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Resumo: 

 
Objetivou-se avaliar a influência do EDTA, laser de 

Nd:YAG e da combinação de ambos nas superfícies das paredes dentinárias e na 

obturação de canais laterais artificiais. Foram utilizados 54 pré-molares inferiores 

com 1 raiz e 1 canal radicular. Suas coroas foram removidas e três canais laterais 

artificiais foram confeccionados nos três terços de uma das faces proximais de 

cada uma dessas raízes com um alargador com diâmetro referente a uma lima do 

tipo K número 15. Preparado os canais laterais, os canais principais foram 

instrumentados com limas do tipo K no terço apical, até a de nº 40, e com brocas 

de Gattes Glidden nos terços cervical e médio. A irrigação foi feita com hipoclorito 

de sódio a 1% a cada troca de instrumento e uma irrigação final com soro 

fisiológico. As raízes foram divididas em 3 grupos com 18 raízes em cada um, em 

função dos tratamentos a que foram submetidas as paredes dos canais: Grupo1 – 

aplicação de EDTA por 5 minutos, agitação com instrumento de memória, 

irrigação final com soro fisiológico; Grupo 2 – 4 aplicações de laser de Nd:YAG 

com 15 Hz, 100 mJ e 1,5 Watts com movimentos helicoidais, em cada dente e 

Grupo 3 – aplicação de EDTA nos moldes do Grupo1 e, após essa etapa, 

aplicação do laser de Nd:YAG conforme o Grupo 2. Das 18 raízes, 3 foram 

preparadas para análise ao M.E.V. e as 15 restantes tiveram os canais obturados. 

A obturação foi feita com guta-percha e cimento AH Plus utilizando a técnica 

Híbrida de Tagger. Após a obturação foram feitas tomadas radiográficas das 

raízes para análise da obturação dos canais laterais artificiais. As raízes que 

foram reservadas para observação ao M.E.V., foram seccionadas 

longitudinalmente e, então, preparadas para as fotomicrografias onde se procurou 

evidenciar as embocaduras dos canais laterais e os túbulos dentinários, em cada 

terço. A análise dos resultados demonstrou não haver diferenças estatisticamente 

significantes (p > 0,05) entre os procedimentos realizados e nem em relação à 

obturação dos canais laterais artificiais. As fotomicrografias revelaram que as 
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embocaduras dos canais laterais artificiais, independentemente dos terços 

analisados, em alguns casos, foram obliteradas com “smear layer” e não por 

dentina derretida, e que em alguns casos, o laser foi capaz de derreter dentina e 

selar os túbulos dentinários.  
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1- Introdução 

 

A obturação do sistema de canais radiculares é a etapa 

que completa os procedimentos clínicos de esvaziamento, ampliação e 

antissepsia do canal, devendo selar todo o sistema, o mais hermeticamente 

possível. Esse selamento é obtido por meio dos materiais obturadores, utilizando-

se das mais variadas técnicas de obturação.  

Segundo COHEN23, DE DEUS27 e LEONARDO; LEAL61, a 

obturação adequada deve ser compacta e completa, realizada com materiais 

inertes ou antissépticos e capazes de assegurar um selamento hermético. 

Já em 1964, GROSSMAN; SHEPARD; PEARSON46 

afirmaram que as causas dos insucessos nos tratamentos de canais radiculares 

eram resultantes de obturações permeáveis e insatisfatórias. 

Uma obturação perfeita deve cumprir com a seguinte 

tríade: confinamento, ocupação de espaço e antissepsia. A antissepsia está na 

dependência das propriedades biológicas (bactericida ou bacteriostática) dos 

materiais utilizados. Normalmente, os cimentos endodônticos possuem certo 

poder antisséptico. Já as outras duas dependem das propriedades físicas dos 

mesmos, como escoamento (fluidez), inalterabilidade dimensional, etc; bem como 

do poder de selamento propiciado pela técnica de obturação utilizada.  

Anatomicamente, o sistema de canais radiculares é 

composto, além do canal principal, de outros canais menores que, pela posição 

que ocupam e, mesmo pelos seus diâmetros, não permitem o acesso direto a 

eles, durante o preparo biomecânico. 

Assim, esses canais, podem se tornar causadores de 

insucessos endodônticos por abrigarem restos necróticos, microrganismos e/ou 

exsudato. XU; ZHANG102 afirmaram que o tecido e bactérias remanescentes nos 

canais laterais e acessórios podem ser uma fonte de infecção. Segundo WEINE95, 

o conteúdo dos canais laterais quando inflamado e/ou infectado pode causar dor 

durante o tratamento endodôntico, podem também simular doenças periodontais; 

além disso, o número de canais laterais obturados é menor do que a sua 
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freqüência de existência. Por esses motivos, torna-se imperativo que canais 

laterais sejam esvaziados pelas manobras realizadas durante o preparo 

biomecânico, para que ocorra seus preenchimentos com materiais obturadores. O 

preenchimento pode ser feito apenas por cimento ou por esse e guta-percha, 

dependendo da técnica de obturação utilizada. É interessante lembrar que o 

cimento obturador deve ser manipulado na consistência ideal e que sua 

capacidade de escoamento permita a sua penetração nos mais íntimos locais do 

sistema de canais radiculares. Técnicas que plastificam a guta-percha 

possibilitam que a mesma, também, possa penetrar nessas ramificações. 

Os pequenos canais que permitem a comunicação do 

canal principal com o periodonto, se não forem obturados poderão causar a 

perpetuação de uma lesão, levando o tratamento endodôntico ao fracasso.102 

Portanto, canais laterais ou até mesmo os secundários, 

(Classificação de PUCCI; REIG82) os quais estabelecem a comunicação do canal 

principal com o periodonto lateral e apical, respectivamente, devem ser obturados, 

também. 

Os túbulos dentinários também são entidades importantes 

e devem ser selados, pois podem abrigar bactérias. RIBEIRO; CONSOLARO83 

encontraram bactérias Gram-positivas e principalmente Gram-negativas, 

localizadas, na maioria das vezes, nos terços médio e apical, atingindo camadas 

mais internas da dentina, em dentes com necrose pulpar. Bactérias também 

foram observadas no lume de canais acessórios, bem como aderidas às suas 

paredes, coincidindo com os resultados de NAIR74, que também detectou bacilos 

Gram-positivos no interior de canais acessórios, relacionando essa presença à  

persistência de lesões inflamatórias após o tratamento endodôntico. LOVE64 

observou a presença de bactérias nos túbulos dentinários à profundidade de 60 

µm, no terço apical. 

A obturação perfeita se faz importante para que o material 

possa selar os túbulos dentinários confinando as bactérias no interior da massa 

dentinária.  



Introdução 
 
 

4 

Durante a instrumentação há formação de uma camada 

amorfa e irregular denominada “smear layer”. Ela é formada por raspas de dentina 

contaminadas ou não e por restos pulpares que podem obliterar os túbulos 

dentinários e impedir uma adequada obturação dos canais laterais e acessórios, 

bem como impedir o imbricamento de cimento nos túbulos dentinários. Por essas 

razões a sua remoção se faz necessária. 

Essa remoção pode ser feita utilizando-se algumas 

substâncias. Uma delas, e já consagrada, é o EDTA. Introduzido na endodontia 

por OSTBY79, em 1957, sob a forma de solução aquosa a 15,5 % e pH 7,3, ele é 

o ácido etileno diamino tetracético trissódico. É um quelante que pode facilitar a 

instrumentação de canais atrésicos, pois, tem a capacidade de desmineralizar a 

dentina por meio de uma união estável com íons cálcio.79 

 A remoção da “smear layer” expõe os túbulos 

dentinários permitindo a ação de curativos de demora, utilizados entre as sessões 

e um melhor embricamento do cimento obturador e/ou da guta-percha41, 10,50, 

durante a obturação. 

Consagrada entre os endodontistas, desde a sua 

introdução por CALLAHAM16, em 1914, a técnica da condensação lateral, para 

obturação de canais radiculares, cumpre, em parte, com os requisitos para um 

bom selamento. Entretanto, a obturação das ramificações está sujeita apenas ao 

cimento obturador, já que a guta-percha não é plastificada. 

Com o objetivo de melhorar a capacidade seladora das 

obturações, em 1967, SCHILDER86 introduziu a técnica da condensação vertical 

da guta-percha aquecida, relatando a ocorrência de uma grande porcentagem de 

obturação das ramificações dos canais. 

Com o mesmo intuito, novas técnicas foram propostas, 

outras aperfeiçoadas, sempre objetivando a obturação compacta e hermética do 

sistema de canais radiculares. 

MC SPADDEN66, em 1978, introduziu a compactação 

termomecânica rotatória. Os compactadores eram acionados no interior dos 

canais radiculares criando um calor friccional, plastificando os cones de guta-



Introdução 
 
 

5 

percha, forçando o material lateral e apicalmente, obturando o sistema de canais 

radiculares. Suas vantagens são: redução do tempo de obturação e da fadiga do 

operador e o maior preenchimento das irregularidades do canal. Em 1984, 

TAGGER89 modificou esta técnica associando a condensação lateral no terço 

apical, denominando-a de Híbrida de Tagger. 

Além do avanço nas técnicas de obturação, com o 

desenvolvimento tecnológico, o laser se tornou um meio auxiliar para os 

cirurgiões-dentistas. 

A palavra laser é muito antiga, já data desde a civilização 

Greco-Romana no século 6 a.C. Era o nome dado a uma planta da família dos 

Umbelliferae, apreciada na culinária, curava doenças infecciosas e era 

considerada um antídoto contra veneno de cobras e de escorpiões, mas ela foi 

extinta no século 2 d. C., devido à sua grande procura.31 

Na atualidade, a palavra laser nada mais é do que o 

acrônimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificação 

da luz por emissão estimulada de radiação), desenvolvida por físicos. O primeiro 

passo para sua criação foi dado por Albert Einstein, em 1917, que descreveu a 

emissão estimulada. Porém, foi somente em 1960 que MAIMAN (apud 

BRUGNERA) criou o primeiro laser que era de rubi.14 ADRIAN; BERNIER; 

SPRANGUE1, em 1971, usaram o laser de rubi em polpa, para determinar a 

quantidade mínima de energia que poderia ser usada para que não houvesse 

alterações histológicas. 

Hoje são apresentados vários tipos de laser, os quais 

recebem o nome de acordo com o elemento químico ou molécula química que 

compõe o meio ativo, que pode ser gasoso, sólido ou líquido.31 

Todavia, independente do seu meio ativo, todos têm a 

mesma característica: é uma energia eletromagnética, de velocidade constante, 

com monocromaticidade, coerência e colimação, emite o feixe de luz de uma só 

cor, preciso, focalizado, tamanho e forma constantes.31  

Os lasers são divididos em lasers de alta ou baixa 

intensidade. Os de baixa intensidade não têm poder cirúrgico e estão indicados 
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para serem usados em: crescimento celular estimulado, regeneração celular, 

efeito antiinflamatório, redução de edema e revascularização, redução de fibrose 

na formação tissular, maior atividade tissular, estimulação da função nervosa.31 

Os de alta intensidade, também são conhecidos como 

lasers cirúrgicos. Seus efeitos biológicos vão depender da sua interação entre o 

laser e o tecido. Essa interação depende muito do comprimento de onda, pois 

dependendo desse comprimento o laser será mais ou menos absorvido pelo 

tecido em questão.31,58  

O laser de Nd:YAG é um laser de alta intensidade. Em 

1972 WEICHMAN; JOHNSON94 utilizaram o laser de Nd:YAG irradiando o forame 

apical, via canal radicular, notando uma mudança na estrutura da dentina. 

Muitos trabalhos mostram a utilização e ação do laser de 

Nd:YAG em estruturas dentais; pois, dependendo do ajuste de seus parâmetros, 

resultados interessantes e úteis para o tratamento dentário são conseguidos, 

como: tratamento de hipersensibilidade dentinária54, 60, 72, pulpotomia54, 

esterilização do canal radicular54, limpeza54,85, obturação de canais radiculares54, 

apicectomia53, 54, 87, 88, tratamento de fraturas radiculares54, esterilização de 

instrumentos54 e modificação da parede dentinária onde a permeabilidade é 

diminuída devido à fundição da dentina5, 25, 44, 54, 62, 63, 69, 80, 92, 103, 104. Em alguns 

trabalhos, o uso de tinta negra é divulgado para se aproveitar da característica do 

laser em ser melhor absorvido por tecidos com cores e potencializar a sua ação.44, 

104.  

 MISERENDINO; LEVY; RIZOIU69, em 1995, avaliaram 

o efeito do laser de Nd:YAG sobre a permeabilidade dentinária e a aparência da 

dentina parietal do canal principal. Notaram redução na permeabilidade dentinária 

devido a um depósito de dentina de aparência vitrificada (dentina fundida que se 

recristalizou) nos túbulos dentinários que, inclusive, obliterava parcialmente a 

embocadura de canais laterais, podendo impedir sua perfeita obturação, e, talvez, 

levar a problemas já citados anteriormente. 

 Se, por um lado, a obliteração das embocaduras dos 

túbulos dentinários, anteriormente à obturação, pode ser considerada importante 
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pelo confinamento de bactérias presentes na massa dentinária, remanescentes às  

fases anteriores do tratamento endodôntico, por outro, a obliteração, parcial ou 

total, das embocaduras das ramificações, dificultando ou impedindo a sua 

completa obturação, não pode ser vista com bons olhos. 

 Assim, torna-se interessante realizar uma avaliação do 

uso do laser de Nd:YAG, no interior dos canais radiculares, quanto à sua 

capacidade de fundir a “smear layer” ou a própria dentina obliterando, assim, as 

embocaduras de canais laterais, dificultando ou impedindo a obturação dos 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Revisão de Literatura 
 
 



Revisão de Literatura 
 

9 

2- Revisão de literatura: 

 

2.1- Efeito do laser de Nd:YAG sobre a estrutura da 

dentina 

 
A idéia de laser começou com Albert Einstein, em 1917, 

que descreveu a emissão estimulada da radiação. Essa emissão pode ser 

resumida da seguinte forma: um átomo estimulado tem seus elétrons elevados a 

um nível de energia maior, e quando esses elétrons voltam ao estado de 

normalidade, é emitida luz. A palavra laser é um acrônimo de Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation (Amplificação da luz pela emissão 

estimulada). Em 1955, GORDON; ZEIGLER; TOWNES (apud BRUGNER)14, 

foram os primeiros a obterem sucesso com emissão de microondas, pela emissão 

estimulada que era conhecida como Maser. Apenas em 1960 é que Maiman 

obteve o primeiro raio laser a partir da excitação de um cristal de rubi14.  

O laser de Nd:YAG foi desenvolvido por JOHNSON(apud 

BRUGNER)14 em 1961, onde íons de neodímio foram integrados a um cristal 

formado por ítrio, alumínio e granada, que é um cristal sintético com fórmula 

química Y3Al5O12.52 Esse laser emitido tem comprimento de onda de 1064 nm, é 

invisível, se encontra abaixo do espectro infravermelho e é absorvido por tecidos 

pigmentados.52 

Na endodontia o laser de Nd:YAG foi usado pela primeira 

vez por WEICHMAN et al.94, em 1972. Utilizando Nd:YAG e o de CO2 , variando a 

potência (de 0,01W até 100W), o pulso por segundo (de 1 até 1000 p.p.s.) e o 

tempo de pulso (de 0,01 a 300 ms), irradiaram o canal radicular de dentes e 

analisaram o forame apical. Concluíram que o laser de CO2 foi similar ao laser de 

Nd:YAG. Observaram que parte da energia do feixe do laser se transforma em 

calor. A formação de um tampão apical ocorreu com o aumento da potência, 

inclusive uma mudança estrutural da dentina também aconteceu e, segundo os 

autores, essa mudança previne a adesão de microrganismos. 

