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Regulador de distâneia para pesquisa de laser de
Er:YAG sem eontato
A new deuice for standard applicatíon of non corutact Er:YAG laser
Edela PuricelÌiCarlos Eduardo Baraldi-Eubirajara B. Medeiros..Gustavo Lisboa Martins--".
João JuÌio da Cunha Filho-----

RESUMO

Objetiaos: desenvolver um regulador de distância para utilização com o aparelho de laser de Er:YAG. Metodologia: foi projetado e
fabricado um dispositivo metálico adaptável à peça de mão 205I do Kavo KEY LASER. A este podem adaptar-se hastes metálicas
intercambiáveis, de diferentes comprimentos. Resultados: o emprego do dispositivo permite a entrega do laser a distâncias padronizadas,
20 milímetros do tecido afvo. Conclusões: a utilização do dispositivo permite a avaliação padronizada dos efeitos da radiação la"ser
de Er:YAG em cirurgia experimental, emitido a diferentes distâncias do tecido alvo,
de 08 até

UNITERMOS
Loser; CtrwgSa experimental; Cirurgia bucal.

A haste padrão (Fig. A; C)
de 632 nm de comprimento de onda
O laser de Er:YAG possui compri- (vermelho). Esta determinação da dis- intercambiáveÌ é parafusada na porção
mento de onda 2,94 mm, situando-se tância se faz peÌo foco visual; conse- anterior superior do cabeçote, por uma
na faixa infravermelha do espectro qüentemente subjetiva, variando não só de suas extremidades. A outra extreeletromagnético. Tem grandes indica- de operador para operador, como tam- midade, como forma de aro circular,
ções na ablação de tecidos bém em diferentes momentos, pelo determina um plano paralelo ao plano
do visor da peça de mão. O feixe laser
mineralizados, principalmente os teci- mesmo operador.
O objetivo desta publicação é des- passa pelo interior da circunferência
dos dentais. Sua utilização difundiu-se
na odontologia a partir dos experimen- crever um novo dispositivo para padro- para atingir o aÌvo. Durante a utilizanização da distância entre a fonte do ção deste regulador de distância, a sutos de HIBST e KELLER (1989).
Este tipo de laser emite feixes em feixe laser e o tecido alvo, para utiliza- perfície do tecido alvo estará em
modo pulsado, podendo ser entregue ção com a peça de mão 2051 do laser contato com a haste padrão, garantinem contato ou não com o tecido alvo. Kavo KEY2, visando sua aplicação em do uma incidência do feixe laser a uma
distância constante e perpendicular ao
-\ aplicação em contato permite ao ope- cirurgia experimental.
alvo.
rador, alem de precisão, sensação físiInicialmente, foram fabricados sete
ca de toque nos tecidos. Porém, os dis- METODOLOGIA
O regulador de distância compõe-se hastes padrão, permitindo avariação da
positivos utilizados para este fim - fibras ópticas ou pontas de safira - de- de duas partes fundamentais: o distância entre a superfície externa do
terminam uma perda energética impor- cabeçote e a haste padrão. O cabeçote visor e a superfície do tecido alvo de
tanter, em relação aos dispositivos para é formado por duas peças de metal (liga 08 até 20 milímetros, em intervalos de
de aÌumínio) fundidas, possuindo um 2 milímetros. O sistema de adaptação
entrega sem contato.
A entrega do feixe laser sem contato encaixe dentado em sua região superi- das hastes padrão permite que as mespermite a obtenção de níveis or. As peças são parafusadas entre si mas sejam trocadas rapidamente.

