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RESUMO 
 
 

da Cunha SR. Efeito de três diferentes doses de radiação com raios-x na 
microdureza, morfologia superficial, espectrometria de energia dispersiva de raios-X 
(EDS) e resistência de união ao esmalte e dentina com dois diferentes sistemas 
adesivos [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 
 
 
Este estudo teve como objetivo analisar dentina e esmalte irradiados com diferentes 

doses de radiação ionizante com raios-x (20, 40 e 70Gy), através da microdureza, 

morfologia superficial, conteúdo mineral e resistência de união com adesivo de 

condicionamento total de 2 etapas (Adper Single Bond 2) e um novo sistema 

adesivo, universal, com a técnica auto-condicionante (Universal Single Bond). 

Oitenta e quatro terceiros molares humanos foram cortados, separados e 

preparados para cada ensaio. Para os ensaios de microdureza e microcisalhamento 

as amostras foram incluídas em resina acrílica e polidas. Para a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria de energia dispersiva de raios-x 

(EDS), as amostras foram fixadas em solução de glutaraldeído 3%, lavadas em 

solução de cacodilato 0,1M e desidratadas em álcool etílico crescente. A 

microdureza (n=30) foi realizada pré e pós-radioterapia, com força de 50gf em 

esmalte cervical, médio e oclusal e 25gf em dentina profunda, média e rasa, por 30s. 

As amostras para o microcisalhamento foram divididas em 4 grupos (n=20) e 2 

subgrupos (n=10) conforme o sistema adesivo. Foram construídos 3 corpos de prova 

cilíndricos com 1mm de diâmetro e altura em cada amostra. O teste de 

microcisalhamento foi realizado em máquina de ensaio universal com velocidade de 

1mm/min. Os resultados indicam perda de propriedade de microdureza apenas em 

esmalte cervical em todas as três doses (20Gy pré-radioterapia: 298,04±11,80 e 

pós-radioterapia: 294,36±16,68; 40Gy pré-radioterapia: 285±19,45 e pós-

radioterapia: 275,3±36; 70Gy pré-radioterapia: 291,98±16,51 e pós-radioterapia: 

283,68 ± 21,64) e em dentina em todas as profundidades (profunda: 20Gy pré-

radioterapia: 57,79±1,96; pós-radioterapia: 55,37±1,30; 40Gy pré-radioterapia: 

57,31±1,76; pós-radioterapia: 55,83±1,63; 70Gy não apresentou alterações; média: 

20Gy pré-radioterapia: 58,05±1,79; pós-radioterapia: 55,36±1,20; 40Gy pré-

radioterapia: 57,87± 2,04; pós-radioterapia: 55,65 ± 2,48; 70Gy não apresentou 



 

alterações; rasa: 20Gy pré-radioterapia: 56,60±12,17; pós-radioterapia: 55,18±2,57; 

40Gy pré-radioterapia: 57,36±2,78; pós-radioterapia: 55,18± 2,57; 70Gy pré-

radioterapia: 55,08±1,94; pós-radioterapia: 54,72±2,57). O teste de 

microcisalhamento não apresentou diferença significativa entre grupo controle e as 3 

doses, tanto para esmalte (p=0,325) como para dentina (p=0,719), apresentando o 

adesivo Universal Single Bond, em dentina, a resistência de união mais satisfatória. 

A análise de padrão de fratura para dentina, indicou um maior número de rupturas 

coesivas em dentina na dose 70Gy quando comparada ao grupo controle. Em 

esmalte prevaleceram as fraturas do tipo adesivas. As eletromicrografias 

apresentaram alterações apenas em esmalte na dose 70Gy, com prismas de 

esmalte mais curtos e arredondados. O EDS mostrou que o conteúdo mineral 

permaneceu intacto em ambos substratos. Dentro das limitações de um estudo in 

vitro, conclui-se que a radiação ionizante apresenta maior interação  

preferencialmente em dentina, no entanto, o EDS mostra não haver modificação no 

conteúdo mineral em ambos substratos. Existe uma diminuição da microdureza em 

dentina, porém as alterações não são suficientes para interferir na resistência de 

união dos substratos irradiados, que mostraram resultados mais satisfatórios com o 

sistemas adesivos universal, utilizando-se a técnica auto-condicionante. 

 

 

Palavras-chave: Radioterapia, Radiação ionizante, Dentina, Esmalte, 

Microcisalhamento, Microdureza, MEV, EDS, Adesivo universal, Resistência de 
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ABSTRACT 
 

 
da Cunha SR. The effect of three different doses of radiation with x-rays in the 
microhardness, superficial morfology, energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) 
and bond strength of enamel and dentin with two adhesive systems [dissertation]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão 
Corrigida. 

 
The aim of this study was to evaluate the effects of  different doses (20Gy, 40Gy and 

70Gy) of ionizing radiation with x-rays in the microhardness, superficial morphology, 

mineral content and bonding effectiveness with a 2 steps all-etch adhesive (Adper 

Single Bond 2) and the new generation of adhesive, the universal adhesive system, 

(Universal Single Bond), using the self-etch technique. Eighty-four third molars were 

cutted, separed and prepared for each assay. For the microshear-bond and 

microhardness the samples were included in acrylic resin and then polished. For the 

scanning electron miscroscopy (SEM) and energy dispersive x-ray spectroscopy 

(EDS), the samples were fixated in a 3% glutaraldehyde solution, washed in 0,1M 

cacodylate solution and dehydrated in increscent concentrations of ethyl alcohol. The 

microhardness (n=30) was held pre and post radiotherapy with 50gf on cervical, 

middle and occlusal enamel and 25kg on superficial, middle and deep dentin, both 

cases with 30s. The microshear-bond was divided in 4 groups (n=20) and 2 

subgroups (n=10) according to the adhesive system. Three cylinders were built with 

1mm in diameter and heigh in every sample. The assay were accomplished at an 

universal testing machine with 1mm/min. Results indicate loss of microhardness 

properties only in cervical enamel at all 3 doses (20Gy pre-radiotheraphy: 298,04 ± 

11,80 and post-radiotherapy: 294,36 ± 16,68; 40Gy pre-radiotherapy: 285 ± 19,45 

and post-radiotherapy: 275,3  ±  36; 70Gy pre-radiotherapy: 291,98  ± 16,51 and 

post-radiotherapy: 283,68 ± 21,64) and in all dentin depths (deep: 20Gy pre-

radiotherapy: 57,79 ± 1,96; post-radiotherapy: 55,37 ± 1,30; 40Gy pre-radiotherapy: 

57,31 ± 1,76; post-radiotherapy: 55,83 ± 1,63; 70Gy showed no alteration; Middle: 

20Gy pre-radiotherapy: 58,05 ± 1,79; post-radiotherapy: 55,36 ± 1,20; 40Gy pre-

radiotherapy:  57,87 ± 2,04; post-radiothetrapy: 55,65 ± 2,48; 70Gy showed no 

alteration; Superficial: 20Gy pre-radioterapia: 56,60 ± 12,17; post-radiotrapia: 55,18 ± 

2,57; 40Gy pre-radiotherapy: 57,36 ± 2,78; post-radiotherapy: 55,18 ± 2,57; 70Gy 

pre-radiotherapy: 55,08 ± 1,94; post-radiotherapy: 54,72 ± 2,57). The microshear-



 

bond test did not show significant difference between the control group and the 3 

doses, both enamel (p=0.325) and dentin (p=0.719), showing better bonding with 

Universal Single Bond adhesive in dentin. The fracture pattern analysis indicated a 

larger number of cohesive failure in dentine with the 70Gy dose when compared with 

control group. The micrographs showed changes only on enamel at 70Gy dose, with 

shorter and rounder prisms. EDS test indicated no changes in mineral content for 

both substrates. Knowing the limitations of an in vitro study, it were concluded that 

ionizing radiation shows deleterious effects preferentially in dentin, probably due to 

it's high organic content, since EDS showed no modifications both enamel and 

dentin. There is a reduction in microhardness on dentin, but the changes are not 

enough to interfere at bonding properties of irradiated substrates, showing better 

results when used the universal adhesive with the self-etch techniques. 

 

 

 
Keywords: Radiotherapy, Ionizing radiation, Dentin, Enamel, Microshear-bond, 

Microhardness, SEM, EDS, Universal adhesive, Bonding. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) durante as últimas 

décadas, houve uma melhora substancial no tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço e a radioterapia é, atualmente, uma parte importante deste tratamento, 

sendo que, dois terços dos pacientes oncológicos irão utilizar a radioterapia durante 

uma fase do tratamento de sua doença, de modo exclusivo ou em associação com 

outras modalidades de terapias oncológicas.  

As radiações ionizantes são consideradas como ondas eletromagnéticas ou 

corpusculares e carregam energia. Quando interagem com os tecidos, originam 

elétrons rápidos que ionizam o meio e produzem efeitos químicos, como, por 

exemplo, a hidrólise da água e a ruptura da cadeia de DNA. A morte celular pode ser 

resultado de diversos mecanismos (Tauhata et al., 2003). 
 
Na irradiação da região de cabeça e pescoço a dosagem pode variar entre 40 

e 70 Gy, porém doses mais baixas em regiões secundárias,  as quais não são o alvo 

da radioterapia, mas se encontram na localização do campo de radiação e acabam 

por sofrer alterações em seus tecidos, como por exemplo as glândulas salivares, as 

radiodermites e mucosites orais (Kielbassa et al., 2006b; Naves et al., 2012). 
 
Com relação aos efeitos colaterais da radioterapia na região de cabeça e 

pescoço, podem ser citados a diminuição do fluxo salivar, a alteração da 

composição da saliva, mudança na microbiota oral e mucosite oral. Todas essas 

alterações estruturais mias as possíveis alterações nos tecidos dentais causam um 

aumento no risco de cáries relacionadas à radioterapia (Silva et al., 2010). 

Considerada uma doença multifatorial, a cárie relacionada à radiação é o efeito 

indireto do tratamento radioterápico que mais prejudica a estrutura dental.  É uma 

doença única devido a sua rápida instalação e progressão, com um alto potencial 

para a destruição do elemento dental, com consequente amputação de coroas e 

raízes e completa perda da dentição em curtos períodos de tempo, sem 

sintomatologia dolorosa (Vissink et al., 2003). 
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Com o aumento da expectativa de vida da população mundial, da longevidade 

dos dentes na cavidade oral, e do aumento das doenças neoplásicas, é essencial 

que o cirurgião-dentista tenha conhecimento das alterações em cavidade oral 

produzidas pela radiação de cabeça e pescoço e consiga atuar de forma correta 

tanto no pré quanto no pós tratamento oncológico.  

Da mesma forma é comum entre pacientes que farão radioterapia, a 

necessidade de se restaurar elementos dentais pós-radiação em cabeça e pescoço, 

entretanto, não há um consenso sobre o protocolo ideal de restauração adesiva 

nestes casos, já que evidências científicas sobre as consequências deste tratamento 

nas estruturas dentais ainda são escassas. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar as mudanças 

morfológicas, alterações no módulo de elasticidade, possibilidade de perda de 

conteúdo mineral e modificações na resistência de união de substratos dentais 

irradiados com diferentes doses de radiação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, através do GLOBOCAN, projeto 

que calcula as estimativas contemporâneas de incidência, mortalidade e prevalência 

das neoplasias malígnas mais recorrentes em 184 países, no ano de 2012 existiram 

aproximadamente 14.1 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo, além 

de mais 32.6 milhões de pessoas já diagnosticadas e convivendo com a doença por 

pelo menos 5 anos (IARC, 2012). Já no Brasil, segundo o INCA, Instituto Nacional 

de Câncer, a estimativa para novos casos no ano de 2014 foi de aproximadamente 

577 mil casos.  

O termo “câncer de cabeça e pescoço” é usado para neoplasias encontradas 

acima do trato aerodigestório, ou seja, regiões como faringe, laringe, esôfago e 

cavidade oral, sendo que melanomas e tumores encontrados no cérebro e tireóide, 

não se encaixam neste termo (Dobrössy,  2005). 

O câncer de boca, que atinge os lábios, mucosas orais, palato duro e mole, 

gengivas, assoalho da boca, língua e glândulas salivares, é considerado um 

problema de saúde pública mundial, já que está intimamente ligado ao uso de 

tabaco e álcool e uma associação sinérgica com os hábitos de má higiene oral 

(Dobrössy, 2005). Essa neoplasia tem uma estimativa mundial de aproximadamente 

300 mil novos casos e 145 mil óbitos para o ano de 2012. No Brasil, estimam-se 

para o ano de 2014, 15.290 novos casos de câncer de boca, sendo a população 

masculina quase 4 vezes mais afetada que a feminina, estimando-se um risco de 

11,54 casos novos a cada 100 mil homens e 3,92 a cada 100 mil mulheres, segundo 

o INCA em 2014a.  

