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RESUMO 

 
Zanini, N.A. Estudo in vitro para determinação de protocolo de irradiação para remoção de 

facetas cerâmicas em esmalte dental com laser de Er,Cr:YSGG, 2021. Dissertação (Mestre em 

Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares- IPEN – CNEN/SP. São 

Paulo. 

 A reabilitação estética por meio de facetas cerâmicas tornou-se prática frequente nas 

clínicas odontológicas. Contudo sua substituição, por diversos motivos, pode-se fazer 

necessária O uso do laser pode facilitar essa remoção quando necessária. Este trabalho tem 

como objetivo elaborar um protocolo para remover facetas cerâmicas sem causar danos à 

estrutura pulpar através da avaliação da irradiação com laser de Er,Cr:YSGG pulsado, bem 

como analisar se estes parâmetros causam alguma alteração morfológica, química ou óptica nos 

prismas de esmalte e se o aumento de temperatura ultrapassa 5,5 ºC e 11 ºC, valores esses que 

poderiam gerar danos a polpa e aos ligamentos periodontais, respectivamente. 

 Na primeira parte do experimento foram preparados 180 fragmentos de dentes humanos 

que foram distribuídas aleatoriamente em 12 grupos experimentais (N=15), sendo 6 grupos 

irradiados e 6 grupos controle. Para a colagem das facetas cerâmicas de dissilicato de lítio com 

0,7 mm utilizamos três diferentes cimentos resinosos (Variolink Veneer, RelyX U200 e RelyX 

Veneer). O cimento Rely X U200 não é um cimento resinoso preconizado pelo fabricante para 

s cimentação de facetas, mas mesmo assim o utilizamos, para remover quaisquer dúvidas 

relacionadas à alteração morfológica ocorrida no esmalte devido ao condicionamento ácido. O 

laser de Er,Cr:YSGG (2,78 µm) foi usado em dois protocolos de irradiação: 3,5  W; 

48,14 J/cm²; 20 Hz, sem contato e 3,0 W de potência média; 40J/cm² de densidade de energia 

e taxa de repetição de 20 Hz, sem contato e após a irradiação realizamos cisalhamento em todas 

as amostras. As análises morfológicas, ópticas e elementares do esmalte foram realizadas antes 

da cimentação e após a remoção, utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

tomografia de coerência óptica (OCT) e espectroscopia de fluorescência de raios X de energia 

dispersiva (EDS).  

 Na segunda parte do experimento foram utilizados 60 dentes humanos (incisivos 

inferiores) e estes foram distribuídos aleatoriamente em 12 grupos experimentais (N=5), sendo 

6 grupos irradiados a laser e 6 grupos controle (remoção com instrumento rotatório 

diamantado), nos quais realizamos a análise de temperatura durante a remoção das facetas por 

ambos os métodos. O nível de significância estatística adotado foi de 5%. 
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 As medidas por EDS, após a remoção das facetas, revelaram um aumento significativo na 

quantidade de silício e carbono, bem como uma diminuição no conteúdo de cálcio e fosfato. A 

análise morfológica mostrou alteração dos prismas do esmalte nos grupos no quais foram 

utilizados os cimentos RelyX Veneer e Variolink Veneer, sendo esta alteração não decorrente 

da irradiação com laser. Apesar de não observamos alterações morfológicas nos prismas de 

esmalte, ocorreu aumento no coeficiente de atenuação óptica em dois grupos. Para avaliar o 

tipo de fratura que ocorreu no momento do cisalhamento, utilizamos as imagens geradas pelo 

MEV em um aumento de 50X e realizamos um teste de concordância intra-avaliador, 

Kappa = 0,951, e observamos que nos grupos com irradiação a laser de 3W as fraturas foram 

predominantemente do tipo adesiva. Nos grupos com irradiação a laser de 3,5W as fraturas 

foram predominantemente do tipo coesiva e nos grupos controles observamos uma variação 

entre os 3 padrões de fratura variando confirme o tipo de cimento resinoso, sendo que nos 

grupos CRU3 e CRU3,5 nenhuma fratura coesiva ocorreu. A análise de temperatura constatou 

que o uso de instrumento rotatório diamantado apresentou valores estatisticamente maiores 

quando comparados com a remoção a laser. Conclui-se que o laser de Er,Cr:YSGG é eficaz 

para remover laminados de dissilicato de lítio sem causar danos aos prismas de esmalte. 

 

Palavras-chave: Faceta cerâmica, Laser de Er,Cr:YSGG, OCT, MEV,EDS. 



ABSTRACT 

Zanini, NA. In vitro study to determine the irradiation protocol for removing ceramic veneers in dental 

enamel with an Er,Cr:YSGG, 2021 laser. Dissertation (Master in Nuclear Technology) - Institute for 

Energy and Nuclear Research - IPEN - CNEN / SP. Sao Paulo. 

 Aesthetic rehabilitation by means of ceramic veneers has become a frequent practice in dental 

clinics. However, its replacement, for several reasons, may be necessary. The use of the laser can facilitate 

this removal when necessary. This work aims to develop a protocol to remove ceramic veneers without 

causing damage to the pulp structure by assessing pulsed Er,Cr:YSGG laser irradiation, as well as 

analyzing whether these parameters cause any morphological, chemical or optical changes in the prisms 

of enamel and if the temperature increase exceeds 5.5 ºC and 11 ºC, values that could cause damage to the 

pulp and periodontal ligaments, respectively. 

 In the first part of the experiment, 180 fragments of human teeth were prepared and randomly 

distributed in 12 experimental groups (N = 15), with 6 irradiated groups and 6 control groups. For bonding 

0.7 mm lithium disilicate ceramic veneers, we used three different resin cements (Variolink Veneer, RelyX 

U200 and RelyX Veneer). Rely X U200 cement is not a resin cement recommended by the manufacturer 

for cementing facets, but we still use it to remove any doubts related to the morphological alteration that 

has occurred in the enamel due to acid etching. The Er,Cr:YSGG laser (2.78 µm) was used in two 

irradiation protocols: 3.5 W; 48.14 J/cm²; 20 Hz, non-contact and 3.0 W average power; 40J/cm² of energy 

density and repetition rate of 20 Hz, without contact and after irradiation we perform shear in all samples. 

The morphological, optical and elementary analyzes of the enamel were carried out before cementation 

and after removal, using scanning electron microscopy (SEM), optical coherence tomography (OCT) and 

energy dispersive X-ray fluorescence spectroscopy (EDS). 

 In the second part of the experiment, 60 human teeth (lower incisors) were used and these 

were randomly distributed in 12 experimental groups (N = 5), with 6 laser irradiated groups and 

6 control groups (removal with a diamond rotary instrument), in which we performed the 

analysis of temperature during the removal of the veneers by both methods. The level of 

statistical significance adopted was 5%. 

 The measurements by EDS, after removing the veneers, revealed a significant increase in 

the amount of silicon and carbon, as well as a decrease in the content of calcium and phosphate. 

The morphological analysis showed changes in the enamel prisms in the groups in which they 

were used. RelyX Veneer and Variolink Veneer cements, this change is not due to laser 

irradiation. Although we did not observe any morphological changes in the enamel prisms, there 
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was an increase in the optical attenuation coefficient in two groups. To assess the type of 

fracture that occurred at the moment of shear, we used the images generated by the SEM in a 

50X magnification and performed an intra-rater agreement test, Kappa = 0.951, and we 

observed that in the groups with 3W laser irradiation, fractures were predominantly of the 

adhesive type. In the groups with 3.5W laser irradiation the fractures were predominantly of 

the cohesive type and in the control groups we observed a variation between the 3 fracture 

patterns varying confirm the type of resin cement, whereas in the CRU3 and CRU3.5 groups 

no cohesive fracture occurred. The temperature analysis found that the use of a diamond rotary 

instrument showed statistically higher values when compared to laser removal. It is concluded 

that the Er,Cr:YSGG laser is effective for removing lithium disilicate laminates without causing 

damage to the enamel prisms. 

 

Keywords: Ceramic veneer, laser Er,Cr:YSGG, OCT, MEV, EDS. 
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EDS  espectroscopia de fluorescência de raios X de energia dispersiva 

KHN  Número de dureza Knoop. 

MEV  o mesmo que SEM, Microscopia eletrônica de varredura. 

MDS  Microdureza de superfície. 

ND     Não definido. 

OCT  do inglês Optical Coherence Tomography, Tomografia por coerência óptica 

SEM  do inglês Scanning Electron Microscopy, Microscopia eletrônica de varredura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Os procedimentos odontológicos evoluíram grandemente e hoje podemos oferecer aos 

pacientes resultados estéticos de alto nível. Temos ao nosso alcance materiais que mimetizam 

a estrutura dental com perfeição. As restaurações cerâmicas, por se enquadrarem neste quesito, 

se tornaram uma das mais utilizadas, podendo constituir facetas, coroas, onlays e inlays.  

As facetas, principalmente, tem sido um tratamento cada vez mais procurado pelos 

pacientes, mas a longo prazo sua remoção pode ser necessária. Entre os motivos, temos: cáries, 

fraturas, microbolhas no cimento resinoso que podem alterar a cor das facetas(1)(2)(3)(4) e até 

mesmo pelo desejo do paciente de buscar um sorriso mais “branco” e estético segundo sua 

autoavaliação.  

Quando essa remoção é feita com instrumento rotatório diamantado em alta rotação, 

podemos causar danos iatrogênicos de severidade variada ao remanescente dental. A camada 

híbrida formada entre dente e cimento resinoso torna difícil a diferenciação dos materiais, além 

dos instrumentos rotatórios diamantados tornarem-se desgastados rapidamente devido a dureza 

do material. Fato esse que pode levar ao aumento de temperatura durante o procedimento. 

Adicionalmente, o tempo de trabalho é muito maior quando comparamos com a remoção à 

laser(1)(5). 

Na escolha de parâmetros da irradiação laser para qualquer aplicação clínica em 

Odontologia, um dado importante a ser considerado é a temperatura atingida na polpa e nos 

tecidos periodontais adjacentes no momento das irradiações, com o intuito de se evitar riscos e 

eventuais danos a estes tecidos, quando os resultados permitirem que se avance para pesquisas 

clínicas. 

Assim, este trabalho tem como objetivo de pesquisa a elaboração de um protocolo de 

remoção de facetas cerâmicas com laser de Er,Cr:YSGG, analisando se a irradiação laser pode 

causar algum dano à estrutura do esmalte devido ao aumento de temperatura gerado pela 

absorção da radiação do laser de alta potência. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Laser 

A luz é composta por fótons, partículas carregadas de energia. Independente da fonte, a luz 

apresenta um caráter ondulatório, é uma combinação dos campos elétricos (Ε⃗ ) e magnéticos 

(Η⃗⃗ ) que variam no tempo e no espaço (6), sendo sua propagação através de ondas. O caráter 

ondulatório observado na luz, oferece a ela características que terão ligação direta com as 

alterações iônicas que ela causa e conforme a energia que seus fótons carrega, poderá ter 

habilidades específicas de penetração em um tecido ou estrutura. Uma onda eletromagnética é 

caracterizada por sua frequência, comprimentos de onda, amplitude e velocidade de 

propagação(6). 

Figura 1: Propriedades básicas das ondas eletromagnéticas. 

 

 

Fonte: Adaptados pelo autor(6) 

Os vários comprimentos de onda originam o espectro eletromagnético, que abrange o 

tipo de radiação, como observa-se na figura a seguir: 
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Figura 2: Espectro eletromagnético. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (6) 

A interação da radiação com a matéria pode originar 3 tipos de efeitos conforme a energia 

presente, sendo eles efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares. Independente do 

efeito que ocorrer, alterações no tecido ou estrutura que recebeu esta radiação poderão 

acontecer. A radiação pode ser ionizante, cuja interação com a matéria pode causar ionizações 

e dissociações moleculares originando danos ao tecido. Quando esta é utilizada em tratamentos, 

o planejamento da dosimetria da luz deve ser muito bem estudado e o tecido alvo bem 

conhecido (6). Já a radiação não ionizante como no caso da maioria dos lasers, causa excitações 

eletrônicas e vibração nas moléculas que a recebem, mas é muito difícil prever com precisão 

todas as alterações possíveis uma vez que o mecanismo de interação depende sempre das 

características do tecido ou estrutura que será irradiada. 

A palavra Laser é um acrônimo formada pelas iniciais em inglês de Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation, ou seja: amplificação da luz por emissão estimulada da 

radiação. Einstein a descreveu de forma teórica em 1917. Em 1951 C. H. Townes concebeu 

uma nova forma de criar feixes intensos e precisos de radiação coerente, criando o acrônimo 

maser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Em dezembro de 1958 

juntamente com o A. L. Schawlow publicou o primeiro artigo científico sobre a possibilidade 

de emissão de masers no Infravermelho. Em 1964 C. H. Townes recebeu o prêmio Nobel de 

Física pela invenção do laser. Em 1960 o primeiro equipamento laser entrou em funcionamento 

no Estados Unidos, desenvolvido por T. H. Maiman, o laser de Rubi. A partir de então vários 
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avanços ocorreram em muitas áreas como na medicina, área militar, indústria e meio ambiente. 

De fato, entre 1980 e 1990, o laser começou a ser usado na rotina da prática clínica 

odontológica(2)(3)(7)(8). 

Os lasers distinguem-se das fontes luminosas convencionais por suas propriedades 

únicas que são: a monocromaticidade, a coerência e a direcionalidade(6). As interações entre o 

laser e a matéria, como já citado anteriormente são bem complexas. Atualmente o 

conhecimento de alguns mecanismos são de extrema importância, já que o laser tem sido 

utilizado amplamente em várias áreas da saúde. Estes mecanismos são: fototérmicos, 

fotoquímico, elétrico e mecânico. Outra característica muito importante é o perfil do feixe, que 

o operador do laser dever ter conhecimento, pois conforme a geometria do feixe o tecido que 

está sendo irradiado terá um padrão de distribuição da energia específico. Na figura 3 a seguir 

podemos observar que a interação pode ser do tipo gaussiana ou do tipo Top Hat e que os efeitos 

nos tecidos irão ser diferenciados. 

Figura 3: Efeito do perfil do feixe laser no tecido biológico sendo: A- ablação, B- dano 

térmico e C -Aquecimento não danoso. 

 

Fonte: (6) 

A luz produzida pelo laser interage com os tecidos biológicos por: refração, reflexão, 

absorção, espalhamento e transmissão. O tipo de tecido e o comprimento de onda incidente 

determinam qual fenômeno será predominante. As propriedades ópticas do tecido, como o 

índice de refração, os coeficientes de absorção e espalhamento, assim como as propriedades 

térmicas, como a difusividade térmica, juntamente com as condições de irradiação (potência 

média, potência pico e taxa de repetição) serão responsáveis pelos efeitos biológicos de um 

determinado comprimento de onda laser, no tecido(9). Estas interações ajudam o profissional 

escolher o melhor protocolo de irradiação a laser afim de ser ter os resultados desejados. 
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Figura 4: Fenômenos de interação do laser com o tecido biológico  

 

Fonte: (6) 

Neste trabalho utilizamos um laser de alta potência, o laser de Er,Cr:YSGG de 

comprimento de onda de 2,78 µm, para determinar um protocolo de irradiação para remoção 

de facetas cerâmicas ideal, visando não alterar a estrutura de esmalte remanescente, visionando 

chegar em um protocolo seguro já que os mesmos já estão sendo utilizados nas clínicas 

odontológicas.  

