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Resumo
Toro, CVT. Eficiência na remoção de tecido desmineralizado com laser Er:YAG e
sua influência na permeabilidade da dentina [Dissertação]. Ribeirão Preto:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 2011. 64f.

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do laser Er:YAG na remoção de
dentina desmineralizada e sua permeabilidade no tecido remanescente. 30
fragmentos de dentina coronária a partir de 30 molares foram isolados com esmalte
cosmético e cera, deixando uma área exposta de dentina de 9mm2. Para a obtenção
das lesões de cárie os espécimes foram imersos durante 20 dias em solução
desmineralizante (pH 4,6 a 37°C). Depois, os corpos de prova foram aleatoriamente
divididos em 3 grupos (n=10) para a remoção da lesão: G1 - laser Er:YAG, (200
mJ/6Hz); G2 - broca; G3 - cureta. Em seguida, os espécimes foram imersos em uma
solução aquosa de sulfato de Cu a 10% e em uma solução alcoólica de ácido
rubiânico a 1% por 30 minutos, e mantidos em recipientes fechados com bolinha de
algodão embebida com amônia por 7 dias. Posteriormente, foram seccionados,
polidos, desidratados, clareados e colocados em laminas de vidro para sua analise
por meio de microscópio ótico. As medidas de penetração do íon de cobre na
dentina remanescente foram medidas em µm. Os dados foram analisados pelo teste
Kruskal-Wallis e correlação de Pearson. Pode-se observar que o laser promoveu um
tecido mais permeável em comparação aos demais grupos (G1-17,6µm; G2-6,6µm;
G3-5,5µm), contudo não houve diferença estatística entre eles na capacidade de
remoção do tecido desmineralizado (G1-10,6µm; G2-8,4µm; G3-11µm). A correlação
entre a dentina remanescente desmineralizada e permeabilidade dentinária, foi
moderada para os metodos convencionais e alta para o laser Er:YAG. Conclui-se
que o laser Er:YAG promoveu maior permeabilidade da dentina, estando
correlacionada com a remoção do tecido desmineralizado.

Palavras-chave: Laser Er:YAG. Caries dental. Dentina. Permeabilidade dentinária.
Cavidade dentaria.

Abstract
Toro, CVT. Influence of Er:YAG laser in removing demineralized substrate and dentin
permeability [thesis]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, 2011. 64f.
The aim of this study was to evaluate the efficiency of Er:YAG laser in the removing
of demineralized dentin and permeability of the remaining dentin. 30 dentin
fragments obtained from 30 molars were isolated with enamel cosmetic and wax,
leaving a dentin exposed area of 9mm², which was submitted to demineralization.
For obtaining the lesions, the specimens were immersed during 20 days in a
demineralized solution (pH4.6 at 37°C). The samples were randomly divided into 3
groups (n=10) for the removal of the demineralized lesion: G1- Er:YAG laser,
(200mJ/6Hz); G2- bur; G3- curette. Later, the specimens were immersed in 10%
aqueous solution of copper sulfate and 1% alcoholic solution of rubeanic acid for 30
minutes and it kept in closed jars with ammonium-embedded cotton pellets for 7
days. Then, they were sectioned, polished, dehydrated, cleared and mounted on
glass slides for examination under optical microscopy. The percentages of copper ion
infiltration in dentin were quantified in µm. Data were analyzed by Kruskal-Wallis test
and Pearson's correlation. The analyze revealed that the laser promoted more
permeable tissue than other groups (G1-17.6µm; G2-6.6µm; G3-5.5µm), but there
was no statistical difference between them in terms of their capacity of removing the
demineralized tissue (G1-10.6µm; G2-8.4µm; G3-11µm). The correlation between
remaining demineralized dentin and dentin permeability was moderated for the
conventional methods and high for the Er:YAG laser. It can be concluded by the
present study that he Er:YAG laser promoted higher dentin permeability, being
correlated with the removal of the demineralized dentin.

Keywords: Er:YAG laser. Dental caries. Dentin. Dentin permeability. Dental Cavity
Preparation.
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1 Introdução