A partir daí muitos experimentos foram realizados. 
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 DEDERICH; ZAKARIASEN; TULIP25, em 1984, 

analisaram a dentina parietal dos canais de dentes onde foi aplicado o laser de 

Nd:YAG, em diferentes tempos. A análise foi feita em microscópio eletrônico de 

varredura, e os autores perceberam áreas onde nada aconteceu, áreas onde 

houve destruição da “smear layer” e áreas onde a dentina se apresentava sem 

poros, parecendo vidro. Os autores acreditam que, com essas características, a 

dentina se torne menos permeável. 

 Um ano após, isto é, em 1985, ZAKARIASEN; 

DEDERICH; TULIP103 após instrumentarem 24 canais radiculares, depositaram, 

apicalmente, em cada canal, raspas de dentina, fazendo um tampão. Os dentes 

foram divididos em 4 grupos: Grupo I- não foi usado laser. Nos demais, foi usado 

o laser de Nd:YAG, variando-se a potência, da seguinte maneira: Grupo II- 

potência de 25W, Grupo III- potência de 37W e no Grupo IV- potência de 50W. 

Quando analisados ao microscópio eletrônico de varredura, observou-se, nos 

canais onde foi usado o laser, que a dentina sofreu uma fusão e depois uma 

recristalização formando uma massa contínua com graus diferentes dependendo 

da potência utilizada; em alguns espécimes houve falhas na fusão e observou-se 

a presença de rachaduras devido ao efeito térmico do laser. 

 As pesquisas com laser na endodontia foram 

aumentando e, em 1991, KHAYAT et al.53 estudaram o efeito do laser de Nd:YAG 

em dentina através da observação ao M.E.V. Dezoito dentes tiveram os canais 

instrumentados e obturados e de cada um foram removidos dois milímetros 

apicais e, em seguida, foram divididos em 2 grupos. Em um dos grupos foi 

aplicado laser de Nd:YAG na superfície cortada do dente e no outro grupo não. 

Os resultados mostraram que a aplicação do laser causou a fusão da dentina e 

sua recristalização, dando uma aparência vitrificada. 

 LEVY62, em 1992, comparou as características das 

paredes dentinárias após a instrumentação dos canais radiculares pela técnica de 

instrumentação “step-back” convencional, seguida da aplicação de laser. Foram 

utilizados 32 dentes portadores de canais laterais que foram divididos em 2 

grupos. No Grupo I foi realizada a instrumentação com limas do tipo K, tendo-se 
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como instrumento de memória a lima de número 35, realizando-se o recuo até o 

instrumento de número 60. Os canais dos dentes do Grupo II foram 

instrumentados até a lima número 20 e depois foi aplicado laser até que os canais 

se alargassem e chegassem ao diâmetro referente ao da lima 35. O laser utilizado 

foi o de Nd:YAG com potência de 35W e freqüência de 20Hz. Os canais dos 

dentes de ambos os grupos foram irrigados com NaOCl a 2%. No Grupo I notou-

se a presença de “smear layer” nas paredes dentinárias e os canais laterais 

tinham suas entradas livres de debris. No Grupo II houve fechamento dos túbulos 

dentinários causado pela fusão da dentina (principalmente nos terços médio e 

apical) e as embocaduras dos canais laterais foram seladas pela dentina fundida. 

Ainda em 1992, MORLOCK et al.72 observaram o efeito 

do laser de Nd:YAG na superfície radicular externa, quando associado à 

raspagem e alisamento radicular. Para isso foram usados 18 terceiros molares, 

sendo que cada espécime tinha, no mínimo, uma superfície radicular externa que 

era relativamente achatada. Uma área de três milímetros de diâmetro foi 

contornada com uma broca esférica 1/4, 2 a 3 milímetros apicalmente à junção 

cemento-esmalte. A superfície do local do tratamento foi umedecida com saliva 

humana. Os dentes foram divididos em 6 grupos: Grupo I- não foi realizado 

nenhum tipo de tratamento, Grupo II- foi realizado alisamento com curetas, Grupo 

III- aplicação do laser com potência de 1,25W e 20 pulsos por segundo; no Grupo 

IV- foi realizada aplicação do laser com potência de 1,5W e 20 pulsos por 

segundo, Grupo V- aplicação do laser com os mesmos parâmetros que o Grupo 

III, porém, acrescentando-se o alisamento radicular como no Grupo II e Grupo VI- 

aplicação do laser com os mesmos parâmetros do Grupo IV complementando 

com o alisamento radicular, também. Nos Grupos III e IV, observou-se que 

ocorreu fusão e ressolidificação cementária, contudo, esse fenômeno não foi 

observado nos outros grupos, mesmo naqueles nos quais foram associados os 

dois tipos de tratamento.  

Também, em 1992, STABHOLZ et al.87, avaliaram o efeito 

do laser na permeabilidade da superfície dentinária após apicectomia e 

retrobturação. Utilizaram 60 dentes unirradiculados que foram divididos em 3 
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grupos com 20 dentes cada, sendo que, destes, 10 dentes serviram como 

controle e os outros 10 como experimentais para cada grupo. Os procedimentos 

operatórios foram os mesmos para ambos os sub-grupos; o que diferenciava era 

que o grupo controle não recebia aplicação de laser. Os dentes dos Grupos I e II 

tiveram os canais instrumentados e obturados, e na seqüência foi realizada a 

apicectomia removendo-se dois milímetros apicais da raiz de cada dente. Nos 

dentes do Grupo I foram feitas cavidades do tipo classe I e retrobturadas com 

amálgama. No Grupo II foi removido os dois milímetros apicais da raiz e não se 

realizou uma cavidade. No Grupo III os canais não foram instrumentados e nem 

obturados, apenas realizou-se a apicectomia, como nos grupos anteriores, 

fazendo-se cavidades do tipo classe I que foram retrobturadas com amálgama, 

também, como no Grupo I. Na superfície apicectomizada dos dentes 

experimentais de todos os grupos foi aplicado laser de Nd:YAG da seguinte 

maneira: No Grupo II foi realizada um aplicação com potência de 3 W, freqüência 

de 20 Hz e energia de 150 mJ, nos Grupos I e III foram realizadas duas 

aplicações, a primeira igual ao do Grupo II e a segunda com potência de1,9 W, 

freqüência de 20 Hz e energia de 95 mJ. As superfícies externas de todos os 

dentes foram impermeabilizadas com exceção das superfícies apicectomizadas e, 

então os mesmos foram colocados em solução de azul de metileno a 0,5%, por 

48 horas. A penetração do corante foi medida, verificando-se uma infiltração de 

corante significantemente menor nos dentes onde foi usado o laser; apenas no 

Grupo II é que não se observou diferença significativa entre o grupo experimental 

e o controle. Os autores concluíram que o uso do laser de Nd: YAG diminuiu a 

permeabilidade da superfície dentinária devido a modificações que o laser causa 

na dentina. 

Em outro experimento, STABHOLZ et al.88 ainda em 

1992, dividiram 18 dentes em dois grupos. Em ambos os grupos os dentes foram 

apicectomizados realizando-se, em seguida cavidades classe I. No Grupo I não 

houve aplicação de laser e no Grupo II foi aplicado laser de Nd:YAG após a 

confecção da cavidade. O exame ao M.E.V., no Grupo I, demonstrou a presença 

de “smear layer” intacta e no Grupo II a camada de “smear layer” sofreu uma 
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fusão e uma recristalização, tendo esse material aspecto vítreo aparecendo em 

certas áreas de forma incompleta e descontínua.  

BAHCAL et al.6, em 1993, compararam a aparência da 

superfície dentinária do canal radicular após a instrumentação manual com limas 

do tipo K e após preparo com laser de Nd:YAG. Os dentes que sofreram 

instrumentação manual tiveram os canais alargados até obter-se um batente 

apical com a lima do tipo K número 40. Já nos dentes que sofreriam tratamento 

com laser os canais foram instrumentados manualmente com as limas do tipo K 

até a de número 20 e depois alargados com a aplicação do laser até que 

chegasse ao diâmetro de uma lima do tipo K número 40. Ambos os grupos foram 

irrigados com hipoclorito de sódio a 2,5%. Os resultados não evidenciaram 

diferenças significativas na aparência dentinária entre os dois grupos. Alguma 

diferença foi notada em relação ao tamanho das partículas da “smear layer”. Isso 

foi atribuído às propriedades ópticas do laser de Nd:YAG, bem como, à estrutura 

e à cor da dentina. 

Em 1993, GODDIS et al.40 avaliaram a ação do laser de 

Nd:YA G pulsado com 3W de potência e de corrente contínua com 20 W na 

remoção de tecido necrótico e da “smear layer”. Foram utilizados 40 dentes. Dez 

tiveram os canais instrumentados com limas e irrigados com NaOCl a 5,25% 

(grupo controle). Os trintas dentes restantes sofreram uma combinação de 

instrumentação e aplicação de laser, sendo 15 dentes para cada tipo de laser (15 

com laser de Nd:YAG com corrente contínua e 15 com laser pulsado). Por fim, os 

dentes foram seccionados vestíbulo-lingualmente e preparados para observação 

ao M.E.V. No grupo controle foi observado presença de “smear layer”, a 

embocadura de canal lateral rodeada por calcosferitas, sem presença de tecido 

remanescente e microrganismos. A combinação de instrumentação e aplicação 

de laser demonstrou ausência de remanescentes de tecido e “smear layer” nas 

áreas onde o laser entrou em contato com o canal, caso contrário a área 

permanecia com “smear layer”. Os dois sistemas de laser foram eficientes e 

alterações ocorreram como, por exemplo, derretimento e fusão da dentina. Por 
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fim, os autores concluíram que o laser foi eficiente para remoção da “smear layer” 

e do tecido remanescente. 

WHITE et al.97, em 1993, avaliaram o limiar de energia 

capaz de modificar a dentina em função do comprimento de onda, densidade de 

energia, textura da superfície dentinária e do tipo de laser. Para esse experimento 

foram utilizados terceiros molares dos quais foram retiradas duas fatias de mais 

ou menos 3 a 3,5 milímetros de espessura. Para confeccionar essas fatias foram 

utilizados discos de diferentes granulações para que se conseguisse superfícies 

dentinárias de diferentes texturas. Nelas foi aplicado EDTA por 2 minutos e, 

então, foram lavadas com água destilada. Os lasers utilizados foram o de Nd:YAG 

com dois comprimentos de onda diferentes e o Ho:YAG com um só comprimento 

de onda. Assim, foram utilizados três comprimentos de ondas, nove níveis de 

energia por pulso, três diâmetros de fibra ótica, cinco texturas de superfícies, 

cinco repetições para cada nível de energia, potência variando de 0,3 a 3,0 W e 

freqüência de 5 a 20 Hz. As fatias, após serem tratadas com os lasers, foram 

preparadas para observação ao M.E.V. Para cada comprimento de onda notou-se 

uma energia limiar por pulso diferente: para o comprimento de onda 1,06µm 

(Nd:YAG) a energia limiar foi de 167mJ/p, para 1,32µm (Nd:YAG) foi de 133mJ/p 

e para 2,10µm (Ho:YAG) foi de 67mJ/p. As modificações físicas da dentina só 

ocorreram com aplicações acima desses dados. Essas modificações foram: fusão 

e cristalização com parcial fechamento dos túbulos dentinários. As áreas 

imediatamente adjacentes à aplicação não foram afetadas. As mudanças 

ocorreram independentemente do diâmetro da fibra ótica. A área modificada tinha 

aparência polida, houve um aumento na média do número atômico da área 

modificada devido, provavelmente, à eliminação de colágeno da estrutura 

dentinária, deixando-a com abundância de fosfato de cálcio. O colágeno sofre 

uma desnaturação devido à alta temperatura e isso influencia de maneira 

significante na mudança química sofrida pela matriz dentinária. Acima do limiar de 

energia as superfícies apareciam ablasionadas com formação de crateras. Essas 
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modificações apresentadas na dentina pela energia limiar colabora 

significantemente para a diminuição da permeabilidade dentinária. 

Ainda em 1993, WIGDOR et al.99 avaliaram o efeito de 

três tipos de lasers na dentina e no tecido pulpar de dentes de cães. Os lasers 

utilizados foram: Er:YAG, CO2 e Nd:YAG. O efeito na dentina foi avaliado por 

meio do M.E.V. em 4 dentes humanos extraídos e, para avaliação na polpa foram 

utilizados dois cães dos quais foram escolhidos os dentes incisivos, caninos e 

pré-molares. Os parâmetros utilizados para aplicação do laser foram: CO2- 5Hz, 

4W, Nd:YAG- 12,5W com onda contínua e para o laser de Er:YAG- 3Hz energia 

de 500mJ por pulso. O laser de Er:YAG causou menos efeitos que os outros. Os 

lasers de CO2 e Nd:YAG apresentaram resultados semelhantes como fusão da 

dentina intertubular e, histologicamente, houve uma ruptura na arquitetura normal 

do tecido, incluindo a desnaturação das camadas de células odontoblásticas, 

além de um aumento do número de células inflamatórias. 

Em 1995, MISERENDINO; LEVY; RIZOIU69 avaliaram o 

efeito da aplicação intracanal do laser de Nd:YAG na permeabilidade dentinária, 

utilizando-se da infiltração de corante para essa análise, e também na aparência 

da superfície dentinária das paredes do canal principal, através da análise ao 

microscópio eletrônico de varredura. Os dentes tiveram seus canais 

instrumentados pela técnica “step-back” e irrigados com NaOCl a 2,5%. Uma 

metade do número de canais não recebeu nenhum tratamento posterior e na 

outra metade foi aplicado o laser de Nd:YAG com potência 5W, freqüência de 50 

Hz, com três aplicações de 15 segundos cada. Em seguida, os espécimes foram 

submetidos à solução corante. Os resultados mostraram uma menor ou nenhuma 

infiltração do corante no grupo onde foi aplicado o laser. Observaram selamento 

dos túbulos dentinários com um material parecido com vidro (dentina fundida), 

que obliterou parcialmente as embocaduras dos canais laterais, quando a análise 

foi realizada ao microscópio eletrônico de varredura. 

SAUNDERS, et al.85, em 1995, avaliaram a eficácia do 

laser de Nd:YAG na limpeza de canais previamente instrumentados, ou de canais 

sem instrumentação e formação de plugs apicais fundindo alguns materiais. Para 
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analisar a limpeza foram utilizados 75 dentes, dos quais 50 tiveram os canais 

instrumentados, sendo irrigados com NaOCl a 2%. Esses dentes foram divididos 

em 5 grupos: Grupo I- sem aplicação de laser, Grupo II- aplicação de laser com 

potência de 1W, Grupo III- com potência de 1,25W, Grupo IV- com potência de 

1,5W e Grupo V- com potência de 1,7W. Em todos os casos onde se aplicou laser 

foi utilizado 15 p.p.s., com 5 segundos cada aplicação e, todo procedimento durou 

60 segundos. Os 25 dentes restantes não sofreram instrumentação e foram 

divididos em 5 grupos: Grupo I- sem aplicação de laser, Grupo II- aplicação com 

potência de 1W, Grupo III- com potência de 1,25W, Grupo IV- com potência de 

1,5W e Grupo V- com potência de 1,7W, com 15 p.p.s. A aplicação do laser foi 

feita apenas no terço coronário. Todos os dentes foram seccionados 

longitudinalmente e preparados para observação ao M.E.V. Mais 115 dentes 

unirradiculados foram utilizados para analisar a formação de “plugs” apicais. Os 

dentes foram divididos em grupos onde se mudava o material utilizado para 

formação do “plug”, a energia de potência de aplicação do laser e o tempo de 

aplicação, no total foram 23 grupos. Esses dentes também foram preparados para 

observação ao M.E.V. Analisando os resultados, quanto à limpeza, não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos dos dentes previamente 

instrumentados. Nos dentes onde houve a aplicação sem a instrumentação a 

limpeza foi eficiente. Quanto à formação de “plug”, não se observou sua 

ocorrência com nenhum tipo de material testado independente do tempo e da 

potência de aplicação. 

