes Estado atual em ___/___/______ 

55  75  

54  74  

53  73  

52  72  

51  71  

61  81  

62  82  

63  83  

64  84  

65  85  

 

 

 

 

 