18

1 Introdução
Introdução

Há décadas a cárie dentária tem sido considerada um problema global
que pode resultar na destruição e perda dos dentes. A cárie é uma doença
infectocontagiosa, resultado de um processo dinâmico, que ocorre através do
biofilme formado na superfície dental (Pitss, 2004). Os microrganismos do biofilme
realizam a metabolização dos açucares, provenientes da dieta, dando como
resultado a produção de ácidos, o qual promove uma flutuação de pH, cujas
conseqüências podem ser observadas em níveis químicos e/ou ultraestruturais
(subclínicos), até que a perda constante do mineral com a dissolução dos tecidos
dentais resultando em uma lesão clinicamente visível (Kidd; Fejerskov, 2004; Pitss,
2004).
Após a perda irreversível da estrutura dentária pelo processo carioso a
dentística operatória se apresenta com um papel importante para o controle da
evolução da lesão, sendo capaz restabelecer a integridade da estrutura dental
através de preparos cavitários e restaurações, permitindo aos pacientes condições
para controlar a doença cárie através de uma higienização eficiente.
Os procedimentos seguidos para a confecção do preparo cavitário foram
primeiramente idealizados por Black em 1908, com características específicas para
as necessidades de retenção dos materiais disponíveis na época, como a
amálgama, sem considerar o desenvolvimento da cárie e sua interação com os
tecidos (Mount, 2007).
Depois, com o avanço da compreensão do desenvolvimento da cárie e
evolução dos materiais restauradores surgiu uma nova Odontologia minimamente
invasiva, com uma filosofia voltada à prevenção da carie e conservação da estrutura
dentária (Jacobsen; Robinson, 1980, Chalmers, 2006; Murdoch-Kinch; McLean,
2003).
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Um dos achados importantes que começou este período foi a compreensão
do desenvolvimento da doença cárie, chegando-se a observar dois tipos de
camadas (interna e externa) na dentina cariada (Kubori, et al., 1977).
Caracterizando-se a camada mais externa ou dentina infectada por ser macia,
apresentando uma contaminação de bactérias e uma matriz colágena necrótica,
desorganizada, não passível de remineralização, uma vez que a estrutura de
colágeno se encontra desnaturada irreversivelmente. Por outro lado, a camada
interna ou dentina afetada, foi diferenciada por apresentar pouca ou nenhuma
contaminação bacteriana, uma matriz colágena com sua ultraestrutura original,
presença de cristais de hidroxipatita passíveis de remineralização e processos
odontoblásticos como na dentina sadia (Ten Cate, 2001). Estes dados permitiram
priorizar na Odontologia a remoção seletiva da camada de dentina infectada pelo
processo carioso (Kidd, 2004).
Acompanhando esta etapa, os materiais dentários também foram evoluindo,
permitindo o surgimento dos materiais adesivos com grandes vantagens na
restauração dentaria, entre estas sua característica de poder ser utilizado em
preparos cavitários ultraconservadores.
Por outro lado, com relação aos métodos utilizados para a remoção de tecido
cariado e preparo cavitário, pode-se verificar que desde há muitos anos vêm sendo
empregados com eficiência os instrumentos cortantes manuais como curetas ou
instrumentos cortantes rotatórios com brocas adaptadas em turbinas de baixa e alta
rotação. Contudo estes métodos apresentam algumas desvantagens, principalmente
os instrumentos rotatórios, pois podem gerar desconforto, dor e estresse ao
paciente, devido à vibração, pressão, ruído, sendo necessário em muitos casos o
uso de anestésicos, também este método exige a habilidade técnica do profissional
para que não ocorram desgastes excessivos na estrutura dental, visto que não se
tem o controle sobre o tipo de tecido a ser excisado. (Banerjee et al., 2000)
As curetas por sua vez proporcionam a remoção do tecido cariado sem
causar calor e vibração, realizando a remoção específica do tecido e minimiza o uso
de anestésicos, entretanto a fadiga manual do operador em longos períodos de
trabalho (Frencken et al., 1996), o maior tempo demandado para execução do
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procedimento (Banerjee et al., 2000) e a falta de controle na remoção total do tecido
contaminado (Frencken et al., 1998; Smales et al., 1999), foram consideradas
grandes desvantagens.
Porém, foi encontrado em vários estudos que estes métodos de preparo
influenciaram nas propriedades da dentina remanescente, principalmente na
permeabilidade. Segundo alguns autores (Pashley, 1984; Tao et al., 1988) o preparo
cavitário por meio de instrumentos manuais ou rotatórios resulta na formação da
smear