ANIC, et al.5, em 1998, avaliaram a mudança morfológica 

da superfície dentinária de canais radiculares ou de fatias de dentina preparadas 

comparando a variação dos ângulos formados entre a fibra ótica de aplicação do 

laser e a superfície dentinária, no momento da aplicação. Os lasers utilizados 

foram: de Nd:YAG, de Argônio e o de CO2. As fibras óticas foram posicionadas 

paralelas à superfície dentinária, aplicando-se o laser dentro do canal radicular, e 

perpendicular, aplicando o laser em fatias de dentina preparadas. Quando a fibra 

foi posicionada paralelamente à superfície dentinária foram produzidos menores 

efeitos do que quando a fibra foi posicionada perpendicularmente, utilisando-se os 
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mesmos parâmetros. O laser de Nd:YAG produziu um efeito maior na superfície 

radicular em comparação com os outros dois tipos de lasers, mesmo quando 

aplicado paralelamente à superfície, esse laser produziu crateras na superfície 

dentinária, cujos fundos foram cobertos com dentina derretida e recristalizada. Os 

túbulos dentinários da parede da cratera ficaram com os diâmetros menores. 

LIU; LIN; LAN63, em 1997, avaliaram a profundidade de 

selamento dos túbulos dentinários após a aplicação do laser de Nd:YAG. Foram 

preparadas fatias de dentina com três milímetros de espessura e com túbulos 

dentinários expostos. Essas fatias foram divididas em 3 grupos (A, B e C). Nos 

Grupos A e B foi aplicado laser com energia de 30 mJ, com 10 p.p.s. com a fibra 

óptica posicionada perpendicularmente à superfície. As fatias do Grupo B foram 

congeladas em nitrogênio líquido. No Grupo C as fatias não receberam nenhum 

tratamento. As fatias de dentina foram preparadas para análise ao M.E.V. 

Observou-se que nas fatias onde foi aplicado o laser houve o fechamento dos 

túbulos dentinários com dentina fundida e a profundidade de selamento foi de 

aproximadamente de 4 µm na dentina central e 3 µm na dentina marginal. Não 

houve diferença entre os Grupos A e B. 

ZHANG et al.104 em 1998, usaram 40 dentes que tiveram 

os canais instrumentados com lima do tipo K através da técnica “step back”, tendo 

como instrumento de memória a lima de número 40 e foram irrigados com NaOCl 

a 5,25% e H2O2 a 3%. Em seguida, foram divididos em 4 grupos. O Grupo I serviu 

como controle. No Grupo II os canais foram irrigados com água destilada e, então, 

aplicado laser. No Grupo III antes da aplicação do laser, foi colocada tinta preta 

na parede dentinária do canal em todo o comprimento de trabalho e, no Grupo IV 

foi colocada uma solução de Ag(NH3)2F a 38% no interior do canal antes da 

aplicação do laser. O laser utilizado foi o de Nd:YAG com 2W, 20 pulsos por 

segundos e cada pulso teve uma duração de 150µs. Através do M.E.V. no Grupo I 

observaram grande quantidade de “smear layer” nas paredes dos canais. No 

Grupo II a “smear layer” estava presente em muitas partes da parede do canal 

sem uma aparência derretida. No Grupo III a “smear layer” foi evaporada ou 
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fundida, as aberturas dos túbulos dentinários estavam limpas e abertas ou 

cobertas por dentina derretida. Já o Grupo IV mostrou áreas com uma superfície 

complexa com áreas de dentina fundida, “smear layer” residual e partículas 

numerosas e pequenas. Os autores recomendam a aplicação da tinta preta antes 

da aplicação do laser de Nd:YAG, pois aumenta a sua absorção. 

LAN; LIU; LIN60, em 1999, avaliaram, através do M.E.V., a 

ação do laser de Nd:YAG juntamente com o verniz de fluoreto de sódio na 

oclusão dos túbulos dentinários. Para esse estudo foram utilizados nove dentes 

molares, dos quais foram preparadas fatias de 3 milímetros de espessura, 

procedendo-se, em seguida, à remoção da “smear layer” das mesmas com EDTA. 

As fatias foram divididas em 4 grupos. Nos Grupos A, B e C foi aplicado verniz de 

fluoreto de sódio e o Grupo D serviu como controle. No Grupo C após aplicação 

do verniz foi aplicado laser de Nd:YAG em direção perpendicular à superfície 

dentinária utilizando os seguintes parâmetros: 30 mJ com 10 p.p.s. por 2 minutos. 

As fatias dos Grupos B e C, após o tratamento, só verniz (B) ou verniz e laser (C) 

foram escovadas com uma escova de dentes elétrica, por 30 minutos. As fatias 

foram preparadas para observação ao M.E.V. No grupo controle os túbulos 

dentinários apresentaram-se expostos e a “smear layer” foi removida. Com o 

tratamento da superfície com verniz os túbulos dentinários foram uniformemente 

ocluídos (A), porém essa oclusão pode ser eliminada após a escovação (B). Nas 

superfícies onde foi utilizado o verniz e depois o laser (C), a escovação não 

removeu o verniz, resultando em mais de 90% dos túbulos dentinários 

obliterados. A aplicação do laser modificou a superfície dentinária, isso sugere 

que o verniz combinado com o laser pode ser usado no tratamento da 

hipersensibilidade dentinária. 

No ano de 2000, GOYA et al.44 avaliaram as mudanças 

morfológicas ocorridas na dentina do terço apical de canais que sofreram 

aplicação de laser de Nd:YAG com e sem aplicação de tinta nanquim no interior 

do canal. Analisaram também, o selamento da obturação por meio da infiltração 

de corante. Foram utilizados 60 dentes cujos canais foram instrumentados com 

limas do tipo K, irrigados com NaOCl a 5,25% e peróxido de hidrogênio a 3% de 
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forma alternada e, por último, sofreram uma irrigação com EDTA a 14%. Os 

dentes foram divididos em 3 grupos: o Grupo I serviu como controle e não foi 

aplicado laser, o Grupo II sofreu aplicação do laser nos seguintes parâmetros: 

potência de 2W, 100mJ pulso-1,freqüência de 20 Hz, a fibra foi introduzido no 

comprimento de trabalho e o laser foi ativado por 2 segundos, repetindo-se depois 

de um intervalo de 30 segundos totalizando 4 segundos. No Grupo III, antes da 

aplicação do laser, foi colocada tinta nanquim nas paredes dos canais em todo o 

comprimento de trabalho. De cada grupo, 10 dentes tiveram os canais obturados 

por meio da técnica da condensação lateral. A seguir suas superfícies externas 

foram impermeabilizadas, com exceção do forame apical, e foram deixadas, por 

48 horas, no corante Rodamine B 0,6%. Os outros dez dentes foram preparados 

para observação ao M.E.V. Em todos os dentes, independente do tratamento, 

foram encontrados remanescentes de “smear layer”, mas com o uso do laser a 

“smear layer” diminuiu consideravelmente. O Grupo I mostrou uma penetração de 

corante em 30% dos espécimes com grande quantidade de “smear layer” 

obliterando os túbulos dentinários. No Grupo II houve uma diminuição, porém, 

apenas 20% dos espécimes tiveram uma penetração de corante menor que 0,5 

mm e apresentou túbulos dentinários abertos com superfície livres de debris e 

“smear layer”. Já no Grupo III não foi observada penetração de corante, mas sim 

a remoção de debris e “smear layer” mostrando uma superfície limpa, com 

dentina fundida e recristalizada em muitos casos. 

KIMURA; WILDER – SMITH; MATSUMOTO54, em 2000, 

através de uma revisão de literatura sobre laser indicaram vários procedimentos 

endodônticos onde o laser pode ser usado: no tratamento da hipersensibilidade 

dentinária, no capeamento pulpar e pulpotomia, esterilização do canal radicular, 

limpeza e obturação do canal radicular, apicectomia, fraturas radiculares, 

esterilização de instrumentos e modificação das características da parede 

dentinária do canal radicular, pois o laser remove os debris e a “smear layer” e 

reduz a permeabilidade dentinária pela fusão da dentina, quando usados os 

parâmetros apropriados. 
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TÜRKMEN et al.92, em 2000, mediram a alteração da 

temperatura intrapulpar e avaliaram o efeito do laser na morfologia dentinária, 

principalmente nos túbulos dentinários. Foram utilizados três tipos de lasers: de 

CO2, de Nd:YAG e o de ArF. Dividiram os dentes em 3 grupos de 22 dentes cada. 

Desses dentes 20 tiveram a temperatura medida por um par termoelétrico 

colocado no interior da câmara pulpar e 2 foram examinados ao M.E.V. O 

aumento médio da temperatura interna foi de: 37°C no de CO2, 28°C no de 

Nd:YAG e 1°C no de ArF. Através do M.E.V. puderam observar que houve fusão 

e recristalização da dentina em algumas áreas e em outras houve exposição dos 

túbulos tanto com o laser de CO2 como com o de Nd:YAG. Com o laser de ArF a 

superfície dentinária ficou parecida com favo de mel. 

BEZERRA; ARAKI; CALDEIRA11, em 2001, analisaram, 

através de infiltração de corante, a ação dos lasers de Er:YAG e de Nd:YAG ou 

associação de ambos no selamento apical de obturações de canais radiculares. 

Para isso utilizaram 36 dentes cujos canais foram instrumentados pelo sistema 

Profile até o instrumento 40. Esses dentes foram divididos em 4 grupos. Após a 

instrumentação dos canais, os mesmos foram submetidos à ação do laser, como 

segue: Grupo 1- irradiado com Er:YAG, Grupo 2- irradiado com Nd:YAG, Grupo 3- 

irradiado com laser de Er:YAG e depois com o de Nd:YAG e o Grupo 4- não foi 

usado laser. Os canais foram obturados pela técnica da condensação lateral com 

o cimento AH Plus e imersos em azul de metileno a 0,5%. Os resultados 

mostraram não haver diferenças significativas entre os grupos, levando à 

conclusão de que a aplicação do laser não interferiu no selamento proporcionado 

pela obturação. 

PARK et al.80, em 2001, avaliaram o efeito do laser de 

Nd:YAG na infiltração apical de canais radiculares obturados utilizando-se do 

método eletroquímico. Foram utilizados 40 dentes unirradiculados que tiveram as 

coroas removidas e foram divididos aleatoriamente em 4 grupos: Grupo 1- os 

canais foram instrumentados com limas do tipo K de número 10 ao 35 pela 

técnica “step-back”, irrigados com NaOCl a 2% e irradiados com o laser de 

Nd:YAG com 5W de potência, freqüência 20 Hz por um tempo total de 3 
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segundos por canal e obturação com a técnica da condensação lateral; Grupo 2- 

igual ao Grupo 1, mas sem aplicação de laser; Grupo 3- instrumentação com 

Profile com a técnica “crow down” com irradiação com laser igual ao Grupo 1 e 

obturação com a técnica da condensação vertical; Grupo 4- igual ao Grupo 3, mas 

sem a aplicação do laser. Após 48 horas, com armazenagem em ambiente com 

100% de umidade, as raízes foram submetidas ao teste eletroquímico. Os 

resultados mostraram que nos grupos onde foi aplicado laser a infiltração apical 

foi menor. Segundo os autores essa redução ocorreu, provavelmente, devido a 

redução da “smear layer” e dos debris, que o laser proporciona. 

BASSILI8, em 2002, avaliou a ação do EDTA e do laser 

de Nd:YAG no selamento apical utilizando dois tipos diferente de cimento. Para 

isso utilizou 66 dentes pré-molares inferiores que foram instrumentados nos 

terços cervical e médio com brocas de Gattes Glidden e no terço apical com 

sistema Profile e foram irrigados com hipoclorito de sódio a 1%. Desses dentes, 6 

foram preparados para analise ao M.E.V. para observação da ação do laser de 

Nd:YAG e do EDTA nas paredes dentinárias do canal, sendo três dentes para 

cada tipo de tratamento. Os 60 dentes restantes foram impermeabilizados e 

divididos em 4 grupos de 15 dentes em cada: Grupo I- aplicação do laser de 

Nd:YAG com 1,5 W de potência, 15 Hz de freqüência e 100mJ de energia e 

obturação com cimento AH Plus; Grupo II- aplicação do EDTA por 5 minutos e 

obturação com cimento AH Plus; Grupo III- aplicação do laser de Nd:YAG 

utilizando os mesmos parâmetros do Grupo I e obturação com cimento Endofill e 

Grupo IV- aplicação do EDTA por 5 minutos e obturação com cimento Endofill. Os 

dentes foram imersos em azul de metileno a 2% por 48 horas, após esse tempo 

foi feita a leitura da infiltração utilizando um microscópio óptico. O uso do laser 

proporcionou menores infiltrações do que o EDTA independente do cimento 

utilizado e o AH Plus apresentou melhor selamento do que o Endofill 

independentemente do uso ou não do laser. 
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2.2- Uso do EDTA na Endodontia como agente de 

limpeza 

 

O preparo biomecânico é uma das partes mais 

importantes do tratamento endodôntico, pois é com ele que se consegue a 

dilatação do canal, grande parte da desinfecção do mesmo, remoção de restos 

necróticos, neutralização de toxinas, inclusive, propiciando limpeza de grande 

parte das ramificações. A irrigação juntamente com a instrumentação 

proporcionam uma limpeza mecânica e química, contudo, essa limpeza não é 

completa e, independentemente da técnica de instrumentação utilizada, sempre 

há a formação do que os autores chamam de “smear layer”, que é composta por 

raspas de dentina e de tecidos necróticos ou não, podendo abrigar 

microrganismos, além de interferir na qualidade do selamento proporcionado pela 

obturação, por agir como uma interface e dificultar ou impedir o embricamento do 

cimento obturador nos túbulos dentinários. Por isso a sua eliminação tem sido 

indicada. Uma das maneiras já consagradas para sua eliminação é a utilização de 

substâncias quelantes que, além de auxiliar nessa fase, também podem, 

colaborar na instrumentação de canais atrésicos. 

Já em 1894 CALLAHAN16 preconizava o uso do ácido 

sulfúrico a 40% para dilatação dos canais mais atrésicos. 

NIKIFORUK; SCREEBNY75, em 1953, usando o EDTA 

observaram um efeito desmineralizador que era aumentado com a elevação da 

temperatura da solução. 

OSTBY79, em 1957, foi um dos primeiros a propor o uso 

do ácido etileno diamino tetracético em canais radiculares, com a seguinte 

formulação: 17 g de EDTA dissódico, 10 ml de água destilada e 9,25 ml de 

hidróxido de sódio 5 N. O autor demonstrou o seu efeito amolecedor sobre a 

dentina radicular, além do que tornava mais fácil a remoção de instrumentos 

fraturados. Com pesquisas histológicas ele observou a ausência de reações 
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biológicas adversas após o uso do EDTA, além de demonstrar que seu uso 

rotineiro não causa efeitos deletérios aos tecidos pulpares e periapicais. 

FEHR; OSTBY32, em 1963, avaliaram, através do 

microscópio, o efeito desmineralizador do ácido sulfúrico e do EDTAC (EDTA com 

Cetavlon). Para esse experimento foram utilizados 24 dentes que tiveram as 

coroas removidas e os canais foram instrumentados até que o diâmetro ficasse de 

2 a 4 vezes maior que o original. Após seccionamento longitudinal das raízes 

obteve-se duas hemipartes. Foi aplicada uma camada de parafina em uma das 

hemipartes do dente, essa parte serviu de controle. As raízes foram divididas em 

8 grupos. Em 5 grupos foi aplicado EDTAC, variando-se o período de 

permanência do produto: 5, 15, e 30 minutos, 24 e 48 horas, e nos outros 3 

grupos foi aplicado ácido sulfúrico a 40%, também se alterando o tempo de 

aplicação: 5 e 15 minutos e 44 horas. Após esses períodos foram realizados 

cortes transversais de mais ou menos 150 a 200 µm e foram analisados no 

microscópio com um aumento de 25 vezes. Concluíram que o EDTAC tem um 

efeito desmineralisador mais rápido e é limitado; aos 5 minutos quelou uma 

camada de dentina de 20 a 30 µm e com 48 horas já se notava uma remoção 

completa de sais minerais da parede dentinária na profundidade de 50 µm. O 

ácido sulfúrico apresentou um efeito desmineralisador lento e incompleto, não 

removeu cálcio e sim converteu a hidroxiapatita em sulfato de cálcio.  

