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Análise comparativa das técnicas de desobturação ultrassônica e com o
laser Diodo de alta intensidade, em função do tempo e quantidade de
material removido
Comparative analysis of ultrasonic and Diode laser technique on
gutta-percha removal, according to the time and amount of removed material
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Resumo
Introdução – O objetivo deste estudo foi comparar duas técnicas de desobturação (ultrassônica

e com laser de Diodo 810 nm) em relação ao tempo gasto para atingir o CRT (comprimento real de
trabalho) e quantidade de material removido. Material e Métodos – Utilizaram-se 50 canais simula-
dos, obturados com três diferentes técnicas (termocompactação por McSpadden com guta-percha
convencional e com guta-percha TP e por condensação lateral). Dividiu-se a amostra em dois gru-
pos. O Grupo G1, desobturado com ponta de ultra-som, que penetrava com movimento de transla-
ção ao redor do canal até chegar ao CRT, foi dividido em três subgrupos conforme a técnica de
obturação: G1Mc (McSpadden e guta-percha convencional), G1Mt (McSpadden e guta-percha
TP) e G1Cl (condensação lateral). No Grupo 2 (G2) foi utilizado o laser de Diodo (3W em modo
contínuo) para desobturação, penetrando a fibra no canal pelo centro da obturação com movimen-
to de entrada e retrocesso pontual e leve até alcançar o CRT e com movimentos helicoidais ápico-
coronais na retirada da fibra. Este também foi dividido em três subgrupos segundo as técnicas de
obturação (G2Mc, G2Mt e G2Cl). As massas dos canais foram mensuradas antes e após a
desobturação, calculando-se a diferença das massas. Também foi medido o tempo necessário pa-
ra se alcançar o CRT pré-estabelecido (22 mm). Realizou-se análise de variância ANOVA. Resul-
tados – Com relação à diferença de massa houve significância estatística (p = 0,001) entre os gru-
pos G1Cl>G2Cl, G1Mc>G2Mc e G1Mt>G2Mt. Com relação ao tempo (p = 0,001) também houve
diferença estatisticamente significante sendo G1Mc>G2Mc, G1Mt>G2Mt e G1Cl>G2Cl. Conclusão
– Ambas as técnicas são válidas para a remoção de material obturador, sendo que a técnica
ultrassônica removeu maior quantidade de guta-percha, enquanto que o laser de Diodo alcançou o
comprimento de trabalho em menos tempo, independente da técnica obturadora.
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Abstract
Introduction – The aim of this study was to compare two gutta-percha removal techniques

(ultrasound and with Diode laser – 810 nm), analyzing the time spent to reach the work length and
the amount of removed material. Material and Methods – Fifty simulated canals filled with three
different techniques (McSpadden with conventional and TP gutta-percha and lateral condensation)
were divided in two groups. The Group G1 was desobturaded with an ultrasound tip, which
penetrated with translation movement around the canal to achieve the work length. It was divided in
three subgroups, according to the filling technique: G1Mc (McSpadden and conventional gutta-
percha), G1Mt (McSpadden and gutta-percha TP) and G1Cl (lateral condensation). The Group 2
(G2) used the Diode laser (3W in continuous wave), penetrating the fiber in the center of the canal
with punctual and gentle entrance movements until the work length was reached and with
translation movements on the fiber removal. This group was also divided in three subgroups
according to the filling technique (G2Mc, G2Mt and G2Cl). The canals mass were measured before
and after the filling removal, calculating the mass difference. It was also measured the necessary
time to reach the established work length (22 mm). The results were statistically analyzed using
one-way ANOVA test. Results – Regarding the mass difference average, there were significant
statistical differences (p = 0,001) between the groups: G1Cl>G2Cl, G1Mc>G2Mc and G1Mt>G2Mt.
Regarding time (p = 0,001), there were also significant statistical differences: G1Mc>G2Mc,
G1Mt>G2Mt and G1Cl>G2Cl. Conclusion – Both techniques are useful to remove the filling material,
and the ultrasonic technique removed a larger amount of gutta-percha, while the Diode laser
reached the work length in less time, independent of the obturation technique.
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Introdução

