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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito antibacteriano do laser diodo com 

diferentes comprimentos de onda em blocos de dentina infectados com 

Enterococcus faecalis, por meio de análise microbiológica com espectrofotometria e 

alterações ultraestruturais por meio de microscópio eletrônico de varredura. Treze 

dentes unirradiculares foram seccionados de forma a obter 100 blocos de dentina 

intrarradicular. Inicialmente, os blocos foram imersos por 5 minutos em EDTA 17% e 

em seguida lavados por 5 minutos com água destilada, e então autoclavados por 30 

minutos a 120oC. As amostras de dentina foram inoculadas com 1mL de suspensão 

de E. faecalis em 5mL de BHI (Brain Heart Infusion) e incubadas a 37oC por cinco 

dias. Após a contaminação, os espécimes foram distribuídos em dez grupos (n=10) 

de acordo com tratamento de superfície: GI - 5 mL NaOCl 2,5%, GII - 5 mL NaOCl 

2,5% + diodo 808nm, GIII - 5 mL NaOCl 2,5% + diodo 970nm, GIV - diodo 808nm, 

GV - diodo 970nm, GVI - CHX 2%, GVII - CHX 2% + diodo 808nm, GVIII - CHX 2% + 

diodo 970nm, GIX - controle positivo e GX – controle negativo. O crescimento 

bacteriano foi analisado pela turbidez e densidade óptica do meio de cultura por 

espectrofotometria (nm). Em seguida, os espécimes foram preparados para análise 

das alterações ultraestruturais da superfície dentinária em MEV. Os dados foram 

submetidos ao teste ANOVA um fator e evidenciaram que o GI (77,5 ± 12,1), GII 

(72,5 ± 12,2), GIII (68,7 ± 8,7), GV (68,3 ± 8,7), GVI (62,0 ± 5,5) e GVII (67,5 ± 3,3) 

foram semelhantes entre si e diferente estatisticamente dos grupos GIV (58,8 ± 

25,0), GVIII (59,2 ± 4,0) e grupos controles (p<0,05). A análise em MEV evidenciou 

uma matriz orgânica amorfa e derretimento da dentina intertubular quando 

submetidos à irradiação do laser diodo 970nm, e erosão da dentina intertubular 

quando irradiada com laser 808nm, sendo que ao associar NaOCl 2,5% ao laser 

com diferentes comprimentos de onda, observou-se maior erosão intertubular. 

Conclui-se que todos os protocolos terapêuticos foram capazes de reduzir o 

contingente bacteriano dos blocos de dentina e ao associar o laser diodo e soluções 

não houve melhora significativa na redução do contingente bacteriano. 

 

 

Palavras-chave: Enterococcus faecalis, laser diodo, clorexidina, hipoclorito de 

sódio.
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the disinfection degree of dentin blocks 
contaminated by Enterococcus faecalis caused by different diode laser wavelengths 
through microbiological analysis with spectrophotometry and ultrastructural 
alterations by scanning electron microscope. Thirteen uniradicular teeth were 
sectioned into 100 dentin Intraradicular blocks. Initially, the blocks were immersed for 
5 minutes in 17% EDTA and then washed for 5 minutes with distilled water, and then 
esterilized for 30 minutes at 120oC. The dentin samples were inoculated with 1mL of 
E. faecalis suspension in 5mL BHI (Brain Heart Infusion) and incubated at 37oC for 
five days. After contamination, the specimens were distributed into ten groups (n = 
10) according to surface treatment: GI - 5 mL NaOCl 2.5%, GII - 5 mL NaOCl 2.5% + 
diode 808nm, GIII - 5 mL NaOCl 2.5% + diode 970nm, GIV - diode 808nm, GV - 
diode 970nm, GVI - CHX 2%, GVII - CHX 2% + diode 808nm, GVIII - CHX 2% + 
diode 970nm, GIX - positive control and GX - Negative control. Bacterial growth was 
analyzed by turbidity and optical density of the culture medium by spectrophotometry 
(nm). Afterwards, the specimens were processed for analysis of the ultrastructural 
changes of the dentin surface in SEM. The data was subject to the One-way ANOVA 
test and showed that GI (77,5 ± 12,1), GII (72,5 ± 12,2), GIII (68,7 ± 8,7), GV (68,3 ± 
8,7) and GVII (67,5 ± 3,3) were statistically similar and statistically different from GIV 
(58,8 ± 25,0),  GVIII (59,2 ± 4,0) and control groups (p <0.05). SEM analysis showed 
a modified organic matrix layer with an amorphous, intertubular dentin melting when 
dentin samples were irradiated with 970nm diode laser, erosion of the intertubular 
dentin in  blocks submitted to 808nm diode laser, and a increased erosion of the 
intertubular dentin when associating NaOCl 2,5% to the laser with different 
wavelengths. All the therapeutic protocols were able to reduce the bacterial 
contingent in dentin blocks with the association of laser diode and solutions did not 
significantly improve the reduction of the bacterial contingent. 
 
 
Key-words: Enterococcus faecalis, diode laser, clorexidine, sodium hipoclorite. 
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A desinfecção do sistema de canais radiculares tem como objetivo eliminar 

agentes irritantes como bactérias, seus produtos e restos de tecido pulpar, 

proporcionando um ambiente favorável ao reparo dos tecidos periapicais (Bazvand, 

Aminozarbian et al., 2014; Saha, Nair et al., 2015) por meio da ação conjunta de 

instrumentos endodônticos auxiliados pelas soluções irrigantes e medicação 

intracanal(Reddy, Latha et al., 2014; Afkhami, Pourhashemi et al., 2015; Kiran, 

Prakash et al., 2016; Vatkar, Hegde et al., 2016). 

Entretanto, as variações da anatomia interna dos canais radiculares como 

achatamentos, presença de istmos, reentrâncias e ramificações podem interferir no 

sucesso da desinfecção dificultando a execução das técnicas de instrumentação e 

favorecendo a persistência de remanescentes teciduais e bactérias (Leoni, Versiani 

et al., 2014; Versiani, Ordinola-Zapata et al., 2016). Além disso, a dentina apresenta 

característica tubular com conformação cônica e diâmetro maior localizado próxima 

a luz do canal, o que permite a penetração de bactérias em áreas mais profundas da 

dentina (Ribeiro, Marchesan et al., 2010). 