layer,

cuja

composição

assemelha-se

a

do

tecido

dental

e,

conseqüentemente, pode conter microrganismos, restos celulares e contaminantes
diversos, permanecendo agregada ás paredes cavitárias e á entrada dos túbulos
dentinarios (smear plug) o qual atua como uma barreira biológica natural que reduze
a permeabilidade da dentina exposta em até 86% (Pashley et al., 1978), sendo desta
maneira necessário o condicionamento acido, para a exposição de dentina
intertubular e peritubular, evitando-se prejudicar a interação dos sistemas adesivos
com o substrato dental, (Pashley, 1991; Swift et al., 1995).
Porém, novas tecnologias, entre essas o laser, estão sendo pesquisadas para
seu emprego na dentística operatória, com o objetivo de melhorar os métodos
tradicionais de remoção da carie e realização de preparos cavitários, reduzindo o
desconforto do paciente, minimizando o desgaste da estrutura dental sadia e
potenciais efeitos deletérios ao tecido pulpar, proporcionando uma superfície mais
adequada para a adesão dos materiais restauradores (Parker et al., 2007).
Entre os sistemas de lasers atualmente disponíveis tem-se o laser Érbio: ítrioalumínio-granada (Er:YAG), o qual se apresenta efetivo para a confecção do preparo
cavitário (Bertrand et al., 2006), tratamento da superfície do dente (Aranha et al.,
2007; Visuri et al., 1996), remoção de materiais restauradores (Correa-Afonso et al.,
2008; Lizarelli, 2003), e remoção da carie (Eberhard et al., 2005). Este equipamento
também apresenta a vantagem de ser mais confortável para o paciente (Takamori et
al., 2003) e em muitos casos pode eliminar a necessidade de anestesia (Chaiyavej
et al., 2000).
No entanto, os parâmetros mais adequados do laser para uma remoção
seletiva da carie, ainda vêm sendo estudados, sendo poucos estudos que
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comparam a eficiência da seletividade da remoção da lesão cariada entre os
diferentes métodos de remoção de cárie.
Por outro lado não existem muitos estudos sobre as propriedades dos tecidos
irradiado com o laser Er:YAG, os quais poderiam permitir um melhor conhecimento
do laser, melhorando de este modo a eficiência do laser durante a remoção de
dentina cariada sem afetar a microestrutura do substrato.
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2 Proposição
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2 Proposição

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar à eficiência de remoção de tecido
dentinário desmineralizado com laser Er:YAG e sua influência na permeabilidade da
dentina.
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3 Material e Método
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3 Material e Método

3.1 Aspectos éticos

O presente estudo foi desenvolvido após ser submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP
(Processo n° 2009.1.338.58.3).

3.2 Delinhamento experimental

No presente trabalho in vitro o fator em estudo foi o método de remoção de
tecido cariado em 3 níveis (laser Er:YAG, baixa rotação e cureta).
A amostra do experimento foi de 30 espécimes divididos aleatoriamente em 3
grupos (n=10). O estudo foi realizado obedecendo a um delineamento em blocos
completos

casualizados.

permeabilidade

do

tecido

As
e

variáveis
a

de

quantidade

resposta
de

quantitativa

remanescente

de

foram

a

dentina

desmineralizada após a remoção da carie, através de análise em microscopia óptica
de luz e a variável de resposta qualitativa foi análise morfológica da superfície e
subsuperfície em microscópio eletrônico de varredura.
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3.3 Seleção dos dentes

Foram selecionados 30 molares humanos hígidos provenientes do banco de
dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Os dentes foram
limpos com curetas periodontais e escovas de Robinson, nas quais foram colocadas
pasta de pedra pomes e água. A desinfecção dos dentes foi realizada com solução
de formol 10% (pH 7,0), preparada com tampão fosfato, na qual ficaram imersos
durante uma semana (Dominici et al., 2001), após esse período os dentes foram
lavados abundantemente em água corrente, e então armazenados em água
deionizada a 4oC durante toda a etapa de preparação dos espécimes.

3.4 Preparo dos espécimes

Primeiramente, os dentes foram fixados com cera escultura (Asfer Indústria
Química Ltda., São Caetano do Sul – SP, Brasil) em uma placa de acrílico para ser
levados posteriormente a uma maquina de corte de precisão (Minitom, Struers A/S,
Copenhagen, DK-2610, Denmark), que através de um disco diamantado (#7015, KG
Sorensen, Barueri, 06454-920, Brasil), sob refrigeração de água, separou a coroa e
a raiz, mediante uma secção de 2mm abaixo da junção amelo-cementária.
A seguir as coroas foram individualmente fixadas com cera escultura (Asfer
Indústria Química Ltda., São Caetano do Sul – SP, Brasil) em uma placa cilíndrica
de acrílico e foram levadas a uma Politriz Arotec APL-4 (Arotec S/A Ind. e Comércio,
São Paulo/SP, Brasil) para exposição da dentina, empregando-se lixas d'água
(Noton Abrasivos Ltda, São Paulo/SP, Brasil) com granulação de nº280 a nº1200,
sendo aplicadas em ordem decrescente de abrasividade, sob refrigeração constante.
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O esmalte superficial de todos os espécimes foi removido até a exposição da
dentina abaixo da junção amelodentinária e a porção radicular também foi lixada
para a regularização do espécime. Os espécimes foram identificados e
armazenados separadamente em recipiente com água deionizada a 4°C por um
período de 24 horas com o objetivo de reumidificar o substrato dental.
Decorrido este período, realizou-se a delimitação da área de indução de carie,
para isso foi colocado uma fita isolante com as dimensões de 3mm x 3mm (9mm²)
na região central da superfície oclusal dos espécimes. Após deste procedimento,
foram colocadas duas camadas de esmalte cosmético (Colorama, Procosa Produtos
de Beleza Ltda, São Paulo/SP, Brasil) e cera utilidade (Cera Rosa 7, Polidental
Industria e Comércio Ltda., São Paulo/SP, Brasil) nas superfícies dos espécimes,
deixando somente exposta uma área de dentina de 9mm2 na superficie oclusal.
(Figura 1)