Se adicionarmos os índices das outras neoplasias malignas em região de 

cabeça e pescoço as já citadas acima, os índices estimados chegam a 

aproximadamente 35.010 novos casos no Brasil no ano de 2014a segundo o INCA.  

Atualmente existem vários tipos de tratamentos para os mais diversos tipos  e 

localizações de câncer, mas podemos afirmar que os tratamentos mais utilizados 

são a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, constituindo o tripé do tratamento 

oncológico.(A.C. Camargo Cancer Center [20--?])  

A quimioterapia, de uma forma generalizada, age no ciclo de reprodução das 

células através de drogas citostáticas, que visam impedir a multiplicação 
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descontrolada das células tumorais. Normalmente são administradas de forma 

fracionada e sistêmica por acesso intravenoso ou oral. Podem ser utilizadas como 

forma de tratamento adjuvante, o qual é ministrada depois do tratamento principal, 

normalmente cirurgia e/ou radioterapia, para a eliminação de células neoplásicas 

remanescentes que não conseguem ser detectadas através de exames, como 

radografias e tomografias, evitando-se assim recorrências. Existem casos nos quais 

os tumores estão em um estadiamento avançado para serem tratados diretamente 

por cirurgia e/ou radioterapia. Assim, na tentativa de diminuir o tumor, a 

quimioterapia é feita antes do tratamento principal, sendo esta forma chamada de 

neoadjuvante. Por final, existe a forma paliativa da quimioterapia, utilizada para 

amenizar sintomas, diminuir a velocidade de progressão da doença e evitar que ela 

se espalhe quando não existe cura desta neoplasia, o paciente é tratado dessa 

forma, como portador de uma doença crônica (Corrie, 2008; Skeel, Khleif, 2011). 

Por ser um tratamento sistêmico e não agir somente em células neoplásicas, 

a quimioterapia acaba por interferir também em ciclos de células do couro cabeludo 

causando alopécias; células do sangue causando anemia, células da mucosa oral e 

digestória causando mucosite e infecções orais, náuseas, vômitos e diarréias. 

Quando cessado o tratamento, cessam-se também os efeitos colaterais (Skeel, 

Khleif, 2011). 

Ao contrário da quimioterapia, a radioterapia é um tratamento localizado, no 

qual se utilizam ondas eletromagnéticas, que carregam energia e não possuem 

massa. Ela pode ser utilizada de modo que a fonte emissora de radiação esteja em 

íntimo contato com a região na qual se encontra o tumor, nestes casos, chamado de 

braquiterapia e, a utilizada na maioria dos tumores, quando a fonte de radiação não 

encontra-se em contato com a área afetada pela neoplasia, chamada de teleterapia 

(Sociedade Brasileira de Radioterapia, [20--?]a).  

Essas ondas eletromagnéticas podem ser chamadas de gamma, quando 

geradas por um núcleo instável, com excesso de partículas ou de cargas e, que 

procura se estabilizar emitindo algumas dessas partículas, como é o caso da 

radioterapia feita com equipamentos de Co-60, um pouco mais antigas (Tauhata et 

al., 2003). 

Nos equipamentos mais atuais, as ondas eletromagnéticas chamadas de 

raios-x, são geradas através do freamento de elétrons acelerados por um campo 

elétrico intenso em um alvo metálico. Tanto os raios gamma quanto os raio-x 
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apresentam características idênticas e apenas diferem-se em sua fonte (Tauhata et 

al., 2003). 

As ondas eletromagnéticas utilizadas nos tratamentos de radioterapia são 

consideradas radiações ionizantes, o que significa que a energia trazida por essas 

ondas são superiores à energia que mantém o elétron ligado à eletrosfera, criando-

se elétrons livres. Esses elétrons livres podem causar danos tanto diretamente as 

células como indiretamente. Os danos indiretos são causados pela produção de 

radicais livres através da radiólise de moléculas, como por exemplo a água, que é a 

molécula mais abundante no corpo humano, ao sofrer a radiólise, ela passará por 

um rearranjo eletrônico produzindo íons H+ e OH-, sendo esta última altamente 

instável e reativo, esses íons vão se ligar a outras moléculas, que serão danificadas 

e perderão função, ou irão produzir mais radicais livres. Já os danos diretos, 

ocorrem  devido aos átomos que perderam elétrons, devido a energia da radiação e, 

ficaram instáveis, procurando por novas ligações para se estabilizarem, as novas 

ligações químicas podem resultar numa molécula com perda de identidade e, 

consequentemente na sua perda de função (Comissão Nacional de Energia Nuclear, 

[20--?]). 

Os efeitos das radiações ionizantes nos seres vivos atuam sobre o DNA 

nuclear, podendo levar a célula à morte através da quebra da molécula de DNA por 

danos diretos ou indiretos,  resultando na perda de integridade física do material 

genético, impedindo sua duplicação e seguida de morte celular. Quanto maior o 

conteúdo de DNA em uma população celular, ou seja, aqueles tecidos os quais 

existe uma constante atividade mitótica, maior será sua sensibilidade pela radiação. 

Por encontrarem-se em constante multiplicação, os tumores neoplásicos 

apresentam maior sensibilidade à radiação. A radiossensibilidade de um tecido é um 

fenômeno complexo, que vai além da concentração de DNA em uma célula e de sua 

taxa de multiplicação. Fatores, como  sua morfologia, histogênese e vascularização 

devem ser levados em conta  (Coelho, 1996). 

Os danos causados ao DNA nuclear poderão acarretar em mecanismos de 

reparo, que neste caso são chamados de dano sub-letal. Já os danos que não 

podem ser reparados são chamados de letais. Os mecanismos de reparo são muito 

mais eficientes em células normais, e constituem a base do fracionamento do 

tratamento radioterápico (Coelho,1996). 
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No tratamento tradicional de tumores que acometem região de cabeça e 

pescoço, a dose total da radioterapia pode variar de 40 a 70Gy, as quais são 

fracionadas em pequenas doses de 1,5 a 2Gy por dia, durante 5 dias corridos e até 

7 semanas consecutivas (Seikaly et al., 2004; Jham; da Silva Freire, 2006; Kielbassa 

et al., 2006b; Nutting et al, 2011; Lieshout; Bots, 2014). 

A radioterapia pode ser usada com objetivo curativo, quando é considerada o 

principal tratamento em casos nos quais a cirurgia não é possível ou muito 

arriscada, podendo assim ser associada à quimioterapia ou terapia alvo em 

oncologia. E como a quimioterapia, pode ser utilizada também em caráter adjuvante, 

após a cirurgia e/ou quimioterapia, para a eliminação de células neoplásicas 

localizadas não detectadas através de exames, evitando a recidiva do câncer, com 

caráter neoadjuvante, antes da cirurgia para a diminuição do tamanho do tumor e 

facilitar o procedimento cirúrgico e, por último, com objetivo paliativo, um tratamento 

crônico que busca a remissão de sintomas, melhorando a qualidade de vida do 

paciente que terá de conviver com a doença (A.C. Camargo Cancer Center, [20--?]). 

Segundo Ferreira e Bruno et al. (2007), nas últimas 3 décadas, o principal 

avanço no tratamento não cirúrgico em casos de câncer em cabeça e pescoço, foi a 

utilização da radioterapia, podendo ou não ser combinada com a quimioterapia. 

(Ferreira; Bruno, 2007). 

Atualmente podemos contar com técnicas mais avançadas como a IMRT, 

sigla para Intensity-Modulated Radioation Therapy (Radioterapia com intensidade 

modulada), que utiliza múltiplos feixes de radiação angulares e de intensidade não 

uniforme, com o objetivo de entregar altas doses de radiação no alvo e poupar os 

tecidos saudáveis adjacentes. A técnica de IMRT permite obter doses 

conformacionadas ao alvo, cujo planejamento é feito por um software específico, o 

qual utiliza imagens adquiridas por tomografia computacional, que permite com que 

o físico e médico responsáveis pelo tratamento consigam variar a intensidade dos 

feixes de radiação e moldá-los para melhor aproximar a distribuicão da radiacão 

entregue ao tumor. O objetivo é conformacionar o feixe o mais próximo possível do 

órgão alvo na tentativa de proteger as estruturas adjacentes (Sociedade Brasileira 

de Radioterapia, 2011; Veldeman et al., 2008). 

Apesar de toda tecnologia e cuidados dos profissionais, os tecidos saudáveis 

adjacentes ao tumor acabam por receber doses indesejadas de radiação, chamadas 
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de doses secundárias, que acarretam em efeitos colaterais (Kielbassa et al., 2006a; 

Naves et al., 2012). 

Um dos principais tecidos adjacentes que apresentam grandes modificações 

e são altamente danificadas pelas radiações secundárias para tumores em cabeça e 

pescoço são as glândulas salivares, que, apesar de terem uma baixa taxa mitótica, 

são radiossensíveis. Não se sabe exatamente qual o mecanismo de destruição das 

radiações ionizantes sobre esses tecidos, mas sabe-se que a estrutura glandular é 

substituída por ductos remanescentes e por um frouxo tecido conjuntivo fibroso. 

Sabe-se também que ácidos serosos são mais radiossensíveis que ácinos mucosos. 

Alguns estudos mostram que logo após a primeira dose fracionada de radioterapia, 

os ácinos serosos já haviam se modificado, enquanto os ácinos mucosos 

permaneceram intactos. Sabe-se que a fibrose e atrofia glandular começam logo 

após o início do tratamento e se intensificam com o passar deste, causando uma 

rápida e irreversível diminuição do fluxo salivar (Shannon et al., 1978; Stephens et 

al., 1991; Garg; Malo, 1997). 

 Alguns autores afirmam ainda que com apenas 20Gy, aproximadamente 80% 

da função salivar é perdida. Depois dos 30Gy os danos chegam a ser permanentes 

e, ao término do tratamento radioterápico, o fluxo salivar é reduzido em até 95%.  

(Vissink et al., 1988; Andrews; Griffiths, 2001;  Bonan et al., 2003; Möller et al, 2004; 

Aguiar et al., 2009; Lieshout; Bots, 2014). 

Trabalhos relatam que alguns pacientes percebem uma melhora no fluxo 

salivar em até 18 meses após o término do tratamento dependendo da dose e 

volume irradiados na glândula salivar, porém, outros pacientes não mostram 

nenhuma melhora significativa com o passar do tempo, fazendo com que a 

xerostomia seja um efeito colateral permanente da radioterapia, afetando a saúde 

bucal e a qualidade de vida dos pacientes. (Roesink et al., 2001; Lovelace et al., 

2014). 

Além da quantidade do fluxo, mudanças qualitativas também ocorrem na 

saliva. Foram relatados o aumento da viscosidade, mudanças nas propriedades 

antibacterianas com consequente alteração da flora bacteriana, diminuição do pH 

salivar para aproximadamente 5, diminuição da capacidade tampão e modificação 

nas concentrações iônicas. Com a diminuição do pH e da capacidade tampão, o 

sistema desmineralização-remineralização perde o equilíbrio e sua equação acaba 

por se deslocar para a equação da desmineralização, fazendo com que os minerais 
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encontrados em esmalte e dentina, após a radioterapia, sejam facilmente 

desmineralizados (Kielbassa et al., 2006a; Eliasson et al., 2006; Llena-Puy, 2006; 

Aguiar et al., 2009). 

Com as mudanças, tanto qualitativas como quantitativas da saliva, a 

microbiota oral acaba por ser alterada também. A xerostomia causada pelas 

radiações ionizantes resulta em uma deficiência imunoprotéica e aumento de 

microorganismos cariogênicos e acidogênicos, como por exemplo o aumento nas 

concentrações de colônias de Streptococcus mutans, Actinomyces e Lactobacillus, 

enquanto há a diminuição na concentração das Neisseria, Fusobacterium e S. 

sanguis. (Andrews; Griffiths, 2001). Além disso, infecções orais por Candida 

albicans, são frequentemente observadas em pacientes, tanto durante, como após o 

tratamento de radioterapia com a persistência da xerostomia (Beumer et al., 1979; 

Rothwell, 1987; Epstein et al., 1993; Andrews; Griffiths, 2001). 