A profundidade de penetração bacteriana nos túbulos dentinários é de 500 µm 

(Parmar, Hauman et al., 2011; Brittan, Sprague et al., 2016). A espécie bacteriana 

Enterococcus faecalis, especificamente, que apresenta alta prevalência em casos de 

periodontite apical persistente (Stuart, Schwartz et al., 2006), é conhecida por se 

estender à uma profundamente ainda maior, penetrando 800-1000 µm nos túbulos 

dentinários após 3 semanas de incubação (Haapasalo e Orstavik, 1987; Ran, Gu et 

al., 2015). 

O hipoclorito de sódio é capaz de alcançar profundidades de penetração de 

até 300 µm nos túbulos dentinários(Zou, Shen et al., 2010; Wong e Cheung, 2014). 

Assim como hipoclorito, a profundidade de penetração da clorexidina mesmo após a 

instrumentação é menor do que a capacidade de penetração microbiana 

(Kandaswamy, Venkateshbabu et al., 2010). Sendo assim, bactérias e endotoxinas 
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podem permanecer nos túbulos dentinários, uma vez que o preparo biomecânico e 

as soluções irrigantes não são capazes de eliminar completamente as bactérias em 

regiões mais profundas dos túbulos dentinários (Wong e Cheung, 2014). 

Atualmente, além das soluções irrigantes a radiação laser tem sido proposta 

para auxiliar a desinfecção dos canais radiculares(Zou, Shen et al., 2010; Al-

Karadaghi, Franzen et al., 2015; Muhammad, Rocca et al., 2015; Romeo, Palaia et 

al., 2015; Tosun, Culha et al., 2016). A radiação laser é um tipo de luz não-ionizada 

altamente concentrada que, em contato com o tecido, resulta em efeitos diversos, 

dependendo do comprimento de onda e das propriedades ópticas do tecido 

irradiado. Além disso, outros fatores podem interferir no efeito da irradiação, como 

por exemplo, os parâmetros de potência e frequência (Gulsoy, Dereli et al., 2006; 

Violich e Chandler, 2010; Afkhami, Pourhashemi et al., 2015). 

Dentro desse contexto, o potencial de aplicação do laser no campo da 

Endodontia tem evoluído com objetivo de promover a desinfecção do sistema de 

canais radiculares (Hmud, Kahler et al., 2010; Asnaashari e Safavi, 2013; Gutknecht, 

Al-Karadaghi et al., 2016).  

O laser diodo em diferentes comprimentos de onda (970nm e 808nm) foi 

desenvolvido para aplicação em Endodontia, apresentando fibras ópticas finas, com 

200-320 µm de diâmetro, que permitem adaptação às dimensões reduzidas e 

curvaturas dos canais radiculares, possibilitando a descontaminação ao longo do 

conduto (Brugnera, Zanin et al., 2003), bem como a ação do laser no terço apical do 

canal radicular (Beer, Buchmair et al., 2012; Maenosono, Bim Junior et al., 2015; 

Lopes, Roperto et al., 2016). 

Por possuir comprimento de onda próximo ao infravermelho, o laser diodo é 

capaz de atingir camadas mais profundas da dentina (Alfredo, Souza-Gabriel et al., 

2009), agindo onde as soluções irrigantes são incapazes de atuar, reduzindo assim 

o número de microrganismos resistentes (Schoop, Kluger et al., 2006; Kanumuru e 
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Subbaiah, 2014). Além disso, o laser diodo é capaz de aumentar a permeabilidade 

dentinária e remover a camada de smear na dentina intrarradicular (MARCHESAN et 

al., 2008; AL-KARADAGHI et al., 2015) sem alterar a estrutura química da mesma 

(LOPES et al., 2016). 

O mecanismo de ação do laser diodo para diminuir o contingente bacteriano 

no interior do canal radicular está relacionado à conversão de energia radiante em 

energia térmica nos tecidos por um curto prazo de tempo (GEREK; ASCI; YAYLALI, 

2010). Tanto o laser diodo com comprimento de onda de 808nm como 970nm, 

promovem alterações à nível de parede celular bacteriana (MORRITZ, 1997; 

LÓPEZ-JIMÉNEZ et al., 2015). 

A persistência de bactérias nos canais radiculares é um desafio para a Endodontia 

uma vez que o controle e eliminação dos microrganismos são necessários para que 

se alcance o sucesso do tratamento endodôntico (FERNANDES; DE ATAIDE, 2010). 

Visto que as soluções irrigantes possuem limitações quanto à profundidade de 

penetração nos túbulos dentinários (VALERA et al., 2016; PLADISAI et al., 2016) e 

que a erradicação de espécies bacterianas dos canais radiculares ainda não foi 

alcançada, novos estudos utilizando ferramentas auxiliares são necessários para 

garantir sucesso do tratamento endodôntico.  

A proposta do presente estudo foi avaliar o efeito antibacteriano do laser 

diodo de diferentes comprimentos de onda (808nm e 970nm) e sua associação com 

soluções irrigantes (hipoclorito de sódio 2,5% e clorexidina 2%) na dentina radicular 

contaminada por um biofilme de cinco dias. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marchesan%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18588437
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A proposta do presente estudo foi avaliar, o efeito antibacteriano do laser diodo 

de diferentes comprimentos de onda (808nm e 970nm) e sua associação com 

soluções irrigantes (hipoclorito de sódio 2,5% e clorexidina 2%) na dentina radicular 

contaminada. 
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Seleção e preparo das amostras 

 

O presente estudo foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia de Goiás (FO/UFG) sob número CAAE 

19811113.0.0000.5083. 

Foram cedidos por pacientes maiores de 18 anos da Faculdade de Odontologia / 

Universidade Federal de Goiás, dentes anteriores superiores e pré-molares inferiores 

unirradiculares, com indicação de exodontia por motivo periodontal ou ortodôntico. Os 

dentes foram lavados em água corrente por 24 horas, e, em seguida, tiveram sua 

superfície externa limpa por meio de raspagem ultrassônica (Profi II Ceramic, Dabi Atlante 

Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil).  

Os dentes foram radiografados nos sentidos orto e mésio-radial com filme 

Ektaspeed EP (Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda, São José dos Campos, SP, 

Brasil), tempo de exposição de 0,5 segundo e distância objeto-foco de 10 cm. As 

radiografias foram avaliadas com auxílio de negatoscópio (Konex, Konex Ind. E Com. de 

Metais, Ltda, São Paulo, SP, Brasil) e de aparato visualizador magnificador (X-Produkter, 

Malmö, Suécia). Após exame macroscópico e radiográfico, 13 dentes foram selecionados 

obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: dentes unirradiculares, com raízes 

completamente formadas, ausência de calcificação e reabsorções, sem achatamento e 

curvatura acentuada e ausência de tratamento endodôntico prévio (Figura 1A). Os dentes 

selecionados foram acondicionados em frascos contendo solução de timol 0,1% a 9ºC 

por 48 horas até o momento de obtenção dos blocos.  