A reintervenção endodôntica se faz necessária nos
casos em que a terapia inicial não atingiu o sucesso es-
perado. Para isso, a desobturação do sistema de canais
radiculares é o primeiro passo tomado, a fim de remo-
ver o preenchimento endodôntico, para posterior rede-
sinfecção, modelagem e nova obturação3. Porém, tal
manobra não é simples nem rápida, sendo extrema-
mente complicada em algumas situações4. No intuito de
otimizar o processo de remoção do material obturador,
têm sido utilizados solventes químicos que amolecem a
guta-percha, facilitando sua retirada, mas que também
são tóxicos e podem agredir os tecidos periapicais11.
Na tentativa de remoção de material obturador e li-

mas intencionalmente fraturadas, Yu et al.12 (2000) obti-
veram bons resultados em 70% dos casos de retirada
de guta-percha, mas com um aumento expressivo da
temperatura pelo uso do laser de Nd:YAG. Vicucic et
al.10 (2003) avaliaram o uso do laser de Nd:YAG na re-
moção de guta-percha, associado ou não ao uso de
solventes. Na comparação entre os Grupos, os melho-
res resultados foram alcançados quando se utilizou
apenas o laser. O uso do laser de Nd:YAG na remoção
de guta-percha também foi proposto por Anjo et al.1
(2004), que obtiveram resultados estatisticamente signi-
ficantes em relação ao tempo de trabalho, quando com-
pararam com a técnica convencional.
A utilização do ultra-som foi avaliada por Aun e Santos2

(1989) na remoção do material obturador, in vitro. Com-
parando com a técnica manual e com a associação entre
esses métodos, puderam concluir que os melhores resul-
tados quanto ao tempo de trabalho e material removido
foram alcançados quando associaram os dois métodos.
Com a finalidade de promover a desobturação do tra-

tamento endodôntico sem o uso de solventes, pode-se
então abrir mão da utilização de aparelho ultrassônico e
do laser de Diodo de alta intensidade, que tem a pre-
missa de diminuir o tempo gasto para alcançar o com-
primento de trabalho, além de iniciar a remoção do ma-
terial obturador.

Material e Métodos

Foram utilizados 50 canais simulados, obturados com
três técnicas diferentes, com um comprimento real de
trabalho pré-estabelecido em 22 mm.
Vinte canais foram obturados pela técnica de termo-

compactação por McSpadden com a utilização de guta-
percha convencional. Outros 20 também foram obtura-
dos com termocompactação por McSpadden, mas utili-
zando-se a guta-percha TP. Por fim, 10 canais foram
obturados com a técnica da condensação lateral. Divi-
diu-se a amostra em dois Grupos, segundo a técnica de
desobturação dos canais simulados.
O Grupo 1 (G1) teve seus canais desobturados com

ponta de ultra-som indicada para Endodontia, que pe-
netrava no interior dos canais com movimento de trans-
lação ao redor das paredes até chegar ao CRT. Este

grupo foi dividido em três subgrupos, conforme a
técnica de obturação utilizada.
G1Mc: obturação com McSpadden e guta-percha

convencional
G1Mt: obturação com McSpadden e guta-percha TP
G1Cl: obturado pela técnica decondensação lateral.
Já no Grupo 2 (G2), utilizou-se o laser de Diodo de al-

ta intensidade, com comprimento de onda de 810 nm,
modelo LaserSmile (Biolase Technology, Inc.) (3W em
modo contínuo), penetrando no canal pelo centro da
obturação com movimento de entrada e retrocesso pon-
tual e leve até alcançar o CRT e com movimentos heli-
coidais ápico-coronais na retirada da fibra. Este tam-
bém foi dividido em três subgrupos, como no Grupo 1,
segundo as técnicas de obturação (G2Mc, G2Mt e
G2Cl). As massas dos canais foram medidas antes e
após a desobturação, com a utilização de balança de
precisão, para calcular a diferença entre as massas ini-
cial e final. Também foi medido o tempo necessário pa-
ra se alcançar o CRT pré-estabelecido (22 mm).

Resultados

A Tabela 1 mostra a média das massas iniciais e fi-
nais dos grupos experimentais, além das diferenças en-
tre estas. O subgrupo G1Mt, obturado com McSpadden
e guta-percha TP e desobturado com ultra-som, obteve
a maior média da diferença entre as massas iniciais e fi-
nais, seguido pelos grupos G1Mc, G1Cl, G2Mt, G2Mc e
G2Cl, nessa ordem.
Na análise estatística entre os Grupos 1 (ultra-som) e 2

(laser de Diodo), utilizando a análise de variância
ANOVA (um critério) com Tukey, houve diferença estatis-
ticamente significantes entre os subgrupos
G1Mc>G2Mc (Gráfico 1), G1Mt>G2Mt (Gráfico 2) e
G1Cl>G2Cl (Gráfico 3), sendo p = 0,01.
A Tabela 2 mostra a média do tempo gasto para se al-

cançar o CRT pré-estabelecido nos grupos experimentais.
O subgrupo G2Mt, obturado com McSpadden e guta-per-
cha TP e desobturado com o laser de Diodo, obteve a me-
nor média de tempo para alcançar o CRT, seguido pelos
grupos G2Cl, G2Mc, G1Mt, G1Cl e G1Mc, nessa ordem.
Na análise estatística entre os Grupos 1 (ultra-som) e

2 (laser de Diodo), utilizando a análise de variância
ANOVA (um critério) com Tukey, houve diferenças esta-
tisticamente significantes entre os subgrupos G1Mc >
G2Mc (Gráfico 4), G1Mt > G2Mt (Gráfico 5) e G1Cl >
G2Cl (Gráfico 6), sendo p = 0,01.