INTRODUÇÃO

energéticos mais elevados, uma vez qne
a perda de energia é de pouco significado. Contudo, a distância entre a fonte
do feixe laser e o tecido alvo é um dos
determinantes da densidade de potência deste mesmo feixe, sendo inversa-

em três pontos, adaptando-se à cabeça
da peça de mão 2051 do aparelho Kavo RESULTADOS
Os resultados
KEY. Sua conformação foi projetada de

dos testes
do laboratoriais in uitro confirmaram a efifeixe laser, tampouco no sistema de re- cácia no emprego deste dispositivo.
frigeração (spray de água) (Fig. A; B). Especialmente na cirurgia experimenmente proporcional ao mesmo. No Suas dimensões são: 49mm de compri- tal, tanto de tecidos moles como ósseo,
modo sem contato a entrega é determi- mento, Igmm de largura e 19 mm de este novo artefato permite a utilização
sem contato do laser Er:YAG com prenada pelo feixe laser guia, geralmente altura.
modo a não interferir na emissão
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cisão,

nas diferentes

distâncias.

Kavo

Dental

GmbH

o. CUNHA,

Vertriebsgesellschaft.
DISCUSSÃO
Os determinantes da densidade de
potência do feixe laser são a energia
emitida por pulso e a área sobre a qual
este incide (área do spot), associados à
frequência de emissão dos pulsos, à
duração dos mesmos, e ao tempo de
exposição do tecido alvo ao referido
feixe. Os parâmetros energia e duração

de

pulsos,

bem

como

sua

frequência de emissão, podem ser calibrados de forma precisa no aparelho
de laser. O tempo de exposição, por sua
vez, é perfeitamente controlado pelo
operador, através do acionamento do
pedal. No entanto, para se avaliar os
efeitos da entrega sem contato de radiações laser de Er:Y AG em modelos experimentais, é preciso padronizar a distância entre a fonte do laser e o tecido
alvo. Isso impede a variação da densidade de potência do feixe laser em função da distância entre a fonte e o tecido alvo, uma vez que esta distância é
proporcional à área do spot do feixe
laser.
Outros reguladores de distância
para aplicação de laser sem contato
foram descritos em trabalhos anteriores. CUNHA FILHO (1997), CUNHA
FILHO
e colaboradores
(1998),
BARALDI
(1999),
BARALDI
e
PURICELLI (2000) utilizaram dispositivos lineares adaptados à extremidade
da fibra do laser de Nd:YAG, os primeiros para tratamento do cemento na
região apical, e os últimos para tratamento da superfície de corte apical
após apicectomias, in vitro. Os referidos artefatos permitiam calibração em
uma só distância. Pelas características
da peça de mão 2051 do laser Kavo
KEY, foi necessário desenvolver um
regulador de distância que obedecesse
a um desenho industrial, dentro de con-

ceitos técnico-científicos modernos. Tal
estrutura deve permitir o desenvolvimento de pesquisas laboratoriais in
vitro e in vivo, visando ampliar o espectro de aplicação do laser de Er:Y AG
em cirurgia de tecidos moles e ósseo.

CONCLUSÕES
A utilização do dispositivo regulador de distância descrito possibilita
a melhor padronização dos modelos ex-

perimentais
Er:YAG,

utilizando

laser

de

sem contato.
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SUMMARY
Aims: develop a distance regulator
for the Er:YAG laser. Methods: a
metallic device adaptable to the 2051
handpiece
was
developed.
Interchangeable metallic pieces, with
different lengths, are adaptable to the
regulator's body. Results: this laser
device allows standard distances for
laser delivering, from 08 to 20
millimetres
from
target
tissue.
Conclusions: the use of this new
device allows a standard evaluation of
the Er:YAG laser effects in experimental surgery, when emitted from different
distances of the target tissue.
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Fig. A) Aspecto lateral do regulador de distância, adaptado à peça de mão 2051 do Kaao Key la^ser. Observar os
três parafusos (SI) de fixação e a haste padrão (Hp).

/ì

H
Fig. C) Projeto gráfico e medidas (mm) do regulador.
51 - Parafusos fixadores;
52 - Parafuso de fixação da haste
Hp - Haste padrão

Fig. B) Aspecto inferior do regulador. A região central
do aro alinha-se com o visor da peça-de-mão, permiündo a
passagem centralizada do feixe de laser. O sistema de refrigeração (F) não sofre inter{erência da peça.
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