Em 1990 os lasers começaram a ser utilizados para remover bráquetes cerâmicos. A eficácia 

em relação à descolagem foi avaliada por vários estudos utilizando diversas variáveis e técnicas, 

tais como o tipo de laser (10), diferentes valores de densidade de energia(12) (13)(14)(15), assim como 

diversas durações de pulso laser (16). O uso do laser de Nd:YAG e o de CO2 proporcionaram 

uma menor força no momento de descolagem dos bráquetes cerâmicos(3)(17)(18)(19) e 

consequentemente, maior conforto ao paciente nessa fase do tratamento. O principal 

mecanismo de ação que ocorre com o uso do laser de Érbio em odontologia é a fotoablação 

(2)(7)(14), no qual a luz laser interage com o material adesivo causando um processo de 

decomposição. Entretanto, sabe-se que a luz não é toda absorvida pelo bráquete e cimento 

resinoso, parte da energia chega ao dente e dependendo do protocolo usado, podem ocorrer 

danos na morfologia do esmalte ou até mesmo pulpares. Se a variação da temperatura pulpar 

for superior a 5,5 °C, danos irreversíveis na mesma podem ocorrer(20)(21)(22). A partir destes 

estudos com bráquetes cerâmicos, os estudos evoluíram para o uso dos lasers na remoção de 

facetas e coroas cerâmicas, como observado nas tabelas a seguir: 
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Tabela 1: Artigos de anais de Congresso (Pract Proced Aesthet Dent) e relatos de casos 

clínicos. 

Autor 

(Pais, 

ano) 

Cerâmic

a 

Tipo de 

cimento 

Tipo de 

laser 

Parâmetros Laser Tempo 

(s)  

Densidad

e 

 de  

Energia 

(J/cm2) 

Potênci

a 

Média 

(W) 

Taxa de 

Repetiçã

o 

(Hz) 

Energi

a por 

pulso 

(mJ) 

Broome 

(EUA, 

2007)(88) 

Feldspátic

a 

ND Er,Cr:YSGG 4 25 20-120 5-30   

ND 

Van 

(Canada

, 2012) 
(5) 

IPS Emax Cimento 

Resinoso 

Er:YAG  5.25 30 175 30-45  

 

 

 

ND 

 

IPS Emax Cimento de 

cianoacrilat

o 

Er:YAG 5.25 30 175 45 

Dissilicat

o de lítio 

(IPS 

Emax) 

Cimento 

Resinoso 

Er:YAG 6 30 200 120 

Kursogl

u et al. 

(Turqui

a, 2013) 
(23) 

IPS Emax Cimento 

Resinoso 

Er:YAG 3,5 20 320 9 ~25,5* 

IPS Emax Cimento 

Resinoso 

Er:YAG 3,5, 20 320 9 

Cranska 

(EUA, 

2013) 
(89) 

Zircônia 

Monolític

a 

 

ND Er:YAG 2.0 15 135 ~ 60 27* 

Zircônia Cimento 

Resinoso 

Er:YAG 1.6 8  200 ~125 40* 

Prensada ND Er:YAG 2.0 15  

135 

~67,5 27* 

Cranska 

(EUA, 

2015) 
(24) 

Dissilicat

o de lítio 

Cimento 

Resinoso 

Er:YAG 3.0 15 200 ~66,66  

 

 

40* 

Zircônia 

monolític

a 

ND Er:YAG 2.0 15 135 ~120  27* 

Zircônia Cimento 

Resinoso 

Er:YAG 3.0 15 200 ~66,66N

D 

40* 

Spath 

and 

Smith 

(EUA, 

2017) 
(90) 

ND ND Er:YAG 5 15  600 ~ 120   

 

21,23* 
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ND: Não detalhado 

Fonte: autora da dissertação  

Calabro 

et 

al(Brasil

, 

2019)(92) 

Dissilicat

o de lítio 

Cimento 

Resinoso 

Er:YAG 5 20 250 12 s a 11 

minutos 

(variação 

conforme 

o dente) 

 

 

ND 

Bernal 

et al( 

Brazil, 

2020)(96) 

Dissilicat

o de lítio 

ND Er:YAG   3,4 a 4  20 0,16 a 

0,2 

~5400(par

a 6 

elementos

) 

 

25,39 – 

31,74  
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Tabela 2: Dissertação de mestrado publicada sobre o tema 

ND: Não detalhado, *Calculado pela autora da dissertação 

Fonte: autora da dissertação 

Autor 

 (Pais, 

ano) 

Cerâmica Tipo de 

cimento 

Tipo de 

laser 

Parâmetros Laser Temp

o 

(s)  

 

Densidade 

 de  

Energia 

(J/cm2) 

Potência 

Média 

(W) 

Taxa de 

repetição 

(Hz) 

Energia 

por 

pulso 

(mJ) 

Phillips 

(EUA, 

2012) 
(25) 

Dissilicato 

de lítio 

Cimento 

Resinoso 

Er,Cr:YSGG 0 0 0 300 ~0* 

2.5 25 100 146 ~35.38* 

3.5 25 140 51 ~49.53* 

2.5 35 71 300 ~25.12* 

3.5 35 100 109 ~35.38* 
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Tabela 3: Estudos in vitro de 2011 a 2021 

 



27 
 

 

Autor  
(Pais, ano) 

Cerâmica Tipo de cimento Tipo de laser Parâmetros Laser Tempo 
(s)  

 

Potência média 
(W) 

Taxa de Repetição 
(Hz) 

Energia por pulso (mJ) Densidade 
 de  

Energia 
(J/cm2) 

Morford et al. (EUA, 2011) 
(11) 

IPS Empress Esthetic Cimento Resinoso Er:YAG 0,70-3,5 10 133 113±76 14* 

Dissilicato de lítio Cimento Resinoso Er:YAG 0,93-2,3 10 133 100±42 14* 

Oztoprak et al. (Turquia, 
2012) 

(2) 

IPS Emax II  
(Dissilicato de lítio) 

Cimento Resinoso Er:YAG 5 50 100 3,6 e 9 12.73* 

Iseri et al. (Turquia, 2014) 
(1) 

IPS Emax II  
(Dissilicato de lítio) 

Cimento Resinoso Er:YAG 5 50 100 9 12.73* 

Rechmann et al.  
 (EUA, 2014) (26) 

IPS Empress Esthetic (EE) 
 

Cimento Resinoso 
 

Er:YAG 
 

1,26 e 5,08  
10 

Duração do pulso 100 µs em 
126 mJ/pulso 

e 300 µs em 508 mJ/ 
pulso. 

~100  
 

~13.26* - ~53,5* E.max CAD 

E.max ZirCAD 

Rechmann et al.  (EUA, 
2014) (27) 

IPS E.max CAD Dissilicato de 
Lítio  
(LS2)  

Cimento Resinoso Er:YAG 
 

~0,55 e 1,89 10 Duração do pulso 100µs a 126 
mJ/pulso e 
400ms a 590mJ/pulso 

E.max 
CAD 190±92  

 

 
 
 
 
 

~13.26* -~62.11* 

IPS E.max ZirCAD e ZrO2  Coroas de ZirCAD 226±105 Coroas de 
ZirCAD com margens regulares312±102 

Rechmann et al. (EUA, 
2015) (28)  

IPS E. max (Dissilicato de lítio) Cimento Resinoso Er:YAG ~4,14 10 560 135±35  
~59* 

Gurney et al. (EUA, 2016) 
(29) 

 

IPS E max (Dissilicato de lítio) 
 

Cimento Resinoso Er,Cr:YSGG 3 25  
 

ND 

30 a 90  
 
 

3.5 ND 

4 25 

5 

Albalkhi et al. (Syria, 2018)  
(8) 

 

 
IPS E. max (Dissilicato de lítio) 

 

Cimento c 
 

Er:YAG 
Não contato 

5.4 15 360  
~66,66* 

~37.9* 

Er:YAG 
Contato 

5.4 15 360 ~37.9* 

Er:YAG 
Não contato 

4 10 400 ~100* ~42.11* 

Er:YAG 
Não contato 

4 15 270 ~67,5* ~28.42* 

Er:YAG 
Não contato 

3 10 300 ~100* ~31.58* 

Karagoz-Yildirak et al. 
(Turquia, 2019) 

(30) 

Leucita Cimento Resinoso Er:YAG 
 

3 10 
 

300 
 

~100  
~47,61* 

Dissilicato de lítio 

Grzech-Lesniak et al (EUA, 
2019) (31) 

Dissilicato de Lítio / Abutments 
de titânio 

Cimento Resinoso (CR) e 
Ionômero de vidro 

(RMGI) 

Er:YAG 4.5 15 300 CR 
 ~196.5 RMGI 

~97.5 

 
 
 

~47,61* 
 

Deeb et al. (EUA, 2019) 
(32) 

Dissilicato de lítio / Abutments 
de zircônia 

Cimento Resinoso Er:YAG 4.5  15  300  LT (grupo de longo prazo): 240 s e 42 
s 
LTR (grupo de recimentação): 3 min 24 s 
LTRR (grupo de recimentação repetida de 
longo prazo): 3 min 12 s  

 

 
 

 
 
 
 

~47,61* 
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Yilmaz et al (Turquia, 
2019)(93) 

Dissilicato de lítio Cimento resinoso Er,Cr:YSGG 5,5 20 275 180 s  
~97,31* 

Alikhasi et al (Iran, 2019)(94) 

Feldspática Cimento resinoso Er,Cr:YSGG 2,5  25 ND 103.68± 26.76  
 
 

ND 
Dissilicato de lítio MO 

(opacidade média)  
106.58 ±47.22 

Dissilicato de lítio HT(alta 
translucidez) 

103.84± 32.90 

Zhang et al. (China,, 2020) 
(33) 

ND Cimento Resinoso Er:YAG ~0,2 e 0,5 30 100 328±156  ~19,94 

Giraldo-Cifuentes et al.  

(Colombia, 2020)(34) 
Feldspática Cimento Resinoso Er,Cr:YSGG 3 50 360  ~120 4 

4 100 240   ~60 2.7 

Rabelo et al (Brasil, 2020) 
(35) 

Dissilicato de lítio 
 

Cimento Resinoso Er,Cr:YSGG 1.41 20 ~70 ~17,73 ~25  

Zanini et al (Brasil, 2020) 
(36) 

Dissilicato de lítio Cimento Resinoso Er,Cr:YSGG 3 20 ~113 ~13,33 40 

3,5 ~136 ~13,75 48.14 

Golob-Deeb  et al (EUA, 
2021)(95) 

Zircônia  Cimento de ionômero de 
vidro modificado por resina 
(RMGI) 

Er:YAG 4,5 15 300 1 min 33,8 s 
 

 
 

ND 
5 1 min 31,5 s 

Er,Cr:YSGG 4,5 15 300 2 min 34,7 s  

5 3 min 53,1 s 
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Como podemos observar nas tabelas 01, 02 e 03, existe uma divergência muito grande de 

protocolos de irradiação a laser sendo utilizados, necessitado assim de mais estudos na área.  

Temos ao nosso alcance a tecnologia laser como coadjuvante em procedimentos 

odontológicos que visam à promoção da saúde bucal e até mesmo otimização de tempos em 

procedimentos como preparo de cavidades e debonding de cerâmicas. Nestes estudos os autores  

observaram que o processo que ocorre no agente cimentante é a fotoablação.(2)(7)(34). Apesar dos 

estudos terem variação no tipo de laser utilizado. Neste estudo, escolheu-se utilizar o laser de 

Er,Cr:YSGG , pois ele promove uma menor transmissão de calor para o interior do elemento 

dental, devido sua interação tanto pela água como também pela hidroxila presente na 

hidroxiapatita (OH- mineral). Essa interação promove maior aquecimento na superfície do 

elemento dental quando comparado com o laser de Er:YAG, por exemplo. Assim, os efeitos 

térmicos causados pelo laser de Er,Cr:YSGG são menores na polpa e nos tecidos periodontais 

quando comparados com os efeitos promovidos pelos lasers de Nd:YAG (λ = 1,064 µm) e CO2 

(λ = 9,6 e 10,6 µm). Na escolha de parâmetros da irradiação laser para qualquer aplicação 

clínica em Odontologia, um dado importante a ser considerado é a temperatura atingida na 

polpa e nos tecidos periodontais adjacentes no momento das irradiações, com o intuito de se 

evitar riscos e eventuais danos a estes tecidos, quando os resultados permitirem que se avance 

para pesquisas clínicas.  
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2.2 Cerâmicas 

 

A palavra cerâmica é originada da palavra grega Keramike e significa a arte do oleiro. Trata-

se de um material inorgânico não metálico, originado a partir de matérias primas naturais como: 

argila, feldspato, sílica, caulim, quartzo, talco, calcita, dolomita, magnésia, cromita, bauxita, 

grafita e zirconita. Fragmentos cerâmicos datados de 13 mil anos atrás formam encontrados no 

Vale do Rio Nilo. Já no século X a arte da cerâmica era grandemente explorada na China, 

chegou a Europa no século XVII como “louças”. Em 1717 descobriu-se que os chineses 

confeccionavam a cerâmica com o uso de caulim, da sílica e do feldspato (sílicas de alumínio, 

potássio e sódio). Em 1720, os europeus comercializavam uma porcelana bastante fina e 

translúcida, feita com feldspato e óxido de cálcio (fundente em alta temperatura). Na 

odontologia foi introduzida em 1774, na França, pelo químico Alex Duchateou em parceria 

com o dentista Nicholas Dubois de Chemant. Ambos observaram a durabilidade, lisura, e 

resistência ao manchamento. Quando trocaram os dentes de marfim por dentes de cerâmicas de 

próteses totais em 1903, próteses fixas e coroas de jaquetas já eram realizadas com cerâmicas. 

Com a evolução das cerâmicas vários materiais começaram a ser introduzidos a fim de se buscar 

melhor resistência, índice de refração da luz e estética, principalmente. Nas últimas décadas o 

óxido de alumina (Al2O3) e o óxido de Zircônia (ZrO2) começaram a ser acrescentados visando 

um aumento da resistência mecânica. No entanto, o aumento de trincas nas estruturas cerâmicas 

aluminizadas foi considerável, surgindo então a necessidade da criação da zircônia estabilizada 

por ítria (Y-TZP), que possui elevada resistência a fratura, biocompatibilidade e módulo de 

Young semelhante ao aço inoxidável. O módulo de Young pode ser chamado também de 

módulo de elasticidade, consiste no quociente entre a tensão aplicada e a deformação elástica 

resultante, está relacionado com a rigidez do material ou à resistência a deformação elástica, e 

suas forças de interações interatômicas. Atualmente, observa-se grande número de materiais 

cerâmicos disponíveis no mercado, podendo ser classificados em: 
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-Método de processamento: estratificação (convencional), prensada, slip-cast, 

CAD-CAM (Computer Assisted/ Computer Assited Machine) e MAD/MAM (Manual 

Assisted Design / Manual Assisted Machine).  

-Microestrutura: feldspática, fluorapatita, feldspática reforçada com leucita, 

dissilicato de lítio, alumina, alumina reforçada com zircônia e policristalina de zircônia 

e policristalina de zircônia tetragonal parcialmente estabilizada com ítria (Y-TZP).  

Neste trabalho utilizamos dissilicato de lítio (LS₂) é classificado como uma 

vitrocerâmica. Começou ser utilizado na década de 90 e comercialmente era chamada 

“IPS Empress 2” (Ivoclar Vivadent, Schaan,Liechtenstein). Sua composição em 

volume é 65% de lítio dissilicato (pequenos cristais em forma de agulha com 3-6 μm 

× 0,8 μm) embutido em uma matriz de vidro. Apresentam excelentes características 

mecânicas e em 2005 uma nova formulação começou a ser comercializada o que 

promoveu um grande ganho nas características do LS₂.(97)  

O excelente desempenho mecânico desse tipo de cerâmica é devido a 

distribuição em camadas, fortemente interligada pelos cristais de dissilicato, 

impedindo a propagação de rachaduras. Além da técnica de prensagem a quente, 

ocorreu o crescente uso da tecnologia do CAD-CAM. No CAD-CAM é utilizado blocos 

cerâmicos voltados para a produção de restaurações indiretas através da fresagem 

(IPS e.max CAD).(97)  

Nosso trabalho utilizou fragmentos de dissilicato de lítio confeccionados 

através do método de fresagem.  