3.5 Formação de cárie artificial

Cada amostra foi fixada com cera utilidade (Cera Rosa 7, Polidental Industria
e Comércio Ltda., São Paulo/SP, Brasil) no fundo de recipientes individuais, os quais
continham 10mL de uma solução desmineralizante composta por hidróxido de cálcio
2mM, ácido ortofosfórico 2mM, ácido acético 50mM e fluoreto de sódio 0,1ppm, com
um pH de 4,2. As amostras foram mantidas na solução desmineralizante e
colocadas em estufa a 37 °C (ECB 1.3 Digital, Odontobrás Ind. e Com. Equip. Med.
Odontol. Ltda, Ribeirão Preto/SP, Brasil) por um período de 20 dias, sendo a solução
trocada diariamente.
No

final

desta

etapa

foi

observado

nos

espécimes

uma

dentina

desmineralizada, simulando o tecido cariado, de acordo com o protocolo modificado
por Ceballos e colaboradores (2001) (Figura 2)
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3.6 Preparos cavitários

Após este período os espécimes foram aleatoriamente divididos em três
grupos (n=10), para a remoção do tecido desmineralizado.
 Grupo 1: Remoção da lesão com o laser Er:YAG (Kavo Key Laser II,
Kavo Co., Biberach - Alemanha) de

alta densidade de potência,

comprimento de onda de 2,94µm, de energia ajustável entre 60 e
500mJ, freqüência de 1 a 15Hz, com duração de pulso de 250 a 500µs,
considerando-se uma distância focal ideal de 12,0mm entre a lente de
saída do feixe e o tecido alvo. Por apresentar comprimento de onda
localizado na região do infravermelho do espectro eletromagnético, um
laser diodo (λ = 635nm; potência = 1mW) foi usado como feixe guia,
com um diâmetro de 0,63mm.
O laser foi empregado com energia de 200mJ, taxa de repetição de
6Hz, saída de água de 4ml/min, em modo focado e não-contato, a uma
distancia de 12mm entre a fonte do laser e o espécime. Por outro lado,
a densidade de energia do laser foi de 22,21J/cm2.
Para a padronização da distancia de irradiação entre o laser e o
fragmento, foi utilizado de um dispositivo como suporte, que permitiu
regular a distancias entre o espécime e os movimentos da peça de
mão do laser.
A presença da lesão na dentina foi distinguida através do som emitido
durante as microexplosões (Hibst R, 2002) e a avaliação clinica do
operador. Desta maneira o tempo de exposição dos espécimes ao
laser foi variado.
 Grupo 2: Remoção da lesão por meio de instrumento rotatório de baixa
rotação com broca carbide n° 3 (KG Sorensen, São Paulo/SP, Brasil),
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foi realizada por um único operador que empregou o método visual e
táctil para determinar a remoção do tecido amolecido.
 Grupo 3: Remoção da lesão com cureta nº 3 (Duflex, São Paulo/SP,
Brasil), foi realizada por um único operador que empregou o método
visual e táctil para determinar a remoção do tecido amolecido.
Os espécimes foram identificados e individualmente armazenados em
recipientes de plástico com água deionizada (Figura 3)