FRASER35 avaliou, em 1974, a ação das seguintes 

soluções: Decal, Largal Ultra e RC-prep. Para isso foram utilizados 30 dentes 

anteriores humanos que, foram divididos em três grupos e, em seguida, 

seccionados longitudinalmente no sentido mésio-distal; tiveram a polpa removida 

e as metades lavadas em água corrente. Nesses grupos uma das metades 

correspondia ao controle, as quais receberam irrigação com água, e as suas 

correspondentes foram irrigadas com as substâncias em teste, durante 15 

minutos. Após esse tempo as metades foram lavadas e unidas com a sua 

correspondente com resina acrílica, aplicada externamente. Foram feitos cortes 

transversais nos terços cervical, médio e apical. Concluíram que o Largal Ultra foi 
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mais eficiente, seguido pelo Decal e por último o RC-prep. No terço apical a 

desmineralisação da dentina não passou de 20µm. 

GOLDBERG; ABRAMOVICH41, em 1977, analisaram a 

ação do EDTAC na superfície radicular dentinária. Utilizaram 6 dentes que 

tiveram os canais instrumentados e irrigados com solução salina durante a 

instrumentação. Esses dentes foram partidos ao meio obtendo-se 12 hemi-partes. 

Dessas, 6 foram usadas como controle e não receberam nenhum tratamento e 

nas outras 6 foi aplicado EDTAC por 15 minutos, sendo secas e novamente 

aplicado EDTAC por mais 15 minutos. Os espécimes foram preparados para 

observação ao M.E.V. O grupo controle apresentou uma superfície coberta por 

material amorfo e os túbulos dentinários estavam parcial ou completamente 

encobertos. No grupo experimental os túbulos dentinários estavam aparentes e 

com os diâmetros maiores. Os autores concluíram que o uso do EDTAC resulta 

na eliminação da camada residual superficial (“smear layer”) aumentando o 

diâmetro dos túbulos dentinários, contribuindo com a limpeza e antissepsia, 

facilita a ação de curativos, além de facilitar a adesão do material obturador. 

BAUMGARTNER; MADER9 avaliaram, em 1987, a 

capacidade de limpeza da solução salina, do NaOCl a 5,25% e solução de EDTA 

a 15%. Utilizando dentes com 2 canais, apenas um foi instrumentado, e ambos 

receberam irrigação com essas substâncias. Cada canal foi irrigado com um total 

de 33 ml da solução irrigante, sendo usadas no momento da extirpação pulpar e a 

cada troca de instrumento quando se instrumentou. Todos os canais receberam 

uma irrigação final com água destilada, foram secos e preparados para 

observação ao M.E.V. O EDTA foi a substância que mais desmineralizou dentina 

expondo os túbulos, nos canais instrumentados. Entretanto, nos canais que não 

sofreram instrumentação ele foi ineficaz na remoção de tecido pulpar 

remanescente. A solução salina também apresentou comportamento ruim quando 

comparada aos outros irrigantes. O NaOCl nos canais não instrumentados 

mostrou eficiência, removendo grande parte dos remanescentes pulpares, 

contudo, nos canais instrumentados sua eficiência foi inferior a do EDTA. A 

combinação de NaOCl e EDTA foi o procedimento que apresentou melhores 
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resultados, removendo a “smear layer” dos canais instrumentados e também os 

restos pulpares dos canais não instrumentados, causando exposição de 

calcosferitas dando uma aparência de superfície corroída. 

ZUOLO et al.105, em 1987, avaliaram a ação do EDTA e 

suas associações sobre a permeabilidade da dentina. Foram utilizados 25 

incisivos centrais superiores cujos canais foram instrumentados, tiveram a coroa 

removida, foram impermeabilizados externamente com parafina e divididos em 5 

grupos, de acordo com as seguintes soluções: Grupo I - EDTA 15%, Grupo II - 

EDTA com Cetavlon (EDTAC), Grupo III - EDTA com Tergentol (EDTAT), Grupo 

IV - EDTA com Cloreto Cetil Piridino (EDTACP) e Grupo V - Soro fisiológico. Os 

canais foram secos e receberam os reagentes químicos do ensaio histoquímico 

para determinar a permeabilidade dentinária. As regiões cervical e média tiveram 

maiores níveis de penetração, independente da solução utilizada. O detergente 

catiônico Cetavlon contribuiu para uma melhor efetividade do EDTA promovendo 

uma maior permeabilidade, já a solução de EDTA ficou em uma posição 

intermediária. 

CIUCHI; KHETTABI; HOLZ22, em 1989, compararam a 

efetividade de quatro maneiras diferentes utilizadas para remoção de “smear 

layer”. Foram utilizados 40 dentes cujos canais foram instrumentados 

manualmente com limas flexo-file e irrigados com NaOCl a 3%. Os dentes foram 

divididos em 4 grupos: Grupo I - não foi realizado nenhum tratamento adicional, 

Grupo II - foi realizada irrigação com NaOCl e utilização de ultra-som, Grupo III - 

irrigação com EDTA por 3 minutos e Grupo IV - irrigação com EDTA e utilização 

de ultra-som. Os dentes foram preparados para observação ao microscópio 

eletrônico de varredura e notou-se que a “smear layer” foi removida com maior 

efetividade após o uso do EDTA por 3 minutos (Grupo III). 

No ano de 1990, CENGIZ et al.21 avaliaram a capacidade 

de remoção da “smear layer” em túbulos dentinários de diferentes direções, 

oferecida por 3 diferentes métodos. Para isso foram utilizados cinco molares, dos 

quais foram removidas as raízes, e nos remanescentes coronários confeccionou-

se 3 orifícios, dando origem a três canais artificiais em cada dente, totalizando 15 
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canais. Esses foram instrumentados até a lima do tipo K número 70 com 

comprimentos de 7 a 9 mm. Outros 15 dentes unirradiculados, com 1 canal, 

também tiveram os canais instrumentados. Os espécimes foram divididos em 3 

grupos, cada um incluindo cinco canais artificiais e 5 canais naturais: Grupo I - 

irrigação com solução salina, Grupo II - irrigação com EDTA 15%, Grupo III - 

irrigação com EDTA 15% e com NaOCl 5,25%. Os canais foram secos e 

preparados para análise ao M.E.V. No Grupo I não houve remoção da “smear 

layer”, no Grupo II a “smear layer” foi removida, mas alguns túbulos 

permaneceram fechados e no Grupo III toda a “smear layer” foi removida. Não 

houve diferença em relação à direção dos túbulos dentinários. Já a combinação 

de EDTA e NaOCl foi mais eficiente. 

Também no ano de 1990, GUTIERREZ et al.47 avaliaram 

a ação de limpeza do EDTA, do NaOCl a 5,25% e do peróxido de hidrogênio a 

3%, em diferentes momentos do tratamento endodôntico. Para isso foram 

utilizados 27 dentes que foram divididos em 3 grupos: Grupo I - irrigação durante 

a instrumentação com NaOCl a 5,25% alternando com peróxido de hidrogênio a 

3%, Grupo II - irrigação durante a instrumentação com NaOCl a 5,25% alternando 

com peróxido de hidrogênio a 3% e irrigação final com EDTA a 17% e solução de 

NaOCl a 5,25% e Grupo III - irrigação com água destilada durante a 

instrumentação e irrigação final com EDTA a 17%. Os resultados mostraram que 

o Grupo III foi o que melhor se comportou em relação à remoção da “smear layer”, 

seguido pelo Grupo II e, por último, o Grupo I. 

AKTENER; BILKAY2 observaram, em 1993, a ação do 

EDTA e do etilenodiamine (ED- solvente orgânico), na remoção da “smear layer”. 

Para isso foram utilizados 35 dentes unirradiculados, que tiveram os canais 

instrumentados até a lima do tipo K número 50 e irrigados com soro fisiológico. Os 

dentes foram fraturados longitudinalmente e divididos em 7 grupos: Grupo I- 

irrigação com 10 ml de soro fisiológico, Grupo II- 10 ml com quatro partes de 

EDTA e 1 parte de ED, Grupo III- 20 ml com quatro partes de EDTA e 1 parte de 

ED, Grupo IV- 10 ml com quatro partes de EDTA e 2 partes de ED, Grupo V- 20 

ml com quatro partes de EDTA e 2 partes de ED, Grupo VI- 10 ml com quatro 
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partes de EDTA e 3 partes de ED e Grupo VII- 20 ml com quatro partes de EDTA 

e 1 parte de ED. Essas substâncias foram deixadas por 1 minuto nos Grupos I, II, 

IV e VI e 2 minutos nos Grupos III, V e VII. A irrigação final foi realizada com soro 

fisiológico e os dentes foram preparados para observação ao M.E.V. O Grupo I 

apresentou uma grande quantidade de “smear layer” em todos os níveis de todos 

os espécimes, nos Grupos II e IV foi removida a “smear layer” mais superficial, no 

terço médio de dois espécimes e no apical de todos, apenas alguns túbulos 

estavam abertos. Nos Grupos III e V a “smear layer” foi removida quase que 

totalmente. Nos Grupos VI e VII a “smear layer” superficial foi removida em todos 

os espécimes e os túbulos dentinários ficaram totalmente abertos. 

CALERÓ et al.15, em 1997, utilizando-se da 

espectrofotometria de absorção atômica, avaliaram a velocidade e intensidade da 

reação do EDTA com os íons cálcio da dentina e seu grau de saturação em 

relação ao tempo de aplicação. Para isso foram utilizados 256 dentes 

unirradiculados, com um canal cada, que foram instrumentados e irrigados com 

água destilada e, em seguida, divididos em 8 grupos. Neles foi aplicado EDTA 

alterando-se o tempo de permanência do produto em contato com as paredes dos 

canais, que foi de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 e 120 minutos. Através da absorção 

atômica determinou-se a quantidade de cálcio presente. Com os resultados 

observou-se que a descalcificação está diretamente relacionada ao tempo de 

permanência do EDTA dentro do canal, mas essa descalcificação vai diminuindo 

devido ao grau de saturação do EDTA, limitando a possibilidade de captação de 

íons cálcio. A ação do EDTA só se inicia após 1 minuto depois da aplicação. 

Recomendaram uma irrigação final com soro, uma vez que a ação do EDTA pode 

continuar por maior tempo. 

DIEP; BRAMANTE28, em 1997, avaliaram a limpeza 

proporcionada pelo EDTA quando utilizado de maneiras diferentes, avaliando a 

ação por terços e nas paredes proximal e lingual. Foram utilizados 60 pré-molares 

inferiores, cujos canais foram instrumentados e, então, divididos em 10 grupos: 

Grupo I - irrigação com água destilada durante a instrumentação e irrigação final 

com EDTA por 1 minuto, análise na parede proximal; Grupo II - irrigação com 
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água destilada durante a instrumentação e irrigação final com EDTA por 1 minuto, 

análise na parede lingual; Grupo III - irrigação com água destilada e EDTA a cada 

troca de instrumento, análise na parede proximal; Grupo IV - irrigação com água 

destilada e EDTA a cada troca de instrumento, análise na parede lingual; Grupo V 

- irrigação com NaOCl a 1% e EDTA a cada troca de instrumento, análise na 

parede proximal; Grupo VI - irrigação com NaOCl 1% e EDTA a cada troca de 

instrumento, análise na parede lingual; Grupo VII - irrigação com EDTAC durante 

toda a instrumentação e irrigação final com água destilada, análise na parede 

proximal; Grupo VIII - irrigação com EDTAC durante toda a instrumentação e 

irrigação final com água destilada e análise na parede lingual; Grupo IX - irrigação 

com água destilada durante toda instrumentação, análise na parede proximal e 

Grupo X - irrigação com água destilada durante toda instrumentação, análise na 

parede lingual. Os dentes foram seccionados e preparados para observação ao 

M.E.V. O resultado apresentou a seguinte seqüência, do mais eficiente para o 

menos: EDTAC durante a instrumentação, EDTA por 1 minuto final, EDTA 

alternado com água destilada, EDTA alternado com NaOCl 1% e, por último, a 

água destilada. Não houve diferenças estatísticas entre os grupos nos quais se 

usou o EDTA. Com relação aos terços o apical foi o que se apresentou menos 

limpo e não houve diferença significativa entre os terços cervical e médio. Em 

relação às paredes, a proximal ficou mais limpa que a lingual. 

Em 1999, TAKEDA et al.90 analisaram a ação de limpeza 

do EDTA a 17%, do ácido cítrico a 6%, do laser de CO2 e do laser de Er:YAG. 

Para esse estudo foram utilizados 60 pré-molares unirradiculados que tiveram os 

canais instrumentados e irrigados com NaOCl a 5,25% e peróxido de hidrogênio a 

3% a cada troca de instrumento e irrigação final com água destilada. Após a 

instrumentação os dentes foram divididos em 5 grupos: Grupo I- aplicação de 

10ml de EDTA a 17% por 5 minutos, depois 3 ml de NaOCl a 5, 25% e por último 

3 ml de água destilada, Grupo II- 10 ml de ácido fosfórico a 6% por 5 minutos, 

depois 3 ml de NaOCl e por último 3 ml de água destilada, Grupo III- de 10 ml de 

ácido cítrico a 6% por 5 minutos, depois 3 ml de NaOCl, Grupo IV- irradiação com 

laser de CO2 com 1W, modo contínuo, com um total de 23 segundos e Grupo V- 
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irradiação com laser de Er:YAG com 1W, 100 mJ e 10 Hz. Os canais foram secos 

e os dentes seccionados longitudinalmente e preparados para análise ao M.E.V. 

No Grupo I houve remoção da “smear layer” no terço médio, alguns espécimes 

apresentaram “smear plugs”, o terço apical encontrava-se menos limpo. Nos 

Grupos II e III as paredes mostraram-se limpas, mas no terço apical, em algumas 

áreas notava-se presença de “smear layer”. No Grupo IV não se notava presença 

de “smear layer”, sendo que no terço apical observou-se áreas de fusão e 

recristalização de dentina e o Grupo V foi o que apresentou melhor limpeza. Pelos 

resultados concluíram que os lasers foram que melhor limparam a superfície 

dentinária, principalmente o de Er:YAG. 

ÇALT; SERPER18, em 2000, avaliaram o efeito do EGTA 

(ácido tetracético etilenoglicol) na remoção da “smear layer” como alternativa ao 

EDTA. Foram utilizados 15 dentes com um canal que foram instrumentados e 

irrigados com NaOCl a 5%. Três dentes serviram como controle e receberam uma 

irrigação final com 10ml de NaOCl a 5%. Os restantes foram divididos em dois 

grupos: Grupo I - irrigação final com 10 ml de EDTA a 17% por 2 minutos e Grupo 

II - irrigação final com 10ml de EGTA a 17% por 2 minutos. As raízes foram 

seccionadas longitudinalmente e preparadas para observação ao M.E.V. Os 

espécimes do grupo controle mostraram um acúmulo de “smear layer” nas 

paredes, o grupo com EDTA teve toda a “smear layer” removida em todos os 

terços e apresentou erosões na dentina principalmente no terço médio. No grupo 

onde se usou EGTA a remoção da “smear layer” foi parcial pois não ocorreu no 

terço apical. O EGTA não foi tão efetivo como o EDTA no terço apical, porém 

mostrou-se ser menos deletério, já que o EDTA causou erosões dentinárias. 

AMORIM; LAGE-MARQUES3, em 2001, avaliaram a 

infiltração da Rodamina B na massa dentinária após a instrumentação e irrigação 

dos canais radiculares de 27 dentes. Esses dentes foram divididos em 3 grupos 

experimentais: Grupo I - NaOCl 0,5% mais creme Endo PTC e irrigação final com 

EDTA –T; Grupo II - NaOCl 0,5% mais Glyde File Prep; Grupo III - NaOCl a 0,5% 

mais File Eze e um grupo controle, onde se utilizou a água destilada. Os canais 

foram secos com cones de papel absorvente e a solução corante foi injetada 



Revisão de Literatura 
 

30 

preenchendo o canal e na seqüência foi removida imediatamente por aspiração e 

secagem com cones de papel. Cada espécime foi cortado transversalmente em 5 

partes, as amostras foram digitalizadas, e com auxílio do computador, foi 

calculada a média de infiltração na massa dentinária. Os autores concluíram que 

a permeabilidade dentinária aumentou de maneira semelhante para todas as 

substâncias utilizadas. Em relação aos terços, o apical se mostrou menos 

permeável. 