A mucosa responde rapidamente à radiação ionizantes como aparecimento 

da mucosite oral, uma reação inflamatória das mucosas devido a perda de células 

epiteliais escamosas pela morte mitótica de queratinócitos basais, associada à 

mudança na flora bucal que por muitas vezes pode ser um fator limitante da 

toxicidade dos tratamentos, já que aproximadamente 80% dos pacientes os quais 

realizam radioterapia em região de cabeça e pescoço irão apresentá-la (Al-Tikriti et 

al., 1984; Sciubba; Goldenberg, 2006; Kielbassa et al., 2006b; Lalla et al., 2014). O 

tempo de surgimento da mucosite oral depende da dose da radiação, do 

cronograma, do fracionamento e do tipo da radiação ionizante. Em tratamentos mais 

tradicionais, de 6 a 7 semanas de duração, com doses de 2Gy por dia por 5 dias na 

semana, a mucosite oral costuma aparecer no final da segunda semana e persiste 

até a terceira semana após o término do tratamento (Denham et al., 1999; Kielbassa 

et al., 2006a; Lalla et al., 2014). Os sintomas da mucosite oral incluem entre outros: 

dor, disgeusia, disfagia e odinofagia (Sciubba; Goldenberg, 2006). A mucosite pode 

ainda afetar indiretamente a dentição, já que a higiene oral pode ficar prejudicada e 

associando-se aos outros fatores, aumentar o risco de cáries e doença periodontal 

(Kielbassa et al., 2006b). 

Devido as dores da mucosite, associadas à disgeusia (uma distorção ou 

diminuição do senso do paladar), da disfagia (dificuldade de deglutição), da 

odinofagia (uma deglutição dolorosa), náuseas e perda de apetite, o paciente acaba 
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por apresentar uma perda de peso significante. Médicos e nutricionistas, para 

evitarem a nutrição via enteral e melhorar a qualidade de vida destes paciente, 

mudam sua dieta de forma a aumentar a frequência de refeições feitas ao dia, com 

alimentos mais viscosos e moles, para facilitar a mastigação, e ricos em carboidratos 

(Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, [20--?]; Vissink et al., 2003; 

Kielbassa et al., 2006b; Aguiar et al., 2009). 

Existem estudos que indicam que a polpa dental sofre uma diminuição da 

vascularização, com fibrose e atrofia, percebendo-se clinicamente uma diminuição 

da resposta pulpar a dor, mesmo em presença de grandes lesões, (Beumer et al., 

1979; Rothwell, 1987; Andrews; Griffiths, 2001) na literatura ainda é muito 

controverso os efeitos da radiação ionizante sobre as estruturas dentais. Em relação 

a radiossensibilidade de células dentais especializadas, Timothy et al. (1977), 

reportam que ameloblastos são menos sensíveis à radiação ionizante do que 

odontoblastos e, Saad et al. 1991, através de estudos com incisivos em mandíbulas 

e maxilas de ratos, observaram que a radiação afeta a odontogênese (El-Faramawy 

2013). Sabe-se que o grau de severidade e extensão dos danos causados pela 

radiação ionizante nos tecidos dentais dependem da dose de radiação e da 

quantidade de conteúdo mineral e orgânico presentes nesses tecidos (Naves et al., 

2012). 

Em relação ao esmalte, não existe um “padrão ouro” sobre as exatas 

consequências de sua interação com a radiação ionizante. Lieshout  e Bots, 2014, 

em sua revisão sistemática, afirmam haver destruições nas estruturas prismáticas do 

esmalte irradiado, acarretando em um padrão de desmineralização diferente dos de 

esmaltes não irradiados (Jansma et al., 1993; Grötz et al., 1997; Lieshout; Bots 

2014). El-Faramawy et al. (2013) em um estudo em dentes de ratos, afirmam achar 

prismas de esmaltes mal definidos após doses maiores do que 0,5Gy, o que em 

humanos equivale a doses de 5Gy (Tchanque-Fossuo et al., 2011). Fränzel et al. 

(2006) afirmam que a radiação ionizante ao interagir com a estrutura de esmalte, faz 

com que este tenha suas propriedades mecânicas drasticamente reduzidas. Naves 

et al. (2012) relatam em seu artigo que os cristais de apatita dos tecidos dentais 

acabam por incorporar íons de sódio, carbonato e magnésio por aprisionamento 

durante sua formação, quando submetidos à radioterapia, esses íons retidos podem 

ser removidos, modificando a estrutura dos cristais, alterando assim sua estrutura 

física (Jansma et al., 1990; Gwinnett, 1992; Naves et al., 2012). 
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Kielbassa et al. em 2006a afirmam não haver diferença nos padrões de 

desmineralização in vitro e remineralização in situ entre esmaltes humanos 

irradiados e não irradiados, concluindo que a interação esmalte/radiação ionizante 

não é responsável pela desmineralização inicial em pacientes com xerostomia pós 

radioterapia (Kielbassa et al., 2006a; Kielbassa et al., 1997; Kielbassa et al., 2000). 

Existem outros estudos, tanto in vitro, quanto in situ, que também afirmam não haver 

diferença tanto em perda mineral quanto em profundidade de lesões de cárie entre 

esmalte irradiado e esmalte hígido. Existem ainda outros estudos que afirmam que 

esmaltes irradiados apresentam uma resistência maior à condicionamentos ácidos 

(Joyston-Bechal, 1985; Kielbassa 1999; Jansma 1993; Lieshout; Bots; 2014). 

Em um estudo mais recente, Golçalves et al. (2014) afirmam que em doses 

de até 30Gy houve uma diminuição da microdureza em esmalte, mas que doses de 

40Gy a 60Gy, a média da microdureza não se diferencia estatísticamente do grupo 

controle. Em seu estudo de 1990, Jansma et. al, concluíram que o uso de radiação 

gamma em doses terapêuticas não tem efeitos significantes nos componentes 

químicos, e sim em sua parte orgânica. Kielbassa em 1999, em seu estudo in situ, 

afirma que a microdureza do esmalte não é afetada pela radiação ionizante e, 

sugere que qualquer mudança na estrutura, induzida por radioterapia, é mais 

provável que seja por motivos químicos do que físicos.  

Em dentina os estudos são tão contraditórios quanto os estudos em esmalte. 

Efeitos da radiação ionizantes, principalmente em relação à dureza e resistência de 

união, ainda não foram descritos na literatura. 

Kielbassa et al. (1997) em um estudo de microdureza em dentina bovina com 

flúor e sem flúor submetidas à radioterapia com dose de 60Gy, afirmam após a 

radiação ionizante, que a dentina é severamente enfraquecida e isso poderia levar a 

perda de sua capacidade de suporte do esmalte, além de que a diminuição da 

dureza da dentina não poder ser evitada com a aplicação de flúor. (Jansma et al., 

1993; Kielbassa et al.,1997). 

Fränzel et al. (2006) em um estudo sobre a diferença na alteração das 

propriedades mecânicas entre radioterapia com elétrons e raio-x, afirmam que com 

baixas doses de raios-x, a dureza e o módulo de elasticidade da dentina diminui. Os 

autores discutem que a provável explicação para as alterações dentais é devido a 

decarboxilização, na qual, a matriz orgânica interage com os cristais de apatita 

através de íons de cálcio da ligação eletrostática das cadeias laterais das fibras 
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colágenas e dos grupos minerais de fosfato da superfície. A interação orgânica-

mineral entre a apatita e o colágeno é reduzida e pode induzir micro fissuras nos 

cristais de hidroxiapatita (Fränzel et al. 2006). 

El-Faramawy et al. (2013) em um estudo in vivo em ratos, acharam regiões 

nas quais não haviam pré-dentina, mostrando haver algum distúrbio no processo de 

secreção dentinária. Este distúrbio pode ser atribuído aos danos diretos da radiação 

aos odontoblastos, vascularização e tecidos pulpares adjacentes, também discutidos 

por Grötz et al. (1998) e Vier-Pelisser et al. (2007).  

Silva et al. (2010) através de um estudo qualitativo, utilizando Microscopia  de 

Luz Polarizada e Microscopia Eletrônica de Varredura para analisar dentes extraídos 

de pacientes irradiados, afirmam encontrar dentina reacional, indicando que, a 

dentina irradiada consegue reagir a agressões, como na cárie de radiação. 

Sabendo que o principal componente do dente humano é a dentina, com 70% 

de sua composição sendo mineral, 10% de água e 20% de matriz orgânica, acredita-

se que 90% dessa matriz é composta por colágeno (Springer et al., 2005). Com isso 

em mente, Springer et al. (2005) estudaram a ação da radiação ionizante nas fibras 

colágenas dos tecidos duros dentais e da polpa e acharam concentrações de 

fragmentos de fibras colágenas em concentrações iguais tanto em dentes irradiados 

até 60Gy como em dentes controles, que não sofreram nenhum tipo de tratamento, 

concluindo que os danos diretos da radiação do colágeno em dentina não apresenta 

um papel crucial no desenvolvimento das cáries de radiação. 

Estes dados estão de acordo com Kielbassa et al. (2000) que em um estudo 

com a irradiação das amostras in vitro e desafio cariogênico in situ, com pacientes 

não irradiados, mostrou que o padrão de desmineralização e a susceptibilidade à 

cáries da dentina irradiada era igual à da dentina não irradiada, argumentado que, 

se houvesse mudanças nas propriedades mecânicas da dentina durante o processo 

radioterapia, o seu processo de desmineralização deveria ser diferente do que uma 

dentina não irradiada.  

Estudos in vivo com pacientes irradiados, mostram que o processo de 

desenvolvimento das cáries de radiação é muito semelhante ao processo de 

desenvolvimento de cáries em dentes não irradiados (Hietala et al., 1993; Arnold et 

al., 2003; Silva et al., 2010; de Oliveira Mota et al., 2013). 

Al-Nawas et al. (2000), que afirmam que as propriedades mecânicas do 

esmalte aparentam ser mais afetadas do que as de dentina e que, in vitro, uma dose 
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de 500Gy não apresentou efeitos drásticos nas propriedades da dentina, o que 

contradiz alguns estudos que dizem que a parte orgânica do dente é a que 

apresenta maior susceptibilidade aos danos das radiações ionizantes, como afirmam 

Pioch et al. (1992), Moscovich et al. (1999), Soares et al. (2010) e El-Faramawy et 

al. (2013). 

Existem trabalhos tanto in vitro quanto in vivo que mostram que a resistência 

de união em dentes irradiados não é alterada. Gernhardt et al. (2001) realizaram um 

estudo comparando 4 sistemas adesivos com dentina irradiada in vitro (60Gy 

fracionados) em dentina hígida. Como resultado observaram que a radiação não 

mostrou nenhuma influência na resistência de união da dentina irradiada.  

Galetti et al. (2014) em seu estudo ex vivo, com dentes extraídos de 

pacientes que sofreram radioterapia (60 - 70Gy) por motivos periodontais, com 3 

tipos de adesivos diferente: all-etch (condicionamento total), self-etch 1 frasco (auto 

condicionante de 1 frasco) e self-etch de 2 frascos (auto condicionante de 2 frascos), 

sendo que não houve diferença entre adesivos nem entre substratos (dentina 

irradiada e dentina não irradiada). Os autores afirmam que se a radiação foi capaz 

de modificar a dureza, estrutura cristalina e/ou matriz colágena, essas mudanças 

não foram o suficiente ou capazes de interferir na resistência de união dos adesivos 

com a dentina.  

Soares et al. (2010) testam in vitro, com 60Gy e com um adesivo de 

condicionamento total a resistência de união e esmalte em diferentes cortes em 

relação à orientação dos prismas de esmalte e túbulos dentinários coronário e 

radicular. Como resultado, encontraram que em dentina irradiada, tanto coronária 

quanto radicular, houve uma diminuição da resistência de união independente da 

orientação dos túbulos e prismas de esmalte, afirmando que os danos da radiação 

são potencialmente maiores nos componentes orgânicos. 

Naves et al. (2012) estudaram in vitro os efeitos da radiação na resistência de 

união, tanto em esmalte quanto em dentina, com sistema adesivo all-

etch/condicionamento total, quando as amostras eram restauradas antes da 

irradiação e após a irradiação de 60Gy, mostrando que, quando os procedimentos 

restauradores eram feitos antes do tratamento com radiação iônica os resultados da 

resistência de adesão não eram estatisticamente significantes. Em contrapartida, 

quando os procedimentos restauradores  eram feitos pós irradiação das amostras, o 
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substrato dental deve ter sofrido efeitos que comprometeram a adesão 

possivelmente através da formação da camada híbrida. 

Silva et al. (2010) em um estudo através de microscopia de luz polarizada 

com dentes extraídos, por motivos de doença periodontal avançada, de pacientes 

que concluíram o tratamento radioterápico em região de cabeça e pescoço e que 

continham restaurações nesses dentes devido a presença anterior de cárie de 

radiação, afirmam que a principal falha restauradora vista nos dentes analisados foi 

devido às cáries secundárias. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 
Este estudo in vitro teve como objetivo avaliar, a partir de 3 diferentes doses 

de radiação ionizante, 4 fatores: 

 

1. A microdureza superficial em dentina profunda, média e rasa e esmalte 

cervical, médio e oclusal. 

2. O conteúdo mineral nas 3 diferentes profundidades, tanto em dentina 

quanto esmalte, através de espectroscopia de dispersão de energia 

(EDS). 

3. A resistência de união do esmalte e dentina após restauração com dois 

tipos de sistema adesivo distintos. 