-Forma de apresentação: pó, pastilha ou bloco.  

-Sensibilidade ao ácido hidrofluorídrico (HF) 5-10% em condicionáveis e não 

condicionáveis, podemos chamar também de cerâmicas ácidossensíveis 

(condicionáveis) e cerâmicas ácido resistentes (não condicionáveis) (37). As 

cerâmicas ácidossensíveis (vítreas) compreendem aquelas com grande quantidade 

de sílica, ou seja, matriz vítrea na composição, como as feldspáticas, feldspáticas com 

leucita, fluorapatita, dissilicato de lítio, silicato de lítio reforçado com zircônia e as 

infiltradas por polímero. Como principais características desta classe de materiais 

cerâmicos, destacam-se a elevada adesividade ao cimento resinoso. Por outro lado, 

as cerâmicas ácido resistentes (cristalinas), como a zircônia, apresentam em sua 

composição uma alta quantidade de óxidos, por exemplo, o óxido de zircônio e baixa 

 



32 
 

quantidade de sílica, isso ocasiona uma baixa resistência de união ao cimento resinoso , quando 

comparadas às cerâmicas vítreas (38) (39)
. 

A evolução dos materiais cerâmicos impulsionou a evolução dos materiais para cimentação 

pois para se ter sucesso no tratamento restaurador cerâmico, precisamos de um bom material 

cerâmico e um bom agente cimentante. Sendo assim a odontologia vivenciou também uma 

grande evolução dos materiais para cimentação.  

 

2.3 Materiais para cimentação  

O sucesso de um bom trabalho cerâmico depende grandemente de como a peça protética 

será cimentada. Um bom agente cimentante pode ser considerado ideal se ele apresentar 

características como: insolubilidade no meio bucal, isolante térmico, elétrico e mecânico, bom 

selamento marginal, biocompatibilidade, alta resistência à compressão e à tração, pequena 

espessura de película, adesão as estruturas dentais e aos materiais restauradores, entre outras 

características(40). Ao longo da evolução da odontologia alguns tipos de cimentos foram 

estudados, testados e introduzidos na prática clínica e serão discorridos abaixo. 

O cimento de fosfato de zinco é o agente cimentante de reação ácido-base, de alta resistência 

e baixa solubilidade mais antigo usado na odontologia. Foi introduzido por volta de 1800 e 

apresenta uma história de sucesso na cimentação de próteses do tipo metálicas e 

metalocerâmicas (40). Ele é composto por um pó (90% de óxido de zinco e 10% de óxido de 

magnésio) e um líquido (64% de ácido fosfórico e 36% de água). Durante sua mistura observa-

se uma reação ácido-base, como já mencionado anteriormente. Sua retenção entre peça protética 

e o elemento dentário é apenas mecânica através dos términos de preparos do dente e das 

irregularidades do metal adquiridas durante a fundição. É um cimento ainda muito utilizado na 

odontologia nos dias de hoje, devido seu baixo custo, facilidade de trabalho, boas propriedades 

mecânicas, se sua manipulação for feita adequadamente ocorrerá bom escoamento do mesmo 

durante a cimentação originando uma fina camada entre peça e dente o que favorece o 

assentamento da prótese e limita o metabolismo de bactérias cariogênicas (40). Apesar das 

comprovações científicas quanto ao seu bom desempenho clínico, ele apresenta algumas 

limitações como: alta solubilidade que pode levar a infiltrações marginais, falta de adesão ao 

remanescente dental, além de poder causar sensibilidade pós-operatória e até alguma irritação 

pulpar devido ao seu pH ácido(37).(40) (41).. 
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O cimento de ionômero de vidro teve seu início de uso na odontologia por volta de 1971, 

introduzido por Wilson & Kent. É composto por um pó que contém partículas vítreas de 

fluorsilicato de alumínio e um líquido que na sua formulação observa-se copolímeros do ácido 

polialcenóico, durante sua mistura comumente chamada de aglutinação ocorre uma reação 

ácido-base. Sua adesão a estrutura dentária se dá pela formação de ligações iônicas na interface 

dente-cimento, como resultado da quelação dos grupos carboxila do ácido com os íons cálcio 

e/ou fosfato na apatita de esmalte e dentina (40). Entre suas qualidades observa-se baixa 

solubilidade, melhores propriedades biológicas quando comparada ao fosfato de zinco e 

também tem a qualidade de liberar flúor. No entanto, no momento da cimentação, durante a 

presa inicial, é de grande importância o controle da umidade e contato com a saliva, devido uma 

excessiva solubilidade e degradação marginal (42). A opinião sobre condicionamento ácido com 

ácido fosfórico a 37% previamente à cimentação com ionômero de vidro se divide. Para alguns 

autores é ideal se realizar, para aumentar a resistência a tração, outros preconizam a não retirada 

da smear layer afim de se buscar uma proteção pulpar com a obliteração dos túbulos dentinários 

e consequentemente não penetração dos ácidos presentes do cimento (40). O cimento de 

ionômero de vidro após alguns anos de uso foi modificado recebendo um novo nome ionômero 

de vidro modificado por resina, esta modificação tinha como objetivo a busca por uma melhor 

resistência mecânica. Então ocorreu a incorporação de ácido polimetacrilato e 

hidroximetilmetacrilato (HEA) a sua composição original já descrita acima, sua reação de presa 

tornou-se então do tipo dual, pois sua porção resinososa é ativada pela luz e a parte ionomérica 

sofre uma reação química tipo ácido-base (40). As maiores vantagens adquiridas por ele são a 

facilidade de manipulação, adequada espessura do cimento e maiores resistência mecânica 

quando comparado ao fosfato de zinco e ionômero de vidro convencional. Com as 

transformações ocorridas na odontologia, em que preparos se tornaram cada vez mais 

conservadores e observamos peças protéticas cada vez mais finas, uma nova classe de cimentos 

teve que ser desenvolvido. Surgem então a cimentação adesiva com cimentos totalmente 

resinosos. Desta forma, os cimentos resinosos há alguns anos são amplamente utilizados na 

odontologia. Atualmente, existe uma grande variedade de cimentos resinosos. Podem ser 

usados em diferentes tipos de trabalhos, como cimentação de bráquetes ortodônticos, 

cimentação de próteses, restaurações indiretas e pinos de fibra de vidro (40). Observa-se em sua 

composição um sistema monomérico chamado BIS-GMA, (bisfenol-A metacrilato de glicidila) 

em combinação com monômeros de baixa viscosidade e cargas inorgânicas, como por exemplo 

SiO₂ tratados com silanos. Estas partículas inorgânicas podem ter formato angulares, 

arredondados ou esféricos (41)(43). No entanto a quantidade de carga é menor quando comparada 
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a resinas compostas(40), pois este deve conferir maior viscosidade, propriedade importante para 

que o cimento resinoso apresente um bom escoamento no momento da cimentação, suas 

principais vantagens são: adesão a estruturas metálicas, resinosas e de porcelana, baixa 

solubilidade, grande resistência a tensões e possibilidade de seleção de cor do agente cimentante 

(40). Sua principal desvantagem é a sensibilidade da técnica, alguns sistemas apresentam vários 

passos, o que pode prejudicar a qualidade da cimentação se algum passo for negligenciado. A 

umidade no momento da cimentação também é de grande importância, um campo de trabalho 

livre de umidade e saliva proporciona uma cimentação de melhor qualidade. Suas reações de 

polimerização podem ser do tipo química, fotoativada ou dual. Na polimerização química, a 

mesma inicia-se pela indução da molécula peróxido-amina, o sistema normalmente é composto 

por uma pasta base e uma pasta catalisadora que quando misturadas inicia-se a reação. No 

sistema fotopolimerizável o início da reação ocorre através na presença de luz alógena ou LED, 

sendo esta última a mais utilizada atualmente. Por último temos o sistema dual, o qual apresenta 

parte da reação química, quando ocorre a mistura das pastas que compõe os cimentos e parte 

da reação ativada pela luz. A importância deste sistema consiste em que a reação de 

polimerização do cimento resinoso utilizado em trabalhos protéticos ocorrerá mesmo onde a 

luz não alcançar.  

2.4 Sistema adesivo  

Em 1955 Buonocore(44)introduziu na odontologia o conceito da técnica do 

condicionamento ácido do esmalte, iniciando-se a era da “Odontologia adesiva” (45)(46). Até 

aquela data observava-se o uso de materiais que não apresentavam adesão ao elemento 

dental, podendo ocorrer infiltrações marginais, recidiva de cáries, fraturas marginais entre 

outros problemas. Este novo procedimento revolucionou a odontologia, pois proporcionou 

uma prática clínica mais conservadora. O condicionamento ácido consiste em uma técnica 

que visa a desmineralização dos prismas de esmalte levando a uma descalcificação seletiva, 

ocorre a formação de “poros” na superfície do esmalte, estes são importantes para aumentar 

o embricamento mecânico entre dente e material restaurador, já na dentina o 

condicionamento ácido leva a uma exposição das fibras colágenas.  

Em 1963, Boyde, Switsur & Stewart mencionaram o termo smear layer ou camada de 

esfregaço e em 1970 este termo foi definido por Eick. A smear layer é formada durante o 

uso de instrumentos rotatórios e/ou manuais sob esmalte, dentina, cemento e até mesmo 

dentina radicular, qualquer microfragmentos ou microdetrimento deixado sob o preparo 

cavitário pode ser considerado smear layer. Microrganismos, saliva, sangue, partículas de 
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matriz colágena mineralizada e partículas dentinárias inorgânicas também podem estar 

presentes e juntos interferirem na adesão. Após observações clínicas em 1984 ela foi dividida 

em dois tipos a camada externa superficial e amorfa (smear on) e a interna (smear in ou 

plug), formada por micropartículas que penetram alguns micrômetros no interior do 

complexo tubular na dentina(45)(46). 

 A técnica do condicionamento era e é até hoje preconizada para ser realizada somente em 

esmalte. Várias pesquisas começaram a ser realizadas buscando-se então o ácido e a 

concentração ideal do mesmo para o condicionamento do elemento dentário e em 1979 

Fusayama, demonstrou a técnica do condicionamento total in vivo, empregando o ácido 

fosfórico a 37% para condicionar dentina e esmalte para posterior aplicação do sistema 

adesivo(45) e então desmistificou o condicionamento em dentina, neste momento uma nova 

nomenclatura foi introduzida, all-etch ou total-etch (46). Nakabayashi(47)em 1982 definiu a 

formação da camada híbrida, resultante da infiltração dos monômeros resinosos entre a fibras 

colágenas expostas, devido a remoção total da smear layer e da maioria dos smear plugs e 

da dentina peritubular e intertubular, observada em microscopia eletrônica de varredura e de 

transmissão (47)..A camada híbrida apresenta características como: insolubilidade, é ácido 

resistente e diminui a sensibilidade pós-operatória já que eliminaria a microfenda (gap) 

resultante da contração de polimerização(46).. O termo self-etch significa que ocorrerá 

dissolução parcial da smear layer, denominando-se hibridização modificada, já que a smear-

plug permanece, havendo segurança quanto a agressão ao sistema dentino-pulpar, por ação 

do monômeros ácidos presentes neste tipo de sistema adesivo.  

 O sistema adesivo utilizado após o condicionamento ácido é composto pelo primer este 

consiste em uma substância hidrofílica que torna a superfície “preparada” à adesão, 

aumentando a capacidade de umedecimento da superfície dentária e o bond é uma substância 

hidrofóbica que liga o complexo esmalte/dentina/primer a resina composta ou cimentos 

resinosos. Na composição dos adesivos, normalmente nos primers é encontrado o 

componente chamado solvente, este pode ser a água (inorgânico), acetona (orgânico) e o 

etanol (orgânico), sua principal função é facilitar a disseminação e aumentar a molhabilidade 

dos monômeros resinosos, principalmente em dentina. Na literatura encontramos diversas 

gerações de sistemas adesivos, mas hoje essa classificação não é mais considerada devido a 

diversidade de produtos encontrados no mercado odontológico. 
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2.5 Complexo dentino-pulpar e aumento de temperatura 

A polpa é um tecido conjuntivo especializado e altamente vascularizado, observa-se em sua 

estrutura um plexo de Rashkow, este é formado por fibras mielínicas (Aδ e Aβ) e fibras 

amielínicas (fibras C). A estrutura nervosa caracteriza-se por apresentar inúmeros filetes 

nervosos, oriundos de um ou mais feixes nervosos centrais que penetram na polpa pelo forâmen 

apical. Alguns filetes nervosos apresentam receptores para dor, seguem pelos odontoblastos e 

terminam na pré-dentina ou dentina. Devido à localização e à presença de um baixo limiar de 

excitabilidade, estímulos externos provocam rápida movimentação do fluído dentinário e 

provocam a ativação destas terminações nervosas. Em 1986, a teoria da Hidrodinâmica foi 

proposta por Brännström (54) e é aceita até hoje na comunidade científica para explicar o 

fenômeno de hipersensibilidade dentinária.  

Os tecidos duros dentais, por sua vez, são maus condutores de calor e, assim, são 

considerados verdadeiros isolantes térmicos(55). O esmalte e a dentina absorvem fracamente 

fótons dos comprimentos de onda das regiões do visível e do infravermelho próximo, o que 

promove a distribuição da energia em um grande volume de tecido e, desta forma, a difusão 

para o interior do tecido pulpar torna-se facilitada(56)(57). Há muito se discute os efeitos 

deletérios do calor, decorrentes dos mais diversos procedimentos odontológicos, sobre a polpa 

e os tecidos periodontais.  

A polpa quando exposta a injúrias do meio bucal que podem ser de origem bacteriana, 

traumática, química e iatrogênica, apresenta três mecanismos básicos de defesa, estes sempre 

estarão relacionados com o tempo e intensidade da agressão, são eles: a deposição de dentina 

terciária intratubular, inflamação e resposta imune. O mecanismo de deposição de dentina 

terciária ocorre originando uma esclerose dentinária. Esta deposição leva a uma obliteração da 

luz dos túbulos dentinários, e consequentemente uma diminuição da permeabilidade dentinária. 

Em caso de traumas mecânicos como atrição, por exemplo, o movimento do fluído dentinários 

é alterado e ocorre deposição mineral. Quando a cárie é o agente agressor, a dentina afetada 

produz proteínas metabolicamente ativas que ativam os odontoblastos a secretarem proteínas 

relacionadas a deposição de matriz mineral, quando essa deposição ocorre próximo da polpa, o 

objetivo de defesa é distanciar a polpa da lesão ou agente agressor. Além da deposição de 

dentina terciária temos a inflamação e resposta imune como mecanismo de defesa da polpa. 

Neste caso observa-se uma resposta imune tanto inata como adaptativa, sempre visando 

eliminar o agente agressor, caso este não seja eliminado a reposta imune leva a polpa a uma 
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destruição irreversível. Inicialmente ocorre um aumento de pressão intrapulpar, sequentemente 

os odontoblastos reconhecem os patógenos e participam também na produção de citocinas, 

quimiocinas e na regulação do fluxo sanguíneo pulpar, esta “nova” participação dos 

odontoblastos foi demostrada em estudos recentes, pois até então era de nosso conhecimento 

somente a função de deposição de dentina secundária e terciária (41)(43). Na polpa injuriada, no 

momento da resposta imune inata observa-se ativação da via NF-kβ, através de citocinas pró-

inflamatórias e quimiocinas, ativação de neuropeptídios responsáveis por alterar a 

permeabilidade vascular e a vasodilatação local. Demais participantes são observados no local, 

como macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e B, estes já característicos de uma resposta 

imune adquirida. Caso o agente agressor não seja retirado mesmo na presença de células de 

defesas, e todo o conjunto citado acima, a morta pulpar ocorrerá evitavelmente. No nosso 

trabalho por estarmos trabalhando com lasers de alta potência e taxa de repetição, o calor gerado 

pelo equipamento seria o agente agressor e por isso a importância de uma análise de temperatura 

durante as irradiações. 