3.7 Testes de permeabilidade e Microscopia óptica de luz

Após a remoção do tecido desmineralizado, os espécimes foram imersos em
solução de sulfato de cobre 10% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e posteriormente
em ácido rubiânico 1% (Merck, Darmstadt, Alemanha), ambos em um período 30
minutos, sendo que nos primeiros 5 minutos a imersão foi realizada sob vácuo.
Depois, os corpos de prova foram submetidos ao vapor de amônia por um período
de sete dias (Figura 4).
Apos esta etapa, os espécimes foram incluídos em blocos de resina acrílica e
seccionados longitudinalmente com uma espessura de 0,5mm, utilizando um disco
diamantado (nº 7015, KG Sorensen, Barueri, 06454-920, Brasil) montado em
máquina de corte (Minitom, Struers A/S, Copenhagen, DK-2610, Denmark), sob
refrigeração de água. Posteriormente, os fragmentos foram polidos através do uso
manual de lixas d’água (Norton Abrasivos Ltda, São Paulo/SP, Brasil) com
granulação de nº 600 e nº 1200, até chegar a uma espessura entre 150µm.
Imediatamente, se procedeu à lavagem e remoção de resíduos, para o qual, os
fragmentos ficaram imersos em água deionizada sob ação do ultra-som (Ultrasonic
Cleaner T – 1449 – D, Odontobrás Indústria e Comércio, Ribeirão Preto – SP, Brasil)
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por 30 minutos. Depois desta etapa, os espécimes foram desidratados em álcool
(Labsynth Ltda., Diadema, SP, Brasil) nas concentrações de 70, 80, 96 e 100%, por
um período de duas horas em cada solução e clarificados em xilol em um período de
6 horas. Foi obtido cerca de 2 secções por espécime, as quais foram montadas em
lâminas e levadas a um microscópio óptico (Axiostar Plus, Carl Zeiss, Alemanha)
com aumento de 40 vezes. No microscópio foi acoplada uma câmera fotográfica
digital (Sony Cyber-shot DSC-S75, Japão), que permitiu capturar e digitalizar as
imagens (Figura 5), as quais foram analisadas e com o auxilio do software Axion
Vision® LE 4.3 (Carl Zeiss, Alemanha) foram obtidas as medidas (em µm) da
dentina remanescente desmineralizada e da profundidade de penetração do corante
(Pécora et al., 1990 modificado)

3.8 Microscopia eletrônica de varredura

Para esta analise, se realizou a seleção aleatória de 3 fragmentos por cada
grupo, estes foram lavados abundantemente, secos com papel absorvente e, com o
auxilio de um paralelômetro, fixados com cera fundida em uma matriz de resina e
então levados para o polimento de sua subsuperfície. Este procedimento foi
realizado em uma Politriz com lixas d’água (Norton Abrasivos Ltda, São Paulo/SP,
Brasil) com granulação de #600, 1000, 1200 e disco de feltro (Arotec S/A Ind. e
Comércio, São Paulo/SP, Brasil) com uma suspensão de alumina 0,3 e 0,05 µm
(Arotec S/A Ind. e Comércio, São Paulo/SP, Brasil).
Os fragmentos foram preparados de acordo com o seguinte protocolo:
 Imersão em solução de glutaraldeido a 2,5% tamponado com solução de
cacodilato de sódio por 12 horas a 0,1M com pH 7,4 (Merck KGaA,
Darmstadt, D-64293, Alemanha) em temperatura de 4ºC;
 imersão em água destilada;
 aplicação de gel de EDTA por 30 segundos;
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 lavagem abundante com spray ar/água destilada;
 limpeza em ultra-som (Ultrasonic Cleaner T – 1449 – D, Odontobrás Indústria
e Comércio, Ribeirão Preto – SP, Brasil) em 2 ciclos de 5 minutos em água
deionizada, sendo os espécimes lavados em água deionizada entre os dois
ciclos ;
 secagem com papel absorvente;
 desidratação dos espécimes através da embebição dos mesmos em
diferentes concentrações de etanol (Labsynth Ltda., Diadema, SP, Brasil) por
um período pré-determinado (25% por 20 minutos, 50% por 20 minutos, 75%
por 20 minutos, 90% por 30 minutos e 100% por 1hora);
 imersão em solução de HMDS (Merck KGaA, Darmstadt, D-64293,
Alemanha).
 secagem com papel absorente;
 os espécimes foram fixados em stubs com fita adesiva de carbono dupla-face
(Electron Microscopy Sciences, Washington, EUA);
 nos corpos de prova foi realizada a cobertura com ouro em aparelho de
metalização a vácuo (SDC 050, Bal-Tec AG, FL9496, Balzers, Liechtenstein)

Os espécimes foram levados ao microscópio eletrônico de varredura (Philips
XL30 FEG, Eindhoven, Holanda) pertencente ao Laboratório Multi-Usuários do
Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São
Carlos. Foi realizada a varredura de toda a superfície e subsuperfície do
espécime e, em seguida, foi fotografada a área mais representativa de cada
grupo em diferentes aumentos (50, 500, 1000 e 2000 vezes)
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3.9 Análise dos dados

Os dados foram analisados previamente quanto a sua distribuição, como não
foi normal optou-se para o emprego do teste de Kruskal-Wallis para o remanescente
de tecido desmineralizado e permeabilidade e posteriormente realizou-se a
correlação de Pearson para determinar a correlação entre a permeabilidade e
remanescente dentinario.
Para a variável de resposta qualitativa (MEV e microscopia óptica de luz) foi
realizada uma análise descritiva dos achados.
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A

B

C

Figura 5: Imagens obtidas através da microscopia de luz com aumento de 40 vezes.
A - Remoção de cárie com laser Er:YAG (200mJ/6Hz) . B – Remoção da cárie com
baixa rotação. C – Remoção da cárie com cureta.
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4.1 Permeabilidade dentinaria

Na análise dos dados observou-se que os métodos de remoção de cárie
influenciaram na permeabilidade do tecido dentinario remanescente, sendo que o
grupo do laser Er:YAG foi o que apresentou maior penetração do agente traçador e
estatisticamente significante (p<0,05) em relação aos demais grupos. A cureta e a
broca apresentaram resultados semelhantes entre si. (Tabela 1 e Figura 6).