4. Alterações morfológicas da dentina e esmalte nas três diferentes 

profundidades.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

As etapas realizadas nesta fase do trabalho foram divididas em tópicos para 

melhor entendimento. 

 

 
4.1 Preparo dos dentes 

 
Foram utilizados oitenta e quatro terceiros molares hígidos, provenientes do 

Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da FOUSP, após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da mesma instituição. A coleta e o 

experimento tiveram início somente após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CAAE  

20602014.5.0000.0075 –  Número do Parecer: 658.991 - Anexo A). 

Os dentes foram submetidos à raspagem manual com ultrassom (Dabi Atlante 

- Profi Class, Ribeirão Preto, São Paulo, SP, Brasil) para remoção de debris 

orgânicos e polidos com taça de borracha (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) em 

baixa rotação, pasta de pedra-pomes (SS White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e água. 

Em seguida, utilizando um disco diamantado (Buehler Ltd., Lake Buff, IL, 

EUA) acoplado a uma máquina de corte de precisão (Isomet 1000, Buehler Ltd., 

Lake Bluff, Illinois, EUA), sob refrigeração, cada dente foi cortado em 4 fragmentos 

de aproximadamento 2,5mm de espessura, seguindo o seu longo eixo, em cortes 

sagitais, de mesial para distal, sendo que dois desses fragmentos continham apenas 

esmalte e outros dois dentina e esmalte (Figuras 4.1 A-B). A separação das 

amostras para cada teste estão ilustradas no Fluxograma 4.1 
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Figura 4.1- A: Corte do dente hígido com os 4 fragmentos de aproximadamente 2,5mm; B: Os 4 

fragmentos, 2 contendo apenas esmalte e 2 contendo esmalte e dentina 
 

 
Fluxograma 4.1: A: Oitenta e quatro terceiros molares hígidos foram separados em um grupo de 80 

dentes  e outro de 4; B: Os 80 dentes foram cortados em 4 fragmentos, totalizando 
320 amostras; C: Das 320 amostras, foram separados em um grupo com 160 
fragmentos contendo apenas esmalte D: Um outro grupo com 160 fragementos 
contendo dentina e esmalte foi criado a partir dos 320 fragmentos anteriores E: As 
160 amostras de esmalte foram separadas para o teste de microcisalhamento; F: 
Oitenta amostras das 160 contendo dentina e esmalte foram separadas para o teste 
de microcisalhamento; G: Para o teste de microcisalhamento foram utilizadas 160 
fragmentos de esmalte e 80 fragmentos de dentina e esmalte, somando um total de 
240 fragmentos, os quais foram distribuidos em grupos conforme a dose de 
radiação recebida e subgrupo, conforme o adesivo utilizado; H: Trinta fragmentos 
contento esmalte e dentina foram separados parar o teste de microdureza; I: Os 30 
fragmentos separados para a microdureza foram cortados em sua metade em 
relação ao longo eixo do dente; J: Os trintra fragmentos cortados ao meio foram 
utilizados como grupo controle da microdureza antes de receberem a radiação;  K: 
Após a irradiação os fragmentos foram separados em 3 grupos conforme a dose de 
radiação recebida; L: Os 4 dentes restantes foram cortados de forma a haver 3 
fragmentos, um contento esmalte oclusal e dentina rasa, um contendo esmalte 
médio e dentina média e por final esmalte cervical e dentina profunda; M: Os 3 tipos 
de fragmento dos 4 dentes foram separados em grupos conforme a dose de 
radiação recebida e utilizados para MEV. 
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4.1.1 PREPARO DOS DENTES PARA MICROCISALHAMENTO. 

 
Três fragmentos dos 80 dentes cortados foram separados para o teste de 

microcisalhamento, 2 contendo apenas esmalte e 1 contendo dentina e esmalte (n= 

240, sendo destes, 160 apenas em esmalte e 80 em dentina e esmalte). Os três 

tipos de fragmentos foram polidos com lixa SiC (Buehler Ltd., Lake Buff, IL, EUA) de 

granulação #400 por 10 segundos com refrigeração abundante à água em politriz 

(Ecomet 3 machine, Buehler Ltd., Lake Bluff, EUA) com velocidade de 100 RPM 

(Figuras 4.2 A-B). 

Após sua planificação, as amostras foram incluídas em resina acrílica auto 

polimerizante (JET- Artigos Odontológicos Clássico, São Paulo, SP, Brasil). Para a 

inclusão foi utilizada uma placa de vidro, na qual uma fita adesiva dupla face foi 

colada, de maneira que tubos de PVC (de 20mm de diâmetro e aproximadamente 

1cm de altura) e os fragmentos de dentes  fossem colocados dentro dos mesmos de 

maneira que a superfície plana de dentina e do esmalte ficasse em contato com a 

fita adesiva dupla face (Figura 4.2 C). A inclusão foi feita com resina acrílica auto 

polimerizante.  

Por final, para a criação de uma camada de esfregaço padronizada, todas as 

amostras a serem utilizadas no teste de microcisalhamento foram polidas com 

auxílio de lixas #400 e #600 por 60 segundos cada (Figura 4.2 D). 
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Figura 4.2- A: Planificação dos fragmentos, com o auxílio do paralelômetro, na lixa #400; B: 

Fragmentos após a sua planificação; C: Posicionamento dos fragmentos com 
tubos de PVC na fita adesiva dupla-face em placa de vidro; D: Amostra de 
dentina pronta para irradiação; E: Amostra de esmalte pronta para irradiação 

 

 
4.1.2 PREPARO DOS DENTES PARA MICRODUREZA 

 
Dos 80 fragmentos restantes, contendo dentina e esmalte, 30 foram 

selecionados e, com o auxílio de máquina de corte de baixa velocidade (Labcut 1010 

- Extec, EUA) foram cortados novamente, em sua metade, seguindo o longo eixo do 

dente (Figura 4.3 A). 

Para sua inclusão foram utilizados moldes previamente vaselinados, nos 

quais eram posicionados essas metades de fragmentos e, por final, vertida a resina 

acrílica auto polimerizante (JET- Artigos Odontólicos Clássico, São Paulo, SP, 

Brasil) (Figura 4.3 B-C). 

Em seguida, as amostras foram polidas em Politriz (Ecomet 3 machine, 

Buehler LTD., Lake Buff, Illinois, EUA) na seqüência de lixas de SiC #400, #600, 

C D 

A B 

E 
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#800, #1200, #2500 e #4000 (Buehler LTD., Lake Buff, Illinois, EUA), sendo estas 

em 120 RPM por 30 segundos cada, exceto a última, que foi utilizada por 60 

segundos. A cada troca de granulação das lixas, as amostras permaneceram em 

cuba ultrassônica por 8 minutos. 
 

 
Figura 4.3 - A : Fragmento contendo dentina e esmalte sendo cortado na metade no sentido de 

seu longo eixo; B: Visão superior do molde com o fragmento já posicionado; C: 
Visão lateral do molde com o fragmento já posicionado; D: Amostra pronta para o 
teste de microdureza 

 

 
4.2 Microdureza 

 
Um total de trinta amostras, provenientes de 30 dentes distintos, foram 

separados em três grupos, conforme a dose de radiação: 20Gy, 40Gy e 70Gy. Os 

dentes foram posicionados no microdurômetro HMV-2000 (SHIMADZU Co; Tóquio, 

Japão), utilizando um penetrador Knoop, com carga de 50gf em esmalte e 25gf em 

dentina, em ambos os casos por 30 segundos cada edentação. 

Foram feitas 5 edentações em cada profundidade de esmalte (cervical, médio 

e oclusal) e 5 edentações em cada profundidade de dentina (profunda, média e 

rasa), as regiões foram demarcadas com auxílio de caneta permanente e régua 

(Figura 4.3 D).  Em esmalte, cada marcação apresentava uma distância de 100 µm 

de cada e 150µm de distância da junção amelodentinária (JAD) e, em dentina, cada 

A B C

D
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marcação com distância de 200µm de cada e 400µm de distância da JAD. As 

leituras foram feitas com auxílio do software CAMS-WIN. 

Este teste foi feito antes da irradiação e após a irradiação, assim, cada 

amostra se apresentava como o seu próprio controle. 

 

 
4.3 Irradiação das Amostras  

 

Os dentes dos grupos 20Gy, 40Gy e 70Gy foram submetidos a três níveis 

distintos de dose de radiação no Departamento de Radioterapia do Hospital Sírio 

Libanês, sob a responsabilidade da física Cecilia Maria Calil Haddad. 

Os protocolos consistiram em aplicações totais e únicas de 20, 40, e 70Gy, de 

irradiação com raios-x proveniente de um acelerador linear Mevatron MX2 6MV 

(Siemens Healthcare, Erlangen, Alemanha). 

As doses de radiação foram calculadas a partir das doses usualmente 

aplicadas em pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço. Sugere-se neste 

presente estudo a utilização de doses mais baixas e mais altas na tentativa de 

simular dentes que são irradiados pela entrada e/ou saída de feixes de radiação, 

recebendo diferentes doses. Estes dentes são comumente afetados, mesmo que 

indiretamente. 

Os dentes foram colocados em um recipiente plástico, quadrado, de 10ml, 

com sua parte inferior recoberta com gaze para que fosse deixado 1cm de distância 

dos dentes com o recipiente e por final, recobertos com água deionizada (Figura 

4.4). 
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Figura 4.4 - Amostras prontas para serem irradiadas. 

 

 

Foram adquiridas imagens de tomografia computacional dos recipientes 

individualmente. Com as imagens, foram simulados feixes estáticos de raios-x no 

software Oncentra Masterplan (Elekta, Estocolmo, Suécia) de modo que a dose 

ficasse uniforme em todos o recipiente. Em seguida os dentes foram efetivamente 

submetidos à irradiação (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5 - Amostras sendo irradiadas. 

 

 

Nos grupos controle (sem irradiação) para ambos os substratos (esmalte e 

dentina), as amostras permaneceram em água deionizada. 
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4.4 Microcisalhamento 
 

Para o teste de microcisalhamento foram utilizadas 80 dentes humanos 

hígidos. Esses 80 dentes foram divididos em esmalte e dentina e ambos com n=80. 

Cada substrato (esmalte/dentina) foi dividido em 4 grupos distintos conforme a dose 

de radiação (Controle, 20Gy, 40Gy e 70Gy) e, ainda, divididos em 2 subgrupos, 

conforme o adesivo a ser utilizado (Adper Single Bond 2 ou Universal Single Bond) 

(Tabela 4.1). 

No total foram confeccionados 480 corpos de prova, sendo em dentina, 

confeccionados 3 cilindros de resina na região de terço cervical em cada uma das 80 

amostras, somando 240 corpos de prova e, em esmalte, nas amostras dos 

fragmentos mesiais, confecionados mais 2 cilindros de resina e em fragmentos 

distais apenas 1, totalizando 240 corpos de prova neste substrato (Tabela 4.2). 
 

 
 
Tabela 4.1 - Divisão dos grupos, substratos e subgrupos para o teste de microcisalhamento 

com relação ao número de dentes utilizados. 
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Tabela 4.2 - Divisão dos grupos, substratos e subgrupos com n em relação aos corpos de 
prova realizados. 

 
Apenas nos subgrupos do adesivo Adper Single Bond 2, a dentina era 

previamente condicionada com ácido fosfórico 37% (Acid Gel - Villevie, Joinville - 

Brasil) de acordo com as instruções do fabricante (Quadro 4.1). Com o auxílio de um 

perfurador de lençol de borracha, modelo Ainsworth, 3 perfurações com 

aproximadamente 1mm de diâmetro em fita adesiva dupla-face ácido resistente 

foram feitas. Nestas perfurações eram aplicados os adesivos, Adper Single Bond 2 

(3M ESPE, Sumaré, SP, Brasil) ou Universal Single Bond (3M ESPE, St. Paul, MN, 

USA) conforme o subgrupo e de acordo com a indicação do fabricante, com o auxílio 

de um aplicador descartável Cavibrush extra fino (FGM, Joinville, SC, Brasil) . 

O adesivo foi fotoativado com foto polimerizador Demetron LC (Kerr 

Corporation, Orange, CA, EUA) após o posicionamento de um tubo de silicone 

químico resistente, com dimensões de 1,0mm de diâmetro interno e 1,0mm de 

altura, utilizado como matriz para a construção dos corpos de prova, de forma que 

seu diâmetro interno coincidisse com a perfuração feita na fita adesiva dupla-face, 

onde se encontrava o adesivo dentinário. Com o auxílio de um calcador de Paiva nº1 

(Golgran, São Caetano do Sul, SP, Brasil), após a polimerização do tubo de silicone, 

era introduzida e condensada a resina composta nanoparticulada Z350 XT (3M 

ESPE, Sumaré, SP, Brasil) na cor A2E para esmalte e A2D para dentina e 

fotoativada, conforme indicação do fabricante (Quadro 4.1). 
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Os corpos de prova foram então imersos em água deionizada e armazenados 

em estufa a 37ºC durante 1h. Após esse período, os tubos de silicone foram 

removidos com o auxílio de um explorador (Golgran, São Caetano do Sul, SP, 

Brasil), sendo a sua interface adesiva analisada com auxílio de lupa estereoscópica 

com aumento padronizado de 40x e então imersos novamente em água deionizada 

e armazenados em estufa a 37ºC por mais 24hrs. 