O respeito aos limites de temperatura determinados pelo clássico trabalho de Zach e 

Cohen (20) com macacos Rhesus, descreveu mudanças pulpares reversíveis em aumentos de 

temperatura ao redor de 3,3º C, enquanto que aumentos de temperatura pulpar superiores a 

5,5º C são considerados potencialmente perigosos para a vitalidade da mesma, quando se 

demonstrou haver danos irreversíveis em 15% dos casos, enquanto que aumentos da ordem de 

16º C resultam em completa necrose pulpar. Portanto, aumentos de temperatura acima destes 

valores são considerados inaceitáveis. Posteriormente, em 1997, um estudo histológico 

realizado em humanos (58) revelou não haver evidências de necrose ou de reparação pulpar em 

dentes submetidos a temperaturas de até 50,4º C. Um experimento complementar confirmou 

que tal elevação in vivo corresponde a uma elevação de 11,2º C in vitro, sendo este o limite 

aceitável para os próximos trabalhos. Tendo em vista que os efeitos do laser de alta intensidade 

causam em sua maioria efeitos fototérmicos e fotomecânicos, torna-se imprescindível o 

conhecimento da transmissibilidade deste calor gerado para o interior do dente.  

Os primeiros fatores a serem considerados são aqueles relacionados com o tecido a ser 

irradiado (6)(59), tais como a espessura do tecido (60) (61), a massa total do dente e os coeficientes 

de absorção para cada comprimento de onda (62). Neste contexto, a dentina é o tecido de maior 

preocupação, por tratar-se de um tecido de baixa condutividade térmica(63) que oferece maiores 

riscos à polpa à medida que se trabalha em profundidade, pois a área dos túbulos dentinários 

aumenta com a profundidade deste tecido (64). A região do elemento dental onde a irradiação 
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laser vai ser realizada também merece considerações. Estudos prévios demonstraram que onde 

os túbulos dentinários se dispõem de forma paralela à superfície transmitem menor calor à polpa 

quando comparados àqueles locais em que os túbulos apresentam-se de forma perpendicular ao 

feixe laser (e também perpendicular à polpa), os quais aumentam a condutividade do calor 

(64)(57). Assim, os efeitos térmicos da irradiação laser são potencializados no terço cervical, em 

detrimento do que ocorre na superfície oclusal. Estudos anteriores realizados por White et al. 

(61) indicaram que a espessura da dentina é fator de grande relevância na propagação de calor 

para a polpa, tendo uma relação direta com o aumento de temperatura intrapulpar e a 

subsequente reação histológica. Parâmetros da irradiação laser, tais como comprimento de 

onda, modo de operação (contínuo ou pulsado), modo de irradiação (contato ou não contato), 

largura temporal dos pulsos e taxa de repetição são também essenciais para a determinação de 

um laser para uma aplicação clínica(57).  

Vários métodos de quantificação das temperaturas pulpares in vitro têm sido descritos, 

incluindo radiometria, termografia no infravermelho, mensurações com termopares utilizando-

se dentes seccionados e a utilização de termopares utilizando-se dentes inteiros. As medidas 

com termopares de resposta rápida oferece a possibilidade de mensurar temperaturas com 

resolução de 0,1 ºC ou maior, além de possibilitar o uso de dentes inteiros, o que simula com 

muito mais propriedade a situação in vivo e possibilita o preenchimento da câmara pulpar com 

substâncias com propriedades ópticas e térmicas similares à polpa, pois a condutividade e a 

capacidade térmica do dente com a câmara pulpar vazia é consideravelmente diferente daquele 

com câmara pulpar com preenchimento (65). 

Levando em consideração as evoluções da odontologia em diversas áreas como 

observado, nos sentimos estimulados a pesquisar sobre o uso do laser de Er,Cr:YSGG na 

remoção de facetas cerâmicas, cimentadas com cimentos adesivos, com a finalidade de chegar 

em um protocolo ideal de remoção sem causar danos térmicos ao elemento dental e seus anexos. 

Para isso realizamos as análises de MEV (Microscopia eletrônica de varredura), EDS 

(Espectroscopia de fluorescência de raios X de energia dispersiva), OCT (Tomografia por 

Coerência Óptica ), teste de resistência de união através do cisalhamento e análise temperatura. 
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2.6 Microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) destina-se basicamente para analisar a 

superfície das amostras utiliza-se de um feixe de elétrons, sendo uma técnica não destrutiva. 

No entanto, dependendo da constituição da amostra pode-se observar fenômenos diferentes. 

Se a amostra for delgada, o feixe atravessa a mesma e produz elétrons transmitidos, se a 

amostra for cristalina os elétrons transmitidos geram imagens difratadas, se a amostra for 

condutora, parte destes elétrons poderá ser absorvida e gerar uma corrente, pode ocorrer 

também o fenômeno da fluorescência. Parte dos elétrons podem “varrer” a superfície da 

amostra sem perder energia, situação em que teremos então elétrons retroespalhados que 

podem ser coletados e gerar imagens. Uma parte dos elétrons primários, podem ser retidos 

nos átomos da amostra com que se chocam, deslocando simultaneamente elétrons da órbita 

deste átomo que seriam ejetados, e que são chamados de elétrons secundários. No MEV 

estes elétrons secundários são utilizados para gerar imagens. Quando ocorre transmissão de 

elétrons secundários, no átomo que o gerou ocorre um desequilíbrio energético, pois os 

elétrons secundários têm nível de energia mais baixos que os primários. Esta diferença de 

energia é dissipada em forma de raio X, que é característico em termos de energia e do 

comprimento de onda (λ) para cada elemento. 

Para obter imagens empregando elétrons secundários, o MEV acha-se constituído de um 

canhão eletrônico, 2 lentes, um circuito de varredura, um sistema coletor e amplificador de 

sinais, tubos de raios catódicos, um sistema de vácuo, um sistema de registro de imagens e 

controles, cada um apresenta funções importantíssimas para que a análise superficial da 

amostra seja feita. O canhão eletrônico é responsável por gerar o feixe de elétrons, as 2 

lentes onde o feixe de elétrons é condensado tocam a amostra e entre outros fenômenos 

emite elétrons secundários, o circuito de varredura tem a função de auxiliar na varredura da 

amostra de maneira intermitente, o coletor e amplificador de sinais apresentam a função de 

coletar os elétrons secundários emitidos pela superfície da amostra, cada elétron que incide 

sobre o coletor produz um sinal luminoso que é amplificado e convertido em um sinal 

eletrônico, os tubos de raios catódicos modulam a varredura, fazendo com que a imagem 

produzida seja sincronizada com o momento da varredura da amostra, o sistema de vácuo 

como o próprio nome diz produzem o vácuo necessário para que a análise seja feita, o 

registro das imagens é feito através de câmara fotográfica e com o uso de softwares pode-

se processar as imagens e por fim os controles no qual podemos controlar a qualidade das 

imagens, alterando brilho/contraste, velocidade de varredura, focalização entre outros 
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mecanismos para tratar a imagem coletada e podemos utilizar os controles nos quais a 

variação de aumento é feita simplesmente reduzindo-se a área varrida na superfície da 

amostra. A qualidade da imagem pode ser controlada variando-se o contraste, o brilho, a 

velocidade de varredura, além da focalização e da correção do astigmatismo da lente, e 

centralização do sistema óptico e voltagem de aceleração. 

O MEV foi utilizado neste trabalho para realizar as análises morfológicas da superfície 

do órgão dental, a partir das imagens geradas pelo MEV realizamos uma segunda análise 

utilizando o EDS, sendo esta técnica utilizada para detectar os elementos químicos presente 

na amostra. 

 

2.7 Espectroscopia de fluorescência de raios x de energia dispersiva (EDS) 

O EDS é uma técnica na qual um feixe de elétrons, produzido por emissão termiônica 

(filamento de tungstênio, no LRAC) e colimado por lentes eletromagnéticas presentes na coluna 

e incidido sobre a amostra gerando a emissão de diversos sinais, que são coletados por 

detectores apropriados para produção do resultado. O LRAC possui os detectores de elétrons 

secundários responsável pela obtenção das micrografias da topografia da amostra, uma vez que 

estes elétrons por serem produzidos pelas interações inelástica entre o feixe de elétrons e os 

elétrons da camada de valência dos elementos presentes, possuem baixa energia e baixo 

caminho médio responsável pela obtenção de microanálises elementares da amostra, uma vez 

que o feixe de elétrons ao interagir com a ela, pode deslocar elétrons das camadas mais internas 

dos átomos, ionizando-os, que ao voltarem para o estado fundamental, emitem raios X 

característicos. As análises de EDS são utilizadas para microanálise qualitativa e 

semiquantitativa de elementos químicos presentes na amostra. Utilizamos software Quantax 

XFlash® 6 (Berlin -Alemanha) que está acoplado ao software do MEV, gráficos e tabelas são 

gerados mostrando a porcentagem dos elementos encontrados. 

Após as análises de MEV, EDS realizamos o OCT (Tomografia por Coerência Óptica). 

2.8 Tomografia por coerência óptica (OCT) 

A tomografia por coerência óptica, do inglês Optical coherence Tomography (OCT) é um 

método de diagnóstico por imagem não destrutivo, não invasivo e sem contato para analisar 

imagens de secções transversais de sistemas biológicos, foi descrito pela primeira vez em 1991 

por Huang et al(67).Estes autores abordam o OCT como uma técnica menos invasiva quando 

comparada a outros tipos de análises como tomografia computadorizada, ressonância magnética 

e imagem por ultrassom já que a técnica de OCT apresenta características que permitem analisar 
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e caracterizar tecidos biológicos internos através da reflexão óptica (67) (68).(69). A técnica consiste 

em uma interferometria de baixa coerência juntamente com pulsos laser ultracurtos. A 

interferometria consiste em sobrepor 2 ou mais ondas de forma a detectar a diferença entre elas, 

ou seja, duas ondas com mesma frequência e mesma fase serão somadas (ondas denominadas 

construtivas), enquanto duas ondas com fases diferentes serão subtraídas (ondas denominadas 

destrutivas), como observa-se na figura abaixo. 

Figura 5: Interferência destrutivas e construtivas de ondas, respectivamente na imagem. 

 

Fonte:(69)  

Figura 6: Esquema do interferômetro utilizado pelo OCT. 

 

 

Fonte:(69) 

O sinal óptico representado pela luz é transmitido ao tecido biológico, podendo este ser 

tecido mineralizado ou não, a luz será direcionada para um espelho parcialmente reflexivo e 

será dividida em um feixe de referência e um feixe de medida, a luz será refletida então com 

diferentes atrasos devido a microestrutura da amostra. O OCT utiliza a interferometria, através 

de um interferômetro de Michelson, para detectar estes atrasos entre os sinais de luz, a coerência 

temporal dos fótons é explorada, resultando numa tecnologia capaz de produzir imagens de 

secções transversais de amostras espalhadoras com alta-resolução. Cada sinal do OCT 

corresponderá a uma varredura axial do espécime, denominada A-scan e sua amplitude é 
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proporcional à intensidade da luz retroespalhada em função da profundidade. A translação do 

feixe de luz em relação ao espécime gera uma série destes sinais em função da posição 

transversal (B-scan)(70). Assim, um sinal de intensidade de luz retroespalhada é captado para 

cada posição axial e transversal associadas, originando uma imagem. A profundidade de análise 

nos tecidos biológicos varia de 1 a 3 mm. Sendo assim esta técnica é de suma importância para 

análises morfológicas e coeficiente de atenuação, o qual está relacionado com a propriedade 

dos fótons a serem absorvidos pelas amostras. 

O coeficiente de atenuação caracteriza-se pela a facilidade com que um volume de material 

pode ser penetrado por um feixe de luz, som, partículas, energia ou matéria. No caso do OCT 

será um feixe de luz, como já explicado anteriormente, no presente trabalho esta técnica será 

utilizada para fazer uma caracterização óptica das amostras antes e depois a irradiação com o 

laser de Er,Cr:YSGG. 

Na odontologia, em 1998 ocorreram as primeiras aplicação técnica do OCT, com a 

finalidade de observar imagens de tecidos duros e moles da cavidade oral, detecção de cáries, 

fraturas dentais, patologias de tecido mole e doenças periodontais (71)(72)(73). Os estudos 

avançaram para a odontopediatria (74), avaliação de erros em reabilitações protéticas (75)(76) e a 

eficácia do uso de laser de CO₂ para remoção de cáries(77)(78) e do laser de Nd,YAG para 

descontaminação de canais radiculares durante o tratamento endodôntico(79) . 

2.9 Teste de resistência de união 

Os testes de resistência de união entre o tecido e o material são aplicados desde o trabalho 

pioneiro de Buonocore em 1955(44) é um teste de qualidade, de fácil execução e que deve ser 

bem padronizado. Pode ser realizado através de compressão, tração e cisalhamento. Os mais 

simples de executar são os testes de união através do teste de cisalhamento(48). 

Em um teste de cisalhamento dois materiais são conectados através de um agente adesivo 

e submetidos a uma carga levando ao cisalhamento até ocorrer fratura. O teste quantitativo das 

“ligações” envolve a determinação de resistência à fratura ou a energia da fratura (49)(50). A 

resistência é calculada dividindo a força máxima aplicada pela área transversal colada (51). 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

onde: 

σ= Tensão (N/mm ou MPa) 

F= Força (N) 

A= área (mm)  
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Figura 7: Figura esquemática para exemplificar como o teste de cisalhamento é realizado. 

 

Fonte: adaptado da referência 51 

 

O autor Van Noort et al utilizando elementos finitos observou que a destruição de forças 

durante o teste é irregular (52), ou seja o estresse causado pela tensão não se propaga 

uniformemente. Presumivelmente, isso ocorra devido às complexas combinações de 

deformações elásticas e plásticas dos adesivos. Neste mesmo estudo foi observado que a 

geometria da interface testada, o tipo de carga aplicada, presença ou ausência de sistema 

adesivo, bolhas de ar, rugosidade na superfície e espessuras não uniformes de sistema adesivo 

podem levar a este estresse não uniforme. Esta distribuição não homogênea das forças ocasiona 

diferentes padrões de fraturas, podendo ser: adesiva (no cimento resinoso), coesiva (em 

esmalte) ou mista (parte no cimento resinoso e parte em esmalte). Outras hipóteses para ocorrer 

uma fratura coesiva é que a dentina ou o esmalte removido estão de fato em uma zona híbrida 

ou que estes estavam enfraquecidos devido à desidratação(53). 

A classificação da fratura visualmente é útil para fornecer descrições gerais de modos 

óbvios da falha da ligação, mas comumente deve ser feita com microscópio de polarização ou 

eletrônico de varredura(48). 

No presente estudo realizamos o teste de resistência de união através do teste de 

cisalhamento em todas as amostras, com o intuito de verificar se ocorreu diferença na 

resistência de união entre os grupos irradiados e os grupos controles. Na literatura outros 

estudos(1)(2) realizaram este teste com a mesma finalidade, no entanto não utilizaram o laser de 

Er,Cr:YSGG. 
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3 OBJETIVO 

 
O presente trabalho tem como objetivo contribuir para elaboração de um protocolo para 

remover facetas cerâmicas de dissilicato de lítio sem causar danos à estrutura pulpar, utilizando 

a irradiação de laser pulsado de Er,Cr:YSGG. 