Os dentes foram fixados em placas de acrílico com godiva de baixa fusão em 

bastão (DFL, Porto Alegre, RS, Brasil). Em seguida, foram acoplados a um dispositivo de 

fixação na máquina de corte (Labcut 1010, Erios, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 1B e C), 

e seccionados perpendicularmente ao longo eixo da raiz de forma a obter dois slices de 2 
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mm de espessura do terço cervical de cada um dos dentes, obtendo-se assim, 26 slices 

(Figura 1D). 

Os terços médio e apical juntamente à parte coronária foram descartados, sendo 

apenas o slice cervical utilizado neste estudo. Cada slice cervical de dentina foi 

seccionado duas vezes. A primeira secção (Figura 1 E-a), no plano sagital do slice 

dividindo o mesmo ao meio, e a segunda secção no plano frontal (Figura 1 E-b). 

Os blocos foram ajustados com disco de polimento fino (3M ESPE Dental 

Products, St. Paul, MN, EUA) e suas medidas verificadas com auxílio de paquímetro 

digital (Mitutoyo, Suzano, SP, Brasil), de forma a obter as dimensões de 4 mm de altura, 4 

mm de largura e 2 mm de espessura (Figura 1F), totalizando 104 blocos de dentina. 

Foram selecionados aleatoriamente 100 blocos para a realização deste estudo, sendo os 

outro 4 descartados. 

Após o preparo, os blocos foram colocados em becker de 150 mL com ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA 17%) (Fórmula e Ação, São Paulo, SP, Brasil) e 

mantidos sob agitação em agitador de tubos (Vortex, Modelo AP 56, Presidente 

Prudente, SP, Brasil) por 5 minutos. Posteriormente, o mesmo processo foi realizado, 

porém, utilizando água destilada. Os blocos foram mantidos hidratados em um becker de 

150 mL por 24 horas em estufa. Em seguida, a água destilada do becker foi removida e 

uma nova água destilada foi colocada para que os blocos fossem mantidos hidratados 

durante a esterilização em autoclave vertical analógica (Idealclave, Stermax, Barueri, São 

Paulo, Brasil) por 30 minutos à 120oC. Após a esterilização, os blocos foram incubados 

em BHI a 37oC por 48 horas para confirmar a ausência de bactérias por meio de análise 

visual. Os blocos foram deixados em solução salina esterilizada até o momento do uso 

(Figura 1G e H). 
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Figura 1. (A) Seleção dos dentes obedecendo os critérios de inclusão; (B) Máquina de 
corte; (C) Dentes acoplados ao dispositivo de fixação na máquina de corte; (D) Slices 
obtidos dos terços cervicais, (E) Representação da demarcação dos locais seccionados 
para obtenção dos blocos de dentina: (a) Plano sagital do slice; (b) Plano frontal do slice; 
(F) Bloco de dentina obtido após a secção do slice; (G e H) Blocos em BHI evidenciando 
ausência de bactérias por meio de análise visual, ausência de turbidez. 

 

Padronização do indicador bacteriano 

A cepa bacteriana utilizada neste estudo foi o Enterococcus faecalis (ATCC 

29212) inoculada em 7 mL de infusão cérebro coração (BHI, Difco Laboratories, Detroit, 

EUA) e incubada a 37oC por 24 horas. Vinte e quatro horas antes da contaminação dos 

espécimes, as bactérias foram novamente cultivadas na superfície do BHI ágar seguindo 

as mesmas condições de incubação. O inóculo bacteriano foi obtido pela ressuspensão 

das células em solução salina em uma concentração final de aproximadamente 3x108 

células mL-1, ajustada para o padrão de turbidez 1 de McFarland padronizada por 
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espectrofotômetro UV (Spectrophotometer Model Nova 1600 UV, Piracicaba, SP, Brasil) 

(ALVES et al., 2015). 

 

Formação do biofilme na superfície do bloco de dentina 

Após o inóculo bacteriano ter sido padronizado, 0,1 mL de suspensão de 

Enterococcus faecalis foi distribuído em 5 mL de BHI contidos em tubos de ensaio 

(15x150mm). Em seguida, os blocos de dentina que estavam até o momento em 

solução salina esterilizada foram transferidos para essa nova solução contendo 

Enterococcus faecalis. Posteriormente, foram armazenados em estufa a 37oC durante 

cinco dias para permitir a fixação bacteriana. 

Dez blocos foram mantidos contaminados durante todo o experimento como 

controle positivo para verificar a viabilidade bacteriana, enquanto 10 blocos não 

contaminados foram mantidos em 5 mL de BHI esterilizado como controle negativo 

para assegurar a esterilidade da amostra (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Amostras contaminadas com E. faecalis em BHI à 
esquerda (presença de turbidez) e meio de cultura estéril á direita 
(ausência de turbidez). 

 

Após fixação bacteriana nos blocos de dentina, foi realizada a leitura 

utilizando espectrofotômetro UV (Spectrophotometer Model Nova 1600 UV, 
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Piracicaba, SP, Brasil) comparando com o grupo controle negativo que permaneceu 

esterilizado durante todo o experimento. O espectrofotômetro UV permite ajustar o 

meio BHI sem contaminação como sendo o valor zero. 

Quanto maior a quantidade de células no meio, maior será a absorção e 

dispersão de luz fazendo com que o leitor marque números maiores. Após a 

realização da leitura no espectrofotômetro de todas as amostras, garantindo a 

contaminação das mesmas, os espécimes foram então distribuídos aleatoriamente 

em dez grupos, de acordo com o tratamento de superfície a que foram submetidos 

(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Fluxograma - Distribuição dos grupos experimentais. 

 

 

Os tubos de ensaio foram abertos e flambados (Figura 4A) para evitar 

contaminação ao remover os blocos com auxílio de swab (Figura 4B). Cada bloco foi 

capturado com pinça anatômica 14 mm (Dissecação, Golgran, São Paulo, SP, 

Brasil) para realização de cada tratamento de superfície. 
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Os grupos tratados com hipoclorito de sódio (grupo I, II e III) foram imersos 

em 5 mL de hipoclorito de sódio à 2,5% (Fitofarma, Lt. 20442, Goiânia, GO, Brasil) 

contidos na placa Petri (K13-0035, KASVI, Goiânia, Brasil), durante 5 minutos 

(Figura 4C). Em seguida, os blocos foram capturados com pinça e transferidos para 

uma compressa de gaze sobre outra placa de Petri para remoção do excesso de 

hipoclorito de sódio (Figura 4D).  