Por final, as amostras foram posicionadas na máquina de ensaio universal 

(Instron 5942, Canton, MA, EUA) para execução do teste de microcisalhamento. Um 

fio metálico de 0,2mm de diâmetro foi colocado de forma que uma de suas alças 

abraçasse o cilindro de resina da amostra e ficasse em contato com a superfície do 

dente, e sua outra alça abraçasse o cilindro fixo da célula de carga. A velocidade do 

ensaio foi fixada em 1mm/min. No momento da fratura, o movimento era automático 

e imediatamente cessado e os dados coletados em N e posteriormente 

transformados em MPa, através da fórmula N/πr2.  
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Quadro 4.1 - Composição e instrução de uso dos materiais utilizados 

 
 
 

 



 43 

4.5 Análise de Padrão de Fratura 
 

Após o ensaio de microcisalhamento, foi observado o padrão de fratura das 

amostras. As amostras de dentina foram coradas com corante Ponceau S a 2%, 

durante 5 minutos, e, em seguida, lavados em água corrente por 10 minutos e secos 

à temperatura ambiente. As amostras em esmalte foram observadas sem auxílio de 

corante.  

Com auxílio do silicone pesado de condensação (Perfil, Vigodent Coltene, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil), uma lâmina de vidro e de um paralelômetro, as amostras 

eram ajustadas de que modo que as superfícies a serem analisadas ficassem 

posicionadas paralelamente à lente da lupa estereoscópica em um aumento 

padronizado de 160x. 

Foram realizadas fotos digitais de cada espécime e, então, o tipo de fratura 

de cada corpo de prova foi classificado como: Tipo I (adesiva): rompimento apenas 

na interface adesivo/dentina ou esmalte; Tipo II (coesiva em dentina): rompimento 

da estrutura dentinária; Tipo III (coesiva em resina composta): rompimento na resina 

composta; ou Tipo IV (mista): presença de falha adesiva e coesiva em dentina ou 

esmalte/adesivo e ou resina composta. 

 

 

4.6 Espectroscopia de Dispersão de Energia - EDS  
 

Para análise de espectroscopia de dispersão de energia (EDS), foram 

utilizadas 12 amostras. No caso dos grupos 20Gy, 40Gy e 70Gy, as amostras 

utilizadas foram as mesmas utilizadas no teste de microdureza,  sendo selecionadas 

3 de cada um desses grupos, aleatoriamente. No caso do grupo controle foram 

selecionados fragmentos extras, não utilizados no teste de microcisalhamento. As 

amostras utilizadas no teste de microdureza tiveram a resina acrílica removida com 

o auxílio da máquina de corte de baixa velocidade (Labcut 1010 - Extec, EUA). 

As amostras foram fixadas por 24 horas, em uma solução de glutaraldeído a 

3%, em seguida lavadas para remoção do fixador com uma solução de cacodilato de 

0,1M, em capela com exaustão durante uma hora. 



 44 

Então, foi realizada a etapa de desidratação, onde foram utilizadas 

concentrações crescentes de etanol, ou seja, álcool etílico a 50%, 70%, 80%, 90% e 

95% por um período de 5 minutos cada um, até chegar no etanol absoluto (100%), 

momento em que foram realizadas 03 lavagens de 10 minutos cada uma. 

Imediatamente após a última lavagem, as amostras foram submersas em 

uma solução de HMDS (Hexadimetilsilazano) por 10 minutos. Em seguida, a solução 

foi retirada, dando início ao processo de secagem por 03 horas na capela com 

exaustão. 

As amostras preparadas foram montadas em stubs de alumínio com auxílio 

de massa de carbono e devidamente identificadas. 

Por final, as amostras foram recobertas com uma fina camada de carbono 

(MED 010, Balzers Union, Balzers, Liechtenstein), e observadas através de 

Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV, utilizando-se o detector de elétrons 

retroespalhados (BSE) (LEO 435 VP, LEO Electron Microscopy Ltd., Cambridge, 

Engand)(Figura 4.4). 

O sistema de microanálise operando em associação com o MEV, possibilita a 

quantificação de Cálcio (Ca), Fósforo (P) e outros componentes, obtida em 

percentagem por peso de cada elemento nas três áreas diferentes de cada tecido. 

Foram realizadas as quantificações conforme a profundidade utilizada no 

teste de microdureza, ou seja, 3 medicões em esmalte, em cada profundidade 

(cervical, médio e oclusal) e 3 em dentina, também em cada profundidade (profunda, 

média e rasa) em cada tipo de substrato (esmalte sadio, esmalte irradiado, dentina 

sadia e dentina irradiada) (Figura 4.5). O tempo de contagem em cada área foi de 20 

segundos com deadtime  no padrão de cobalto de 35%. 
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Figura 4.4 -  Amostras recobertas com carbono e posicionadas em stubs metálicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 - Imagens capturadas durante o EDS para a selecão das regiões a serem 

analisadas, A - Região de esmalte oclusal (1) e dentina rasa (2); B: Região de 
esmalte médio (3) dentina média (4), esmalte cervical (5) e dentina profunda 
(6). Seta indicando marcação feita com caneta permanente para servir de guia 
durante o teste de microdureza e EDS 

 

 

A partir dos valores de Ca e P obtidos, foram calculados os valores médios de 

cada elemento químico em cada substrato (dentina sadia, dentina irradiada, esmalte 

sadio e esmalte irradiado).  
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4.7 Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

 

Para análise em Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV, foram utilizadas 

4 amostras tanto de esmalte quanto de dentina, divididas em 4 grupos conforme a 

dose de radiação. As amostras foram fixadas por 24 horas, em uma solução de 

glutaraldeído a 3%. 

Em seguida, as amostras foram lavadas para remoção do fixador com uma 

solução de cacodilato de 0,1M, em capela com exaustão durante uma hora. 

Foi realizada a etapa de desidratação, a qual foram utilizadas concentrações 

crescentes de etanol, ou seja, álcool etílico a 50%, 70%, 80%, 90% e 95% por um 

período de 5 minutos cada um, até o etanol absoluto (100%), momento em que 

foram realizadas 03 lavagens de 10 minutos cada. 

Imediatamente após a última lavagem, as amostras foram submersas em 

uma solução de HMDS por 10 minutos. Em seguida, a solução foi retirada, dando 

início ao processo de secagem por 03 horas na capela com exaustão. 

As amostras preparadas foram montadas em stubs de alumínio e 

devidamente identificadas. 

Por final, as amostras foram recobertas com uma fina camada de platina e 

observadas através de MEV Quanta 600 FEG utilizando-se o detector de elétrons 

secundários (SE) (FEI NE Dawson Creek Drive Hillsboro, Oregon, EUA). 

Foram realizadas 3 imagens em cada amostra nos seguintes aumentos 

(1.000x, 5.000x e 20.000x). Foi observada a morfologia de cada substrato, esmalte e 

dentina e, possíveis alterações. Para a avaliação qualitativa das imagens obtidas, as 

imagens foram organizadas em pranchas. 
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4.8 Análise Estatística 
 

As análises estatísticas foram realizadas apenas nos ensaios de microdureza 

e microcisalhamento, nos ensaios de análise de padrão de fratura, EDS e MEV, 

foram realizadas análises qualitativas e descritivas. 

 

 

4.8.1 MICRODUREZA 

 

Para este ensaio foi realizado o teste paramétrico de análise de variância 

(ANOVA) dois fatores (dose e momento) com 1 medida repetida (Antes da irradiação 

e após a irradiação) para cada profundidade de cada substrato: 

 

• Esmalte Cervical 

• Esmalte Médio 

• Esmalte Oclusal 

• Dentina Profunda 

• Dentina Média 

• Dentina Rasa 

 

 

4.8.2 MICROCISALHAMENTO 

 

Foi realizado o teste paramétrico de análise de variância (ANOVA) dois 

fatores (sistema adesivo e dose) individualmente para substrato: esmalte e dentina. 
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5 RESULTADOS 
 
 

Os resultados foram separados de acordo com os testes realizados. 

 
5.1 Microdureza 
 

Para este ensaio separamos os resultados conforme sua profundidade e 

substrato. A análise quantitativa foi feita pelo teste ANOVA com 2 fatores fixos (Dose 

e pré e pós radioterapia - momento) e 1 medida repetida (pré e pós radioterapia - 

momento) adotando-se um nível de significância de 5%. 

 

5.1.1 MICRODUREZA ESMALTE CERVICAL 

 

O teste de ANOVA mostrou não haver diferença estatisticamente significante 

na interação dose e momento, porém houve diferença estatística significante entre 

as doses e o fator momento (pré e pós radioterapia).  Ou seja, as doses se 

comportam iguais nos dois momentos, porém com valores diferentes no pré 

radioterapia e no pós radioterapia. A dose 20Gy apresenta valores iguais aos da 

dose 70Gy, porém diferentes dos valores de 40Gy e por final a dose a 70Gy 

apresenta valores iguais aos da dose 20Gy e a 40Gy. Os resultados podem ser 

observados nas tabela 5.1 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.2 e tabela 5.3. A 

média e desvio padrão de todas as doses podem ser observadas na tabela 5.4. 
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Tabela 5.1. - Resultado do teste ANOVA com 2 fatores (dose e momento) pra microdureza em 
esmalte cervical  (p<0,05) 

 

 
 

 

Tabela 5.2. - Resultado do teste auxiliar de Tukey para Dose para microdureza em esmalte cervical 
(p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre doses 

 

 
 

 

Tabela 5.3 - Resultado do teste auxiliar de Tukey para Momento para microdureza em esmalte 
cervical (p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre momentos 
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Tabela 5.4 - Média e desvio padrão do teste de microdureza em esmalte cervical 
 

 
 

 

 

5.1.2 MICRODUREZA ESMALTE MÉDIO 

 

O teste de ANOVA mostrou não haver diferença estatisticamente significante 

na interação dose e momento e no fator momento, porém houve diferença estatística 

significante entre as doses. Ou seja, as doses se comportam iguais nos dois 

momentos, porém seus valores tanto no momento pré radioterapia quanto no pós 

radioterapia não apresentam diferença estatística significante. Em relação aos 

valores das doses, 20Gy apresenta valores iguais aos da dose 40Gy, porém 

diferentes dos valores de 70Gy e por final a dose a  70Gy apresenta valores iguais 

aos da dose 40Gy e diferentes aos da dose 20Gy. Os resultados podem ser 

observados nas tabela 5.5 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.6. A média e 

desvio padrão de todas as doses podem ser observadas na tabela 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmalte Cervical Média Pré-
radioterapia Desvio Padrão Média Pós-

radioterapia Desvio Padrão

20Gy 298,04 11,80 294,36 6,68

40Gy 285 19,45 275,3 36

70Gy 291,98 16,51 283,68 21,64
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Tabela 5.5 - Resultado do teste ANOVA com 2 fatores (dose e momento) para microdureza em esmalte 
médio com p<0,05 

 

 
 

Tabela 5.6 -  Resultado do teste auxiliar de Tukey para Dose para microdureza em esmalte médio com 
p<0,05. Letras diferentes mostram diferença estatística entre doses 

 

 
 

Tabela 5.7 - Média e desvio padrão do teste de microdureza em esmalte médio 
 

 
 

Esmalte Médio Média Pré-
radioterapia Desvio Padrão Média Pós-

radioterapia Desvio Padrão

20Gy 300,16 11,19 296,14 11,78

40Gy 291,96 15,44 293,04 17,53

70Gy 293,22 13,24 288,78 14,25



 52 

5.1.3 MICRODUREZA ESMALTE OCLUSAL 

 

O teste de ANOVA mostrou não haver diferença estatisticamente significante 

na interação dose e momento e no fator momento, porém diferença estatística 

significante entre as doses. Ou seja, as doses se comportam iguais nos dois 

momentos, porém seus valores tanto no momento pré radioterapia quanto no pós 

radioterapia não apresentam diferença estatística significante. Em relação aos 

valores das doses, 20Gy apresenta valores iguais aos da dose 70Gy, porém 

diferentes dos valores de 40Gy e por final a dose a  40Gy apresenta valores 

diferentes dos valores das doses 20Gy e 70Gy. Os resultados podem ser 

observados na tabela 5.8 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.9. A média e desvio 

padrão de todas as doses podem ser observadas na tabela 5.10. 