 

Objetivos específicos. 

1- Determinar se os parâmetros de irradiação laser causam alguma alteração 

morfológica, química e óptica nos prismas de esmalte; 

2- Analisar o padrão de fratura durante o teste de união através do cisalhamento. 

3- Determinar se os parâmetros de irradiação laser para remoção dos fragmentos, 

apresentam aumento de temperatura que possam causar danos pulpares e/ou 

periodontal. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Este projeto apresentou duas etapas, ambas realizadas após aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da USP (CEP-FOUSP) sob número CAAE: 

97050218.6.0000.0075 para a primeira etapa e para a segunda etapa sob aprovação no Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFABC CAAE: 29664020.1.0000.5594.  

A primeira tinha como objetivo determinar um protocolo ideal de remoção de facetas 

de dissilicato de lítio com laser de Er,Cr:YSGG. Nesta etapa foram utilizados 40 dentes, 

terceiros molares, oriundos de Biorepositório heterogêneo.  

4.1 Preparação dos dentes 

Os dentes humanos, para diminuição do número de microorganismos viáveis, foram 

imersos em solução de Timol por 48 horas (61) e mantidos sob refrigeração. A mesma foi 

preparada com 0,64 g de timol, este foi previamente pesado utilizando a balança de precisão de 

0,01 mg a 220 g (Mettler Toledo XS205 DualRange, USA), diluídos em quantidade suficiente 

para 1 litro de água destilada e deionizada, conforme ilustra a figura 6. A solução foi feita a 

partir do timol em estado sólido cristalino que foi pesado (0,64 g) e inicialmente diluído em um 

béquer com 50 ml de água deionizada. Com auxílio de uma mesa agitadora, os cristais de timol 

permaneceram em diluição em água por um período aproximado de 10 minutos. Após este 

período, esta solução inicial foi transferida para um balão volumétrico de 1 litro com cuidado 

para que não permanecessem resíduos da solução inicial no béquer de diluição. A solução 

inicial foi completada com água destilada e deionizada até a quantidade suficiente para 1 litro 

e foi mantida por agitação por mais 10 minutos. Após este período, os dentes foram submersos 

na solução de timol para descontaminação inicial visando a segurança dos operadores por um 

período de 48 horas, sob refrigeração a 4 ºC. Passadas as 48 horas, as amostras foram mantidas 

em água deionizada a 4 ºC durante 2 dias. 

Figura 8: Dentes humanos imersos em solução de timol. 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 9: Balança de precisão (Mettler Toledo XS205 DualRange, USA) utilizada nas práticas 

laboratoriais de pesagem de reagentes. 

 

Fonte: autora da dissertação 

Após a desinfecção, os dentes da primeira etapa do trabalho, com motor de alta rotação 

(Gnatus, PR, Brasil), instrumento rotatório diamantado (KG Sorensen, SP, Brasil) e spray de 

água destilada oriunda do reservatório do equipamento a coroa foi separada da raiz e 

subsequente foram cortados em cinco partes de igual dimensão condizentes para que não 

houvesse trincas durante a contração de polimerização do material utilizado. Para mantermos 

um padrão das amostras e um melhor aproveitamento do tecido biológico, foi realizada a 

acrilização destas utilizando-se a Prensa de Embutimento (Arotec, Modelo PRE-30Mi, Brasil), 

conforme ilustra a figura 10. Para a acrilização das amostras foi utilizada resina acrílica termo 

ativada (Vipi Cril Plus, Brasil). 

Figura 10: Embutidora utilizada (Arotec Pre 30Mi, Lake Blulf, USA). 

 

Fonte: autora da dissertação 

 Após os dentes serem embutidos em resina acrílica estes foram polidos na Politriz 

presente no laboratório de Biofotônica com uma sequência de lixa d’água 100, P400, P600, 

P1200, P2500 e P4000, durante 5 minutos cada lixa, lavados em água corrente e imersos em 

uma solução UltraMet 2 Sonic Cleaning Solution (Buehler®,Lake Blulf, USA) e levados a cuba 

ultrasônica odontológica (Cristófoli, Campo Mourão, Paraná, Brasil ), durante 3 minutos, para 
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retirada de qualquer grão abrasivo presente no corpo de prova, na sequência realizamos o 

polimento final com disco de feltro e suspensão MetaDi™ (Monocrystalline Diamond 

Suspension) (Buehler®,Lake Blulf, USA) com grânulos de diamante de 1µm . 

Figura 11: Politriz Buehler Ultramett. 

 

Fonte: autora da dissertação 

Delimitamos as amostras com uma fita adesiva azul no tamanho de 3mm por 5 mm, para 

padronizar a colagem mais central possível ao elemento dentário, que foi cortada por um Punch 

manual confeccionado pela oficina do CLA.  

Figura 12: Punch manual utilizado, indicado pela seta. 

 

Fonte: autora da dissertação 

  



48 
 

4.2 Microdureza de Baseline 

A determinação da microdureza de baseline, consiste em uma análise de microdureza de 

superfície (MDS), no qual este é um indicador indireto do conteúdo mineral presente na 

amostra. A matriz mineral de tecidos duros como dentina e esmalte é composta por 

𝐶𝑎5(𝑃𝑂₄)3(𝑂𝐻) e podem sofrer alteração estrutural conforme hábitos e dietas, por isso a 

importância da análise de microestrutura superficial para buscar uma maior confiabilidade dos 

dados obtidos e diminuição do erro experimental já que estes foram oriundos de Biorepositório 

heterogêneo.  

Por definição dureza é a propriedade de um material que permite a ele resistir à deformação 

plástica, usualmente por penetração, também pode ser associado à resistência à flexão, risco, 

abrasão ou corte. Já os testes da microdureza usualmente se referem a endentações estáticas 

provocadas por cargas menores que 1 kgf. O indentador pode ser a pirâmide de diamante 

Vickers ou a pirâmide alongada (losango) de Knoop, mais indicada para materiais dúcteis e não 

homogêneos. Neste trabalho utilizamos o teste de dureza Knoop (KHN), no microdurômetro 

(Shimadzu, HMV-2000, Japão) presente em nosso laboratório, com carga de 245 gf, condizente 

com a resiliência da amostra (em torno de 320 Kg/mm² para o esmalte dental) sendo que quando 

esta é aplicada sobre o esmalte dental tem-se uma deformação. A carga sempre foi constante 

durante a aplicação de 10 segundos. 

Para o cálculo dos valores de dureza Knoop utilizou-se a seguinte equação (66): 

𝐻𝐾 =
14,2 𝑥 𝑃

𝐿²
 

onde: 

HK = microdureza Knoop (kg/ mm²); 

P = carga aplicada (kg); 

L = comprimento da maior diagonal da marca deixada pelo penetrador Knoop (mm). 

Após a delimitação fizemos a análise de microdureza de superfície (MDS). Em cada corpo 

de prova foram realizadas 10 indentações com distâncias crescentes de 5 µm em relação a borda 

regular previamente selecionada. As amostras também foram analisadas no microscópio de 

varredura eletrônica (MEV) a fim de se observar a morfologia de superfície e se analisar os 

componentes químicos presentes no mesmo, através do EDS e no OCT para a análise óptica. 

Subsequente a todas as análises citadas acima realizamos um estudo piloto, para determinar 

qual protocolo de irradiação seria usado nos grupos de pesquisa  
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4.3 Estudo Piloto 

Foi realizado um estudo piloto com 3 amostras em cada grupo (N=3), seguindo a divisão da 

tabela abaixo: 

Tabela 4: Protocolos utilizados no piloto 

Grupos Cimento Protocolo 

G1 Variolink 

Veneer 

 

Controle 

G2 Laser 3.5 W, 48.14 J/cm² 

G3 Laser 3.0 W, 40 J/cm² 

G4 RelyX U200 Controle 

G5 Laser 3.5 W, 48.14 J/cm² 

G6 Laser 3.0 W, 40 J/cm² 

G7 RelyX Veneer Controle 

G8 Laser 3.5 W, 48.14 J/cm² 

G9 Laser 3.0 W, 40 J/cm² 

Fonte: autora da dissertação 

 

Figura 13: Fragmento de dissilicato de lítio (Emax-CAD de 0,7mm) sendo medido com 

espessímetro. 

 

Fonte: autora da dissertação 

Os cimentos Variolink Veneer, RelyX Veneer e RelyX U200 foram utilizados seguindo as 

instruções do fabricante 
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Figura 14: Protocolo de cimentação do cimento resinoso Variolink Veneer. 

 

Fonte:(80) 

Neste protocolo de cimentação os fragmentos cerâmicos de dissilicato de lítio (Emax- CAD) 

com dimensões de 3x3x0,7mm foram jateados com óxido de zinco, pelo laboratório de prótese 

Flores®, o qual produziu os mesmos, com 120 µm no equipamento Bijato Renfert® (Hilzingen, 

Alemanha). Com as peças já em nosso laboratório, seguimos os passos a seguir: 

1. Condicionamento com ácido fluorídrico 10% Dentsply Sirona (Pensilvânia, EUA) por 

20s, seguindo o preconizado Colombo et al (81). 

2. Aplicamos o Monobond Plus, material preconizado pelo fabricante por 60 s, após este 

tempo secagem por 5 s. 

Figura 15: Condicionamento com ácido fluorídrico 10% Dentsply Sirona (Pensilvânia, 

EUA) por 20s, seguindo o preconizado por Colombo et al (81). 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 16: Aplicação do Monobond Plus nos fragmentos cerâmicos de dissilicato de lítio. 

 

Fonte: autora da dissertação 

No elemento dental o fabricante preconiza: 

1. Condicionamento: condicionamos com ácido fosfórico 37% da CONDAC® por 20 s 

homogeneizando o ácido com um microbrush, após este tempo lavamos 

abundantemente com água deionizada e secamos os elementos com papel absorvente do 

tipo crepado branco. 

2. Após a secagem, aplicação o Tetric N-bond, sistema adesivo preconizado pelo 

fabricante. Secamos e fotopolimerizamos por 10 s utilizando o fotopolimerizador Radi 

Call (Victoria, Austrália.) 

3. Cimentação: Para padronizar a quantidade de cimento utilizamos uma régua 

milimetrada aderida a placa de vidro, utilizamos 4mm de material e para padronizar a 

espessura utilizamos um peso o qual foi posicionado sobre a amostra + fragmento, 

retiramos os excessos com microbrush e fotopolimerizamos cada superfície sendo a 

primeira por 15s e as demais por 10 s cada, totalizando 55 s de fotopolimerização. 

 

Figura 17: Aplicação do ácido fosfórico no elemento dental embutido e sua homogeneização. 

Fonte: autora da dissertação 



52 
 

Figura 18: Secagem do elemento dental com papel absorvedor do tipo crepado branco.  

 

Fonte: autora da dissertação 

Figura 19: Tetric N-bond utilizado no elemento dental. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

 

Figura 20: Fotopolimerizador utilizado Radi Call (λ:440 nm – 480 nm e intensidade da luz 

de 1200 
𝑚𝑊

𝑐𝑚²
 ). 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 21: Cimento resinoso utilizado. 

 

Fonte: autora da dissertação 

 

Figura 22: Peso utilizado para padronizar a espessura do cimento resinoso. 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 23: Fotopolimerização realizada por 55 s (λ:440 nm – 480 nm e intensidade da luz de 

1200 
𝑚𝑊

𝑐𝑚²
 ). 

 

 

Fonte: autora da dissertação 

O RelyX U200 é um cimento resinoso autoadesivo, de forma que a cimentação foi feita 

seguindo as orientações do fabricante. 

Figura 24: Protocolo de cimentação do cimento resinoso RelyX U200 

 

Fonte: autora  
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Figura 25: Cimento resinoso RelyX U200  

 

Fonte: autora da dissertação 

 

Figura 26: Protocolo de cimentação do cimento resinoso RelyX Veneer 

 

 

Fonte : https://multimedia.3m.com/mws/media/1232824O/passo-a-passo-de-cimentacao-

relyx-veneer.pdf 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1232824O/passo-a-passo-de-cimentacao-relyx-veneer.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1232824O/passo-a-passo-de-cimentacao-relyx-veneer.pdf
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Neste protocolo de cimentação os fragmentos cerâmicos de dissilicato de lítio com 

dimensões de 3 x 3 x 0,7 mm foram jateados com óxido de zinco pelo laboratório de prótese 

Flores®, o qual produziu os mesmos, com 120 µ no equipamento Bijato Renfert® (Hilzingen, 

Alemanha) com as peças já em nosso laboratório, seguimos os passos a seguir 

1. Condicionamento: com ácido fluorídrico 10% Dentsply Sirona (Pensilvânia, EUA) por 

20s, segundo preconizado por Colombo et al (81). Foi realizado o condicionamento de 

uma amostra por vez. 

2. Lavagem: Lavamos abundantemente por 15 s com água deionizada. 

3. Aplicação do Single Bond Universal, material preconizado pelo fabricante. 

Figura 27: Condicionamento com ácido fluorídrico 10% Dentsply Sirona (Pensilvânia, 

EUA) por 20s, segundo preconizado por Colombo et al (81). 

 

 

Fonte: autora da dissertação 

Figura 28: Aplicação do Single Bond Universal nos fragmentos cerâmicos de dissilicato de 

lítio. 

 

Fonte: autora da dissertação 
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No elemento dental seguindo o preconizado pelo fabricante: 

1. Condicionamento: condicionamos com ácido fosfórico 37% da CONDAC® por 15s 

homogeneizando o ácido com um microbrush, após este tempo lavamos com água 

deionizada e secamos os elementos com papel absorvente do tipo crepado branco. 

2. Após a secagem, Single Bond Universal, sistema adesivo preconizado pelo 

fabricante. Secamos por 5 s e não fotopolimerizamos. 

3. Cimentação: Para padronizar a quantidade de cimento utilizamos uma régua 

milimetrada aderida a placa de vidro, utilizamos 4mm de material e para padronizar 

a espessura utilizamos um peso o qual foi posicionado sobre a amostra + fragmento, 

retiramos os excessos com microbrush e fotopolimerizamos cada superfície sendo a 

primeira por 15s e as demais por 10 s cada, totalizando 55 s de fotopolimerização. 

O fabricante preconiza dispensar o cimento resinoso diretamente na faceta, mas 

como se trata de um trabalho experimental, fizemos esta adaptação para padronizar 

a quantidade de material utilizado. 

Figura 29: Aplicação do ácido fosfórico no elemento dental embutido e sua homogeneização. 

 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 30: Secagem do elemento dental com papel absorvedor, do tipo crepado branco. 

 

Fonte: autora da dissertação 

Figura 31: Fotopolimerizador utilizado Radi Call (λ:440 nm – 480 nm e intensidade da luz 

de 1200 
𝑚𝑊

𝑐𝑚²
 ). 

 

Fonte: autora da dissertação  

Figura 32: Cimento resinoso utilizado. 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 33: Peso utilizado para padronizar a espessura do cimento resinoso. 

 

Fonte: autora da dissertação 

Figura 34: Fotopolimerização realizada por 55 s (λ:440 nm – 480 nm e intensidade da luz de 

1200 
𝑚𝑊

𝑐𝑚²
 ). 

 

 

Fonte: autora da dissertação 

Após a cimentação, as amostras foram armazenadas de acordo com as diretrizes da 

ISO/TS11405:2015(91) (água destilada e deionizada, a uma temperatura controlada de 37°C) 

e irradiadas após 24 horas. 