CARDOSO; TORRES; PROKOPOWITSCH20 em 2001, 

avaliaram a ação do EDTA-T, do líquido de Dakin e da clorexidina a 2% na 

remoção do curativo de hidróxido de cálcio do interior dos canais radiculares. 

Para isso foram utilizadas 30 raízes de dentes bovinos cujos canais foram 

instrumentados e preenchidos com pasta de hidróxido de cálcio e permaneceram 

em ambiente seco por um período de 15 dias. As raízes foram divididas em 3 

grupos conforme a substância irrigante utilizada para remover o curativo 

juntamente com uma lima do tipo K número 25. As raízes foram 

impermeabilizadas e imersas em solução de azul de metileno a 0,5% por 12 

horas. Após esse tempo foram lavadas e cortadas para observação no 

microscópio óptico e, com o auxílio de um computador, foram avaliadas as áreas 

coradas. O grupo onde se utilizou o EDTA-T apresentou os melhores resultados, 

removendo toda a medicação.  

OLIVEIRA et al.77 avaliaram, em 2001, a ação do EDTA a 

17%, NaOCl a 5,25%, Endoquill, e o Gel de Natrosol, na remoção da “smear 

layer” e, conseqüentemente, na limpeza da parede dentinária. Foram utilizados 25 

dentes humanos unirradiculados, que foram divididos em 5 grupos: Grupo 1 - 

irrigação com EDTA 17%, Grupo 2 - irrigação com NaOCl a 5,25%, Grupo 3 - 

irrigação com Endoquill, Grupo 4 - uso do Gel de Natrosol e Grupo 5 - irrigação 

com água destilada. Os dentes foram seccionados e preparados para observação 

ao M.E.V. Os resultados mostraram não haver diferença estatística entre os 

Grupos 1, 3 e 4, os quais apresentaram melhor limpeza, seguido pelo NaOCl e, 

por último, a água destilada. 
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RIBEIRO; MEDINA; MORAES84 em 2001, avaliaram a 

infiltração marginal apical em canais obturados após a utilização de diferentes 

agentes irrigantes: EDTA, ácido cítrico a 10%, clorexidina 2% e Endoquill. Foram 

utilizados 40 incisivos centrais superiores extraídos que tiveram as suas coroas 

removidas, os forames apicais foram padronizados com uma lima do tipo K 

número 30, o instrumento de memória preconizado foi uma lima número 45, 

fazendo-se o escalonamento regressivo até a de número 70. Os dentes foram 

obturados com guta-percha e cimento Endomethasone pela técnica da 

condensação lateral passiva e imersos imediatamente em azul de metileno 2% 

por 72 horas a 37°C. As raízes foram desgastadas longitudinalmente e, após a 

exposição das obturações, foram analisadas as infiltrações em microscópio pela 

técnica da planimetria. Os resultados mostraram a seguinte ordem decrescente 

de infiltração: Endoquill, ácido cítrico 10%, clorexidina 2% e EDTA, este mostrou 

um comportamento melhor. 

No ano de 2002, ÇALT; SERPER 19 avaliaram a ação do 

EDTA na remoção da “smear layer” nos tempos de 1 e 10 minutos. Os canais 

foram instrumentados com lima do tipo K e com brocas de Gates Glidden e 

irrigados com hipoclorito de sódio a 5%. Utilizou-se apenas o terço médio dos 

canais, sendo eliminados, com brocas, os terços apical e cervical. Assim, o terço 

radicular médio foi cortado ao meio no sentido longitudinal obtendo-se duas hemi-

partes. Em uma foi aplicado EDTA deixando-o agir por 1 minuto e na outra, 

também foi aplicado EDTA, porém deixando-o atuar por 10 minutos. Após os 

tempos determinados foi feita uma irrigação com NaOCl a 5% e os espécimes 

foram preparados para avaliação ao microscópio eletrônico de varredura. Os 

resultados mostraram que com o tempo de 1 minuto já houve a remoção completa 

da “smear layer" e abertura dos túbulos dentinários. Com o tempo de 10 minutos, 

notou-se a remoção da “smear layer” e uma excessiva erosão na dentina 

intertubular e peritubular e os túbulos dentinários tiveram seus diâmetros 

aumentados. 

VILLEGAS et al.93, em 2002, avaliaram a obturação de 

canais acessórios usando o System B mais o Obtura II após a utilização de quatro 
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tipos diferentes de irrigantes. Foram utilizados 64 dentes pré-molares que 

possuíam canais acessórios comprovados radiograficamente. Eles foram 

instrumentados em seus terços cervical e médio utilizando-se brocas de Gattes 

Glidden e limas Profile no terço apical. Foi utilizado RC prep durante a 

instrumentação e a cada troca de instrumento foi irrigado com NaOCl a 6%. Os 

dentes foram divididos em 4 grupos: Grupo I - sem irrigação final, Grupo II - 

irrigação com água destilada, Grupo III - NaOCl a 6% e Grupo IV - EDTA por 3 

minutos. Os canais foram secos e obturados. Foram realizadas radiografias 

mésio-distal e depois os dentes diafanizados para observação no microscópio. A 

média de penetração de material obturador nos canais acessórios foi calculada, 

dividindo o comprimento da penetração do material pelo comprimento do canal 

acessório. Os resultados foram: sem irrigação 22,3%, água 21,8%, NaOCl 53,5% 

e EDTA 68,1%. Em alguns canais foram encontrados espaços vazios entre o 

cimento e a guta-percha, que podem ter sido ocasionados pela presença de 

bolhas de ar. 

 

2.3- A presença e a importância dos canais laterais 

 

O canal lateral faz parte do sistema de canais que existe 

nos dentes, descrito por PUCCI; REIG82 em 1944 e complementado por 

KUTLER57 em 1961. A sua presença nem sempre é percebida, mas a sua 

importância é fundamental, uma vez que nele também podem ficar abrigados 

restos pulpares inflamados e/ou infectados, restos necróticos e bactérias. Todas 

as etapas do preparo do canal radicular são muito importantes sempre 

objetivando que no final todo o sistema de canais possa ser obturado, inclusive os 

canais laterais. 

DE DEUS26, em 1975, analisou 1140 dentes humanos, 

tanto inferiores como superiores e investigou a freqüência, localização e direção 

de canais laterais, secundários e acessórios. Os dentes que apresentaram maior 

número de ramificações foram os pré-molares e molares. Do total, 313 (27,4%) 

mostraram canais laterais, secundários e acessórios. A área de maior ocorrência 
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foi o terço apical, seguido pelo terço médio e, por fim, o coronário. Canais laterais 

foram encontrados em 10,4% dos dentes estudados. Para o autor, esses canais 

são importantes, pois fazem a ligação entre o periodonto e a polpa e estão muito 

relacionados aos problemas endo-periodontais. 

XU; ZHANG102, em 1984, relataram dois casos de 

problemas endodônticos onde, ao exame radiográfico, as lesões inflamatórias 

apareciam localizadas lateralmente à raiz. Clinicamente observava-se presença 

de fístula. Com a obturação do canal principal, certificou-se radiograficamente da 

obturação de um canal lateral e, com o passar do tempo, notou-se o 

desaparecimento da lesão. Com o relato desses fatos fica claro a importância da 

obturação correta de todo sistema de canais radiculares, pois canais laterais 

abrigam tecidos necróticos e bactérias remanescentes, podendo ser fonte de 

infecção. 

WEINE95, em 1984, publicou um artigo que respondia a 

vários questionamentos sobre canais laterais. Começou por diferenciar canais 

laterais de acessórios, os primeiros se estendem do centro do canal principal até 

ao ligamento periodontal, freqüentemente é perpendicular ao principal e são 

encontrados nos terços médio e cervical, já os canais acessórios são menores e 

são encontrados na região apical. Uma limpeza eficiente nos canais principais 

ajuda, conseqüentemente, na limpeza dos canais laterais. Comentou que o uso 

do NaOCl é importante, pois dissolve os remanescentes de restos necróticos que 

podem se encontrar dentro dos canais laterais. Lesões laterais são freqüentes e 

estão relacionadas com a presença desses canais. Para o autor as técnicas 

termoplastificadoras para obturação são as que melhor obturam os canais 

laterais, todavia, nem sempre a obturação de um canal lateral é sinônimo de que 

o canal principal esteja bem obturado. O dente que mais apresenta canais laterais 

é o pré-molar inferior. A furca de molares é uma região onde se pode encontrar 

canais acessórios e laterais, isso é de extrema importância, pois há uma ligação 

direta com o ligamento periodontal, onde vias de contaminação podem ocorrer, 

tanto da polpa para o periodonto como deste para a polpa. Entretanto, isto pode 

ocorrer em outros tipos de dente, principalmente se este apresentar um canal 
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lateral próximo à gengiva marginal. O número de canais laterais existentes é 

muito maior do que aquele que é obturado durante os tratamentos endodônticos, 

e essa diferença é causa de muitos insucessos do tratamento. 

BRITTO et al.13, em 1986, relacionaram a presença de 

canais laterais e acessórios à lesão endo-periodontal. Segundo esses autores, 

quando canais acessórios estão localizados, principalmente, no terço cervical da 

raiz ou área de furca e esse dente é possuidor de uma bolsa periodontal 

profunda, isto pode levar a uma inflamação pulpar ou, também, uma polpa doente 

pode desencadear uma doença periodontal. Eles exemplificaram essa afirmação 

citando quatro casos onde os dentes sofreram tratamentos endodônticos e 

periodontais, e sempre havia canais laterais e acessórios envolvidos. Após os 

tratamentos todos os casos obtiveram sucesso. 

WOLCOTT et al.100, em 1997, compararam a habilidade 

das técnicas da condensação lateral e do Thermafill em obturar canais principais 

e canais laterais em angulações diferentes. Foram utilizados 30 blocos de resina 

epóxica, nos quais foram simulados canais principais de diâmetro correspondente 

ao de uma lima do tipo K número 50 e canais laterais em cinco angulações 

diferentes, com diâmetros semelhantes ao da lima do tipo K número 10. Os 

blocos foram divididos em 2 grupos: Grupo 1 - obturado com a técnica da 

condensação lateral utilizando cones de guta-percha e cimento, e o Grupo 2 - 

obturado com a técnica Thermafill com cimento. Os blocos permaneceram por 

sete dias em umidade de 100%. Após esse tempo foi medida, utilizando-se de um 

microscópio, a quantidade de guta-percha e/ou cimento que penetrou nos canais 

laterais, bem como dos espaços vazios existentes. Os resultados mostraram 

haver diferenças estatisticamente significante entre os grupos. Havia mais guta-

percha nos canais laterais no grupo onde foi obturado com Thermafill (Grupo 2). A 

condensação lateral proporcionou uma obturação somente com cimento, 

penetrando em todos os canais laterais com exceção de um que se localizava 

mais apicalmente, formando um ângulo de quase 180° com a região mais apical 

do canal principal. Concluiu-se que uma técnica termoplastificadora produz um 

melhor selamento dos canais laterais 
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GOLDBERG; ARTAZA; DE SILVIO42, em 2001, 

compararam a eficiência de seis técnicas de obturação, no selamento de canais 

laterais confeccionados artificialmente. Utilizaram 60 dentes, nos quais foram 

confeccionados canais laterais na superfície mesial e distal das raízes com o 

auxílio de um alargador rotatório de número 15. Os dentes foram divididos 

aleatoriamente em 6 grupos de acordo com as técnicas obturadoras: Grupo I - 

Condensação lateral, Grupo II - Híbrida de Tagger, Grupo III - Ultrafil, Grupo IV - 

Obtura II, Grupo V - System B/Obtura II e Grupo VI - Thermafil.  As análises foram 

realizadas através de radiografias, concluindo-se que a técnica do Ultrafil foi 

aquela que apresentou maior número de canais laterais obturados, seguida pelo: 

Thermafil, System B/Obtura II, Híbrida de Tagger, Obtura II e por último a 

condensação lateral. Os autores observaram também que os terços médio e 

cervical tiveram maior número de canais laterais artificiais obturados. 

ORTEGA et al.78, em 2001, utilizaram 40 incisivos 

inferiores, nos quais confeccionaram canais laterais artificiais nos terços médio e 

apical, instrumentando, a seguir, o canal principal com o objetivo de avaliar o 

desempenho dos cimentos Fill Canal, Sealer 26, Sealapex e AH Plus, na 

capacidade de obturar canais laterais. A técnica obturadora utilizada foi a técnica 

Híbrida de Tagger. As análises foram feitas por meio de radiografias. O cimento 

com melhor desempenho foi o AH Plus, seguido pelo Fill Canal, Sealer 26 e por 

último Sealapex. Os autores também observaram que os canais laterais 

pertencentes ao terço médio foram obturados em maior número do que os 

pertencentes ao terço apical. 

GOLDBEG; ARTAZA; DE SILVIO43, em 2002, avaliaram a 

influência do curativo de hidróxido de cálcio na obturação de canais laterais 

confeccionados artificialmente. Para isso foram utilizados 20 dentes portadores de 

um canal principal e que, após a confecção dos canais laterais foram 

instrumentados com brocas de Gates Glidden nos terços cervical e médio e com 

limas do tipo K no terço cervical, tendo como instrumento de memória a lima 

número 35. Durante toda a instrumentação os canais foram irrigados com NaOCl 

a 2,5%. Os dentes foram divididos em 2 grupos: Grupo A - obturação com o 
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sistema Ultrafill, utilizando o cimento AH 26 e Grupo B - colocação de curativo 

com pasta de hidróxido de cálcio, preparada com água destilada, por uma 

semana e depois remoção dessa pasta e obturação de maneira idêntica à do 

Grupo A. Os dentes foram radiografados no sentido vestíbulo - lingual, mostrando 

um número maior de canais laterais obturados no grupo onde não se usou o 

curativo. 
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3- PROPOSIÇÃO  

 

Esse trabalho teve como objetivos:  

• Comparar a ocorrência de obturação de canais laterais artificiais em 

diferentes terços, entre os dentes que, após a instrumentação, tiveram 

as paredes dos canais radiculares, tratadas com EDTA, com laser de 

Nd:YAG ou com EDTA associado ao laser de Nd:YAG; 

• Analisar, em microscopia eletrônica de varredura, as características da 

dentina parietal nos diferentes terços, principalmente quanto aos 

túbulos dentinários, e das embocaduras dos canais laterais dos dentes 

cujos canais tiveram as paredes tratadas das maneiras acima 

mencionadas. 
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4- Material e métodos 

 

 

Foram utilizados 54 dentes pré-molares inferiores 

humanos, extraídos, conservados em solução de formol a 10%, portadores de um 

único canal, provenientes do arquivo de dentes da disciplina de Endodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, obtidos antes de 1997.  

Inicialmente foram removidas as coroas dos dentes, 

padronizando-se o tamanho das raízes entre 14 a 17 mm (comprimento real da 

raiz). 

 

Preparo dos canais laterais 

 

Para facilitar a identificação e descrição, aqueles canais, 

mesmo os localizados no terço apical, foram chamados de canais laterais. 

Limas do tipo K* nº 10 tiveram 2,5 mm da suas pontas 

ativas cortadas de modo chanfrado. Os cabos e os intermediários também foram 

removidos, restando apenas as partes ativas ou lâminas já preparadas. 

Na parte mais calibrosa da lâmina, utilizando-se da 

técnica do pincel aplicou-se resina acrílica ativada quimicamente em toda a volta 

da lâmina, aumentando o seu diâmetro, deixando mais ou menos 5 milímetros da 

ponta da lima, livre, sem aplicação de resina. 

