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Resumo
Objetivo: O presente estudo teve por objetivo comparar o tempo gasto in vitro pela ponta diamantada em
alta rotação e pelos lasers CO

2
 e Er:YAG na realização de apicectomias em dentes humanos extraídos.

Metodologia: Foram utilizados 36 dentes caninos, tratados endodonticamente e divididos aleatoriamente em
três grupos, de acordo com o instrumento de corte. A apicectomia foi realizada em 90 graus e a 3mm de
distância do extremo apical dos dentes. Resultados: Na análise das médias, o menor tempo gasto na
apicectomia ocorreu no grupo em que se utilizou ponta diamantada. Os testes estatísticos comprovaram
diferença estatisticamente significativa (p<0,01) entre os grupos em que se utilizou o laser e o grupo em que
se utilizou a ponta diamantada. Conclusão: Apesar de diferenças estatisticamente significativas no tempo
gasto para o corte apical, estas foram de apenas alguns segundos. Pode-se concluir que os três métodos
testados permitem agilidade na realização dos procedimentos cirúrgicos periapicais.
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Introdução

A apicectomia tem sido realizada tradici-
onalmente com a utilização de ponta diamantada.
No entanto, novas tecnologias, como o laser, vêm
sendo empregadas nestes procedimentos para au-
mentar os benefícios cirúrgicos, melhorando o
prognóstico clínico. Apesar de algumas vantagens,
como desinfecção do campo operatório, ausência
de vibração, vaporização da lesão periapical, mai-
or conforto para o paciente e propriedades antiin-
flamatórias e bioestimuladoras, o corte apical pa-
rece ser mais demorado com a utilização do laser.

Os principais tipos de lasers utilizados na
apicectomia são os de Er:YAG e CO

2
 pois, combi-

nados, apresentam como características: ação se-
letiva, capacidade bioestimuladora de reparação
tecidual e selamento dos túbulos dentinários (1).

O laser Er:YAG é bem absorvido no pico
do infravermelho da água, da hidroxila e da hidro-
xiapatita. A energia absorvida pelos tecidos duros
promove uma rápida elevação de temperatura e
pressão, causando microexplosões responsáveis
pela ablação tecidual. Pouca energia permanece
no tecido, o que evita dano térmico a ele (2,3).

Pesquisas têm constatado que o laser é
uma alternativa viável e com potencial para substi-
tuir as peças de mão e os micromotores, com dimi-
nuição de desconforto para os pacientes. O laser
Er:YAG (500mJ, 3Hz) promove menores danos tér-
micos aos tecidos dentais, quando comparado com
os lasers Nd:YAG (12,5W) e CO

2
 (4W, 5Hz). Consta-

tou-se, ainda, que os dois últimos promovem o se-
lamento dos túbulos dentinários, sendo recomen-
dada a aplicação do laser na terapia endodôntica e
na ablação do esmalte e da dentina (4)

Foram avaliados clinicamente 13 dentes
de oito pacientes em que o laser Er:YAG (250mJ,
8Hz) foi utilizado na obtenção da loja óssea e para
a apicectomia. Os autores observaram que a velo-

cidade de corte deste laser pareceu ser levemente
menor que nos métodos comuns (pontas diaman-
tadas em turbina de alta rotação). A lesão periapi-
cal reduziu radiograficamente. Não se verificou a
formação de espaços entre a guta-percha e as pa-
redes do canal. Concluíram que as vantagens da
aplicação do laser Er:YAG para apicectomia foram
ausência de vibração e desconforto, menor chan-
ce de contaminação da loja cirúrgica e redução do
risco de trauma aos tecidos adjacentes, quando
comparado aos métodos convencionais (5).

O laser Er:YAG (500mJ, 6Hz) foi utilizado
na apicetomia de um incisivo lateral superior em
paciente que apresentava fístula recorrente, na re-
gião apical. Após o corte do ápice, o mesmo laser
foi utilizado, de forma desfocada (200mJ, 10Hz),
na loja cirúrgica. Decorrida uma semana, foi re-
movida a sutura, quando os autores constataram
um excelente reparo tecidual. Para os pesquisado-
res, a utilização do laser na apicectomia apresen-
tou, entre outras vantagens: maior visibilidade; corte
preciso; remoção da lesão, em menor tempo, por
vaporização; ausência de ruídos e vibração; redu-
ção bacteriana; redução do estresse de pacientes e
dos profissionais (6).

Quando utilizado em canais radiculares e
em cirurgias paraendodônticas, o laser CO

2
 pro-

move coagulação, carbonização, volatilização, fu-
são dos tecidos dentários, esterilização e auxilia
na reparação periapical, por meio dos seus efeitos
bioestimuladores. A superfície dentária irradiada
mostra presença de crateras e fissuras, fusão não
homogênea e canalículos não perfeitamente obli-
terados. A superfície torna-se estéril, ácido-resis-
tente e com microdureza semelhante à do esmalte
(7-10).

O laser CO
2
 pode induzir fusão e recris-

talização da dentina e obliteração dos canalículos
dentinários, proporcionando uma superfície não-
porosa, com redução da permeabilidade dentiná-
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ria (11). Possui comprimento de onda de 10.600
nm, apresenta excelente afinidade pela água, nas
emissões contínuas (CW) ou superpulso (SP) e
pode induzir formação de dentina secundária. É
também eficaz no tratamento de lesões pré-malig-
nas e na obliteração de pequenos vasos sanguíne-
os; promove uma excelente hemostasia e permite
a visualização do campo operatório, com redução
de edema e dor pós-operatórios, diminuição da
possibilidade de disseminação de células anormais,
pouca contração e formação atenuada de cicatri-
zes. Este laser pode promover o selamento de ci-
catrículas e fissuras pela conversão de hidroxiapa-
tita em cálcio-orto-fosfato-apatita (2).