 Utilizou-se o laser de Er,Cr:YSGG WaterLase (Biolase, San Clemente, EUA), que emite 

fótons de comprimento de onda de 2,78 µm, com largura de pulso de 140 µs e taxa de 

repetição de 20 Hz. Para padronizar as irradiações, foi utilizado um Estágio Motorizado de 

Deslocamento Contínuo XY de alta precisão (ESP300; Newport Corporation, EUA), 

ajustado a uma velocidade de 4 mm/s com deslocamento de 5 mm no eixo X e 5 mm no eixo 

Y. A distância entre cada linha de irradiação foi de 600 µm para garantir uma irradiação 

laser uniforme e cobrindo toda superfície da amostra.  

 Foram testados 2 protocolos de irradiação, ambos usando a ponta de safira modelo MGG 

de 6-4 mm (Biolase, San Clemente, EUA) com diâmetro de 0,6 mm e distância focal de 

1 mm. A irradiação foi realizada com irrigação de água destilada e deionizada, na proporção 
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de 60% de ar e 40% de água, seguindo o método de varredura descrito por Oztoprak (2). Os 

parâmetros do laser utilizados neste estudo foram verificados em um Power Meter (figura 

37) antes de cada irradiação (Coherent Fieldmaster GS, Newport, EUA).  

Figura 35: Estágio Motorizado Contínuo XY. 

 

 

Fonte: autora da dissertação 

Figura 36: Estágio motorizado montado juntamente com o laser. Sistema pronto para ser 

utilizado. 

 

Fonte: autora da dissertação 

Testamos 2 protocolos de irradiação a laser: 3W/40 J/cm² e 3,5W/48.14 J/cm² de 

potência média medida na saída da fibra. Em todos os protocolos utilizados a Laser tip 

modelo MGG6-4mm, de safira com diâmetro de 0,6mm, da Biolase, com distância focal de 

1 mm, como observado nas figuras 39 e 40. A irradiação foi realizada como irrigação de 
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água destilada e deioinizada oriunta do equipamento, como proporção de Ar = 60% e 

Água = 40%. 

Figura 37: Medidor de potência e energia utilizado. 

 

 

Fonte: autora da dissertação 

Figura 38: Peça de mão do laser posicionada para irradiação. 

 

Fonte: autora da dissertação 

Figura 39: Distância focal de 1mm. 

 

Fonte: autora da dissertação  
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Figura 40: Laser tip MGG6-4mm, da BioLaser, utilizada.  

 

Fonte: autora da dissertação 

Utilizando a equação 𝑃m=
𝐸

1/𝑓
 chegamos ao valor da energia por pulso, pois a mesma não é 

mostrada no visor do equipamento. 

Após a irradiação dos grupos que seriam submetidos a irradiação, realizamos o 

cisalhamento de todos os grupos. 

4.4 Teste de resistência de união 

O teste de resistência de união através do teste de cisalhamento foi realizado no equipamento 

de ensaios universal Instron 5565 (USA) do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da 

Faculdade de Odontologia da USP, com velocidade de cisalhamento de 0,5 mm/min, carga de 

10 Kgf utilizando ponta do tipo cinzel de 0,2 mm (Odeme Dental Research®, Santa Catarina, 

Brasil) 

Figura 41: Distância focal de 1mm. 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Após o estudo piloto, repetimos os mesmos passos de cimentação, irradiação e teste de 

resistência de união através do teste de cisalhamento para os grupos de trabalho e repetição das 

análises com MEV, EDS e OCT 

4.5  Delineamento Experimetal (1°Parte) 

Incluímos um grupo controle para cada grupo, como observamos no fluxograma abaixo: 

Figura 42: fluxograma com o delineamento experimental da primeira etapa do trabalho 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Repetimos os mesmos passos de cimentação, irradiação e cisalhamento para os grupos 

citados acima. 

4.6 Monitoração da temperatura (2° Parte) 

Na segunda parte do trabalho utilizamos dentes 60 unirradiculares humanos (incisivos 

centrais inferiores) oriundos de biorepositório heterogêneo, sob aprovação no Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFABC CAAE: 29664020.1.0000.5594, descontaminados da mesma 

forma que descrito para os dentes da primeira fase do estudo. Após esta etapa realizamos a 

limpeza completa do conduto radicular com limas endodônticas e água destilada.  

Todos os dentes foram radiografados no radio X digital marca Dabi Atlante (Ribeirão 

Preto, Brasil) com posicionador radiográfico e grade milimetrada para observação da 

espessura do esmalte. 

Figura 43: dente e posicionador instante antes da tomada radiográfica 

 

Fonte: autora da dissertação 

Figura 44: Equipamento de radio X digital Dabi Atlante. 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 45: Imagem radiográfica de um dos dentes utilizados na segunda etapa do 

experimento. 

  

Fonte: autora da dissertação 

Após todos os dentes serem radiografados, foram divididos randomicamente em 12 grupos 

(N=5), segundo o fluxograma abaixo. 

 

Os protocolos de cimentação e irradiação foram os mesmos utilizados na primeira etapa. 

Nos grupos controles utilizamos motor de alta rotação (Gnatus, PR, Brasil), instrumento 

rotatório diamantado (KG Sorensen, SP, Brasil) e spray de água destilada oriunda do 

reservatório do equipamento. 
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Figura 46: Fluxograma com o delineamento experimental da segunda etapa do trabalho 

 

Fonte: autora da dissertação 

 

  

60 dentes unirradiculares

(5 amostras por grupo)

IRRADIADOS

GRUPO 1

Variolink Veneer 3W

GRUPO 2

RelyX U200 3W

GRUPO 3

RelyX Veneer 3W

GRUPO 4

Variolink Veneer 3,5W

GRUPO 5

RelyX U200 3,5W

GRUPO 6

RelyX Veneer 3,5W

CONTROLE

(Instrumento rotatório 
diamantado)

GRUPO 7

Variolink Veneer 3W

GRUPO 8

RelyX U200 3W 

GRUPO 9

RelyX Veneer 3W

GRUPO 10

Variolink Veneer 3,5W

GRUPO 11

RelyX U200 3,5W 

GRUPO 12

RelyX Veneer 3,5W
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Figura 47: Peça de mão do laser posicionada para a irradiação e avaliação da variação 

temperatura, por meio de termopares posicionados em 3 locais distintos. 

 

Fonte: autora 

Figura 48: instrumento rotatório diamantado utilizado (KG Sorensen, SP, Brasil) 

 

Fonte: autora 

Figura 49: Motor de alta rotação + instrumento rotatório diamantado posicionados para 

realizarmos a análise de temperatura durante a remoção. 

Fonte: autora da dissertação 
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 Utilizamos 3 termopares de resposta rápida tipo K (chromel-alumel- NiCr-NiAl, Omega 

Eng. Inc, Stanford, USA) com espessura de 127 µm posicionados na câmara pulpar 

(intrapulpar), na região vestibular e outro na região proximal, como observado na radiografia 

abaixo. O termopar intrapulpar tinha como finalidade mimetizar a análise de temperatura pulpar 

e o termopar proximal a temperatura periodontal, mas em um estudo in vitro. As análises de 

temperatura com 3 diferentes posições foram realizadas simultaneamente. 

Figura 50: Radiografia de um dos dentes incisivo inferior utilizado na segunda parte do 

experimento com os termopares posicionados em 3 diferentes posições. 

 

Fonte: autora da dissertação 

 Utilizamos o equipamento da National Instruments Hi-Speed USB Carrier NI USB 9162 

e o programa Thermocouple.vi, o qual realizou e registrou as leituras de variações de 

temperatura. 

Figura 51: Equipamento da National Instruments Hi-Speed USB Carrier NI USB 9162 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 52: Programa Thermocouple.vi 

 

Fonte: autora da dissertação 

 

4.7 Análise estatística 

 As análises estatísticas foram realizadas individualmente para cada variável de resposta. 

As premissas de independência, normalidade e homogeneidade dos dados amostrais obtidos 

foram testadas usando o teste de Shapiro Wilk. Para cada análise, diferentes testes foram 

empregados de acordo com os fatores de variação e serão detalhados na sequência. Para isso, 

foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 25.0, considerando o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 
 Para auxiliar na leitura dos resultados e discussões renomeamos os grupos conforme o 

cimento e a potência utilizada para cada protocolo de irradiação.  

Os grupos controles que não sofreram irradiação iniciam-se com a letra C (Grupo 1: VV3, 

Grupo 2: RU3, Grupo 3: RV3, Grupo 4: VV3,5, Grupo 5: RU3,5, Grupo 6: RV3,5, Grupo 7: 

CVV3, Grupo 8: CRU3, Grupo 9: CRV3, Grupo 10: CVV3,5, Grupo 11 CRU 3,5, Grupo 12: 

CRV3,5). 

5.1 MEV 

 No MEV registramos imagens com aumento original de 4000X e 50X, para análise dos 

prismas de esmalte e padrão de fratura, respectivamente.  

 Antes da cimentação, nas imagens de MEV (4000X) observamos uma superfície polida e 

os prismas de esmalte bem visíveis (asterisco) imagens 54 a 65 C. Após a descolagem, percebe-

se que não há presença do fragmento cerâmico na superfície, mas apenas restos de cimento 

resinoso. A presença de resíduos de cimento foi observada em todos os grupos experimentais 

(círculos redondos ovais) imagens 54 a 65 D e percebe-se a exposição dos prismas do esmalte 

nas imagens 57D e 59D. 

Nestas imagens, observa-se que a fotoablação ocorreu apenas no cimento resinosoe os prismas 

de esmalte permaneceram intactos. As alterações morfológicas nos prismas de esmalte 

observadas nestas imagens, não foram observadas nos grupos nos quais foi utilizado o cimento 

RelyX U200 (grupos RU3 E RU3,5).  

 No momento da irradiação das amostras, observamos que independentemente do 

protocolo laser utilizado, nenhum fragmento cerâmico foi removido. Necessitando realizar o 

teste de resistência de união através do cisalhamento em todas as amostras sendo estas 

irradiadas ou não, este teste foi realizado em todas as amostras. 

5.2 Cisalhamento 

 Para este teste, uma vez que os dados foram classificados como paramétricos, realizamos 

uma análise de variância múltipla com dois fatores (irradiação e tipo de cimento resinoso), na 

qual observamos interação significativa entre os fatores de p= 0,008, como descrito a seguir: 
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Tabela 5: Valores médios (MPa), obtido para cada grupo experimental deste estudo, através do 

teste de resistência de união através do cisalhamento e respectivos valores de erro padrão e 

intervalo de confiança. 

Cimento Média 

(MPa) 

Desvio Padrão Erro Padrão 

VV Sem laser 

(controle) 

65,137 14,091 4,068 

3W 36,582 18,906 5,458 

3,5W 53,629 19,571 5,650      

RU Sem laser 

(controle) 

38,684 13,371 3,860 

3W 5,149 18,906 5,458 

3,5W 8,263 18,906 5,458      

RV Sem laser 

(controle) 

45,236 13,371 3,860 

3W 31,718 19,571 5,650 

3,5W 49,180 19,571 5,650 

 

*diferença estatística significante para p<0,05 

b. Ajuste para comparações múltiplas: Bonferroni 

Fonte: autora da dissertação 
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Tabela 6: Análise de variância múltipla relacionando 2 fatores sendo tipo de cimento fixo e 

irradiação laser e não laser variável. Em vermelho estão indicados os grupos em que 

observamos diferença estatística com p < 0,05. 
 

ΔMédia 

 (Mpa) 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 
P

b
 

VV Sem laser 

(controle) 

3W 28,555
*
 23,582 6,808 **** 

3,5W 11,509 
 

6,962 NS 

3W Sem laser 

(controle) 
-28,555

*
 23,582 6,808 **** 

3,5W -17,047 27,213 7,856 NS 

3,5W Sem laser 

(controle) 

-11,509 24,116 6,962 NS 

3W 17,047 27,213 7,856 NS        

RU Sem laser 

(controle) 

3W 33,535
*
 23,156 6,685 **** 

3,5W 30,421
*
 23,156 6,685 **** 

3W Sem laser 

(controle) 
-33,535

*
 23,156 6,685 **** 

3,5W -3,114 26,738 7,719 NS 

3,5W Sem laser 

(controle) 
-30,421

*
 23,156 6,685 **** 

3W 3,114 26,738 7,719 NS        

RV Sem laser 

(controle) 

3W 13,518 23,700 6,842 NS 

3 -3,944 23,700 6,842 NS 

3 W Sem laser 

(controle) 

-13,518 23,700 6,842 NS 

3,5W -17,462 27,677 7,990 NS 

3,5W Sem laser 

(controle) 

3,944 23,700 6,842 NS 

3W 17,462 27,677 7,990 NS 

 

*diferença estatística significante para p<0,05 

b. Ajuste para comparações múltiplas: Bonferroni 

Fonte: autora da dissertação 

 Observamos na tabela 5 que todos os grupos controles tiverem valores maiores de 

cisalhamento quando comparada aos grupos irradiados, sendo estatisticamente diferentes 

(p<0,05) nos grupos CVV3 e VV3, RU3 e CRU3, RU3,5 e CRU3,5. 
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Tabela 7: Análise de variância múltipla relacionando 2 fatores sendo irradiação laser e não 

laser fixo tipo de cimento variável. Em vermelho estão indicados os grupos em que observamos 

diferença estatística com p < 0,05. 

Irradiação ΔMédia 
(Mpa) 

Desvio 

Padrão 
Erro Padrão p

b

 

Sem laser 

(controle) 
VV RU 26,453

*

 19,426 5,608 **** 

RV 19,902
*

 19,426 5,608 **** 

RU VV -26,453
*

 19,426 5,608 **** 

RV -6,552 18,906 5,458 NS 

RV VV -19,902
*

 19,426 5,608 **** 

RU 6,552 18,906 5,458 NS 
       

3W VV RU 31,433
*

 26,738 7,719 **** 

RV 4,864 27,213 7,856 NS 

RU VV -31,433
*

 26,738 7,719 **** 

RV -26,569
*

 27,213 7,856 **** 

RV VV -4,864 27,213 7,856 NS 

RU 26,569
*

 27,213 7,856 **** 
       

3,5W VV RU 45,366
*

 27,213 7,856 **** 

RV 4,449 27,677 7,990 NS 

RU VV -45,366
*

 27,213 7,856 **** 

RV -40,917
*

 27,213 7,856 **** 

RV VV -4,449 27,677 7,990 NS 

RU 40,917
*

 27,213 7,856 **** 

 

*diferença estatística significante para p<0,05 

b. Ajuste para comparações múltiplas: Bonferroni 

Fonte: autora da dissertação 

 Fixando os padrões de irradiação e comparando os valores de cisalhamento em relação ao 

tipo de cimento observa-se que o cimento também influenciou nos valores obtidos, aprestando 

diferença estatística entre os grupos controles, VV/ RU e RU/RV em ambas as potências. 

5.3 Padrão de Fratura  

 Para avaliar o tipo de fratura que correu no momento do cisalhamento, utilizamos as 

imagens geradas pelo MEV em um aumento original de 50X. Para calibração das análises 

intravaliador foi realizado o teste Kappa para análise de concordância, após um valor de 
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Kappa de 0,951, realizamos a classificação do tipo de fratura em adesiva (fratura no cimento 

resinoso), coesiva (em esmalte) e mista (parte em esmalte e parte no cimento resinoso). Para 

analisar o tipo de fratura conforme o grupo realizamos uma análise descritiva que é observada 

na figura 51. 

Figura 53: Distribuição dos tipos de fratura em todos os grupos. 

 
Fonte: autora da dissertação. 