Discussão

As mais diferentes técnicas já foram adotadas na ma-
nobra de remoção do material obturador na reinterven-
ção endodôntica. Vários solventes químicos, como o clo-
rofórmio, xilol, eucaliptol e óleo de casca de laranja, já
foram utilizados com o intuito de amolecer a guta-percha
para facilitar sua remoção. Entretanto, esses compostos
devem ser manipulados com extremo cuidado, evitando
o extravasamento pelo forame apical, o que certamente
culminaria em um quadro de irritação dos tecidos peria-
picais, devido à citoxicidade desses materiais6,9.
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Tabela 2. Média dos tempos gastos para alcançar o CRT
(22 mm)

tempo (s)

G1Mc 67.4890
G1Mt 27.8560
G1C1 40.3616
G2Mc 25.8240
G2Mt 12.5780
G2Cl 15.2878
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Gráfico 1. Comparação entre as diferenças das médias das
massas inicial e final (G1Mc e G2Mc – g)

Gráfico 2. Comparação entre as diferenças das médias das
massas inicial e final (G1Mt e G2Mt – g)

Gráfico 3. Comparação entre as diferenças das médias das
massas inicial e final (G1CI e G2CI – g)

Gráfico 4. Comparação entre as médias dos tempos do
G1Mc e G2Mc (s)

Tabela 1. Média das massas inicial e final dos grupos
Idade Média massa Média massa Diferença das

inicial (g) final (g) médias (g)

G1Mc 3.9921 3.9314 0.0607
G1Mt 4.0792 4.0089 0.0703
G1Cl 4.1013 4.0487 0.0526
G2Mc 4.0128 3.9959 0.0169
G2Mt 3.8413 3.8164 0.0249
G2Cl 3.8872 3.8715 0.0157



Gráfico 5. Comparação entre as médias dos tempos do
G1Mt e G2Mt (s)

A fim de sanar este problema, pode-se utilizar outras téc-
nicas para a remoção do material obturador, como a ener-
gia laser. Como no trabalho realizado por Anjo et al.1 (2004)
no qual se utilizou o laser de Nd:YAG, os resultados conse-
guidos neste estudo com o laser de Diodo na remoção do
material obturador foram satisfatórios, no que se diz
respeito ao tempo de trabalho para se alcançar o CRT.
Entretanto, a técnica de desobturação com o laser

não obteve bons resultados quando se mensurou a
quantidade de guta-percha removida, resultado esse
que confronta os alcançados com os autores supracita-
dos, que obtiveram remanescentes de menos de 5% de
material obturador nos grupos onde se utilizou o laser.
Neste estudo não foi utilizado nenhum tipo de solven-

te químico para facilitar a desobturação. Tal condição é
validada pelos resultados encontrados por Viducic et
al.10 (2003), que mostraram que a associação do sol-
vente ao laser não trouxe resultados em comparação ao
grupo no qual se utilizou apenas o laser. Ladley et al.5
(1991) também não conseguiram resultados com dife-
renças significantes quando compararam o uso do ul-
tra-som na remoção de guta-percha, associado ou não
ao uso de um solvente.

Gráfico 6. Comparação entre as médias dos tempos do
G1Cl e G2Cl (s)

A utilização do ultra-som como técnica de desobtura-
ção está presente em inúmeros trabalhos2,5,7-8.
Concordando com os estudos prévios, os resultados

deste trabalho mostraram a eficácia da técnica ultrassô-
nica na remoção de guta-percha que, em relação à
quantidade de material removido, obteve melhores resul-
tados frente a técnica que utilizou o laser de Diodo para
o mesmo propósito.
Por fim, os resultados mostraram que a técnica ultras-

sônica de desobturação removeu, na média, maior quan-
tidade de guta-percha em comparação a técnica com o
uso do laser de Diodo. Em contrapartida, esta última
obteve melhores resultados no que se refere ao tempo
despendido para se alcançar o comprimento de trabalho.

Conclusão

Ambas as técnicas são válidas para a remoção de ma-
terial obturador, sendo que a técnica ultrassônica remo-
veu maior quantidade de guta-percha, enquanto que o
laser de Diodo alcançou o comprimento de trabalho em
menos tempo, independente da técnica obturadora.
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