Alguns pesquisadores (7) aconselham a
utilização do laser CO

2
, com uma potência de 10W

e em modo contínuo, na cirurgia parendodôntica.
Já outros autores (12) utilizaram uma potência de
15W, em modo pulsátil, para avaliar os efeitos da
radiação do laser CO

2
, nos tecidos periapicais de

cães. A resposta tecidual foi avaliada histologica-
mente, após seis meses. Tanto os espécimes sub-
metidos ao laser como os do grupo controle apre-
sentaram reação periapical osteogênica.

Lesões periapicais com imagens radio-
gráficas de tamanhos variados foram tratadas ci-
rurgicamente, com auxílio do laser CO

2
, obten-

do-se 98% de sucesso. Os critérios avaliados fo-
ram a neoformação óssea periapical pelo aumen-
to na radiopacidade radiográfica (reavaliadas após
dois e seis meses) e ausência de sintomatologia
clínica (13).

O laser CO
2
 na cirurgia periapical pro-

move hemostasia (3W), vaporização tecidual (5W),
melhor visualização da área operada, esterilização
do ápice radicular contaminado (10W, em 2mm
do extremo apical), reduz a permeabilidade da
superfície dentinária (recristalização) radicular e a
dor pós-operatória (7,14).

Metodologia e Resultados

Foram utilizados 36 dentes caninos hu-
manos, tratados endodonticamente (15) e dividi-
dos aleatoriamente em três grupos: grupo A - api-

cectomia com laser CO
2
; grupo B – apicectomia

com laser Er:YAG; e grupo C – apicectomia com
ponta diamantada em alta rotação. O projeto foi
aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa institu-
cional.

Utilizou-se um cronômetro para marca-
ção dos tempos gastos para o corte apical. O cro-
nômetro foi acionado no momento em que inicia-
va o corte e pausado no momento em que o ex-
tremo apical se desprendia do restante da raiz den-
tal. As medições foram feitas até a grandeza de
segundo (s).

No grupo A, o laser CO
2
 foi utilizado no

modo contínuo (CW/SP), sem refrigeração, com
potência de 5W. A apicectomia foi realizada de
vestibular para lingual, com 90 graus de angula-
ção com o longo eixo dental, a 3mm do extremo
apical, mantendo-se a distância focal de aproxi-
madamente 12mm (2). A média do tempo gasto
foi de 31,42 s.

 No grupo B, o laser Er:YAG foi utilizado
no modo pulsátil, na freqüência de 10Hz, energia
de 400mJ,  e sob refrigeração constante do spray ar-
água. A apicectomia foi realizada de vestibular para
lingual, com 90 graus de angulação com o longo
eixo dental, a 3mm do extremo apical, mantendo-
se a distância focal de aproximadamente  8 a 10mm
(6). A média do tempo gasto foi de 36,92 s.

No grupo C, foi utilizada uma ponta dia-
mantada 4138, em turbina de alta rotação movida
por ar comprimido.  A apicectomia foi realizada
de vestibular para lingual, com 90 graus de angu-
lação com o longo eixo dental, a 3mm do extremo
apical (16). A média do tempo gasto foi de 14,42 s.

O gráfico 1 demonstra as aferições para
cada amostra apicectomizada. Na análise estatísti-
ca utilizou-se o teste ANOVA onde se constatou
que os grupos diferenciam entre si. Realizou-se,
então, o pós-teste de Tukey para comparações
múltiplas (17). Os grupos A e C (p<0,01); e, B e C
(p<0,01) apresentaram diferenças estatísticas entre
eles. Em relação à média dos tempos gastos, em
ordem crescente, temos o grupo C (ponta diaman-
tada); o grupo A (laser de CO

2
); e o grupo B (laser

de Er:YAG.
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Discussão
A apicectomia foi realizada em 90 graus

e a 3mm do extremo apical porque,  nestas angu-
lação e distância, ocorre menor microinfiltração
quando comparadas com ângulos de ressecção
apical inclinados. O número de túbulos dentinári-
os seccionados e expostos é menor e tem-se mais
segurança quanto à remoção do delta apical (16,18-
24).

Para a apicectomia realizada com o laser
Er:YAG, utilizou-se 400mJ e 10Hz como parâme-
tros, estando de acordo com outros protocolos
estabelecidos (25-27).

No corte apical com o laser CO
2
, utilizou-

se 5W em modo superpulso, com posterior remo-
ção da carbonização por curetagem e irrigação com
solução de cloreto de sódio a 0,9% (7,20).

Os lasers CO
2
 e Er:YAG mostraram ser

eficientes, precisos e de fácil manuseio no corte
apical, de acordo com outros estudos (2-6,11,28,29).

Conclusões

Nesta pesquisa, pode-se comprovar que não
só o laser Er:YAG, mas também o laser CO

2
 deman-

dam por um maior tempo na realização de apicecto-
mias. Porém, as diferenças no tempo gasto para o

corte apical foram de apenas alguns segundos. Ob-
servou-se também que todos os métodos testados
promovem o corte apical com rapidez e eficácia,
porém de maneiras próprias e diferenciadas. O laser
Er:YAG corta a dentina por foto-ablação por micro-
explosões; o laser CO

2
, por meio de foto-ablação

por vaporização tecidual; e a ponta diamantada por
desgaste dentinário. Assim sendo, a escolha do mé-
todo de corte nas cirurgias paraendodônticas baseia-
se na experiência profissional e nas facilidades de
disponibilidade de equipamentos.
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