 

 
Figura 4. Tratamento realizado com hipoclorito de sódio 2,5% (A) Flambagem do tubo de 
ensaio; (B) Captura da amostra com auxílio do swab; (C) Amostra imergida no hipoclorito de 
sódio 2,5% em placa petri esterilizada; e (D) Remoção do excesso de hipoclorito de sódio 
2,5%. 
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Tabela 1. Parâmetros estabelecidos para utilização do laser Diodo. 

Parâmetros Laser Diodo 808 ± 10 nm Laser Diodo 970 ± 15 nm 

Diâmetro da ponta de fibra óptica 200µm 200µm 

Modo de aplicação Contínuo Contínuo 

Duração 20 segundos 4 segundos 

Potência 2W 2W 

Densidade de Energia 31,847 J/cm
2
 159,23 J/cm

2
 

 

 

O grupo II após imersão em hipoclorito de sódio à 2,5% a dentina 

intrarradicular foi irradiada com laser 808 nm (DMC Whitening Lase II, São Carlos, SP, 

Brasil) (Figura 5), com ponta de fibra óptica de diâmetro de 200 µm 

perpendicularmente à superfície e em contato com a mesma, em todas as faces do 

bloco dentinário. Em cada face foi realizada a irradiação com luz em modo contínuo 

(100mW), potência de 0,1 W, durante 20 segundos, totalizando 2W, com densidade 

de energia 31,847 J/cm2. 

 

 

Figura 5. (A) Laser diodo com comprimento de onda 808nm, (DMC Whitening Lase II, São 
Carlos,SP, Brasil); (B) Tratamento realizado com a ponta de diâmetro 200µm do laser diodo 
808nm.  

 



50 | Material e Métodos 

 

Já o grupo III após passar pelo mesmo processo de imersão que o grupo II, 

foi irradiada com laser diodo 970nm (Sirona Dental, Benshein, HE, Alemanha) 

(Figura 6) com ponta de fibra óptica de diâmetro de 200 µm perpendicularmente à 

superfície, em todas as faces do bloco dentinário. Em cada face foi realizada a 

irradiação com luz em modo contínuo, potência de 0,5 W, durante 4 segundos, 

totalizando 2W, com densidade de energia 159,23 J/cm2. 

As pontas de ambos os lasers foram analisadas entre as aplicações, com 

auxílio de lupa, a fim de observar a presença de danos em sua superfície. Quando a 

superfície se apresentou irregular ou queimada, a ponta foi cortada, para não 

prejudicar a próxima irradiação. 

As amostras dos grupos VI, VII e VIII foram imersas em clorexidina 2% e 

passaram pelo mesmo processo de imersão descrito no tratamento com NaOCl. 

Sendo que o grupo VII foi irradiado com laser 808 nm e o grupo VIII irradiado com 

laser 970 nm de acordo com os parâmetros previamente descritos. 

Dez blocos do grupo IX foram mantidos contaminados durante todo o 

experimento para verificar a viabilidade bacteriana e mantido em estufa 37ºC 

(controle positivo). Enquanto isso, 10 blocos do grupo X foram armazenados em 

5mL de BHI esterilizado para assegurar a esterilidade da amostra em estufa 37ºC 

(controle negativo). 

 
Figura 6. (A) Laser diodo com comprimento de onda 970nm, (Sirolaser, Sirona, Bensheim, 
Germany); (B) Tratamento realizado com a ponta de diâmetro 200µm do laser diodo 
970nm.  
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 Após os tratamentos de superfície de dentina, os blocos foram armazenados 

em 7 ml de BHI em estufa à 37ºC por 48 horas. Em seguida, cada bloco foi 

transferido para um tubo contendo 7 mL de BHI adicionado com neutralizantes 

Tween 80 e tiossulfato de sódio (P.A., Laboratório Art, Campinas, SP, Brasil) e 

incubados a 37oC durante 48 horas. 

 

Análise microbiológica 

Os blocos de dentina foram incubados a 37oC por 48 horas. O crescimento 

microbiano foi analisado pela turbidez do meio de cultura. Esse método é baseado 

na dispersão da luz ao passar por uma amostra. As células em suspensão absorvem 

e a dispersão da luz que passa através delas faz com que uma cultura pareça turva 

à observação visual. De fato, a quantidade da luz absorvida e dispersada é 

proporcional à massa de células no trajeto luminoso. Para as medidas 

turbidimétricas da massa celular foi utilizado espectrofotômetro UV. 

Na análise microbiológica, um inóculo de 0,1mL obtido do BHI foi transferido 

para 5mL de Letheen Broth sob condições de incubação idênticas. A coloração de 

Gram foi usada nas culturas de BHI para verificar a contaminação e crescimento, 

sendo examinado microscopicamente. 

A concentração microbiana foi analisada utilizando espectrofotômetro UV 

(Spectrophotometer Model Nova 1600 UV, Piracicaba, SP, Brasil) (Figura 7) ajustado 

para leitura em comprimento de onda λ=600 nm, adotando-se como padrão a escala 

1 de McFarland, que corresponde à absorbância de 0,137 nm após leitura zero do 

meio de cultura esterilizado e em temperatura ambiente. 
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Figura 7. Espectrofotômetro UV (Spectrophotometer Model Nova 
1600, UV, Piracicaba, Brasil). 

 
 

Avaliação ultraestrutural da dentina por meio de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

Cinco amostras de cada grupo foram selecionadas aleatoriamente e submetidas à 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) para análise dos túbulos dentinários e da 

camada de smear na superfície dentinária. As amostras foram fixadas em solução 

tamponada e submetidas a uma série de banhos de crescentes concentrações de etanol 

(25o, 50o, 75o por 20 minutos em cada, 95o por 30 minutos e 100o por 1 hora). Em 

seguida, os espécimes foram fixados em cilindros metálicos e então metalizadas por meio 

de uma fina camada de ouro de ~ 300 Å em metalizadora (Jeol, JSM – 6610, equipado 

com EDS, Thermo scientific NSS Spectral Imaging, Tóquio, Japão) (Figura 8A) do 

Laboratório de Microscopia (Labimic) da Universidade Federal de Goiás, GO, Brasil. 