A resina foi modelada de forma cilíndrica e, então, 

desgastada com broca Max-Cuti até que se encaixasse no adaptador de brocas 

de alta rotação (usado quando se deseja usar brocas de alta rotação no aparelho 

de baixa rotação).(Figura 1) 

 

                                                                 
* Maillefer – Ballaigues, Suíça 
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                                     Figura 1 – Alargadores preparados 

 

Assim, essa lima, inicialmente fabricada para utilização 

manual, foi transformada em um instrumento para ser usado no contra-ângulo, 

como instrumento rotatório.(Figura 2) 

                                  

                               Figura 2 – “Alargador” acoplado ao contra - ângulo 

 

Com esse instrumento foram realizadas três perfurações 

radiculares em uma das faces proximais de cada raiz, perpendicular ao eixo do 
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canal, obtendo-se os canais laterais artificiais, estrategicamente localizados nos 

terços apical, médio e cervical.(Figura 3 e 4) 

 

                

                                                Figura 3 - Confecção do canal 

 

                    

 Figura 4 – Lima do tipo K nº 10 posicionada no canal lateral já confeccionado  
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Odontometria 

 

A odontometria foi feita visualmente. Uma lima do tipo K 

nº 10, munida de um limitador de penetração, era introduzida no canal radicular 

até que sua extremidade fosse visualizada na altura do forame apical. Após 

posicionada a extremidade da lima rente ao forame apical, o limitador foi 

assentado na parede dentinária adjacente à embocadura do canal radicular e, 

então, o instrumento foi removido. Mediu-se a distância entre a ponta da lima e o 

limitador de penetração, obtendo-se o comprimento real da raiz. Dessa medida foi 

subtraído 1 milímetro para a dilatação do canal e sua futura obturação. 

 

Irrigação 

 

Para a irrigação empregou-se uma seringa Luer Look de 5 

cc de capacidade e cânula 30/4. 

O líquido irrigador utilizado foi uma solução de hipoclorito 

de sódio a 1%* (líquido de Milton), durante toda a instrumentação, utilizando-se 1 

ml do líquido a cada troca de instrumento. Ao final da instrumentação os canais 

foram irrigados com 5 ml de soro fisiológico. 

 

 

Instrumentação 

 

Os canais foram instrumentados utilizando-se, 

inicialmente, brocas de Gates-Glidden** de números de 2 ao 5 nos terços médio e 

cervical. As extensões utilizadas foram calculadas da seguinte maneira: 

 

 

                                                                 
*Myaco do Brasil Ind. e Com. Ltda. SP, Brasil 
**Maillefer – Balligues, Suíça 
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Comprimento de trabalho do dente – 5mm = x mm 

Gattes nº 2: extensão de x mm 

Gattes nº 3: extensão de x mm – 2mm 

Gattes nº 4: extensão de x mm – 4mm 

Gattes nº 5: extensão de x mm – 6mm 

 

A instrumentação do terço apical foi realizada com limas 

manuais do tipo K utilizando-se da técnica escalonada regressiva, sendo o 

instrumento de memória a lima nº 40. Após a confecção do degrau apical, iniciou-

se o recuo programado para cervical, onde a cada aumento de calibre do 

instrumento recuava-se 1 mm, até finalizar com a lima nº 60. 

Após a instrumentação e irrigação final com soro 

fisiológico, as raízes foram divididas aleatoriamente em 3 grupos, com 18 raízes 

em cada grupo, em função dos tratamentos a que, posteriormente, foram 

submetidas as paredes dos canais.  

Assim, foram formados os seguintes grupos: 

 

Grupo I 

Aplicação de EDTA*, preenchendo os canais radiculares e 

agitação do mesmo com o instrumento de memória, permanecendo por 5 

minutos. Após esse tempo os canais foram irrigados com soro fisiológico.  

 

Grupo II 

Aplicação de laser de Nd: YAG** (Figura 5) com os 

seguintes parâmetros: 15 Hz, 100mJ e 1,5 Watts com o tempo de 7 segundos 

com movimentos helicoidais de apical para cervical, quatro repetições, totalizando 

28 segundos. 

 

                                                                 
*Biodinâmica – Ibiporã, Paraná 
**Aparelho: Pulse Master 600 IQ. American Dental Technologies, Inc. Corpus Christi – Texas, EUA 
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                                       Figura 5 – Aparelho de laser de Nd:YAG 
 
 
 
Grupo III 

Aplicação de EDTA por 5 minutos nos canais radiculares 

e agitação com o instrumento de memória nos moldes do Grupo I. Após esse 

tempo os canais foram irrigados com soro fisiológico e secos com cone de papel 

absorvente. Terminado esse procedimento foi aplicado laser de Nd: YAG, 

conforme o Grupo II. 

 

Das 18 raízes, três foram preparadas para análise ao 

microscópio eletrônico de varredura e as 15 restantes tiveram os canais 

obturados. 

 

 

 

Obturação dos canais radiculares 
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As 45 raízes tiveram seus canais obturados pela técnica 

Híbrida de Tagger, usando o cimento AH Plus*. 

Após a escolha do cone de guta-percha** principal e 

preparo do cimento obturador, conforme as especificações do fabricante, iniciou-

se a obturação assentando o cone principal ao longo do canal radicular pela 

técnica controlada, isto é, o cone, com exceção da extremidade apical, foi envolto 

pelo cimento obturador e levado ao canal radicular em um só movimento de 

introdução. Com uma lima do tipo K nº 30 foi feita condensação lateral no terço 

apical, colocando-se de dois a três cones acessórios**. A seguir, um compactador 

guta-condensor*** nº 50, acoplado a um contra ângulo foi introduzido no canal até 

encontrar resistência à sua penetração, acionou-se o contra ângulo à velocidade 

máxima e o compactador foi levado em direção apical até quatro milímetros 

aquém do degrau apical de instrumentação, permanecendo nessa posição por 

mais ou menos 1 segundo, aliviando-se a pressão sobre o mesmo ele foi retirado 

do canal, compactando, assim, os materiais obturadores apical e lateralmente. 

A condensação vertical manual e o corte da obturação 

foram feitas com condensadores de Paiva aquecidos, deixando-se de dois a três 

milímetros de extensão cervical do canal sem material obturador, que foi selada 

com Cimpat****. 

Após a obturação, foram feitas tomadas radiográficas das 

raízes para futura análise da obturação dos canais laterais artificiais. 

As raízes foram posicionadas no sentido vestíbulo-lingual 

sobre filmes radiográficos periapicais da marca Kodak Insight*****, e então, 

radiografadas com o tempo de exposição de 0,6 segundo com a distância 

foco/filme de 40 centímetros.  

As películas foram processadas utilizando-se o método 

temperatura/tempo91. O tempo de revelação foi de 4 minutos com o revelador à  

                                                                 
*Dentsply – Alemanha 
**Tanari – Manacapuru, Brasil 
***Maillefer – Ballaigues, Suíça 
**** Septodont – Paris, França 
*****Kodak – Rochester, Nova York, EUA 
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temperatura de 20oC, lavagem intermediária por 10 segundos, fixação por 10 

minutos com lavagem final por 20 minutos em água corrente e secagem por 20 

minutos em estufa apropriada. 

 A análise da obturação ou não dos canais laterais foi feita 

por observações das imagens radiográficas.  

As radiografias foram escaneadas e, com o recurso do 

programa Digora, o preenchimento dos canais laterais foi analisado atribuindo a 

ele os seguintes escores:  

 

0= preenchimento completo 

 
                      Figura 6 – Imagem radiográfica que representa o escore 0 

 

0,5 = preenchimento pela metade e/ou presença de bolhas 

 
                    Figura 7 – Imagem radiográfica que representa o escore 0,5 

 

1 = material obturador apenas nas paredes do canal lateral  

 
                              Figura 8 – Imagem radiográfica que representa o escore 1 
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2 = material obturador extravasado, com o canal lateral vazio 

 
                      Figura 9 – Imagem radiográfica que representa o escore 2 

 

3 = canal lateral vazio, sem evidências da penetração de material 

                                      
                  Figura 10 – Imagem radiográfica que representa o escore 3 

 

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Kruskal 

Wallis por se tratar de um teste não paramétrico que compara dois ou mais 

grupos e por ser uma análise subjetiva. 

Nas raízes reservadas para a observação ao microscópio 

eletrônico de varredura foram confeccionados sulcos longitudinais nas faces 

vestibular e lingual, aprofundando-os até as proximidades dos canais principais. 

Com uma espátula Le Cron realizou-se a clivagem das raízes, obtendo-se duas 

hemipartes proximais, uma delas contendo os canais laterais artificiais. Estas 

hemipartes foram montadas em bases metálicas e levadas ao metalizador 

Hummer VII para a metalização em uma espessura de 7 milímetros. 

Os espécimes metalizados foram então levados ao 

microscópio eletrônico de varredura JEOL, modelo JSMT 220 A fazendo-se então 

fotomicrografias com a câmera Mamya acoplada ao aparelho, utilizando o filme 

NEOPAN 120 SS, com aumentos de 150x e 1000x. 
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De posse dessas fotomicrografias analisou-se a superfície 

dentinária quanto à sua forma (normal ou com fusão) presença de “smear layer” e 

as condições das embocaduras dos canais laterais artificiais (seladas ou não). 
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5- Resultados  

 

A tabela 1 acolhe os valores dos escores referentes ao 

Grupo I. 

                      Tabela 1 

 

GRUPO I 

Dentes Terço cervical Terço médio Terço apical 

1 0 0 3 

2 0 0 1 

3 0,5 0,5 0 

4 0,5 0 3 

5 0,5 3 3 

6 0 0 2 

7 0 0 0,5 

8 3 0 2 

9 0,5 0,5 2 

10 0 0 0,5 

11 0 0 0,5 

12 0 0 0 

13 0,5 0,5 0 

14 0,5 0 2 

15 0,5 0 3 

Tabela 1- Valores dos escores referentes aos terços dos dentes do Grupo I. 
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A tabela 2 acolhe os valores dos escores referentes ao 

Grupo II. 

 

                      Tabela 2 

 

GRUPO II 

Dentes Terço cervical Terço médio Terço apical 

1 0,5 3 0,5 

2 0,5 0 2 

3 0 0 1 

4 3 0 0,5 

5 0 0 0,5 

6 0,5 0,5 3 

7 0,5 0 2 

8 0,5 0 2 

9 0 0 2 

10 0,5 0 0 

11 0 3 1 

12 0,5 0 2 

13 0 0 3 

14 3 3 3 

15 0,5 2 3 

Tabela 2- Valores dos escores referentes aos terços dos dentes do Grupo II. 
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A tabela 3 acolhe os valores dos escores referentes ao 

Grupo III. 

 

                      Tabela 3 

 

GRUPO III 

Dentes Terço cervical Terço médio Terço apical 

1 0 0 3 

2 0,5 0 0,5 

3 0 0,5 2 

4 0 0 0,5 

5 0 0 0,5 

6 0 0 0 

7 3 0 0,5 

8 0 0 1 

9 0,5 0,5 0,5 

10 0,5 0 3 

11 3 0 0,5 

12 2 0 2 

13 3 0 0 

14 3 0 2 

15 0 0 0 

Tabela 3- Valores dos escores referentes aos terços dos dentes do Grupo III. 
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A tabela 4 acolhe os dados referentes ao preenchimento 

dos canais laterais em função dos grupos experimentais, nos quais não se 

detectou diferença estatisticamente significante (p > 0,05). 

 

Tabela 4 

Grupo Soma de Postos Posto Médio Número 

EDTA 2983,5 66,30 45 

Laser de Nd:YAG 3453,0 76,73 45 

EDTA + Laser de 

Nd:YAG 
2743,5 60,97 45 

Tabela 4 – Soma dos Postos Médios em função dos escores atribuídos aos canais laterais 

artificiais,obturados ou não, de acordo com o tratamento efetuado nas paredes dos canais 

radiculares (grupos experimentais), nos três terços radiculares. 

 

A tabela 5 acolhe os dados referentes ao preenchimento 

dos canais laterais, do terço cervical, em função dos grupos experimentais, nos 

quais não foi detectada diferença estatisticamente significante (p > 0,05). 

 

Tabela 5 

Grupo Soma de Postos Posto Médio Número 

EDTA 308,0 20,53 15 

Laser de Nd:YAG 348,0 23,20 15 

EDTA + Laser de 

Nd:YAG 
379,0 25,27 15 

Tabela 5 – Soma dos Postos Médios, em função dos escores atribuídos aos canais artificiais, 

obturados ou não,de acordo com os tratamentos efetuados nas paredes dos canais radiculares 

(grupos experimentais), apenas no terço cervical. 

 

A tabela 6 acolhe os dados referentes ao preenchimento 

dos canais laterais do terço médio, em função dos grupos experimentais, nos 

quais não foi detectada diferença estatisticamente significante (p > 0,05). 
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Tabela 6 

Grupo Soma de Postos Posto Médio Número 

EDTA 365,5 24,37 15 

Laser de Nd:YAG 378,5 25,23 15 

EDTA + Laser de 

Nd:YAG 
291,0 19,40 15 

Tabela 6 – Soma dos Postos Médios, em função dos escores atribuídos aos canais artificiais, 

obturados ou não, de acordo com os tratamentos efetuados nas paredes dos canais radiculares 

(grupos experimentais), apenas no terço médio. 

 

A tabela 7 acolhe os dados referentes ao preenchimento 

dos canais laterais do terço apical, em função dos grupos experimentais, nos 

quais não foi detectada diferença estatisticamente significante (p > 0,05). 

 

Tabela 7 

Grupo Soma de Postos Posto Médio Número 

EDTA 364,5 24,30 15 

Laser de Nd:YAG 401,5 26,77 15 

EDTA + Laser de 

Nd:YAG 
269,0 17,93 15 

Tabela 7 – Soma dos Postos Médios, em função dos escores atribuídos aos canais artificiais, 

obturados ou não, de acordo com os tratamentos efetuados nas paredes dos canais radiculares 

(grupos experimentais), apenas no terço apical. 

 

O Gráfico I representa os valores referentes aos postos 

médios representativos do preenchimento dos canais laterais em função dos 

grupos experimentais, independente do terço analisado.  
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Gráfico 1 

 
Figura 11 – Gráfico representativo dos postos médios obtidos em função dos escores atribuídos à 

obturação ou não dos canais laterais, independentemente do terço analisado. 

 

O Gráfico II representa os valores referentes aos postos 

médios em relação aos grupos, separados por terços: 

Gráfico II 

Figura 12 – Gráfico representativo dos postos médios obtidos em função dos escores atribuídos à 

obturação ou não dos canais laterais, considerando os terços: cervical, médio e apical . 
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As figuras que se seguem representam a análise realizada 

nas paredes dentinárias e embocaduras dos canais laterais artificiais por meio do 

microscópio eletrônico de varredura. 

 

Grupo 1 - EDTA 

A figura 13 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço cervical. Pode se observar limpeza e integridade da 

embocadura. 

 

 
Figura 13 – Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço cervical – aumento 

de 150x. 

 

A figura 14 mostra uma parte da parede dentinária 

localizada no terço cervical. Observa-se uma eficiente limpeza e integridade na 

parede com túbulos dentinários abertos. 
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Figura 14 - Fotomicrografia de uma parte da parede do canal radicular, referente ao terço cervical 

– aumento de 1000x. 

A figura 15 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço médio. Pode se observar limpeza e integridade da 

embocadura. 

 

                        
Figura 15 - Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço médio – aumento de 

150x. 

 

A figura 16 mostra parte da parede dentinária localizada 

no terço médio.  Observa-se uma limpeza, com pequenas áreas de “smear layer” 

e integridade da parede com túbulos abertos. 
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Figura 16 - Fotomicrografia de parte da parede do canal radicular, referente ao terço médio – 

aumento de 1000x. 

 

A figura 17 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço apical. Pode-se observar limpeza e integridade da 

embocadura mas, na parede, ao redor do canal, nota-se presença de uma certa 

quantidade de “smear layer”. 

 

                                                       
Figura 17 – Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço apical – aumento de 

150x. 

 

A figura 18 mostra parte da parede do canal localizada no 

terço apical.  Observa-se a presença de “smear layer”, porém, com uma razoável 

quantidade de túbulos abertos. 
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Figura 18 - Fotomicrografia de parte da parede do canal radicular, referente ao terço apical – 

aumento de 1000x. 