Tabela 1: Mediana, media e desvio padrão em µm da permeabilidade da
dentina remanescente
Mediana*

Media

DP (±
±)

15,66 a

17,58

8,15

Cureta

4,76 b

6,60

3,97

Broca

4,89 b

5,50

2,24

Laser
Er:YAG

* mesma letra não houve significância estatística
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Box Plot
35.00

C2

26.25

17.50

8.75

0.00
G1

G2

G3

C1

Figura 6: Box plot dos grupos estudados, com relação à
permeabilidade da dentina remanescente.

4.2 Remanescente de dentina desmineralizada

Na análise do tecido desmineralizado remenescente pode-se observar que
não houve diferença estatística significante entre os métodos de remoção de cárie,
todos os grupos estudados deixaram remanescente de dentina desmineralizada no
fundo da cavidade. (Tabela 2 e Figura 7).
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Tabela 2: Mediana, media e desvio padrão em µm do remanescente
dentinario desmineralizado.
Mediana*

Media

DP (±
±)

12,22 a

10,61

4,00

Cureta

8,33 a

8,45

2,68

Broca

11,93 a

11,05

4,37

Laser
Er:YAG

* mesma letra não houve significância estatística

Box Plot
20.00

C3

15.00

10.00

5.00

0.00
G1

G2

G3

C1

Figura 7: Box plot dos grupos estudados, com relação ao
remanescente dentinario desmineralizado.

Em relação à correlação dos dados pode-se observar que de uma maneira geral
houve uma moderada correlação positiva (r=0,47) entre a permeabilidade e o
remanescente

de

dentina

desmineralizada.

Contudo

quando

se

analisou

individualmente cada grupo pode-se observar que o grupo 1 apresentou uma forte
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correlação entre os dois achados (r=0,86) e os grupos 2 e 3 moderada correlação
(r=0,32 e r=0,56 respectivamente).

4.3 Análise morfológica

Pode-se observar que para o grupo com laser não houve a formação de
smear layer, com as embocaduras dos túbulos abertas, remoção mais intensa da
dentina intertubular e protrusão da dentina peritubular.

Observou-se também a

presença de trincas e fissuras, principalmente na porção mais profunda da dentina.
(Figura 8)
No grupo com broca encontrou uma superfície com smear layer,
apresentando-se obstruídas as embocaduras dos túbulos (Figura 9). O mesmo pode
ser observado para o grupo com cureta (Figura 10)
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Durante o preparo cavitário com instrumentos manuais ou rotatórios, foi
observada uma a remoção parcial ou total do tecido desmineralizado, deixando na
superfície uma camada de detritos, denominada smear layer (Pashley, 1984; Tao et
al., 1988). Essa camada não aderida à dentina é composta por minerais e materiais
orgânicos, apresentando uma espessura variada (0,05 µm a 10,0 µm), com relação
à morfologia de seus constituintes, esta é determinada de acordo com o instrumento
utilizado e a região da dentina atingida (Gwinnett, 1984; Pashley, 1992). Sendo
observada como uma camada amorfa, revestindo a dentina intertubular, com
projeções para o interior dos túbulos dentinários, ficando obliterada grande parte da
entrada destes túbulos, desta forma criando uma barreira entre material adesivo e
substrato dental.
Com o intuito de se reduzir ou eliminar o desconforto do paciente, remover
seletivamente o tecido cariado e proporcionar uma superfície limpa, o laser tem sido
estudado para sua utilização na clínica odontológica. Entre os sistemas de laser, o
laser Er:YAG se destaca por realizar preparos cavitários através de uma ablação
seletiva da cárie sem danificar a estrutura dental (Osuka et al., 2009), como também
elimina as bactérias do preparo (Eberhard et al., 2005) e não forma smear layer nas
cavidades preparadas com este equipamento, deixando

os túbulos dentinários

abertos, favoráveis à adesão do material restaurador ao substrato dental (Shigetani
et al., 2002; Baraba et al., 2009), além de ser um procedimento bem aceito pelos
pacientes (Keller et al., 1998).
O laser Er:YAG possui como meio ativo um cristal de ítrio-aluminio-granada
(Ytrium-Aluminum-Garnet), dopados com íons érbio, que quando estimulado por
uma lâmpada de flash dentro de um ressonador, emite um comprimento de onda de
2,94µm. A aplicação deste laser em tecidos biológicos baseia-se no fato de que o
comprimento de onda emitido pelo laser coincide com o pico máximo de absorção
da água e dos radicais hidroxila presentes nos tecidos dentais. Assim, a exposição
ao laser promove vaporização da água e dos componentes hidratados dos tecidos,