 
Tabela 5.8 - Resultado do teste ANOVA com 2 fatores (dose e momento) para microdureza em 

esmalte oclusal (p<0,05) 
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Tabela 5.9 - Resultado do teste auxiliar de Tukey para Dose para microdureza em esmalte 
oclusal  (p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre doses 

 

 
 

Tabela 5.10 - Médias e desvio padrão do teste de microdureza em esmalte oclusal 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmalte Oclusal Média Pré-
radioterapia Desvio Padrão Média Pós-

radioterapia Desvio Padrão

20Gy 281,82 8,41 281,76 11,12

40Gy 271,80 20,21 274,48 16,48

70Gy 289,82 14,12 279,90 9,10
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5.1.4 MICRODUREZA DENTINA PROFUNDA 

 
O teste de ANOVA mostrou haver diferença estatisticamente significante na 

interação dose e momento (Tabela 5.11), com isso houve a necessidade de separar 

as três doses e fazer o teste ANOVA 1 fator fixo (pré e pós radioterapia - momento) 

para cada uma delas. A média e desvio padrão de todas as doses em dentina 

profunda podem ser observadas na tabela 5.12. 
 
 
 
Tabela 5.11 - Resultado do teste ANOVA com 2 fatores (dose e momento) para microdureza em 

dentina profunda (p<0,05), mostrando interação entre dose e momento (Dose*mom) 
 

 
 

Tabela 5.12 - Média e desvio padrão do teste de microdureza em dentina profunda 

 

Dentina Profunda Média Pré-
radioterapia Desvio Padrão Média Pós-

radioterapia Desvio Padrão

20Gy 57,79 1,96 55,37 1,31

40Gy 57,31 1,76 55,83 1,63

70Gy 55,97 2,04 55,99 1,76
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5.1.4.1 MICRODUREZA DENTINA PROFUNDA 20Gy 

 

Foi realizado o teste ANOVA 1 fator fixo (pré e pós radioterapia - momento), 

mostrando diferença estatística relevante. Ou seja, os valores encontrados com a 

dose 20Gy no momento pré-radioterapia são estatísticamente diferentes aos valores 

encontrados com a mesma dose no momento pós-radioterapia. Os resultados 

podem ser observados na tabela 5.13 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.14.  

 

 
 
Tabela 5.13 - Resultado do teste ANOVA com 1 fator (momento) para microdureza em dentina 

profunda  20Gy  (p<0,05) 
 

 
 

 

Tabela 5.14 -  Resultado do teste auxiliar de Tukey para Momento para microdureza em dentina 
profunda 20Gy (p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre 
momentos 
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5.1.4.2 MICRODUREZA DENTINA PROFUNDA 40Gy 

 

Foi realizado o teste ANOVA 1 fator fixo (pré e pós radioterapia - momento), 

mostrando diferença estatística relevante. Ou seja, os valores encontrados com a 

dose 40Gy no momento pré-radioterapia são estatísticamente diferentes aos valores 

encontrados com a mesma dose no momento pós-radioterapia. Os resultados 

podem ser observados na tabela 5.15 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.16. 

 

 
Tabela 5.15 - Resultado do teste ANOVA com 1 fator (momento) para microdureza em dentina 

profunda  40Gy (p<0,05) 
 

 
 

 

Tabela 5.16 -  Resultado do teste auxiliar de Tukey para Momento para microdureza em dentina 
profunda 40Gy (p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre 
momentos 
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5.1.4.2 MICRODUREZA DENTINA PROFUNDA 70Gy 

 

Foi realizado o teste ANOVA 1 fator fixo (pré e pós radioterapia - momento), 

mostrando não haver diferença estatística relevante. Ou seja, os valores 

encontrados com a dose 70Gy no momento pré-radioterapia não são 

estatísticamente diferentes aos valores encontrados com a mesma dose no 

momento pós-radioterapia. Os resultados podem ser observados na tabela 5.17 e o 

teste auxiliar de Tukey na tabela 5.18.  

 

 
Tabela 5.17 - Resultado do teste ANOVA com 1 fator (momento) para microdureza em dentina 

profunda  70Gy (p<0,05) 
 

 
 

 

Tabela 5.18 - Resultado do teste auxiliar de Tukey para Momento para microdureza em dentina 
média 70Gy (p<0,05). Letras iguais mostram não haver diferença estatística entre 
momentos 
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5.1.5 MICRODUREZA DENTINA MÉDIA 

 

O teste de ANOVA mostrou haver diferença estatisticamente significante na 

interação dose e momento (Tabela 5.19), com isso houve a necessidade de separar 

as três doses e fazer o teste ANOVA 1 fator fixo (pré e pós radioterapia - momento) 

para cada uma delas. A média e desvio padrão de todas as doses em dentina média 

podem ser observadas na tabela 5.20. 

 

 
Tabela 5.19 - Resultado do teste ANOVA com 2 fatores (dose e momento) para microdureza em 

dentina média com p<0,05, mostrando interação entre dose e momento (Dose*mom) 
 

 
 

Tabela 5.20 - Média e desvio padrão do teste de microdureza em dentina média 

 

Dentina Média Média Pré-
radioterapia Desvio Padrão Média Pós-

radioterapia Desvio Padrão

20Gy 58,05 1,79 55,36 1,21

40Gy 57,87 2,04 55,65 2,48

70Gy 55,97 2,00 55,18 2,57
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5.1.5.1 MICRODUREZA DENTINA MÉDIA 20Gy 

 

Foi realizado o teste ANOVA 1 fator fixo (pré e pós radioterapia - momento), 

mostrando diferença estatística relevante. Ou seja, os valores encontrados com a 

dose 20Gy no momento pré-radioterapia são estatísticamente diferentes dos valores 

encontrados com a mesma dose no momento pós-radioterapia. Os resultados 

podem observados na tabela 5.21 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.22. 

 

 
Tabela 5.21 - Resultado do teste ANOVA com 1 fator (momento) para microdureza em dentina média  

20Gy  (p<0,05) 
 

 
 

 
Tabela 5.22- Resultado do teste auxiliar de Tukey para Momento para microdureza em dentina média 

20Gy (p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre momentos 
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5.1.5.2 MICRODUREZA DENTINA MÉDIA 40Gy 
 

Foi realizado o teste ANOVA 1 fator fixo (pré e pós radioterapia - momento), 

mostrando diferença estatística relevante. Ou seja, os valores encontrados com a 

dose 40Gy no momento pré-radioterapia são estatísticamente diferentes dos valores 

encontrados com a mesma dose no momento pós-radioterapia. Os resultados 

podem ser vistos pela tabela 5.23 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.24. 
 
 
 
Tabela 5.23 - Resultado do teste ANOVA com 1 fator (momento) para microdureza em dentina média  

40Gy (p<0,05) 
 

 
 

 

Tabela 5.24 -  Resultado do teste auxiliar de Tukey para Momento para microdureza em dentina 
média 40Gy (p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre 
momentos 
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5.1.5.3 MICRODUREZA DENTINA MÉDIA 70Gy 

 

Foi realizado o teste ANOVA 1 fator fixo (momento), mostrando não haver 

diferença estatística relevante. Ou seja, os valores encontrados com a dose 70Gy no 

momento pré-radioterapia são estatísticamente iguais aos valores encontrados com 

a mesma dose no momento pós-radioterapia. Os resultados podem ser observados 

na tabela 5.25 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.26. 
 
 
 
Tabela 5.25 - Resultado do teste ANOVA com 1 fator (momento) para microdureza em dentina média  

70Gy (p<0,05) 
 

 
 

 

Tabela 5.26 - Resultado do teste auxiliar de Tukey para Momento para microdureza em dentina 
média 70Gy (p<0,05). Letras iguais mostram não haver diferença estatística entre 
momentos 
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5.1.6 MICRODUREZA DENTINA RASA 

 

O teste de ANOVA mostrou não haver diferença estatisticamente significante 

na interação dose e momento, porém diferença estatística no fator dose e no fator 

momento. Ou seja, as doses se comportam iguais nos dois momentos, porém com 

valores diferentes no pré radioterapia e no pós radioterapia. Em relação aos valores 

das doses, 20Gy apresenta valores iguais aos da dose 40Gy e 70Gy, os valores da 

dose 40Gy são iguais aos valores da dose 20Gy, porém diferentes dos valores da 

dose 70Gy e por final os valores da dose 70Gy são iguais aos da dose 20Gy e 

diferentes dos valores da dose 40Gy. Os resultados podem ser observados na 

tabela 5.27 e o teste auxiliar de Tukey na tabela 5.28 e tabela 5.29. A média e 

desvio padrão de todas as doses em dentina rasa podem ser observadas na tabela 

5.30. 

 

 

 
Tabela 5.27- Resultado do teste ANOVA com 2 fatores (dose e momento) para microdureza em 

dentina rasa (p<0,05) 
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Tabela 5.28 - Resultado do teste auxiliar de Tukey para Dose para microdureza em dentina rasa 

(p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre doses 
 

 
 

 

Tabela 5.29 -  Resultado do teste auxiliar de Tukey para Momento para microdureza em dentina rasa 
(p<0,05). Letras diferentes mostram diferença estatística entre momentos 

 

 
 

 
Tabela 5.30 - Média e desvio padrão do teste de microdureza em dentina rasa 

 
 

 

Ao analisarmos os gráficos obtidos na análise estatística em cada 

profundidade de dentina (gráfico 5.1, 5.2 e 5.3), podemos observar que as amostras 

do grupo 70Gy apresentavam-se com uma média de microdureza menor do que as 

amostras dos grupos 20Gy e 40Gy, exceto na região de dentina rasa. 

 

Dentina Rasa Média Pré-
radioterapia Desvio Padrão Média Pós-

radioterapia Desvio Padrão

20Gy 56,60 2,19 55,18 2,57

40Gy 57,36 2,78 55,18 2,57

70Gy 55,08 1,95 54,72 2,57
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Gráfico 5.1 - Média das amostras dos grupos 20Gy, 40Gy e 70Gy nos momentos pré e pós 

radioterapia em região de dentina profunda 
 

 

 
Gráfico 5.2 - Média das amostras dos grupos 20Gy, 40Gy e 70Gy nos momentos pré e pós 

radioterapia em região de dentina média 
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Gráfico 5.3 - Média das amostras dos grupos 20Gy, 40Gy e 70Gy nos momentos pré e pós 

radioterapia em região de dentina rasa 
 

 

 

 

 

 

5.2 Microcisalhamento 
 

Os resultados do teste de microcisalhamento foram divididos em esmalte e 

dentina. 

 
 
5.2.1 MICROCISALHAMENTO ESMALTE 

 
A análise quantitativa dos dados foi realizada através de análise estatística 

paramétrica (ANOVA) com 2 fatores fixos (Dose e adesivo) adotando-se um nível de 

significância de 5%.  

O teste de ANOVA mostrou não haver diferença estatisticamente significante 

na interação dose e adesivo, entre doses e entre os  adesivos (Tabela 5.31). A 

tabela 5.32 apresenta a média e desvio padrão de cada adesivo para cada grupo. 

Dentina Rasa

54,00

55,00

56,00

57,00

58,00

Pré Radioterapia Pós Radioterapia

20Gy 40Gy 70Gy
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Tabela 5.31 -  Resultado do teste ANOVA com 2 fatores (dose e adesivo)  (p<0,05) 

 
 

 

 
Tabela 5.32 -  Média e desvio padrão de cada adesivo para cada grupo 

 

 

 

 

 

Esmalte Média Adper 
Single Bond 2 Desvio Padrão Média Universal 

Single Bond Desvio Padrão

Controle 26,62 6,07 20,31 2,80

20Gy 23,15 5,83 22,16 5,61

40Gy 21,42 3,43 22,90 3,38

70Gy 21,05 4,33 23,13 3,90
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5.2.2 MICROCISALHAMENTO DENTINA 

 
A análise quantitativa dos dados foi realizada através de análise estatística 

paramétrica (ANOVA) com 2 fatores (Dose e adesivo) adotando-se um nível de 

significância de 5%.  

Pelo teste de ANOVA nota-se diferença estatisticamente significante entre os 

os adesivos utilizados neste experimento, mostrando também, não haver relevância 

estatística na interação dose e adesivo nas diferentes (Tabela 5.33). Através do 

gráfico obtido no teste (Gráfico 5.4), observamos que o adesivo que se destaca 

pelos maiores valores de adesão é o Universal Single Bond. A tabela 5.34 apresenta 

a média e desvio padrão de cada adesivo para cada grupo. 