Nos grupos com irradiação a laser de 3W as fraturas foram predominantemente do tipo 

adesiva, nos grupos com irradiação a laser de 3,5W as fraturas foram predominantemente do 

tipo coesiva e nos grupos controles observamos uma variação entre os 3 padrões de fratura 

variando confirme o tipo de cimento resinoso. Nos grupos CRU3 e CRU3,5 nenhuma fratura 

coesiva ocorreu, provavelmente por se tratar de um cimento autoadesivo. Já nos grupos 

irradiados que utilizamos este cimento, ocorreram fraturas coesivas provavelmente pela 

dissipação de forças irregulares durante o cisalhamento ao longo da junção 

faceta/cimento/dente por causa das irregularidades causadas pela irradiação a laser ao longo do 

cimento resinoso. 

 

5.4 EDS 

 Para a análise elementar do esmalte dental humano foram realizadas medidas de EDS 

anteriormente à cimentação do fragmento cerâmico e após o cisalhamento. Foram analisados 

os valores dos elementos Ca, O, P, C e Si. Após o teste Kolmogorov-Smirnova, os dados obtidos 

foram classificados como não paramétricos. Assim, realizamos a comparação do antes e depois 
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da mesma amostra com o teste de Wilcoxon, o qual mostrou diferença estatística em 

praticamente todos os elementos químicos. 

 Esta diferença é justificada porque após o cisalhamento verificou-se cimento resinoso 

residual sob o esmalte em praticamente todos os grupos. 

Tabela 8: Valores dos elementos químicos Ca, O, P, C e Si antes e após a cimentação, irradiação 

e cisalhamento. Em vermelho estão indicados os grupos em que observamos diferença 

estatística com p < 0,05. 

GRUPO Δ [Ca] Δ [O] Δ [P] Δ [C] Δ [Si] 

VV3 -2,934b -1,334c -2,934b -2,667c -2,934c 

**** NS **** **** **** 
      

RU3 -2,118c -0,941c -0,784c -2,981c -2,903c 

**** NS NS **** **** 
      

RV3 -2,803b -2,803c -2,803c -2,803c -2,803c 

**** **** **** **** **** 
      

VV3,5 -2,293b -2,803c -1,784b -2,803c -2,803c 

**** **** **** **** **** 
      

RU3,5 -2,934c -2,934c -2,934c -2,934c -2,667c 

**** **** **** **** **** 
      

RV3,5 -2,803b -2,803c -2,803b -2,803c -2,803c 

**** **** **** **** **** 

****diferença estatística significante para p<0,05 

a. Teste de classificações sinalizadas de Wilcoxon   

b. Com base em classificações positivas  

c. Com base em classificações negativas. 

Fonte: autora da dissertação 
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Tabela 9: Valores dos elementos químicos Ca, O, P, C e Si antes e após a cimentação ee 

cisalhamento. Em vermelho estão indicados os grupos em que observamos diferença estatística 

com p < 0,05. 

GRUPO Δ [Ca] Δ [O] Δ [P] Δ [C] Δ [Si] 

CVV3 -2,803b -2,293c -2,803b -2,803c -2,701c 

**** **** **** **** **** 

      

CRU3 -2,310c -2,666c -1,836c -2,666c -2,666c 

**** **** **** **** **** 

      

CRV3 -2,547b -2,666c -2,547b -2,666c -2,666c 

**** **** **** **** **** 

      

CVV3,5 -1,400b -0,560c -1,400b -2,521c -2,521c 

NS NS NS **** **** 

      

CRU3,5 -1,125c -0,296c -0,296c -2,547c -1,601c 

NS NS NS **** NS 

      

CRV3,5 -2,521b -1,820b -2,380b -2,240c -2,521c 

**** **** **** **** **** 

****diferença estatística significante para p < 0,05 

a. Teste de classificações sinalizadas de Wilcoxon   

b. Com base em classificações positivas  

c. Com base em classificações negativas. 

Fonte: autora da dissertação 

5.5 OCT 

 Para as medidas de OCT, após o teste Kolmogorov-Smirnova, os dados foram 

classificados como não paramétricos. Assim, realizamos a comparação das amostras antes e 
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depois dos testes com o teste de Wilcoxon, que mostrou diferença significativa nos grupos 

RU3,5 e CRV3,5. Esta diferença pode ser justificada de duas maneiras: primeiro, parte do 

cimento resinoso permaneceu nas superfícies, impedindo a passagem da luz ou aumentando 

a dispersão da luz e, consequentemente, aumentando o coeficiente de atenuação óptica. Por 

outro lado, o calor gerado pela irradiação a laser pode ter causado uma mudança química 

nos espaços interprismáticos, uma vez que as imagens geradas pela OCT mostram uma área 

mais esbranquiçada (Figuras 54a/b, 55a/b, 56a/b,57a/b,58a/b e 59a/b). 

Tabela 10: Valores estatísticos comparando dos valores do coeficiente de atenuação gerados 

pelas análises de OCT antes e após a cimentação, irradiação (para os grupos irradiados) e 

cisalhamento. 

GRUPO Δµ (µm̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵ ¹) p 

VV3 
-0,0357

b

 
NS 

RU3 
-0,471

c

 
NS 

RV3 
-1,478

b

 
NS 

VV3,5 
-0,866

b

 
NS 

RU3,5 
-2,934

b

 
**** 

RV3,5 
-1,177

b

 
NS 

CVV3 
-0,889

c

 
NS 

CRU3 
-0,866

b

 
NS 

CRV3 
-0,968

c

 
NS 

CVV3,5 
-1,580

b

 
NS 

CRU3,5 
-1,682

b

 
NS 

CRV3,5 
-1,988

c

 
**** 

 

****diferença estatística significante para p<0,05 

a. Teste de classificações sinalizadas de Wilcoxon  

b. Com base em classificações positivas  

c. Com base em classificações negativa 

Fonte: autora da dissertação. 

  



78 
 

Figura 54: Imagens de OCT e MEV (aumento original de 4000X) do grupo VV3. A: imagem 

do OCT antes da cimentação, irradiação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da 

cimentação, irradiação e cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação, irradiação e 

cisalhamento e D imagem do MEV depois cimentação, irradiação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 55: Imagens de OCT e MEV (aumento origina de 4000X) do grupo RU3. A: imagem 

do OCT antes da cimentação, irradiação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da 

cimentação, irradiação e cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação, irradiação e 

cisalhamento e D imagem do MEV depois cimentação, irradiação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação.  
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Figura 56: Imagens de OCT e MEV (aumento original de 4000X) do grupo RV3. A: imagem 

do OCT antes da cimentação, irradiação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da 

cimentação, irradiação e cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação, irradiação e 

cisalhamento e D imagem do MEV depois cimentação, irradiação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Figura 57: Imagens de OCT e MEV (aumento original de 4000X) do grupo VV3,5. A: imagem 

do OCT antes da cimentação, irradiação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da 

cimentação, irradiação e cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação, irradiação e 

cisalhamento e D imagem do MEV depois cimentação, irradiação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação  
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Figura 58: Imagens de OCT e MEV (aumento original de 4000X) do grupo RU3,5. A: imagem 

do OCT antes da cimentação, irradiação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da 

cimentação, irradiação e cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação, irradiação e 

cisalhamento e D imagem do MEV depois cimentação, irradiação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Figura 59: Imagens de OCT e MEV (aumento original 4000X) do grupo RV3,5. A: imagem do 

OCT antes da cimentação, irradiação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da cimentação, 

irradiação e cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação, irradiação e cisalhamento e 

D imagem do MEV depois cimentação, irradiação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação  
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Figura 60: Imagens de OCT e MEV (4000X) do grupo CVV3. A: imagem do OCT antes da 

cimentação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da cimentação e cisalhamento, C: 

imagem do MEV antes cimentação e cisalhamento e D imagem do MEV depois cimentação e 

cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Figura 61: Imagens de OCT e MEV (aumento original 4000X) do grupo CRU3. A: imagem do 

OCT antes da cimentação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da cimentação e 

cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação e cisalhamento e D imagem do MEV 

depois cimentação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação 
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Figura 62: Imagens de OCT e MEV (aumento original 4000X) do grupo CRV3.A: imagem do 

OCT antes da cimentação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da cimentação e 

cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação e cisalhamento e D: imagem do MEV 

depois cimentação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Figura 63: Imagens de OCT e MEV (aumento original 4000X) do grupo CVV3,5 A. A: imagem 

do OCT antes da cimentação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da cimentação e 

cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação e cisalhamento e D: imagem do MEV 

depois cimentação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação  
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Figura 64: Imagens de OCT e MEV (aumento original 4000X) do grupo CRU3,5. A: imagem 

do OCT antes da cimentação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da cimentação e 

cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação e cisalhamento e D: imagem do MEV 

depois cimentação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

  



89 
 

Figura 65: Imagens de OCT e MEV (aumento original 4000X) do grupo CRV3,5. A: imagem 

do OCT antes da cimentação e cisalhamento, B: imagem do OCT depois da cimentação e 

cisalhamento, C: imagem do MEV antes cimentação e cisalhamento e D: imagem do MEV 

depois cimentação e cisalhamento. 

 

Fonte: autora da dissertação 

 

5.6 Análise de temperatura 

 
 Para a análise de temperatura e sua correlação com a espessura de esmalte após o teste 

Kolmogorov-Smirnova, os dados foram classificados como paramétricos e realizamos uma 

análise de variância múltipla com 3 fatores: irradiação, tipo de cimento resinoso e local que foi 

colocado o termopar. Considerando o nível de significância de 5%, não houve interação entre 

os 3 fatores e nem entre 2 fatores, com isso foi avaliado o efeito principal de cada fator. Apenas 

irradiação ou instrumento rotatório diamantado (não laser) para os grupos controle, apresentou 

diferença significativa (P <0,001). 
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Tabela 11: Análise de variância múltipla comparando 3 fatores: irradiação, tipo de cimento 

resinoso e local que foi colocado o termopar. Apenas irradiação ou instrumento rotatório 

diamantado (não laser) para os grupos controle, apresentou diferença significativa (p = 0,000). 

 

 p 

Cimento NS 

Tratamento **** 

Local NS 

Cimento * Tratamento NS 

Cimento * Local NS 

Tratamento * Local NS 

Cimento * Tratamento * Local NS 

****diferença estatística significante para p < 0,05 

Fonte: autora da dissertação 
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Tabela 12: Teste de Comparações Múltiplas de Bonferroni comparando os grupos e mostrando 

que todos apresentaram diferença estatística. Em vermelho estão indicados os grupos em que 

observamos diferença estatística com p < 0,05. 

Tipo de variável 

Média Δt 

(˚C) Desvio padrão Erro padrão  p 

Instrumento 

rotatório 

diamantado (IRD) 

3,5 W 2,17* 0,809 0,362 **** 

3 W 3,36* 0,809 0,362 **** 

      

3,5 W IRD -2,17* 0,809 0,362 **** 

3 W 1,18* 0,934 0,418 **** 

      

3 W IRD -3,36* 0,809 0,362 **** 

3,5 W -1,18* 0,934 0,418 **** 

****diferença estatística significante para p < 0,05 

Fonte: autora da dissertação 

 

 O Teste de Comparações Múltiplas de Bonferroni, indicou que todos os grupos 

(irradiação) apresentaram diferença estatística, ou seja, independentemente do tipo de cimento 

e local, o uso de instrumento rotatório diamantado para remover as facetas apresenta maiores 

valores médios de temperatura. A irradiação com 3,5 W de potência média também apresentou 

valores significativamente maiores do que a irradiação com 3 W. Na tabela 13 observamos que 

as médias do aumento de temperatura decrescem na seguinte sequência: instrumento rotatório 

diamantado, 3,5 W e 3 W. 

 Para avaliar a espessura do esmalte em relação aos demais fatores, a análise de variância 

múltipla considerando 2 fatores (cimento e tratamento) com nível de significância de 5%, não 

houve interação entre cimento e irradiação. Também não foram significativos os efeitos 

principais de cada fator, ou seja, não houve nenhuma diferença na média de espessura do 

esmalte e este não interferiu nos demais fatores analisados, tabela 14.  

  



92 
 

Tabela 13: Variações de temperatura médias durante a irradiação a laser e o uso de instrumento 

rotatório diamantado (IRD) nos grupos controles. 

 Tipo de variável N Média (˚C) Desvio Padrão Erro Padrão 

Instrumento 

rotatório 

diamantado (IRD) 

90 4,559 2,469 0,260 

3,5 W 45 2,388 1,429 0,213 

3 W 45 1,201 0,975 0,145 

Fonte: autora da dissertação 

 

Tabela 14: Análise de variância múltipla considerando 2 fatores, cimento e tratamento em 

relação a espessura do esmalte. Não houve interação entre estes fatores. 

Tipo de variável P 

Cimento NS 

Tratamento NS 

Cimento* 

Tratamento 

NS 

 

Fonte: autora da dissertação 
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6 DISCUSSÃO  

 

 Os estudos sobre remoção de facetas com laser iniciaram a mais de um década em 2007 

por Broome(88)..Neste trabalho, o laser Er,Cr:YSGG foi utilizado para remover cerâmicas 

feldspática. Mesmo sendo um estudo pioneiro, o autor sugere que a energia do laser passa pela 

cerâmica para interagir com a interface cerâmica-resina, onde excita seletivamente as moléculas 

de água na resina, fato este observado também por Morford et al(11) em 2011. 

 No primeiro trabalho in vitro realizado com o tema trabalho, os autores utilizaram o laser 

de Er:YAG para remover facetas de incisivos humanos e determinaram as características de 

absorção na faixa espectral do infravermelho, do cimento resinoso utilizado através da técnica 

de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier FTIR (Fourier transform 

infrared spectroscopy). A técnica de FTIR revelou uma banda intensa provavelmente 

relacionada à presença de sílica (1100 cm-1) e também determinaram que folheados de EE 

(leucita vitrocerâmica) não possuem bandas características de absorção de H₂O e OH
-
 (3750-

3640 cm-1 e 3600-3400 cm-1, respectivamente). As facetas de cerâmica prensadas 

demonstraram as mesmas bandas de absorção característicos (uma banda forte de sílica pode se 

sobrepor a uma banda de fosfato, uma vez que a faceta contém pequenas quantidades de fosfato 

e sem bandas de absorção de água. Assim, os autores previram que os fótons do laser de 

Er:YAG não são absorvidos, mas podem ser transmitidos através do laminado de porcelana. 

Assim, da mesma forma que em nosso trabalho estes autores utilizaram o cimento resinoso 

RelyX e observaram que o mesmo absorve fótons do laser de Er:YAG , ocorrendo a fotablação 

deste cimento, o que confirma nossos achados por meio das imagens geradas pelo MEV no 

aumento original de 4000X(figura 57D e 59D) nas quais observamos fotoablação do cimento 

resinoso. Nestas imagens observa-se que a fotoablação ocorreu apenas no cimento resinoso e 

os prismas de esmalte permaneceram intactos. As alterações morfológicas nos prismas de 

esmalte observadas nestas imagens, não foram observadas nos grupos nos quais foi utilizado o 

cimento RelyX U200 (grupos RU3 E RU3,5). Isso mostra que as alterações promovidas na 

superfície do esmalte nos grupos cimentados com Variolink Veneer e RelyX Veneer se devem 

principalmente ao condicionamento ácido(82)(83) e não pelo calor gerado pela absorção da 

radiação laser. Para ter certeza desta afirmação e correlacionar com os estudos já citados, 

utilizamos um cimento auto-adesivo para comparação (Rely X U200). Embora este cimento 

não seja indicado pelo fabricante para o uso da cimentação de facetas, queríamos remover 

quaisquer dúvidas relacionadas à alteração morfológica ocorrida no esmalte, ou seja, para não 
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concluir erroneamente que esta alteração poderia ter sido causada pelo aumento da temperatura 

durante à irradiação do laser. Também não houve outras alterações morfológicas que pudessem 

ser causadas pelo aquecimento, como rachaduras, derretimento ou carbonização. Sendo assim, 

o laser causa fotoablação apenas no cimento resinoso e nenhuma alteração morfológica nos 

prismas de esmalte. 