48

causando um rápido aquecimento seguido por microexplosões resultantes do
aumento da pressão interna das moléculas teciduais, que leva a ejeção do substrato
em forma de partículas microscópicas, gerando um efeito fotomecânico (Keller;
Hibst, 1989).
O processo de ablação da estrutura dental consome a maior parte da energia
irradiada, sendo liberada uma fração aos tecidos dentais remanescentes que resulta
em um aquecimento desse tecido (Hossain, et al., 1999). Com tudo diversos
métodos demonstram que, desde que usado sob refrigeração ideal, o laser Er:YAG
não causa danos térmicos à polpa dental (Aoki et al., 1998; Attrill et al., 2004;
Geraldo-Martins et al., 2005), já que a refrigeração a água impede o aquecimento do
substrato dental, além de favorecer a ablação e a obtenção de cavidades limpas
(Hoke et al., 1990; Burkes et al., 1992; Dostálová et al., 1996).
Também foi encontrado em outros estudos, que devido ao maior conteúdo de
água na dentina sua ablação e mais intensa do que a do esmalte (Hibst; Keller,
1989; Armengol et al., 1999). Por outro lado, a dentina intertubular apresenta maior
quantidade de água e hidroxiapatita que a dentina peritubular, pelo qual no presente
estudo observou-se uma remoção mais intensa da dentina intertubular e protrusão
da dentina peritubular, coincidindo com estudos da literatura (Armengol et al., 1999;
Raucci-Neto et al., 2010). Da mesma forma, alguns estudos relatam maior ablação
da dentina cariada, já que esta apresenta uma alta permeabilidade e,
conseqüentemente, é mais úmido do que dentina hígida (Roth et al., 1995).
Possibilitando, desta forma, um menor desgaste de dentina quando comparado com
o método convencional (Eberhard et al., 2008), realizando a remoção do tecido
dentinário infectado, sem presença residual de bactérias no preparo (Eberhard et al.,
2005).
Em relação aos parâmetros do laser Er:YAG empregados para o preparo
cavitário, a freqüência merece destaque por estar diretamente relacionada ao
aumento da temperatura, pois, com o aumento da taxa de repetição de pulsos,
ocorre uma maior liberação de calor (Raucci-Neto et al., 2010). Parte desta energia
é dissipada e resulta em deposição de calor residual, que pode provocar áreas de
fusão e recristalização (Corona et al., 2007). No presente estudo empregou-se a
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energia de 200mJ e freqüência de 6Hz baseado em resultados anteriores (RaucciNeto et al., 2010) em que verificou que estes parâmetros promoveram um aumento
de temperatura aceitável e mais seletivo para remoção do tecido desmineralizado,
Nos resultados obtidos, foi observado que o método de preparo cavitário
influenciou na permeabilidade do tecido, apresentando o laser Er:YAG a maior
permeabilidade quando comparado ao instrumento rotatório e ao manual. Este fato
provavelmente pode ser explicado devido a que este método não promoveu a
formação da smear layer durante o preparo cavitário e deixando os túbulos
dentinários abertos, sendo resultados igualmente observados por outros autores
(Visuri et al., 1996; Shigetani et al., 2002; Chinelatti et al., 2004; Baraba et al., 2009).
Por outra parte os autores também relatam a presença de trincas e fissuras
(Martinez-Insua et al., 2000; Ramos et al., 2002) no preparo cavitário com o laser
Er:YAG semelhantemente ao encontrado no presente estudo, principalmente na
porção mais profunda da dentina, podendo ter contribuído a maior permeabilidade
da dentina. Em relação às superfícies dentinarias após a remoção da carie com a
cureta e a broca em baixa rotação foi observada a presença de smear layer e
oclusão das embocaduras dos túbulos dentinarios, principalmente da porção mais
profunda da cavidade (Yazici et al., 2002) o qual pode ter interferido no grau de
permeabilidade dentinaria (Elgalaid et al., 2007).
Apesar disso, a literatura apresenta resultados contraditórios, observando-se
que este laser pode levar à produção de áreas de fusão e recristalização nas
superfícies dentais, criando áreas hipermineralizadas e menos permeáveis (Corona
et al., 2007). Também, outros estudos da literatura relatam que este tipo de laser
causa a perda d’água da dentina, a alteração da estrutura e composição do
colágeno e a incorporação do radical OH, dificultando a adesividade (Ceballos et al.,
2002; De Munk et al., 2002; Bachman et al., 2005; Brulat et al., 2009; Ferreira et al.,
2009; Ramos, 2010).
Com relação ao tipo de resposta dos tecidos dentários frente à com irradiação
do laser de Er:YAG, foi encontrado em vários estudos uma grande influencia dos
parâmetros utilizados no laser, como o modo de irradiação, a densidade de energia,
a distância focal e a freqüência (Igarashi et al., 2008; Raucci-Neto et al., 2010).
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Sendo observados bons resultados, através da utilização do feixe do laser no modo
não-contato e focado, pois proporcionam uma maior intensidade de ablação e
melhor habilidade do laser produzir uma estrutura superficial micro retentiva, sendo
a freqüência considerada um fator de grande influencia devido ao acúmulo de calor
nos tecidos e na capacidade de ablação (Raucci-Neto et al., 2010; Raucci-Neto et
al., 2007; Corona, 2007).
Com relação à capacidade de remoção de tecido desmineralizado não foi
encontrada uma diferença estatística entre os três métodos analisados. Em estudos
anteriores, a remoção de carie pelo laser Er:YAG tem-se mostrado muito eficiente
(Aoki et al., 1998; Keller et al., 1998; Armengol et al., 1999), como também, em um
estudo prévio (Raucci-Neto et al., 2010) observou-se que o uso do laser Er:YAG na
frequencia de 6Hz e 10Hz proporcionou uma dentina remanescente desmineralizada
com uma rede ultra-estrutural de matriz de colágeno.
Por outro lado, o método mecânico rotatório, em comparação com os outros
métodos observados, se caracteriza por ser um método de remoção não seletivo
(Banerjee et al., 2000), dependendo muito do operador a quantidade de tecido
removido, existindo menor probabilidade de deixar remanescente de tecido
desmineralizado.
No presente estudo poder-se observar que a utilização da broca proporcionou
uma