 

Grupo 2 – Laser de Nd:YAG 

A figura 19 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço cervical. Pode se observar a presença de “smear layer” na  

parede dentinária e uma pequena porção na embocadura. 

 

                            
Figura 19 - Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço cervical – aumento 

de 150x. 

 

A figura 20 mostra parte da parede dentinária localizada 

no terço cervical.  Observa-se presença de grande quantidade de “smear layer”, 

com aspecto granuloso e amorfo. Em algumas áreas essa “smear layer” tem 
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aspecto de derretida e ressolidificada. Não são observados túbulos dentinários, 

que foram obliterados pela dentina fundida. 

 

                           
Figura 20 - Fotomicrografia de parte da parede dentinária do canal radicular, referente ao terço 

cervical – aumento de 1000x. 

 

A figura 21 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço médio. Pode se observar a presença de “smear layer” nas 

paredes, mas a embocadura está limpa. 

                           
Figura 21 - Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço médio – aumento de 

150x. 

 

A figura 22 mostra parte da parede dentinária localizada 

no terço médio.  Observa-se presença de “smear layer” em grande quantidade, 
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com aspecto granuloso e amorfo. Em algumas áreas essa “smear layer” tem 

aspecto de derretida e ressolidificada. Não são observados túbulos dentinários, 

que foram obliterados. 

 
Figura 22 - Fotomicrografia de parte da parede do canal radicular, referente ao terço médio – 

aumento de 1000x. 

 

A figura 23 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço apical. Pode se observar a presença de “smear layer” nas 

paredes e a embocadura parcialmente obstruída por “smear layer”. 

 

                                      
Figura 23 - Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço apical – aumento de 

150x. 

 

A figura 24 mostra parte da parede dentinária localizada 

no terço apical. Observa-se presença de grande quantidade de “smear layer”, 
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com aspecto granuloso e amorfo. Em algumas áreas essa “smear layer” tem 

aspecto de derretida e ressolidificada. Não se observam túbulos dentinários, que 

foram obliterados. 

                
Figura 24 - Fotomicrografia de parte da parede do canal radicular, referente ao terço apical – 

aumento 1000x 

 

Grupo 3 – EDTA + Laser de Nd:YAG 

A figura 25 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço cervical que se encontra limpa e desobstruída. 

                  

 
Figura 25 - Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço cervical – aumento 

de 150x. 

A figura 26 mostra uma parte da parede dentinária 

localizada no terço cervical. Os túbulos dentinários estão expostos e a parede 

apresenta um aspecto normal. 
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Figura 26 - Fotomicrografia de parte da parede do canal radicular, referente ao terço cervical – 

aumento de 1000x. 

 

A figura 27 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço médio. Esta se encontra limpa e desobstruída, quase que 

totalmente. Observa-se integridade nas bordas da embocadura. 

 

 
Figura 27 - Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço médio – aumento de 

150x. 

 

A figura 28 mostra a parede dentinária na região do terço 

médio. Os túbulos dentinários estão expostos, porém, nota-se a presença de uma 

quantidade mínima de “smear layer”. 
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Figura 28 - Fotomicrografia de parte da parede do canal radicular, referente ao terço médio – 

aumento de 1000x. 

A figura 29 mostra a embocadura do canal lateral artificial 

localizado no terço apical. A embocadura se encontra obstruída por “smear layer”. 

 

 
Figura 29 - Fotomicrografia da embocadura do canal lateral artificial no terço apical – aumento de 

150x. 

 

A figura 30 mostra parte da parede dentinária localizada 

no terço apical. Observa-se a presença de “smear layer” e uma mudança na 

estrutura dentinária da parede do canal. A “smear layer” apresenta um aspecto 

granuloso, amorfo e derretido. Os túbulos dentinários estão todos obliterados e 

não são visíveis. 
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Figura 30 - Fotomicrografia de parte da parede do canal radicular, referente ao terço apical – 

aumento de 1000x. 
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6- Discussão 

 

6.1- Discussão da metodologia 

 

Para este estudo foram utilizados os 1os pré-molares 

inferiores extraídos, em detrimento de outros grupos por se tratar de dentes que, 

ainda, podem ser encontrados em boas condições e em número suficiente para 

realização do experimento. Todavia, o principal motivo da escolha desse tipo de 

dente foi o fato dele apresentar um alto índice de raiz única com um único canal. 

Segundo PUCCI; REIG82, 84,2% dos primeiros pré-molares inferiores possuem 1 

raiz e 1 canal. 

Os canais laterais foram confeccionados nos terços 

cervical, médio e apical, e, mesmo não sendo classificado como lateral quando 

está localizado no terço apical82, ele assim o foi chamado para facilitar a 

compreensão. Apesar da maior incidência de canais laterais ocorrer no terço 

apical (74,0%)26, a confecção nos outros terços também foi realizada, apesar da 

suas incidências serem baixas (terço médio 10,3% e terço cervical 4,7%)26. 

Contudo, eles existem. Segundo WEINE95 o número de canais laterais é muito 

maior do que aqueles que são realmente obturados e observados nas 

radiografias. 

A confecção dos canais laterais com diâmetro referente a 

um alargador 15 foi baseada nos trabalhos de GOLDBERG; ARTAZA; De 

SILVIO42, 43. Em adição, após examinar 180 dentes portadores de canais laterais 

naturais por meio de um estereomicroscópio Moraes* chegou à conclusão que a 

grande maioria dos canais laterais tinha o calibre correspondente ao diâmetro de 

uma lima do tipo K nº 15. Para o preparo dos canais laterais, GOLDBERG; 

ARTAZA; De SILVIO42, 43 utilizaram alargadores de diâmetro nº 15 adquiridos 

comercialmente. Diante das dificuldades de se adquirir tais alargadores, optou-se 

                                                 
*Comunicação pessoal 
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pela confecção de instrumentos que pudessem servir para o propósito, não 

fugindo aos preceitos estabelecidos. 

De uma maneira geral, os instrumentos rotatórios não 

apresentam guia de penetração capaz de perfurar a dentina, à guisa de uma 

broca. Já, os instrumentos manuais de aço inoxidável que apresentam guia de 

penetração ativa, também deixa a desejar para este propósito. Assim, para o 

preparo de canais nas paredes dentinárias há necessidade de instrumentos com 

boa capacidade perfurante. Partindo-se da experiência de que o corte em 

chanfrado de um instrumento endodôntico, oferece-lhe grande capacidade 

perfurante, escolheu-se a lima manual do tipo K nº 10, a qual foi seccionada, em 

chanfrado, a 2,5mm de sua extremidade tornando-a um instrumento perfurante de 

diâmetro equivalente a uma lima do tipo K nº 15, devido à sua padronização 

seguir as normas da ISO (Taper 0,02). Para que seu uso pudesse ser feito 

mecanicamente, em contra-ângulo comum, o cabo foi cortado, aplicando-se 

resina acrílica para possibilitar o encaixe no contra-ângulo (Figura 2). 

Após a confecção dos canais laterais realizou-se a 

instrumentação dos canais radiculares principais. Esta foi semelhante à realizada 

por GOLDBERG; ARTAZA; De SILVIO42, 43 que utilizaram brocas de Gattes 

Glidden nos terços médio e cervical e instrumentação manual com limas do tipo K 

no terço apical. 

A instrumentação do canal radicular, além de remover 

restos necróticos e dar formato cônico ao canal radicular, desgastando as 

paredes dentinárias produz a chamada “smear layer” que pode obliterar as 

embocaduras dos canais laterais artificiais. O uso das brocas de Gattes Glidden 

produz mais raspas de dentina e conseqüentemente podem produzir mais “smear 

layer”33 e segundo DAMETTO et al.24 comparando a limpeza do canal radicular 

após a instrumentação manual ou com instrumentos rotatórios, notaram, no terço 

apical, maior quantidade de “smear layer” após instrumentação manual.  

Provavelmente devido ao seu “design”, os instrumentos rotatórios ao serem 

ativados dentro do canal radicular, fazem com que as raspas de dentina sejam 

eliminadas via coronária. 
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A cada troca de instrumento optou-se pela irrigação com 

hipoclorito de sódio a 1%. O hipoclorito é um composto halogenado, 

rotineiramente usado na Endodontia. Devido à sua baixa tensão superficial9, 61, 101 

pode penetrar em reentrâncias das paredes do canal, além de suas outras 

propriedades características como: neutralização parcial de produtos tóxicos no 

interior do canal; tem poder bactericida, pois libera oxigênio e cloro, um dos 

melhores anti-sépticos encontrados61, quando entra em contato com restos 

orgânicos. Além disso, tem poder dissolvente de matéria orgânica juntamente 

com a característica de baixa tensão superficial. Na ocorrência de canais laterais, 

o hipoclorito de sódio é muito importante, pois esses canais possuem restos 

orgânicos difíceis de serem acessados mecanicamente, e o hipoclorito de sódio, 

devido às suas propriedades pode atingi-los. BAUMGATNER; MADER9, 

GROSSMAN; MEIMAN45 e WEINE95, entre muitos outros autores demonstraram a 

eficiência do hipoclorito de sódio em dissolver restos pulpares. 

Assim, o hipoclorito de sódio é muito eficiente na remoção 

da matéria orgânica, entretanto, sobre a parte inorgânica, a qual compõe grande 

parte da “smear layer”, ele não é efetivo. 

A substância mais utilizada na Endodontia para limpeza 

final do sistema de canais radiculares é o EDTA. Ele é um quelante que foi 

introduzido na Endodontia, em 1957, por OSTBY79, segundo o qual promove um 

efeito amolecedor na dentina, facilita a instrumentação e ajuda na remoção de 

instrumentos fraturados dentro de canais radiculares; histologicamente não causa 

nenhum efeito deletério aos tecidos pulpares e periapicais.79 

A partir de então, vários relatos vêm sendo feitos sobre o 

uso do EDTA. GOLDBERG; ABRAMOVICH41 relataram que a limpeza 

proporcionada pelo EDTA facilita a ação de curativos de demora, muito 

importante em casos de necrose pulpar e melhora a capacidade seladora do 

material obturador. CENGIZ; AKTENER; PISKIN21, também pesquisaram a ação 

do EDTA e comprovaram a sua eficiência na remoção da “smear layer” 

independentemente da posição dos túbulos dentinários. Assim, a eficiência do 

EDTA tem sido comprovada em muitos trabalhos da literatura, quanto à sua 
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eficiência em remover a “smear layer” 2, 18, 19, 20, 47, 77, 84, 93. Como o EDTA é um 

produto já consagrado na endodontia fez-se a escolha pelo seu uso. 

Optou-se, neste trabalho, pela permanência do EDTA no 

interior dos canais pelo período de 5 minutos para que a sua ação fosse plena, 

pois segundo alguns autores, a partir desse tempo a ação do EDTA já se faz 

sobre a dentina parietal19, 32. MORAES70 encontrou bons resultados com a 

aplicação do EDTA pelo período de 2 minutos após a instrumentação, CIUCCHI; 

KHETTABI; HOLZ22 observaram remoção da “smear layer” já em 3 minutos e 

DIEP; BRAMANTE28 obtiveram melhores resultados de limpeza quando foi usado 

o EDTAC durante a instrumentação dos canais, seguido pela aplicação do EDTA, 

no final da instrumentação, por apenas 1 minuto. A descalcificação promovida por 

ele é autolimitante32, 81 e está diretamente relacionada com o tempo de sua 

permanência dentro do canal radicular. Com o passar do tempo o poder 

desmineralizador diminui devido à saturação de íons cálcio15, sendo a 

permanência do EDTA dentro do canal por um tempo elevado, inútil, uma vez que 

a desmineralização se tornaria mínima. 

A associação do EDTA com o hipoclorito de sódio torna o 

processo de irrigação mais eficiente9, 21 pois tem ação tanto sobre a parte 

orgânica pela ação do hipoclorito e sobre a parte inorgânica pela ação do EDTA. 

A evolução tecnológica tem sido notável nas últimas 

décadas. O laser é uma dessas evoluções que vem crescendo e despertando a 

curiosidade e o interesse de clínicos e de pesquisadores. No caso específico 

deste trabalho o interesse estava em descobrir o seu efeito nas embocaduras de 

canais laterais e nas paredes dentinárias, com a presença ou não de “smear 

layer”. 

Neste trabalho foi usado um laser de alta intensidade, 

mais especificamente o laser de Nd:YAG que tem em seu meio ativo um cristal 

sintético de ítrio, alumínio e granada (fórmula química Y3Al5O12) com íons de 

neodímio “cravejados” nesse cristal52. Esse laser é transmitido por meio de uma 

fibra óptica. A utilizada neste trabalho, possui cerca de 300 µm de diâmetro, pois 
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o diâmetro da fibra óptica deve ser 100 µm menor que o diâmetro do instrumento 

de memória utilizado no preparo do canal67.  

O laser de Nd:YAG é bem absorvido por tecidos 

pigmentados, melanina e hemoglobina58, por isso seu uso é intenso em incisões 

em casos de cirurgias. Por outro lado, sua ação em tecidos dentais sadios é 

limitada, pois esse laser não é bem absorvido por hidroxiapatita e nem por água58. 

A escolha de um parâmetro se faz importante, pois é ele 

que influencia de maneira significativa os resultados proporcionados pelo laser. 

A temperatura que a estrutura dentinária atinge também 

está relacionada com a potência e com outros parâmetros do laser como: 

freqüência, duração de radiação, quantidade de energia. Quanto maiores esses 

parâmetros mais a temperatura aumenta36, 59, 96. LAN59 avaliou a elevação da 

temperatura da superfície radicular externa no terço apical durante a aplicação do 

laser de Nd:YAG com diferentes parâmetros e concluiu que com 10 mJ de energia 

e 20 p.p.s., 80 mJ e 25 p.p.s. e 60 mJ e 30 p.p.s. a temperatura não excedeu 

10oC, limite máximo para não causar dados aos ligamentos periodontais. 

MISERENDINO et al.68, não encontraram diferenças significantes entre grupos 

onde se utilizou laser ou não, em relação às respostas da polpa e do ligamento 

periodontal, mesmo utilizando uma potência de 12W. Deve ser ressaltado que, 

junto à aplicação do laser, foi feita concomitantemente uma refrigeração com 

água e isso contribuiu para que a temperatura não se elevasse tanto, e não 

causasse danos as estruturas vivas. Para FRAUNHOFER; ALLE36 uma potência 

de apenas 1W a 3W já é suficiente para elevar a temperatura, suficientemente 

para iniciar uma inflamação localizada da polpa. BAHCALL et al.6 avaliaram o 

efeito biológico no ligamento periodontal de dentes onde foi utilizado laser de 

Nd:YAG com uma potência de apenas 3 W, 25 p.p.s. por períodos menores que 

30 segundos e observaram danos, como necrose de células do ligamento 

periodontal no primeiro dia, seguido por aumento do número e volume de 

osteócitos e osteoclastos e, em 30 dias, a presença de anquilose e lise no 

cemento.  
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Esses relatos permitiram escolher para este trabalho, os 

parâmetros de 1,5W de potência, 100mJ de energia e 15Hz de freqüência pelo 

tempo de 28 segundos, propostos por Valera*. Além disso, são os mesmos 

propostos por GUTKNECHT et al.48, 49. 

MISERENDINO; LEVY; RIZOIU69, após aplicação do 

laser, encontraram embocaduras de canais laterais parcialmente obliteradas. Esta 

ocorrência poderia impedir a perfeita obturação desses canais, e, 

conseqüentemente, prejudicaria o sucesso do tratamento endodôntico, uma vez 

que esses canais podem abrigar tecidos necróticos102 e, inclusive, bactérias 

podem ser encontradas nessas ramificações em casos de necrose83. Lesões 

laterais, geralmente, estão relacionadas com a presença de canais laterais que 

não foram obturados95, 102, caracterizando lesões endo-periodontais13 pois são 

uma via direta de contaminação da polpa para o periodonto e vice e versa 95. 