Para a realização da análise qualitativa, foi realizada através do microscópio 

eletrônico de varredura (JSM-IT300, Joel, Tóquio, Japão) (Figura 8B) fotomicrografias da 

dentina intrarradicular com aumento de 1500X e outra com 5000X para cada amostra, 

totalizando 10 imagens para cada grupo. Foram observados os seguintes aspectos da 

superfície dentinária: abertura ou obliteração dos túbulos dentinários, superfície regular ou 

irregular, presença ou ausência de fibras colágenas e presença ou ausência de biofilme. 
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Figura 8. (A) Metalizadora (Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, Thermo scientific NSS 
Spectral Imaging, Tóquio, Japão); (B) Microscópio eletrônico de varredura (JSM-IT300, Joel, 
Tóquio, Japão). 

 

Análise estatística 

Uma vez que os dados dos tratamentos da superfície de dentina 

apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk, p>0,05) e homogeneidade de 

variância (teste de Levene, p>0,05), foram utilizados testes paramétricos para a 

análise estatística. A análise de variância (ANOVA um fator) foi utilizada para avaliar 

a influência dos protocolos de desinfecção na porcentagem de diminuição do 

contingente de Enterococcus faecalis. Foi utilizado o teste de Tukey para 

comparações entre os grupos. O nível de probabilidade foi de 95% e todas as 

análises foram realizadas no software SPSS. 
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Ao analisar todos os blocos antes dos tratamentos de forma visual e por 

espectrofotometria, revelou-se contaminação com exceção dos blocos que 

mantiveram esterilizados (grupo controle negativo) demonstrando a eficácia do 

procedimento de contaminação bacteriana (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão da atividade microbiana (nm) antes e após tratamento de 
superfície dentinária e análise visual da contaminação bacteriana antes tratamento (CB1) e após 
tratamento (CB2). 

O símbolo mais e menos corresponde a análise visual; (+) representa turbidez do meio, (-) ausência de turbidez. Cada sinal 
positivo ou negativo corresponde uma amostra analisada.  
 
 

 

 

 

Tratamentos de superfície 
dentinária 

CB1 
n=10 

Média e desvio padrão da densidade 
óptica (nm) 

CB2 
n=10 

Média da densidade óptica (nm) 

NaOCl 2,5% + 0,8175±0,082  + 0,1754±0,102  

NaOCl 2,5% + Diodo 
808nm 

+ 
0,8081±0,061  

 
+ 

0,2220±0,100  
 

NaOCl 2,5% + Diodo 
970nm 

+ 
0,7718±0,081   

 
+ 

0,2427±0,072  
 

Laser diodo 808nm + 
0,8473±0,034   

 
+ 

0,3474±0,205  
 

Laser diodo 970nm + 
0,8711±0,077  

 
+ 

0,2745±0,072  
 

CHX 2% + 
0,8229±0,073   

 
+ 

0,3090±0,029  
 

CHX 2% + Diodo 808nm + 0,8326±0,032  + 
0,2696±0,020  

 

CHX 2% + Diodo 970nm + 0,7902±0,025  + 
0,3224±0,031  

 

Controle positivo + 0,7974±0,045   + 
0,7918±0,144  

 

Controle negativo - 0±0  - 
0±0  
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Figura 9. Média da atividade antimicrobiana (nm) antes e após os tratamentos.  

 

Através da análise da atividade microbiana antes e após os tratamentos da 

superfície dentinária, pode-se observar diferença estatística significante (p<0,05) 

para todos os tratamentos, exceto para os blocos que mantiveram contaminados 

(grupo IX- controle positivo) e blocos que permaneceram esterilizados (grupo X- 

controle negativo). Portanto, os tratamentos realizados diminuíram significativamente 

o número de bactérias. 

Ao analisar a porcentagem da atividade antimicrobiana (nm) antes e após os 

tratamentos de superfície, observa-se que o tratamento com NaOCl 2,5% (grupo I) 

apresentou o maior porcentual de diminuição da atividade antimicrobiana (77,5 ± 

12,1) semelhante estatisticamente aos grupos II (NaOCl 2,5% + laser diodo 808nm) 

(68,7 ± 8,7), III (NaOCl 2,5% + laser diodo 970nm) (68,7 ± 8,7), grupo V (laser diodo 

970nm) (68,3 ± 8,7), VI (CHX 2%) (62,0 ± 5,5), VII (CHX 2% + laser diodo 808nm) 

(67,5 ± 3,3) (p>0,05). E diferente estatisticamente do grupo IV (laser diodo 808nm) 

(58,8 ± 25,0), VIII (CHX 2% + diodo 970nm) (59,2 ± 4,0) e grupos controles (p<0,05) 

(Tabela 2 e Figura 10). 
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Tabela2. Valores da porcentagem de redução do contingente bacteriano e desvio padrão. 

Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística dos tratamentos de superfície dentinária na redução do 
contingente bacteriano  ao teste de Tukey (p<0,05).  

 

 

 

 
Figura 10. Porcentagem da diminuição da atividade antimicrobiana após o tratamento. 

 

 

 

 

 

Tratamentos de superfície 
dentinária 

Média da densidade óptica (nm) 

NaOCl 2,5% 
77,5 ± 12,1 (68,8-86,1) A 

NaOCl 2,5% + Diodo 808nm 
72,5 ± 12,2 (63,6-81,5) AB 

NaOCl 2,5% + Diodo 970nm 
68,7 ± 8,7 (62,3-74,8) AB 

Laser diodo 808nm 
58,8 ± 25,0 (41,0-76,7) B 

Laser diodo 970nm 
68,3 ± 8,7 (62,1-74,5) AB 

CHX 2% 
62,0 ± 5,5 (58,2-66,0) AB 

CHX 2% + Diodo 808nm 
67,5 ± 3,3 (55,1-69,9) AB 

CHX 2% + Diodo 970nm 
59,2 ± 4,0 (56,4-62,0) B 
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Avaliação ultraestrutural da dentina por meio de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

A análise qualitativa das imagens obtidas por meio do microscópio eletrônico 

de varredura revelou no grupo controle negativo (Figura 11IAB) túbulos dentinários 

com contorno aberto e regular. A dentina intertubular se mostrou regular, livre de 

detritos e bactérias. O grupo que manteve contaminado durante todo o tratamento 

(controle positivo) (Figura 11IIAB) revelou biofilme denso cobrindo a superfície 

dentinária. As aberturas dos túbulos dentinários se apresentaram obliteradas.  

 
Figura 11. Imagens da microscopia eletrônica de varredura em diferentes aumentos. A – 
aumento de 1500x; B - aumento de 5000x. I – controle negativo; II – controle positivo.  