superfície

com

tecido

desmineralizado

no

fundo

da

cavidade,

isto

provavelmente ocorreu em função do operador de ter o cuidado de realizar preparo
mais conservativo e cuidadoso.
Entretanto a remoção manual da carie através da cureta ao contrario da
broca, foi visto que através de esta existe um maior risco de deixar remanescente de
tecido desmineralizado (Frencken, et al., 1998; Smales; Fang 1999), o que não
ocorreu no presente estudo, em que observou uma menor quantidade de tecido
desmineralizado em comparação aos outros métodos utilizados, provavelmente
pode-se explicar este achado em função que a pressão empregada para a remoção
do tecido desmineralizado é difícil de ser controlada e assim pode acarretar uma
remoção maior do tecido, por sua vez a remoção de cárie com cureta esta
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principalmente relacionada com a habilidade e performance do operador
(Mickenautsch; Grossman, 2006).
Com respeito à correlação entre a permeabilidade e remanescente de dentina
desmineralizada, pode-se observar no presente estudo uma correlação positiva
entre o remanescente e a permeabilidade para o grupo Laser, ou seja, quanto mais
tecido desmineralizado mantido na dentina subjacente da cavidade, maior é a
permeabilidade do tecido, provavelmente devido o tecido desmineralizado ser mais
úmido o que favorece a penetração do agente traçador, somando-se este resultado
aos

outros

achados

considerados

como

possíveis

contribuintes

à

maior

permeabilidade dentinária.
No grupo da broca e cureta houve uma fraca e moderada correlação devido
aos diferentes resultados encontrados na permeabilidade dentinária e dentina
desmineralizada remanescente, isto pode-ser devido à presença de smear layer na
superfície dentinária, formando de esta maneira uma barreira que impede ou dificulta
a penetração de substancias da superfície dentinária ao tecido desmineralizado
A pesar de que a remoção da carie com o laser Er:YAG se trata de um método
eficaz, biocompatível e conservador, além de apresentar vantagens em relação aos
instrumentos rotatórios e manuais, existe uma escassez de estudos realizados da
irradiação do laser Er:YAG na superfície cariada dentinária, que a sua vez torna
difícil neste estudo uma comparação de resultados.
Desta forma, se faz necessária a realização de mais estudos dos efeitos da
irradiação do laser Er:YAG na superfície cariada dentinária, já que o estudo de este
substrato esta relacionado com a permeabilidade dentinária e tipo de interação do
adesivo e cimento odontológico na dentina remanescente.
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6 Conclusão
Conclusão

Baseado nos resultados obtidos pelo presente estudo pode-se concluir que:
 O laser Er:YAG promoveu um tecido dentinário mais permeável,
encontrado-se as embocaduras dos túbulos dentinarios abertas sem
formação de smear layer, formação de trincas e fissuras.
 O método de preparo cavitário não influenciou na seletividade na remoção
do tecido desmineralizado.
 O laser apresentou correlação positiva entre a permeabilidade e
remanescente.
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