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Princípios: 
 

O tratamento dos tecidos com Nd:YAG ( Neodímio Yttrium Aluminium Garnet ) laser é obtido através da emissão de uma onda ( luz 
com comprimento de onda de 1064 nm )  que é conduzida até o local de aplicação por meio de fibras, geralmente de quartzo, nos mais 
variados diâmetros (o mais comum é de 600 micra).  

Devido a sua aplicação focalizada e por contato, assim como sua boa penetração tecidual, ele é utilizado na ablação dos tecidos e 
dissecções com hemostasia adequada. Sua ação cirúrgica é muito parecida ao dos eletro-cautérios em geral, porém com melhor 
preservação tecidual e conseqüente menor necrose . Na utilização através de fibras de quartzo ocorre ação tecidual somente na área de 
contato, não apresentando dissipação secundária de calor ou irradiação de luz ou calor como, por exemplo, se observa com o uso de lasers 
de CO2. Com isso não são necessários anteparos usados junto às ponteiras a fim de prevenir ação secundária da emissão em tecidos a 
distância.  

O Nd:YAG é capaz de grandes vaporizações teciduais com conseqüente diminuição volumétrica pós-operatória importante. Pode 
se utilizar em profundidade ou cavidades com boa visualização através de endoscópios e excelente definição dos planos cirúrgicos. 

A sua ação hemostática se aplica a vasos com diâmetro de até 0,8 mm, permitindo hemostasia durante a utilização em tecidos com 
trama micro-vascular intensa.O avanço tecnológico permitiu o desenvolvimento de equipamentos air-cooled permitindo menor aquecimento 
tecidual. 

Além do ganho no ato cirúrgico, o Nd:YAG, assim como outros tipos de lasers, propicia uma cicatrização pós-operatória mais rápida 
e com maior organização do colágeno a longo prazo e conseqüente melhora da funcionalidade tecidual. 

 
 
Aplicabilidade em otorrinolaringologia: 
 

A aplicabilidade em laringologia abrange o tratamento cirúrgico de doenças infecciosas reicidivantes como papilomatose laríngea, 
tratamento de algumas lesões fono-traumáticas como, por exemplo, os pólipos inflamatórios e, também de alterações como vásculo-
disgenesias, edema de Reinke, cistos e lesões vasculares. Em lesões neoplásicas permite a exérese com menor sangramento operatório, 
determinando assim melhor visualização do campo operatório e delimitação das margens de segurança. Pode ser usado também no 
tratamento de estenoses cicatriciais e congênitas ou também nas doenças de depósito como amiloidose.  

Muito usado no tratamento cirúrgico de patologias bucais, onde através do seu efeito hemostático permite a exérese de lesões 
como leucoplasias, papilomas e lesões tumorais com menor sangramento e melhor cicatrização. Em frenectomias e no tratamento de lesões 
cicatriciais o procedimento é rápido, indolor e com mínimo sangramento. 

Procedimentos cirúrgicos nasais usando instrumentos a frio são historicamente reconhecidos pelo grau de dificuldade e risco de 
sangramento trans e pós-operatórios. Geralmente tem a necessidade pós-operatória de tamponamentos nasais e/ou internações 
hospitalares. O Nd:YAG Laser tem sua aplicação através de fibras de quartzo muito finas e, em associação à cirurgia endoscópica naso-
sinusal, pode ser usado nas cirurgias nasais obtendo menor trauma cirúrgico e portanto, menor risco de epistaxes. 

 No tratamento das conchas nasais que não são responsivas aos tratamentos clínicos a redução volumétrica é rápida, indolor 
(anestesia local) e com mínimo sangramento, com isso, é mínima a possibilidade de necessidade de tamponamento nasal e internações 
hospitalares. Por ser de aplicação por contato e com fibras de diâmetro pequeno, pode-se usar no tratamento parenquimatoso das conchas 
nasais onde se aplica a energia no espaço submucoso evitando assim dano na mucosa respiratória das mesmas e proporcionando menor 
formação de crostas no pós-operatório. Estas características são responsáveis por maior conforto aos pacientes em seus restabelecimentos 
cirúrgicos assim como permite a volta mais breve dos mesmos às suas atividades do cotidiano.  

O uso do Nd:YAG nasal adjuvante à FESS (Funcional Endoscopic Sinus Surgery) permite um campo cirúrgico mais claro (em 
função do menor sangramento), assim como pode tornar a cirurgia mais rápida determinado pela menor necessidade de limpeza das lentes 
dos endoscópios durante a execução do procedimento. 

Em se tratando de alterações congênitas como atresia de coanas e estenoses, também nas lesões vasculares e sinéquias os 
benefícios são observados conforme citado no parágrafo anterior. 

Nos procedimentos da orofaringe como amigdalectomias, UPFP e LAUP observa-se que a ação vascular em vasos menores 
proporciona uma dissecção com mínimo traumatismo dos tecidos e permite a identificação adequada dos vasos sangüíneos maiores 
proporcionando hemostasia adequada e, possibilitando aos cirurgiões, maior segurança e tranqüilidade na execução dos procedimentos e 
determinando uma recuperação menos agressiva e demorada aos pacientes. Pode ser usado no tratamento do ronco quando aplicado na 
submucosa do pálato e úvula, nestes casos, objetivando diminuição volumétrica com maior resistência tecidual no pós-operatório.  

Na dacriocistorrinostomia, procedimento que cada dia mais os otorrinolaringologistas têm assumido, o Nd:YAG laser pode ser 
utilizado quando o procedimento é realizado por via endoscópica, ou ainda por via transcanalicular, onde a fibra de pequeno diâmetro ( 600 
micra ) é introduzida pelo ponto lacrimal. Nesta última técnica traz as vantagens de poder ser realizado com anestesia local, de forma rápida 
e com resultados adequados na permeabilização lacrimal. 

 
 
CONCLUSÃO 
 

 O Nd:YAG laser é uma ferramenta cirúrgica que possui ação por contato na ablação ou dissecção tecidual com mínima agressão 
apresentando hemostasia adequada durante a execução dos procedimentos. Estas características principais têm aumentado os ganhos 
cirúrgicos no tratamento das patologias otorrinolaringológicas e vêm proporcionando aos cirurgiões maior segurança assim como maior 
conforto aos pacientes.   
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