 

A dentina submetida ao tratamento com hipoclorito de sódio 2,5% (Figura 

12IAB) apresentou regiões com erosão da dentina intertubular com uma superfície 
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dentinária irregular com biofilme disperso. Já o tratamento da superfície com solução 

de clorexidina 2% (Figura 12IIAB) revelou biofilme denso cobrindo a superfície, 

impossibilitando a visualização das possíveis alterações que a solução poderia 

causar à superfície dentinária.  

 

 
Figura 12. Imagens da microscopia eletrônica de varredura em diferentes aumentos. 
A - - aumento de 1500x; B -  aumento de 5000x; I - tratamento com hipoclorito de 
sódio 2,5%; II - tratamento com clorexidina 2%. 
 

Após a dentina ser irradia com laser diodo 808 nm, observou-se regiões com 

erosão da dentina intertubular, tornando a superfície dentinária irregular (Figura 

13IAB) biofilme disperso. Ao associar o hipoclorito de sódio 2,5% ao laser 808nm 

(Figura 13IIAB) potencializou o efeito do laser diodo 808nm, apresentando 

derretimento dentinário e superfície irregular. A dentina submetida ao tratamento de 
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solução de clorexidina 2% e laser diodo 808 nm (Figura 13IIIAB) apresentou uma 

superfície similar a irradiado apenas com clorexidina 2%. 

Figura 13. Imagens da microscopia eletrônica de varredura em diferentes aumentos. A – 
aumento de 1500x; B - aumento de 5000x; I - laser diodo 808nm; II - laser diodo 808nm + 
NaOCl 2,5%; III - laser diodo 808nm +CHX 2,5%. 
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Quando submetidos a irradiação laser diodo 970nm, a superfície dentinária 

apresentou uma matriz orgânica amorfa e derretimento da dentina intertubular com 

abertura parcial dos túbulos dentinários caracterizando uma superfície irregular 

(Figura 14IAB) e um biofilme disperso em sua superfície. As imagens obtidas dos 

blocos de dentina submetidos ao tratamento de hipoclorito 2,5% e laser diodo 

970nm (Figura 14IIAB) com biofilme em sua superfície apresentaram superfície 

irregular com erosão da dentina intertubular. A dentina submetida ao tratamento de 

solução de clorexidina 2% e laser diodo 970nm (Figura 14IIIAB) apresentaram 

superfície dentinária uma matriz orgânica amorfa com exposição parcial dos túbulos 

dentinários. 
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Figura 14. Imagens da microscopia eletrônica de varredura em diferentes aumentos. A – 
aumento de 1500x; B - aumento de 5000x; I - laser diodo 970nm; II - laser diodo 970nm + 
NaOCl 2,5%; III -  laser diodo 970nm +CHX 2,5% 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussão
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O processo de desinfecção do sistema de canais radiculares (SCR) tem 

como finalidade reduzir o contingente bacteriano visando à reparação dos 

tecidos periapicais (BAZVAND et al., 2014; SAHA; NAIR; ASRANI, 2015), uma 

vez que a infecção endodôntica não se restringe apenas no canal principal, 

ocupando também áreas de achatamentos, istmos, reentrâncias e ramificações 

do SCR. Além disso, a complexa estrutura tubular dentinária, permite a difusão 

facilitada de substâncias tóxicas e microrganismos para as camadas mais 

profundas da dentina (RIBEIRO et al., 2010; KANDASWAMY et al., 2010; 

WONG; CHEUNG, 2014). Nesse sentido, as variações anatômicas somadas às 

características inerentes à permeabilidade dentinária, limitam a desinfecção do 

SCR durante o preparo biomecânico e favorecem a persistência de 

remanescentes teciduais, bem como a manutenção de bactérias (RIBEIRO et 

al., 2010; KANDASWAMY et al., 2010; SIQUEIRA JR; ROÇAS, 2012; VERSIANI 

et al., 2016). 

Com a finalidade de promover a descontaminação efetiva do SCR, 

terapias alternativas e coadjuvantes ao tratamento endodôntico foram propostas, 

como o uso de diferentes tipos de lasers (HMUD et al., 2010; ASNAASHARI et 

al., 2013; GOMES et al., 2013; ARNEIRO et al., 2014; LLENA et al., 2015; 

GUTKNECHT et al., 2016; MORAGO et al., 2016), entre eles o laser diodo, que 

ao atuar em camadas mais profundas da dentina (ALFREDO et al., 2009), 

permite a redução dos microrganismos no interior do SCR (SCHOOP et al., 

2006; KANUMURU et al., 2014; MASHALKAR et al., 2014; ASNAASHARI et al., 

2016). 

A fim de determinar parâmetros seguros para a utilização do laser diodo, 

estudos prévios avaliaram os efeitos térmicos e as alterações morfológicas da 
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dentina radicular irradiada com lasers diodo 970nm (ALFREDO et al., 2008; 

LOPES et al., 2016; BEER et al., 2017) e 808nm (DA COSTA-RIBEIRO et al., 

2007; ESTIVES-OLIVEIRA et al, 2010) e com parâmetros de potência total de 

1,5 à 2,5W  atenderam objetivo primordial para o uso de lasers em endodontia, 

sem ultrapassar aumento de temperatura de 10° C acima da temperatura 

corporal, por mais de 1 minuto (RAMSKOLD; FONG; STROMBERG, 1997). 

Segundo MORRITZ (1997), a irradiação do laser diodo de baixa potência com 

2W/50Hz por 25 segundos foi suficiente para promover a desinfecção do canal 

radicular. Neste sentido, no presente estudo foi utilizado o laser diodo de 

diferentes comprimentos de onda com uma potência final de 2 W, sendo que 

densidade de energia do laser diodo 808nm foi de 31,847 J/cm2; e para laser 

diodo 970nm foi de 159,23 J/cm². 

Em relação aos tipos de lasers utilizados, os resultados do presente 

estudo demostraram que o tratamento com laser diodo 970nm apresentou 

redução do contingente bacteriano (68,3 ± 8,7) estatisticamente semelhante ao 

grupo irradiado com laser diodo 808nm (58,8 ± 25,0), corroborando com estudos 

prévios (BEER et al., 2012; KANUMURU et al., 2014). 

A ação antibacteriana do laser diodo 970nm está diretamente relacionada 

ao aquecimento do substrato dentinário ao qual as bactérias estão ligadas 

(KANUMURO et al., 2014; GUTKNECHT et al., 2016), e à interação de um 

sensibilizador fotoativado com o substrato biológico, o que leva à produção de 

oxigênio altamente reativo, que pode danificar moléculas celulares essenciais, 

incluindo proteínas, lipídios da membrana e ácido nucleico (BAGO et al., 2013; 

ASNAASHARI et al., 2016). Segundo SCHOOP et al. (2006), ao avaliarem o 
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efeito antibacteriano do laser diodo 980nm, evidenciaram redução significativa 

no número de bactérias, principalmente quando irradiado com potência de 1,5W. 