 Em 2014, Rechmann et at (26) e Rechmann et al (27) publicaram dois artigos sobre a 

remoção de coroas de zircônia e dissilicato de lítio com o laser Er:YAG. Conforme realizado 

por Morford et al(11), estes autores realizaram análises por meio de espectroscopia FTIR e 

também constataram que a cerâmica não possuía bandas de absorção de água, mas o cimento 

resinoso apresentava ampla banda de absorção para H2O e grupo hidroxila. Além disso, eles 

descobriram que, dependendo da espessura da cerâmica, ela transmite entre 21% a 60% da 

energia incidente do laser (para os grupos EE-IPS Empress Esthetic-e E.max CAD), enquanto 

o E.max e o material ZirCAD transmitiu apenas 5% a 10% da energia incidente. 

 Zhang et al (33) utilizaram o laser de Er:YAG para remover 12 facetas cerâmicas cuja 

composição não foi detalhada pelos autores e assim como nós, realizaram uma análise 

morfológica do esmalte irradiado pelas imagens geradas pelo MEV e também constataram que 

a remoção ocorreu sem ablação ou danos a qualquer estrutura dentária. No entanto, este trabalho 

não apresentava grupos controle para comparar as análises morfológicas, como encontrado no 

trabalho de Zanini et al (36), trabalho publicado pelo nosso grupo com o estudo piloto desta 

dissertação. 

 O método de varredura utilizado para as irradiações com o laser de Er,Cr:YSGG em nosso 

trabalho com movimentos horizontais paralelos à superfície, foi descrito por Oztoprak et al(2) é 

utilizado em diversos trabalhos da literatura, sendo também descrito pelo mesmo autor em 

estudo realizado para a remoção de braquetes cerâmicos policristalinos (84). Este autor e Iseri et 

al.(1) em 2014 usaram o laser de Er:YAG em discos de dissilicato de lítio colados a incisivos 

bovinos com cimentos resinosos. Ambos os trabalhos realizaram testes de resistência ao 

cisalhamento e concluíram que o laser reduz as tensões de cisalhamento dos cimentos resinosos 

quando comparados aos grupos não irradiados, igualmente ao trabalho de Alikhasi et al(94) , 

confirmando também nossos achados de que nos testes de resistência de união por 

cisalhamento, nos quais todos os grupos controles tiverem valores maiores de cisalhamento 

quando comparada aos grupos irradiados a laser, sendo estatisticamente diferente (p < 0,05) 

nos grupos CVV3 e VV3, RU3 e CRU3, RU3,5 e CRU3,5, e os sistemas total-etch (Variolink 

Veneer e Rely X Veneer, tiveram maiores forças de cisalhamento quando comparado ao sistema  

self-etch (Rely XU200) concordando com o estudo de Yilmaz et al (93). 
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 O estudo de Albalkhi et al (8) observou que os padrões de fratura predominantes foram 

adesiva e coesiva, já Giraldo-Cifuentes et al (34) utilizaram o laser Er,Cr:YSGG e constataram 

que o padrão de fratura foi predominantemente adesivo. Em nosso trabalho nos grupos com 

irradiação a laser de 3 W de potência média, as fraturas foram predominantemente do tipo 

adesiva, nos grupos com irradiação a laser de 3,5W as fraturas foram predominantemente do 

tipo coesiva. Já nos grupos controle observamos uma variação entre os 3 padrões de fratura 

variando confirme o tipo de cimento resinoso, sendo que os grupos CRU3 e CRU3,5 nenhuma 

fratura coesiva ocorreu, provavelmente por se tratar de um cimento autoadesivo. Já nos grupos 

irradiados que utilizamos este cimento, ocorreram fraturas coesivas, provavelmente pela 

dissipação de forças irregulares durante o cisalhamento ao longo da junção 

faceta/cimento/dente por causa das irregularidades causadas pela irradiação a laser ao longo do 

cimento resinoso. O autor Van Noort et al (52) relata em seu estudo que a geometria da interface 

testada, a natureza da carga aplicação, presença ou ausência de sistema adesivo, bolhas de ar, 

rugosidade na superfície e espessuras não uniformes de sistema adesivo podem levar a este 

estresse não uniforme. A distribuição não homogênea das forças ocasiona diferentes padrões 

de fraturas, podendo ser: adesiva, coesiva ou mista(52). Karagoz-Yildirak et al(30) também 

analisou o padrão de fratura e concluíram que a irradiação foi um método eficaz para a remoção 

de restaurações cerâmicas e sugeriram que existe uma relação entre os valores de resistência de 

união e os tipos de falha. 

 Nosso trabalho foi pioneiro no uso das análises de EDS e OCT, dados estes já publicados 

na literatura com os resultados de nosso estudo piloto em 2020 (36). O resultado das medidas 

com a técnica de EDS comprovou, por meio dos valores de elementos químicos presentes no 

esmalte e nos cimentos resinosos, que após a remoção das facetas observamos cimento 

resinosoresidual, que mesmo ocorrendo a fotoablação, a mesma não ocorre em toda a superfície. 

Já o OCT sugere alterações ópticas no esmalte, uma vez que a técnica utiliza o sinal 

retroespalhado para obter informações ópticas de tecidos biológicos, os quais estão relacionados 

à sua composição química, organização microestrutural, rugosidade e outros aspectos 

morfológicos. O cálculo do coeficiente de atenuação óptica está relacionado à perda de 

microdureza do esmalte e da dentina e está frequentemente associado à análise de lesões de 

cárie. Além disso, pode estar relacionado a alterações químicas resultantes do aquecimento, 

como as causadas por lasers de alta potência.(85). Observamos diferenças estatísticas nos grupos 

CRU3 e CRV3,5. Este fato pode ser justificado de duas maneiras: primeiro, parte do cimento 

resinoso permaneceu nas superfícies, impedindo a passagem da luz ou aumentando a dispersão 

da luz e, consequentemente, aumentando o coeficiente de atenuação óptica. Por outro lado, o 
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calor gerado pela irradiação a laser pode ter causado uma mudança química nos espaços 

interprismáticos. Estas mudanças químicas são dependentes do aumento da temperatura e 

iniciam principalmente com a remoção da água e carbonato (86), ou seja, a mudança 

interprismática observada nas imagens nos indica que o laser pode causar alguma alteração 

nestes prismas, no entanto, não é suficiente para alterar a morfologia da superfície.  

 O laser de Er,Cr:YSGG tem forte interação com os grupos hidroxila presentes nas 

moléculas do cimento resinoso. A profundidade de penetração óptica dos lasers de érbio é de 

apenas alguns micrômetros, mas a penetração térmica é muito maior do que a penetração óptica. 

 Para avaliar este aumento de temperatura e comparar com os achados da literatura, nosso 

trabalho evoluiu para a segunda parte do experimento no qual observamos que 

independentemente do tipo de cimento e local em que o termopar for colocado (intrapulpar, 

vestibular ou interproximal), o uso de instrumento rotatório diamantado para remover as facetas 

apresenta maiores valores médios de temperatura (4,55 °C). A irradiação com potência média 

de 3,5W (2,38 °C) também apresenta valores significativamente maiores do que os da irradiação 

com 3W (1,20 °C). Phillips (25) em 2012 realizou uma análise de temperatura durante a 

irradiação a laser com o Er,Cr:YSGG e concluiu que alguns protocolos podem aumentar a 

temperatura da polpa mesmo com o uso do refrigerante, pois durante a retirada das próteses o 

jato de água fica retido na superfície, enquanto os fótons aquecem a camada de cimento e, 

portanto, não há água naquele local. Assim, o efeito de resfriamento do spray ar-água deve 

eventualmente atingir a interface do cimento resinoso; entretanto, por um curto período após a 

aplicação inicial, o laser sozinho sem qualquer efeito de resfriamento externo. Por esta razão, 

o autor concluiu que não seria surpreendente descobrir que as mudanças de temperatura 

intrapulpar durante a remoção da faceta com laser seriam maiores do que as mudanças de 

temperatura intrapulpar durante a preparação da cavidade usando os mesmos protocolos a laser. 

Em 2015, Rechmann et al (28)também realizaram uma análise de temperatura durante a 

remoção de coroas de cerâmica com um laser de Er:YAG e detectaram um aumento de 5,4 ° ± 

2,2 °C na temperatura na interface cerâmica-cimento durante a remoção. Diante dos resultados 

reportados, ressalta-se a importância da utilização de protocolos corretos de laser para evitar 

danos irreversíveis à polpa levando em consideração o estudo clássico de Zach & Cohen (20) 

que afirmam que o aumento da temperatura da polpa não pode ultrapassar 5,5 °C e o estudo de 

Baldissara et al (58) que realizou um estudo histológico em humanos e complementou seus 

achados com um estudo in vitro revelando que não ocorreu necrose pulpar  em dentes 

submetidos a temperaturas de até 50,4°C, sendo que esta corresponde a uma variação de 

temperatura de 11,2°C no estudo in vitro. Ambos os estudos acima enfatizam a importância da 
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refrigeração no momento da irradiação, além de mostrar que outros fatores como a espessura 

do cimento cerâmico e resinoso, bem como o tempo de irradiação e quantidade de energia 

entregue pode ter uma relação positiva com o aumento da temperatura. Os valores médios de 

temperatura encontrados em nosso trabalho ficaram abaixo de 5,5°C para os grupos em que foi 

utilizada a radiação à laser, o uso de irrigação foi realizada criteriosamente, fato esse que nossos 

resultados diferem dos outros estudos. Já nos grupos em que foi utilizado instrumento rotário 

diamantado observamos que o aumento de temperatura pode ultrapassar os valores de limite de 

segurança preconizados por  Zach & Cohen (20) . Também avaliamos se a espessura do esmalte 

interferia de alguma forma no aumento de temperatura e constatamos que não houve interação. 

Nosso estudo de análise temperatura correlacionando com a espessura do esmalte é pioneiro na 

área, além de termos uma metodologia criteriosa com termopares de resposta rápida tipo K com 

espessura de 127 µm e presença de grupos controles utilizando o instrumento rotatório 

diamantado.  Golob-Deeb et al(95) também analisou os aumentos de temperatura durante a 

remoção de zircônias com laser Er:YAG e Er,Cr:YSGG e observou mudanças médias de 

temperatura de 1,40 ± 1,36 °C para o laser Er:YAG e 2,2 ± 0,99 °C para o laser Er,Cr:YSGG, 

concluindo que todas as temperaturas pulpares observadas permaneceram dentro de uma faixa 

segura, mas salienta que esses aumentos de temperatura devem ser interpretados com cautela, 

pois sofrem influência de outros fatores, como as temperatura do ambiente e água durante as 

irradiações. Além desse estudo, Alikhasi et al(94) também observou em seu trabalho que o 

aumento da temperatura intrapulpar foi inferior a 1 °C em todos os grupos de sua pesquisa.  

 Encontramos na literatura variações do uso do laser para remoção de cerâmicas. Grzech-

Lesniak et al(31) utilizaram o laser de Er:YAG para remover coroas de dissilicato de lítio e 

abutments de titânio e em novembro de 2019 os mesmos pesquisadores publicaram um artigo 

também usando o laser de Er:YAG para remover coroas de dissilicato de lítio cimentadas em 

abutments de zircônia(32). Rabelo et al.(35)utilizaram o laser de Er,Cr:YSGG para remover 

facetas em dentes humanos submetidos à simulação de radioterapia in vitro por radiação gama. 

As imagens de MEV mostraram degradação da estrutura prismática do esmalte após irradiação 

gama + laser, o que sugere que o recondicionamento ácido para a colagem do novo laminado 

pode estar comprometido e, principalmente, que o protocolo de remoção do laminado a laser 

em um paciente submetido a radioterapia para tratamento do câncer de cabeça e pescoço, não 

deve ser o mesmo usado para pacientes normorreativos. 

 Podemos considerar uma limitação deste estudo, o fato de não termos testado facetas 

cerâmicas no tamanho e forma utilizados na reabilitação estética em pacientes. No entanto 

constatamos que remoção de faceta com laser é uma técnica promissora, pois se trata de uma 
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intervenção muito conservadora. Clinicamente, mudanças na duração da irradiação e também 

na integridade das facetas durante a remoção podem ocorrer principalmente devido ao preparo 

dental, diferenças na espessura dos cimentos ou mesmo no tipo de material utilizado na 

construção do laminado (feldspato, Emax e outras), fato também citado pelos autores Rezvaneh 

Ghazanfari et al (87) na conclusão da revisão sobre o tema. Portanto, de acordo com os resultados 

observados, pode-se sugerir que ambos os protocolos a laser são eficazes na remoção de facetas 

e não causam efeitos morfológicos e microestruturais prejudiciais ao esmalte, pois o 

refrigerante ar-água foi usado em todas as irradiações, o que impediu o aquecimento excessivo. 

 Mas os estudos na área devem avançar agora com o enfoque de como o esmalte já 

irradiado com laser de Er,Cr:YSGG irá reagir a uma nova cimentação já que a técnica de OCT 

mostrou alterações no coeficiente de atenuação do esmalte.(36) Karagoz-Yildirak et al(30) 

realizaram a recimentação com “redeboding” e constataram que a remoção das cerâmicas 

usando o laser de Er:YAG não afetou os valores da força de “redebonding”, mas .para o laser 

de Er:YAG. A importância em se pensar como irá funcionar a adesão em esmalte já irradiados 

se dá ao fato que os pacientes são submetidos a procedimento de reabilitação com facetas cada 

vez mais precoces, com maior chance de ser necessário refazer as facetas ao longo da vida. 

Considerando este fato, o uso da irradiação a laser com parâmetros adequados para a remoção 

das facetas pode ser considerado um benefício, pois reduz o risco de danos à superfície do 

esmalte causados pela remoção com instrumento rotatório diamantado. Além disso, eles geram 

menos desconforto tanto para o dentista como para o paciente. No entanto, deve-se ter cautela, 

pois existem poucos estudos que provam que é realmente eficaz sem causar danos ao substrato, 

a fim de deixar este substrato com condições ideais para novas cimentações adesivas. 

 Portanto, temos ao nosso alcance uma tecnologia que tem real potencial de sucesso clínico, 

mas deve ser utilizada com cautela e nos parâmetros adequados a cada situação. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 Nas condições de irradiação laser usadas neste trabalho, concluímos que os protocolos 

testados não mostraram alterações morfológicas nos prismas de esmalte após o debonding das 

facetas cerâmicas com laser de Er,Cr:YSGG. As alterações elementares após a remoção 

ocorreram devido ao remanescente de cimento resinoso encontrado na superfície do esmalte 

após da remoção. As alterações ópticas sugerem no tecido dental remanescente sugerem 

alterações no coeficiente de atenuação óptica, o que nos leva a acreditar que a utilização deve 

ser cautelosa a fim de se ter uma superfície viável para nova cimentação. 

 O padrão de fratura de remoção é predominantemente adesivo nos grupos com irradiação 

a laser 3W, coesiva nos grupos com irradiação a laser 3,5W e nos grupos controles observamos 

uma variação entre os 3 padrões de fratura conforme o tipo de cimento resinoso. 

 Nas análises de temperatura observamos que quando utilizamos instrumento rotatório 

diamantado o aumento de temperatura pode ultrapassar os valores de limite de segurança 

preconizados pela literatura (5,5 °C e 11 °C), diferentemente do laser que apresentou valores 

seguros para a polpa e tecidos periodontais. 
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