 

 

 
Tabela 5.33 - Resultado do teste ANOVA com 2 fatores (dose e adesivo) (p<0,05) 
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Tabela 5.34 -  Média e desvio padrão de cada adesivo para cada grupo 

 

 

 

 

 
Gráfico 5.4 -  Gráfico obtido no teste ANOVA com a relação das médias dos adesivos com os 4 

grupos 
 

 

 

 

Esmalte Média Adper 
Single Bond 2 Desvio Padrão Média Universal 

Single Bond Desvio Padrão

Controle 12,43 4,22 26,35 6,30

20Gy 15,66 2,99 24,60 6,22

40Gy 18,58 2,66 27,48 6,02

70Gy 16,37 4,30 26,21 5,12
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5.3 Análise do Padrão de Fratura 
 

Os resultados da análise do padrão de fratura foram divididos em esmalte e 

dentina. 

 
5.3.1 ANÁLISE DO PADRÃO DE FRATURA EM ESMALTE 

 

As amostras foram analisadas em lupa estereoscópica em aumento 

padronizade de 160x sem o auxílio de corante. Foram visualizados em sua grande 

maioria padrões de fratura tipo I, adesiva. 

O resultado da análise de fratura ocorrido em cada grupo experimental está 

representado na tabela 5.35 e no gráfico 5.5. 

 

 

 
 

 
Tabela 5.35 – Tabela com os números de cada tipo de fratura para cada grupo e subgrupo da análise 

do padrão de fratura em esmalte 
 

 
 

Grupo Tipo I Adesiva Tipo II Dentina Tipo III Resina Tipo IV Mista

Controle 
ASB 30 0 0 0

Controle 
USB 29 0 0 1

20Gy ASB 29 0 0 1

20Gy USB 28 0 0 2

40Gy ASB 29 0 0 1

40Gy USB 29 0 0 1

70Gy ASB 28 0 0 2

70Gy USB 29 0 0 1
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Gráfico 5.5 – Gráfico com cada tipo de fratura para cada grupo e subgrupo da análise do 

padrão de fratura em esmalte 
 

 
5.3.2 ANÁLISE DO PADRÃO DE FRATURA EM DENTINA 

 
Após a imersão no corante Ponceu S a 2% e observação em lupa 

estereoscópica em aumento padronizado de 160x, foram visualizados os padrões de 

fratura: adesiva, mista e dentina, sendo que, nos dentes irradiados a fratura tipo II, 

coesiva em dentina, aparece em maior freqüência conforme a dose de radiação 

aumenta quando utilizado o adesivo que apresentou maior resistência de união, o 

Universal Single Bond, indicando que houve alguma mudança no substrato dental a 

qual favoreceu a fratura na dentina antes de que ocorresse na interface adesiva. 

O resultado da análise de fratura ocorrido em cada grupo experimental está 

representado na tabela 5.36 e no gráfico 5.6. 
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Tabela 5.36 – Tabela com os números de cada tipo de fratura para cada grupo e subgrupo da análise 
do padrão de fratura em dentina 
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Gráfico 5.6 – Gráfico com cada tipo de fratura para cada grupo e subgrupo da análise do 

padrão de fratura em dentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

5.4 Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X - EDS    
 
Na análise da composição e quantificação dos íons, por meio da 

espectroscopia de energia dispersiva de raios-X foram, analisadas as porcentagens 

em peso dos elementos químicos cálcio (Ca) e fósforo (P) no esmalte cervical, 

médio e oclusal e na dentina profunda, media e rasa dos dentes irradiados e dos 

dentes hígidos (grupo controle). 

As tabelas e gráficos foram separados conforme seu substrato. 

 

 

5.4.1 ESPECTROMETRIA DE ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X EM ESMALTE 

 

Os resultados serão apresentados em forma de tabela com as médias da 

massa de Ca e P em porcentagem e o índice Ca/P (Tabela 5.37) e um gráfico com a 

porcentagem de cada elemento químico encontrado em cada profundidade (Gráfico 

5.7). 

 

 
Tabela 5.37 – Média das concentracões em peso dos elementos Ca (Cálcio) e P (Fósforo) e o índice 

Ca/P em esmalte nas diversas doses e profundidades 

 
 
 

Grupo e Profundidade Cálcio (Ca) Fósforo (P) Índice Ca/P
  Esmalte Cervical 38,11 19,71 1,93
  Esmalte Médio 38,07 19,53 1,95
  Esmalte Oclusal 38,03 19,52 1,95
  Esmalte Cervical 38,08 19,57 1,95
  Esmalte Médio 38,25 19,43 1,97
  Esmalte Oclusal 38,14 19,5 1,96
  Esmalte Cervical 38,33 19,47 1,97
  Esmalte Médio 38,19 19,47 1,96
  Esmalte Oclusal 38,15 19,47 1,96
  Esmalte Cervical 38,13 19,53 1,95
  Esmalte Médio 38,11 19,50 1,95
  Esmalte Oclusal 38,11 19,53 1,95
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Gráfico 5.7 - Porcentagem de todos os elementos químicos encontrados em esmalte nas três 

diferentes profundidades. 
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5.4.2 ESPECTROMETRIA DE ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X EM DENTINA 

 

Os resultados serão apresentados em forma de tabela com as médias da 

massa de Ca e P em porcentagem e o índice Ca/P (Tabela 5.38) e um gráfico com a 

porcentagem de cada elemento químico encontrado em cada profundidade (Gráfico 

5.8). 

 

 

 

 

 
Tabela 5.38 – Média das concentracões em peso dos elementos Ca (Cálcio) e P (Fósforo) e o índice 

Ca/P em dentina nas diversas doses e profundidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo e Profundidade Cálcio (Ca) Fósforo (P) Índice Ca/P
  Dentina Profunda 36,77 19,85 1,85
  Dentina Média 38,39 20,08 1,91
  Dentina Rasa 37,44 20,09 1,86
  Dentina Profunda 33,92 21,09 1,61
  Dentina Média 37,08 19,89 1,86
  Dentina Rasa 35,32 20,61 1,71
  Dentina Profunda 37,35 19,76 1,89
  Dentina Média 37,50 19,66 1,91
  Dentina Rasa 36,42 20,42 1,78
  Dentina Profunda 36,75 19,93 1,84
  Dentina Média 36,89 19,90 1,85
  Dentina Rasa 36,26 20,25 1,79
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Gráfico 5.8  – Porcentagem de todos os elementos químicos encontrados em dentina nas três 

diferentes profundidades.  
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5.5 Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 
 

As figuras ilustrando as eletromicrografias dos grupos estudados em esmalte 

e dentina com as diferentes doses de energia (Controle, 20Gy, 40Gy e 70Gy) e em 

diferentes localizações (esmalte: oclusal, médio e cervical e dentina: rasa, média e 

profunda) foram separadas conforme o substrato (esmalte e dentina) para melhor 

análise. Foram utilizadas 3 amostras de cada grupo para a realização das imagens e 

análise qualitativa em 3 diferentes magnificações (1.000x, 5.000x e 20.000x). 

 

 

5.5.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA EM ESMALTE 

 

Para esmalte, no grupo controle, é possível observar as características do 

esmalte hígido, sem nenhum tratamento, no qual os prismas mostram-se regulares, 

em formato de “fechadura” em todas as profundidades (Figuras 5.1 A-C). Para os 

grupos irradiados, essas características se mantém, com um padrão similar para 

todos os grupos (Figuras 5.2 A-B), porém em aumento de 20.000x, é possível 

observar que para o grupo 70Gy há uma leve modificação nos prismas de esmalte 

que apresentam-se mais curtos e arredondados (Figura 5.3) 
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Figura 5.1 - Micrografias do esmalte do grupo controle em região oclusal. A: Em aumento de 1.000x; 

B: aumento de 5.000x; C: aumento de 20.000x 
 
 
 
 

 
 
Figura 5.2 - Micrografias do esmalte em região cervical em aumento de 1.000x. A: Grupo 20Gy; B: 

Grupo 40Gy e C: Grupo 70Gy. 
 
 
 
 

 
Figura 5.3 - Micrografias do esmalte em região cervical em aumento de 20.000x. A: Grupo 20Gy; B: 

Grupo 40Gy e C: Grupo 70Gy apresentando os prismas mais arredondados e curtos. 
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5.5.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA EM DENTINA 

 
Para a dentina, em aumento de 1.000x é possível observar túbulos 

dentinários abertos para a superfície em grande quantidade. Para todos os grupos o 

padrão de dentina foi similar, não havendo modificações na morfologia deste 

substrato. Em maiores aumentos (5.000x), é possível observar no grupo controle 

que os túbulos que aparentemente estavam abertos no menor aumento (1.000x), 

mostram-se com lúmen reduzido para todos os grupos e em todas as profundidades 

(Figura 5.4, figura 5.5, figura 5.6 e figura 5.7). Deve-se lembrar que nenhum agente 

para limpeza foi utilizado com o intuito de se preservar ao máximo a característica 

do substrato pós-irradiação, dessa forma é possível observar uma smear layer 

recobrindo a dentina em todos os grupos e em todas as profundidades.  

É nítido observar uma maior quantidade de túbulos a medida que se 

aprofunda os cortes em dentina. 

No maior aumento (20.000x) foi possível observar irregularidades e trincas 

que permeiam a dentina peritubular em todos os grupos e profundidades (Figura 5.4 

e figura 5.7). 
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Figura 5.4 - Micrografias da dentina do Grupo Controle em região profunda. A: Aumento 1.000x; B: 

Aumento 5.000x e C: 20.000x 
 
 
 
 

 
 
Figura 5.5 - Micrografias da dentina em região média. A: Grupo 20Gy; B: Grupo 40Gy e C: Grupo 

70Gy 
 
 
 
 

 
 
Figura 5.6 - Micrografias da dentina em região profunda. A: Grupo 20Gy; B: Grupo 40Gy e C: Grupo 

70Gy 
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Figura 5.7 - Micrografias da dentina em região rasa. A: Grupo 20Gy; B: Grupo 40Gy e C: Grupo 70Gy 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

O tratamento oncológico com base na radioterapia consiste na utilização de 

energia ionizante. Esta energia interage com os tecidos, tanto saudáveis como 

neoplásicos, através do deslocamento dos elétrons nos tecidos, os quais ionizam o 

meio e provocam efeitos químicos e biológicos, como danos no DNA, impedindo a 

replicação de células (Rolim et al., 2011). O fato da radioterapia atuar também em 

tecidos adjacentes saudáveis, pode gerar efeitos colaterais indesejáveis ao paciente.  

O tratamento radioterápico consiste em doses cumulativas, que são 

fracionadas e entregues em sessões  diárias com pausas nos finais de semana por 

até 7 semanas  aproximadamente (Kielbassa et al., 2006b). O tratamento padrão em 

casos de tumores em região de cabeça e pescoço apresenta uma dose  final 

acumulada entre 40Gy e 70Gy (Kielbassa et al., 2006b; Naves et al., 2012). Os 

efeitos colaterais começam a aparecer já com o acúmulo de pequenas doses, 

(Vissink et al., 2003), o que significa que, mesmo não estando diretamente no 

campo de irradiação, existem tecidos que irão sofrer com os efeitos colaterais do 

tratamento, o que ocorre frequentemente com os tecidos dentais nos casos de 

radioterapia em região de cabeça e pescoço. Por isso, neste trabalho aceitamos 

analisar o efeito de três diferentes doses: 20Gy, simulando os tecidos dentais 

situados em uma área secundária e, que recebem a radiação ionizante por estarem 

próximos da região alvo (40Gy e 70Gy). 

Na literatura existem diversas maneiras de simular a radiação in vitro. No 

presente trabalho foi considerado que, como a radiação ionizante é acumulativa, e o 

fato de se realizar em um tecido já sem vitalidade, fracionar as doses ou entregar a 

dose de uma única vez não faria diferença. 

Outro fator levado em consideração foi que, a saliva encontrada em pacientes 

irradiados é, de acordo com a literatura, uma saliva que apresenta alterações. A 

hipossalivação é a seqüela oral mais comum nos pacientes que realizam o 

tratamento de radioterapia em região de cabeça e pescoço, mostrando haver uma 

redução significante do fluxo salivar destes pacientes. Além de haver alterações nas 

propriedades anti-bacterianas, concentrações iónicas, diminuição do pH e na 

capacidade tampão (Sciubba; Goldenberg, 2006; Aguiar et al., 2009). Devido as 

dificuldades em mimetizar em laboratório a saliva artifical do paciente irradiado e 
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principalmente porque queríamos avaliar os efeitos da radiação ionizante 

diretamente na estrutura dental, a saliva artificial poderia interferir de alguma 

maneira nos resultados, por isso, neste trabalho optamos por não utilizá-la. 

Próximos trabalhos e protocolos in situ já estão sendo organizados nos quais a 

saliva terá papel preponderante. 

Sabendo que um dos principais mecanismos de ação da radiação ionizante 

sobre os tecidos é através da radiólise da água (Comissão Nacional de Energia 

Nuclear [20--?]), neste trabalho tivemos a preocupação de sempre que irradiadas, as 

amostras se encontrassem submersas em água deionizada e, durante todos os 

ensaios mantidas em umidade relativa. 