Já o laser diodo 808nm atua por meio de repetidas irradiações (MORRITZ 

et al., 1997). MORRITZ et al. (1997) evidenciaram que as bactérias gram-

negativas são atingidas imediatamente após a primeira irradiação, enquanto que 

as gram positivas, como as E. faecalis avaliadas no presente estudo, precisam 

ser irradiadas repetidamente para que ocorra a desestruturação da parede 

celular bacteriana. Assim, apesar da densidade de energia utilizada ser 

semelhante ao estudo de MORRITZ et al. (1997), no presente trabalho a 

irradiação foi realizada apenas uma única vez, o que pode justificar menor 

redução bacteriana quando comparado ao estudo de MORRITZ et al., (1997) 

que alcançou eliminação quase completa de bactérias na segunda irradiação. 

Somado a isso, a dentina é por si só uma estrutura tubular complexa que 

permite a penetração de microrganismos e substâncias em profundidade 

(RIBEIRO et al., 2010; LO GIUDICE et al., 2015). Dessa forma, nem o laser, 

nem as soluções e suas associações avaliadas no presente estudo, foram 

capazes de alcançar as camadas de dentina mais profundas, não permitindo a 

eliminação completa das bactérias. 

LO GIUDICE et al. (2015) ao analisarem a relação entre área da dentina 

intertubular e a superfície ocupada pelos túbulos dentinários, concluíram que 

estes apresentaram maior diâmetro no terço cervical (4,32μm), em relação ao 

terço médio (3,74μm) e apical (1,73μm). Ainda, a área da dentina intertubular 

aumentou no sentido ápico-cervical. GUTKNECHT et al. (2000 e 2004), ao 

avaliarem o efeito do laser diodo em fatias de dentina de 100μm de espessura, 
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verificaram redução do contingente bacteriano em torno de 95% (GUTKNECHT 

et al., 2000; GUTKNECHT et al., 2004; MEHRVARZFAR et al., 2011). 

O presente estudo utilizou blocos de dentina intrarradicular da região 

cervical de 2mm de espessura (2000μm), possibilitando maior penetração e 

acúmulo bacteriano em profundidade, o que teria proporcionado 

descontaminação mais superficial, ainda permanecendo bactérias viáveis no 

interior dos blocos, ao contrário de outros trabalhos que utilizaram dentina com 

menor espessura (GUTKNECHT et al., 2000; GUTKNECHT et al., 2004; 

MEHRVARZFAR et al., 2011; SOUZA, 2008; BEER et al., 2012; SOHRABI et al., 

2016). 

Outro fator que deve ser levado em consideração ao analisar os 

resultados do presente estudo é em relação à uniformidade de irradiância da luz 

laser. Assim como ocorre nas unidades de fotopolimerização, a irradiância é 

mensurada através da potência irradiada dividida pela área de emissão na 

superfície da ponta do laser (PRICE et al., 2015). Entretanto, a saída irradiante 

do feixe de luz pode não ser uniforme, apresentando perfil irregular, onde 

algumas áreas apresentam valores mais altos de irradiância do que outros 

(PRICE et al., 2015). Dessa forma, o substrato irradiado apresentará pontos não 

uniformes de irradiação, o que pode interferir de forma direta na eficácia do 

laser. 

Em relação à aplicação do laser diodo 808nm (58,8 ± 25,0), e após 

irrigação com as soluções de hipoclorito de sódio a 2,5% (72,5 ± 12,2) e 

clorexidina a 2% (67,5 ± 3,3)não foi possível observar melhora significativa na 

redução do contingente bacteriano. Estes resultados corroboram com 

MEHRVARZFAR et al. (2011), que ao analisarem o efeito do laser diodo 808nm 
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isolado e em combinação com as soluções de hipoclorito de sódio, clorexidina e 

MTDA em canais radiculares infectados, não observou diferenças estatísticas 

entre os grupos. 

O mesmo foi observado ao analisar a associação do laser diodo 970nm 

com solução de clorexidina a 2% (59,2 ± 4,0) e hipoclorito de sódio 2,5% (68,7 ± 

8,7) havendo semelhança estatística ao laser diodo 970nm empregado 

isoladamente (68,3 ± 8,7). Resultados concordantes ao estudo realizado por 

CASTELO-BAZ et al. (2012), que verificaram que o uso de solução irrigante 

associada a irradiação de laser diodo de alta potência foi estatisticamente 

semelhante ao laser empregado de forma isolada. Estes resultados evidenciam 

que mesmo após a aplicação das soluções irrigantes, o laser diodo 970nm e 

808nm não foram capazes de atingir profundidade suficiente para eliminar todo o 

contingente bacteriano. 

BEER et al. (2012) compararam o efeito antibacteriano do laser diodo de 

alta (940nm) e baixa potência (810nm), e evidenciaram redução de E. faecalis 

em torno de 98,6% e 98,8%, respectivamente. Os valores de redução do 

contingente bacteriano encontrados foram mais altos quando comparados ao 

presente estudo, em que tratamento com laser diodo 808nm obteve a menor 

redução do número de bactérias, 58,8%, e a aplicação do laser de alta potência 

resultou em redução 68,3% Entretanto, as diferenças nos resultados podem 

estar relacionadas à metodologia, uma vez que o tempo de contaminação no 

presente estudo foi de 5 dias, como utilizado em estudos recentes que avaliaram 

a eficácia de diferentes estratégias antibacterianas na formação de biofilme 

imaturo (WONG; CHEUNG, 2014; GEREK; YAYLALI, 2016), quando comparado 

com o trabalho de BEER et al. (2012), que realizou a contaminação apenas por 
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2 horas. Sendo assim, as bactérias estariam em forma planctônica e não em 

biofilme, o que permitiu a remoção facilitada pela solução e consequente morte 

bacteriana. 

A fase de desenvolvimento do biofilme na avaliação antimicrobiana é de 

grande importância e pode ser um fator determinante para a maior resistência a 

diferentes tipos de estratégias antimicrobianas (PORTENIER et al, 2003; GAD et 

al., 2004; LIM et al., 2009). Atualmente, grande parte dos estudos avaliam as 

propriedades antimicrobianas das soluções irrigantes, envolvendo ambas as 

formas de crescimento bacteriano, planctônico e biofilme (JHAJHARIA et al., 

2015). Por outro lado, DE SOUZA et al. (2008) evidenciaram significativa 

redução de crescimento bacteriano após tratamento com laser diodo ao 

avaliarem camadas mais superficiais de dentina contaminada nos diferentes 

terços radiculares, o que difere do presente estudo que avaliou a presença de 

microrganismos em blocos de dentina com 2 milímetros de espessura.  