A obturação do sistema de canais radiculares deve ser 

realizada por técnicas que proporcionem uma ocupação de todos os espaços 

promovendo um selamento hermético de todo o sistema. As técnicas 

termoplastificadoras têm demonstrado serem eficientes na obturação de canais 

laterais42,95, 100.  

Neste trabalho foi utilizada a técnica Híbrida de Tagger, 

apresentada em 1984, que tem se mostrado muito eficiente na obturação de 

canais radiculares12, 56, 71.  

Essa técnica é eficiente também na obturação de canais 

laterais, embora não seja a melhor em relação às técnicas que mais obturam 

canais laterais42. Contudo, ela tem a vantagem de ser uma técnica simples, muito 

fácil de se realizar desde que se tenha um certo treinamento prévio. Também não 

necessita de aparelhos caros, apenas um compactador, podendo ser acessível à 

grande maioria dos cirurgiões dentistas. 

O AH Plus é um cimento que possui na sua composição o 

tungstato de cálcio e foi lançado no comércio em 199730. Possui uma consistência 

                                                 
* Comunicação pessoal 
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um tanto fluída resultando daí em um grande escoamento30. Essa propriedade 

influenciou a sua escolha, pois facilitaria a obturação dos menores espaços dos 

canais laterais. ORTEGA et al.78 2001, após testarem vários cimentos concluíram 

que o AH Plus foi o que melhor obturou os canais laterais.  

A avaliação das obturações através das radiografias 

seguiu a mesma metodologia de GOLDBERG; ARTAZA; De SILVIO42, 43 e de 

ORTEGA et al.78. Apesar de não oferecer uma visão tridimensional é uma 

avaliação fácil e confiável uma vez que o desgaste da dentina, necessário para a 

análise dos canais laterais, poderia remover parte do material obturador, 

dificultando a análise. 

As películas foram reveladas seguindo o método 

temperatura/tempo sugerido por TAVANO; ESTEVAN91. Segundo os autores esse 

método apresenta a vantagem da não necessidade do exame da película durante 

o processamento. Como o próprio nome diz o tempo de revelação dependerá da 

temperatura da solução e essa da temperatura ambiente.  

A análise estatística foi feita pelo teste não paramétrico de 

KRUSKAL WALLIS, pois não havia homogeneidade nas amostras e não 

passaram no teste de normalidade e por esse teste se tratar de uma análise 

subjetiva.  

 

6.2- Discussão dos resultados 

 

Os resultados encontrados demonstraram que os 

tratamentos aplicados às paredes dos canais radiculares não interferiram 

significantemente na obturação de canais laterais artificiais, de uma maneira 

global (Tabela 4 e Figura 11) ou mesmo quando se analisou cada terço, 

independentemente (Tabelas 5, 6 e 7 e Figura 12). 

A análise das fotomicrografias permitiu visualizar que as 

embocaduras dos canais laterais artificiais não foram obstruídas por dentina 

derretida. 
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Esses dados contrariam aqueles obtidos por LEVY62 e 

MISERENDINO; LEVY; RIZOIU69 que, além dos túbulos dentinários, encontraram 

as embocaduras de canais laterais, também, parcial ou completamente 

obliteradas. Há que ressaltar, entretanto, que a potência utilizada por esses 

pesquisadores foi bem maior que a utilizada neste trabalho. LEVY62 utilizou uma 

potência de 35W e freqüência de 20 Hz. Já, MISERENDINO; LEVY; RIZOIU69 

usaram a potência de 5W e freqüência de 50 Hz. Neste trabalho a potência 

empregada foi de 1,5W e a freqüência de 15Hz. 

A mudança da estrutura da dentina está diretamente 

relacionada ao aumento da potência do laser25, 94. Da observação desses fatores, 

pode-se deduzir que, nos experimentos realizados pelos autores citados, a 

dentina deve ter derretido o suficiente para obstruir as embocaduras dos canais 

laterais; fato que não ocorreu neste trabalho, certamente pela menor potência 

utilizada.  

A não obstrução das embocaduras dos canais laterais 

artificiais permitiu que ocorresse a obturação dos canais laterais na grande 

maioria dos casos. Alguns canais ficaram parcialmente obturados. Isto talvez 

possa ser explicado pela entrada de bolhas de ar no momento da realização da 

técnica obturadora, como ocorreu com VILLEGAS et al.93 e, também, pela 

presença de alguma porção de “smear layer” obliterando parcialmente a luz do 

canal. (Figuras 31, 32 e 33) 
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Figura 31- Embocadura de um canal lateral artificial no terço cervical, parcialmente 

obliterada. Aumento de 150 X.  

 

 
 

Figura 32- Embocadura de um canal lateral artificial no terço médio parcialmente 

obliterada. Aumento de 150 X.  

 



Discussão 

 
77 

 

 

Figura 33- Embocadura de um canal lateral artificial no terço apical com obliteração 

parcial. Aumento de 150 X.  

 

A obliteração, que ocorreu, pelo menos parcialmente, em 

alguns casos, não foi suficiente para impedir totalmente a entrada do material 

obturador. A compressão exercida pelo compactador durante a obturação pela 

Técnica Híbrida de Tagger faz com que o material seja impulsionado contra as 

paredes dos canais e, conseqüentemente, forçado em direção aos canais laterais, 

obturando-os. Além disso, o cimento AH Plus, que foi utilizado, tem um 

escoamento um tanto elevado e, devido a essa propriedade pode penetrar, 

mesmo nas pequenas frestas que poderiam existir quando da obliteração parcial 

proporcionada pela “smear layer”. É interessante salientar que durante a 

realização da obturação dos canais a grande maioria dos canais laterais 

apresentou extravasamento de guta-percha e cimento obturador, esse em maior 

proporção. 

Em relação às características das paredes dentinárias, 

pela análise descritiva das fotomicrografias pode-se observar diferenças entre os 

grupos e os terços. 

No Grupo 1, onde foi usado apenas o EDTA, após a 

instrumentação, os resultados estão de acordo com aqueles encontrados por 

muitos autores que têm demonstrado a sua eficiência nos terços cervical e médio, 
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e a sua má atuação no terço apical, deixando restos de “smear layer” 3, 28, 35, 90, 105. 

(Fig. 17 e 18) 

No Grupo 2 não foi usado o EDTA, usou-se apenas o 

laser de Nd:YAG, para que fossem analisadas as características da “smear layer” 

após a aplicação do laser.  

Como era previsto, observa-se uma grande quantidade de 

“smear layer” nas paredes dentinárias (Fig. 19, 20, 21, 22, 23 e 24), 

independentemente do terço. A “smear layer” apresenta características diversas, 

existem algumas áreas onde ela parece ter sofrido fusão e ficou aderida às 

paredes, obliterando os túbulos dentinários (Fig. 20, 22 e 24), isto está de acordo 

com os resultados encontrados por ANIC et al.5, DEDERICH; ZAKARIASEN; 

TULIP 25, TURKMEN et al. 92  e ZHANG et al.104. 

Embora não se tenha observado interferência da “smear 

layer” na obturação dos canais laterais, neste trabalho, existem algumas 

controvérsias quanto à necessidade ou não da sua remoção. Alguns autores 

acreditam que ela seja útil, servindo como barreira contra a penetração de 

bactérias.29 Outros, com os quais concordamos, são de opinião de que a sua 

presença é prejudicial. Ela é composta de uma camada formada por raspas de 

dentina e material orgânico que, muitas vezes, principalmente em casos de 

necrose, está contaminada por bactérias. Além disso, a “smear layer” dificulta a 

ação antimicrobiana dos agentes irrigantes no interior dos túbulos dentinários9, 41, 

101, dos curativos de demora41, 101, 9 ,e atua como barreira física interferindo na 

adesão e penetração dos cimentos obturadores nos túbulos dentinários37, 39, 55, 76, 

98. 

 No Grupo 3 pôde-se observar a ação do laser 

diretamente na parede dentinária, uma vez que se removeu a “smear layer” 

previamente pela ação do EDTA, o que não aconteceu no Grupo 2 onde a ação 

do laser atingiu a “smear layer” e a parede dentinária. 

As figuras 26, 28 e 30 são referentes aos terços cervical, 

médio e apical, respectivamente, de um dente claro, onde não se observa, 

praticamente nenhuma ação do laser, apenas do EDTA. Esses resultados estão 
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de acordo com os de BACHALL et al. 7, que, após aplicação do laser de Nd:YAG 

dentro dos canais radiculares, não observaram selamento dos túbulos dentinários. 

Atribuíram este fato às características ópticas do laser. 

Quando foi realizado a aplicação do laser de Nd:YAG com 

os mesmos parâmetros utilizados neste trabalho em um dente escuro, as 

características da parede dentinária mudou completamente como se pode 

observar nas figuras 34 e 35. 

 
 

Figura 34- Embocadura de um canal lateral artificial no terço médio. Dente escuro 

pertencente ao Grupo 3. Aumento de150 X 

 

 
 

Figura 35- Parte de uma parede dentinária localizada no terço médio. Dente escuro 

pertencente ao Grupo 3. Aumento de 1000 X.  
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A melhor absorção do laser de Nd:YAG acontece em 

tecidos pigmentados31, 58. Devido a essa propriedade autores como GOYA et al.44 

e ZHANG et al.104, antes da aplicação do laser de Nd:YAG pintaram a parede 

interna do canal com tinta preta. Isto potencializou em muito, a ação do laser. 

Todavia, não parece ser de aplicação viável na rotina endodôntica já que ficaria 

muito difícil de se remover toda a tinta que ficou aderida às paredes do canal e 

deixá-lo limpo novamente. 

A alteração na parede dentinária com selamento dos 

túbulos dentinários é vista como uma vantagem, pois auxilia no selamento apical 

da obturação40, 44, 53, 80, 92. Para outros autores como BAHCALL et al.7, 

SAUNDERS et al.85, BEZERRA; ARAKI; CALDEIRA11, o laser de Nd:YAG não 

tem uma ação considerável nas paredes dos canais radiculares. BASSILLI8 

encontrou melhor selamento apical em obturações de canais, cujas paredes 

foram tratadas com laser de Nd:YAG antes da obturação, independentemente do 

cimento obturador utilizado.  

Essa propriedade de selar túbulos dentinários, além de 

ser vantajosa no selamento apical, também auxilia no tratamento da 

hipersensibilidade, obliterando a grande maioria de túbulos dentinários expostos, 

e nas terapias periodontais54, 60, 63, 72. Nesses procedimentos a ação do laser é 

melhorada, pois a posição da fibra óptica é perpendicular à parede dentinária no 

momento da aplicação do laser 5, 63. Dentro do canal, como aconteceu neste 

trabalho, a fibra óptica é posicionada de forma paralela à parede dentinária e, 

mesmo com os movimentos helicoidais, o feixe de laser pode não atingir algumas 

partes da parede dentinária, uma vez que o raio laser é unidirecional. 

A ação do laser não se restringe apenas à parte estrutural 

da dentina, ele também tem um certo poder antibacteriano.34, 48, 51, 73. A redução 

da quantidade de bactérias depende da energia de radiação e da espécie da 

bactéria presente34.  



Discussão 

 
81 

Muitas vantagens são proporcionadas pelo laser de 

Nd:YAG, mas desvantagens existem e devem ser relatadas. Além do aumento da 

temperatura que pode levar células do ligamento periodontal à necrose e à 

formação de uma anquilose6 e também à desestruturação da camada de células 

odontoblásticas99, como já foi citado, o laser proporciona uma mudança química 

na estrutura dentinária. Nos canais onde foi aplicado laser e que foram utilizados 

para observação ao M.E.V., após a exposição das paredes dentinárias pelo 

seccionamento longitudinal das raízes, pode-se observar visualmente um aspecto 

mais ressecado e quebradiço da dentina. WHITE et al.97 descreveram que, após a 

aplicação do laser de Nd:YAG, há uma mudança na composição química do 

colágeno da matriz dentinária e, conseqüentemente, um aumento na parte 

mineral (fosfato de cálcio). Nos espécimes citados, observou-se uma grande 

friabilidade da dentina parietal. 

MAILLET; TORNECK; FRIEDMAN65 implantaram pedaços 

de dentina cortada com brocas e com laser, em subcutâneo de coelho e 

avaliaram a reação inflamatória. Aquelas que foram cortadas com laser 

apresentaram uma resposta inflamatória maior. Os autores explicaram dizendo 

que existe uma modificação no conteúdo protêico da dentina. 

Finalizando, há que se concordar com FRENTZEN; 

KOORT38 que afirmaram que o laser mostra-se muito interessante e com grandes 

possibilidades, mas ainda existe um longo caminho de desenvolvimento. Apesar 

de não interferir na obturação de canais laterais e ter propriedades que melhore o 

selamento apical e poder antibacteriano, não é aconselhado adquirir esse tipo de 

laser, apenas para o uso exclusivo na Endodontia, pois, existem técnicas 

endodônticas e curativos de demora que, quando bem aplicados, podem substituir 

o uso desse tipo de laser, de custo, ainda, exageradamente alto. 
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7- Conclusões 

 

 

 Considerando as características específicas da 

realização e a metodologia utilizada neste trabalho, pode-se concluir: 

1. Não foram encontradas diferenças significativas na 

ocorrência ou não de obturação dos canais laterais artificiais após o tratamento 

das paredes dos canais com EDTA, com laser de Nd:YAG ou com associação de 

ambos. 

2. As fotomicrografias mostraram que as embocaduras 

dos canais laterais não foram obliteradas por dentina derretida, mas sim, em 

alguns casos pela própria “smear layer” formada durante o preparo dos canais. 

3. Quanto à limpeza das paredes dentinárias, percebe-se 

que houve diferenças entre os grupos e os terços: 

- Grupo 1  – Os terços cervical e médio apresentaram-se limpos com 

túbulos dentinários expostos. No terço apical notou-se presença de “smear 

layer”. 

- Grupo 2  – Em todos os terços notou-se a presença de “smear layer” 

derretida e aderida às paredes. 

- Grupo 3  – Nos dentes claros as características eram idênticas às do 

Grupo 1 e não se observou a ação do laser. No dente escuro se observou 

a ação do laser e uma completa obliteração dos túbulos dentinários.  
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Abstract: 
This study aimed at evaluating the influence of EDTA, 

Nd:YAG laser and the combination of both on the surface of the dentinal walls and 

for filling of artificial lateral root canals. Fifty-four single-rooted mandibular 

premolars with one canal were employed. Their crowns were removed and three 

artificial lateral root canals were prepared, one at each third of one proximal 

aspect of each root, by means of a reamer with a similar diameter to a K file #15. 

After preparation of the lateral canals, the main canals were instrumented with K 

files up to #40 at the apical portion and Gates Glidden burs at the middle and 

cervical thirds. Irrigation was performed with 1% sodium hypochloride every 

change of instrument, followed by final irrigation with saline solution. The teeth 

were divided in three groups with 18 roots each, according to the type of treatment 

applied to the canal walls: Group 1 – application of EDTA for 5 minutes, agitation 

with the working length file, and final irrigation with saline solution; Group 2 – four 

applications of Nd:YAG laser at 15 Hz, 100 mJ and 1.5 Watts with helicoidal 

movement in each tooth; and Group 3 – application of EDTA as described for 

group 1, finalizing with application of Nd:YAG laser as described for Group 2. 

Three roots were prepared for SEM analysis and the remaining 15 roots were 

obturated. Obturation was carried out with AH plus cement through Tagger’s 

hybrid technique. Radiographs of the roots were then obtained in order to analyze 

the obturation of the artificial lateral canals. The roots employed for SEM analysis 

were longitudinally sectioned and prepared for the photomicrographs, in which an 

attempt was made to demonstrate the openings of the lateral canals and dentinal 

tubules. No statistically significant differences (p<0.05) were observed between 

the performed procedures, neither for the independent analysis of each third 

regarding obturation of the artificial lateral canals. The photomicrographs revealed 

that the openings of the artificial lateral canals were obliterated by “smear layer” in 

some instances, and not by the dissolved dentin. Besides, in some cases the 

application of laser was unable to dissolve the dentin and seal the dentinal 

tubules. 
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