Em relação às soluções irrigantes empregadas isoladamente, o 

tratamento com hipoclorito de sódio a 2,5% evidenciou resultado semelhante em 

relação à diminuição bacteriana (77,5 ± 12,1) quando comparado ao grupo 

tratado com clorexidina a 2% (62,0 ± 5,5), concordando com os estudos prévios 

que avaliaram diferentes concentrações (SIQUEIRA et al., 2007; RÔÇAS et al., 

2016, FLACH et al., 2016). As soluções possuem propriedades antimicrobianas, 

sendo que o hipoclorito de sódio possui a capacidade de promover a 

desinfecção e solvência de tecidos orgânicos e inorgânicos (ESTRELA et al., 

2002; BARATOT-FILHO et al., 2004) e a clorexidina, sendo utilizada com 

solução alternativa, possui propriedades de substantividade, efeito 

antimicrobiano prolongado e baixa citotoxicidade (GOMES et al., 2013; 
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BAZVAND et al., 2014; MOHAMMADI et al., 2015). Do ponto de vista 

microbiológico, qualquer solução pode ser utilizada durante o tratamento de 

dentes infectados. Uma vez que algumas propriedades podem influenciar a 

escolha da solução auxiliar, tais como a capacidade de dissolução de tecidos do 

hipoclorito de sódio ou substantividade da clorexidina.  

Além da análise microbiológica, o 2presente estudo avaliou também as 

alterações morfológicas da dentina irradiada, por meio de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). Estas alterações dependem principalmente dos parâmetros 

de potência, frequência e modo de aplicação (contínuo ou pulsátil), uma vez que 

estes estão diretamente relacionados ao aumento da temperatura nos tecidos 

dentais e à forma de atuação do mesmo no substrato dental avaliado (DA 

COSTA RIBEIRO et al., 2007; ALFREDO et al., 2008). 

A superfície dos blocos de dentina irradiados com laser de baixa potência 

(808nm) apresentaram-se de forma irregular com regiões de erosão na dentina 

intertubular, o que difere de outros estudos em que houve a fusão dos túbulos 

dentinários após aplicação do laser diodo (SHOOP et al., 2006; DA COSTA 

RIBEIRO et al., 2007; ALFREDO et al.,2009; ESTEVES-OLIVEIRA et al.,2010; 

BEER et al., 2012). Os diferentes resultados podem ser justificados devido a 

posição de aplicação do laser em relação ao substrato dental a ser irradiado 

(ALVES et al., 2005). No presente, a aplicação do laser foi perpendicular à 

superfície dos blocos de dentina, enquanto que nos outros trabalhos 

apresentados a aplicação foi no interior radicular com movimentos helicoidais 

(ALVES et al., 2005; BEER et al., 2012; LOPES et al., 2016). 

Por outro lado, ao analisar a superfície dos blocos dentinários irradiados 

com laser diodo de alta potência (970nm), observou-se uma matriz orgânica 
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amorfa e derretimento da dentina intertubular. Segundo JHINGAN et al. (2015), 

após irradiação com laser diodo 980nm (2W), a análise da superfície dentinária 

intrarradicular por meio de microscopia eletrônica de varredura, evidenciou o 

derretimento da camada de dentina tornando-a irregular como também 

observado por ALFREDO et al., 2009 e FARIA et al., 2013). 

Estas alterações morfológicas observadas podem ser atribuídas ao efeito 

térmico provocado pelo superaquecimento e subsequente resfriamento da 

superfície quando o laser interage com o tecido dentinário (MARCHESAN et al., 

2008b; ALFREDO et al., 2009; FARIA et al., 2011), fenômeno que explica o 

derretimento da dentina intertubular e superfície irregular pelo laser diodo 

970nm. 

Em relação à associação do laser 808nm com solução de hipoclorito de 

sódio a 2,5%, houve uma potencialização das alterações morfológicas da 

dentina causadas pelo laser comparado ao tratamento com laser sem imersão. 

Já ao associar o laser diodo 970nm com hipoclorito de sódio a 2,5%, foi possível 

observar uma maior erosão da dentina intertubular comparado ao tratamento 

com laser 970nm sem imersão. Entretanto, ao associar clorexidina com demais 

lasers, observou-se uma menor alteração da estrutura dentinária. 

WAGNER et al. (2016) obtiveram resultados semelhantes aos obtidos no 

presente estudo, ao avaliarem o efeito de diferentes protocolos de irrigação na 

estrutura da dentina radicular através de MEV e microscopia eletrônica de 

transmissão. A dentina intrarradicular apresentou alterações estruturais 

causadas pelo hipoclorito de sódio 2,5%, enquanto que o tratamento com 

clorexidina, água destilada e solução salina preservaram a estrutura de 

colágeno, e se apresentaram incapaz de dissolver matéria orgânica. 
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Dessa forma, ao avaliar a influência do laser de diferentes comprimentos 

de onda na superfície dentinária, o presente estudo concluiu que a aplicação do 

laser diodo 808nm e 970nm e hipoclorito de sódio a 2,5% tiveram semelhança 

na descontaminação da superfície do bloco de dentina radicular, apesar de 

apresentarem alterações morfológicas na superfície dentinária. Entretanto, é 

válido ressaltar que apesar do efeito antimicrobiano semelhante, de acordo com 

estudos prévios na literatura (GARCEZ et al., 2015; ISOLA et al., 2017) o laser 

diodo pode apresentar a capacidade de estimular o reparo dos tecidos 

periapicais. 

 Entretanto, mais estudos devem ser realizados no sentido de buscar a 

efetividade do laser diodo em canais radiculares contaminados por biofilmes 

maduros, em condições mais próximas à realidade clínica, bem como a sua 

influência na morfologia da dentina no prognóstico do tratamento endodôntico. 
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Considerando os resultados obtidos, pode-se concluir que todos os 

protocolos terapêuticos foram capazes de reduzir o contingente bacteriano, sendo 

que o laser diodo 970nm apresentou potencial antibacteriano semelhante ao do 

hipoclorito de sódio, e ao associar o laser diodo e soluções não houve melhora 

significativa na redução do contingente bacteriano. 
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