Segundo o INCA, as neoplasias de cavidade oral correspondem a um risco de 

11,54 novos casos a cada 100 mil homens e 3,92 novos casos a cada 100 mil 

mulheres no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

aproximadamente 70% dos pacientes com diagnóstico de câncer serão submetidos 

à radioterapia em alguma fase de seu tratamento (A.C. Camargo Cancer Center, 

[20--?]). É indicado que restaurações metálicas sejam substituídas por restaurações 

adesivas previamento ao começo do tratamento com radioterapia, já que existe o 

retroespalhamento das radiações secundárias causadas pelo alto número de massa 

atômica dos componentes metálicos das restaurações em amálgama (Schratter-

Sehn et al., 1992; Naves et al., 2012). Porém não existe um consenso sobre os 

efeitos da radiação sobre os tecidos dentais e o que esses efeitos podem acarretar 

nas restaurações adesivas.  

Com o objetivo de analisar o substrato irradiado e discutir um possível 

protocolo para a realização de restaurações adesivas, o presente estudo foi 

realizado em várias etapas, sendo o conhecimento do substrato estudado através 

dos ensaios de microdureza, MEV, EDS e, finalmente,  avaliação da resistência de 

união, através do ensaio de microcisalhamento.  

Na literatura, ainda que não seja um consenso, a grande maioria dos autores 

apoiam a hipótese de que a radiação iônica em tecidos dentais apresenta  efeitos 

deletérios importantes quando a concentração de conteúdo orgânico do tecido for 

maior. Em 1975, Walker afirmou que a irradiação terapêutica não chegava a afetar 

significantemente a susceptibilidade dos dentes à fratura em casos in vivo, mas 

poderia aumentar a fragilidade dentária devido a degradação de proteínas. Pioch et 

al., em 1992, afirmaram que há uma desnaturação da matriz orgânica, causada pela 
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radiólise da água e que isso reduz a ancoragem física entre esmalte e dentina, 

causando até mesmo uma instabilidade na JAD. Soares et al., (2010) em seu 

trabalho in vitro, avaliaram a resistência de união de amostras em dentina e esmalte 

levando em consideração a orientação dos prismas de esmalte e túbulos 

dentinários. Os autores concluíram que o conteúdo orgânico apresenta maior 

susceptibilidade a danos causados pela radiação iônica do que tecidos com alto 

conteúdo mineral.  

El-Faramawy et al. (2013) levaram em consideração o fato de que em seu 

estudo qualitativo, através de diversas microscopias, que as partes minerais dos 

tecidos dentais de ratos que sofreram radioterapia em comparação aos mesmos 

tecidos de ratos do grupo controle, apresentaram mínimas alterações. Os autores 

concluíram que as doses de radiação utilizadas em seu estudo não apresentam 

nenhum efeito sobre o conteúdo mineral da dentina, afirmando que o processo de 

irradiação é mais prejudicial aos componentes orgânicos, teoria suportada também 

por Moscovich et al. (1999). 

Sabe-se que o esmalte dental humano é o tecido mais mineralizado do corpo, 

constituído por 96% de fosfato de cálcio cristalino e apatita, nas formas de 

hidroxiapatita, apatita carbonatada ou apatita fluoretada, que contituem a 

ultraestrutura prismática do tecido e, 3% de água e 1% de matriz orgânica em peso 

(Stack, 1954; Meckel et al., 1965; Gwinnett, 1992; Katchburian; Arana-Chavez, 2004; 

de Menezes Oliveira et al., 2010).  

De acordo com os resultados do presente estudo, no teste de microdureza, o 

esmalte apresentou mínimas alterações, mostrando apenas uma diminuição dessa 

propriedade em região cervical, tanto na dose de 20Gy (média pré-radioterapia: 

298,04 ± 11,80 e média pós-radioterapia: 294,36 ± 16,68), como na dose de 40Gy 

(média pré-radioterapia: 285 ± 19,45 e média pós-radioterapia: 275,3  ±  36) e na 

dose 70Gy (média pré-radioterapia: 291,98 ±  16,51 e média pós-radioterapia: 

283,68 ± 21,64). Para as regiões de esmalte médio e oclusal, a radiação não 

apresentou modificações, estando em desacordo com os resultados apresentados 

por Golçalves et al. (2014) que encontraram uma diminuição dos valores de 

microdureza em todas as profundidades do esmalte até 30Gy, sendo que, em doses 

superiores até 60Gy, mostraram não haver influência da radiação nos valores de 

microdureza quando comparados ao grupo controle, afirmando ainda que o esmalte 

cervical foi a única região a não sofrer alteração de valores em qual quer dose.  



 85 

Hipotetizamos que a diminuição da microdureza em terço cervical possa 

acontecer devido a sua menor espessura, podendo assim, seu conteúdo orgânico 

apresentar uma maior influência na resposta a radiação. O teste de EDS confirma 

que não houve modificação no contéudo mineral dessa estrutura. A literatura cita 

que clinicamente a cárie de radiação apresenta uma preferência pela região cervical 

(Frank et al., 1965; Kielbassa et al., 2006a; Aguiar et al., 2009), podendo assim 

associarmos a alteração encontrada no terço cervical com esse achado clínico 

comum.    

Em relação à resistência de união, sendo o esmalte dental um tecido 

altamente mineralizado, o condicionamento ácido sobre ele tem como objetivo 

remover o biofilme e outros depósitos juntamente com uma fina camada de esmalte, 

aumentando a porosidade das superfícies expostas mediante a dissolução seletiva 

dos cristais (Gwinnett; Matsui, 1967). Essa dissolução aumenta a superfície de 

contato, a rugosidade e, consequentemente, a energia livre de superfície e permite 

um melhor molhamento pelo adesivo. Essas características fazem com que o 

esmalte apresente uma adesão mais favorável do que a dentina, resultado 

encontrado neste trabalho e em outros trabalhos que testam os efeitos da 

radioterapia (Soares et al., 2010; Naves et al., 2012).   

Naves et al. em 2012, analisando a resistência de união em dentina e esmalte  

restaurados pré e pós radioterapia, afirmam que quando restaurados após 

irradiados, os dois substratos dentais sofrem efeitos que comprometem a sua 

capacidade de adesão, possivelmente prejudicando a formação da camada híbrida. 

Com a realização do teste de microcisalhamento após a realização da radioterapia 

em região de esmalte médio, devido a dificuldade de planificação da região cervical, 

mostrou que neste substrato a radiação não apresentou efeitos deletérios para a 

resistência de união, já que os valores em esmalte, tanto do grupo controle quanto 

dos grupos irradiados não se mostraram estatisticamente diferentes para ambos os 

adesivos utilizados. 

A ligação do adesivo ao esmalte é baseada principalmente no encravamento 

micro-mecânico de mônomeros de resina nas microporosidades do esmalte, criados 

por dissolução química de cristais de hidroxiapatita, sendo que, quanto maior for a 

profundidade criada nesta superfície, maior será a magnitude da resistência de  

união do adesivo ao esmalte. O condicionamento com ácido fosfórico aumenta 

significativamente a resistência de união de adesivos self-etch de 1 frasco em 



 86 

esmalte. No entanto, quando o esmalte se encontra plano ou chanfrado, adesivos 

self-etch tendem a resultar em resistências de união ao esmalte comparáveis com 

os de adesivos all-etch, o que está de acordo com os resultados encontrados neste 

trabalho. Já que as restaurações em esmalte foram realizadas em superfícies planas 

e ambos os adesivos utilizados, o all-etch de 1 frasco, Adper Single Bond 2 e, o self-

etch de 1 frasco, Universal Single Bond, apresentaram valores semelhantes, sem 

diferença estatística significante entre eles (Buonocore et al., 1968; Pashley; Tay, 

2001; Hannig et al., 2002; Perdigão et al., 2005; Perdigão et al., 2014).   

As imagens da microscopia eletrônica de varredura em esmalte, mostram 

resultados interessantes. Em todas as energias utilizadas a morfologia dos prismas 

de esmalte se apresentam similares ao grupo controle, com exceção dos grupos 

irradiados com 70Gy. Em aumentos superiores a 5.000x, pode-se observar um 

padrão mais arredondado dos prismas em todas as profundidades. Sendo uma 

pequena alteração morfológica que não chega interferir em nenhuma das 

propriedades testadas neste trabalho. 

Podemos reafirmar a hipótese de que a radiação ionizante não apresenta 

efeitos deletérios significativos em esmalte, devido seu alto conteúdo mineral 

confirmado pelos resultados do ensaio de EDS neste trabalho.  

Já a dentina humana é constituída por 20% de material orgânico, 10% de 

água e 70% de material inorgânico, em peso. Seu componente inorgânico consiste 

de hidroxiapatita e sua porção orgânica de colágeno tipo I, glicoproteínas, 

protoglicanos e fosfoproteínas. A natureza tubular  confere a esse tecido um alto 

grau de permeabilidade, acarretando em uma complexidade estrutual deste tecido, 

podendo explicar as adversidade impostas à adesão e a diminuição nos valores de 

microdureza quando comparadas ao esmalte (Ten Cate, 2001).  

Em dentina, os valores de microdureza apresentam-se com resultados 

menores do que aqueles achados em esmalte, o que já se era esperado devido as 

propriedades e composição dos tecidos.  

Em região de dentina profunda houve uma diminuição da propriedade de 

microdureza para a dose 20Gy (média pré-radioterapia: 57,79±1,96; média pós-

radiotrapia: 55,37 ± 1,30) e para a dose de 40Gy (média pré-radioterapia: 

57,31±1,76; média pós-radiotrapia: 55,83±1,63). A dose 70Gy não apresentou 

alterações (média pré-radioterapia: 55,97±2,04; média pós-radiotrapia: 55,99±1,76). 

Em região de dentina média, novamente houve a diminuição de microdureza para as 
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doses 20Gy (média pré-radioterapia: 58,05±1,79; média pós-radiotrapia: 55,36±1,20) 

e para dose 40Gy (média pré-radioterapia: 57,87±2,04; média pós-radiotrapia: 

55,65±2,48). A dose 70Gy não apresentou alterações (média pré-radioterapia: 

55,97±2,04; média pós-radiotrapia: 55,18±2,57).  

Já para a região de dentina rasa, a diminuição da microdureza foi observada 

nas três doses, 20Gy (média pré-radioterapia: 56,60±12,17; média pós-radiotrapia: 

55,18±2,57), 40Gy (média pré-radioterapia: 57,36±2,78; média pós-radiotrapia: 

55,18±2,57) e 70Gy (média pré-radioterapia: 55,08±1,94; média pós-radiotrapia: 

54,72±2,57). Acreditamos que a dose 70Gy não apresentou alterações nas 

profundidades de dentina profunda e média pois, após a realização dos testes 

estatísticos, notou-se que as amostras dessa dose já se apresentavam com uma 

média de microdureza menor do que as amostras do grupo 20Gy e 40Gy, exceto na 

região de dentina rasa, como observou-se nos gráficos 5.1, 5.2 e 5.3, notando-se um 

comportamento da dose 70Gy mais semelhante aos das doses 20Gy e 40Gy em 

região de dentina rasa. 

Acreditamos que a diminuição da microdureza encontrada neste trabalho 

seja explicada pela interação indireta da radiação, através da radiólise da água, 

interagindo no conteúdo orgânico do substrato dentinário, mais especificamente em 

fibras colágenas. Hipotetizamos também não haver ocorrido desmineralização do 

substrato, mesmo com a presença de íons OH-, oriundos da radiólise da água, já 

que o teste de EDS não apresentou modificações significantes no conteúdo mineral 

da dentina nas três profundidades estudadas. A diminuição da microdureza em 

dentina foi encontrada também por outros autores como Kielbassa et al. em 1997, 

Fränzel et al. em 2006 e, mais recentemente Gonçalves et al. (2014). 

A diminuição da propriedade de microdureza em todas as profundidades de 

dentina e em região cervical de esmalte, vai ao encontro aos achados clínicos em 

pacientes irradiados, quando se osberva um maior acometimento de lesões não 

cariosas e cáries de radiação na região cervical dos dentes. A cárie de radiação é 

um dos efeitos colaterais mais comuns no tratamento radioterápico de cabeça e 

pescoço, devido ao seu rápido início e possível  amputamento da coroa, devido sua 

rápida progressão e preferência pela região cervical dos dentes (Frank et al., 1965; 

Kielbassa et al., 2006a; Aguiar et al., 2009; Silva et al., 2010).  

Os valores de resistência de união inferiores obtidos em dentina com o 

também são coerentes com as propriedades deste substrato. A adesão à dentina é 
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mais difícil e desafiadora devido a sua estrutura orgânica, composta por colágeno e 

água.  A adesão neste substrato envolve a inflitração das fibrilas de colágeno e 

túbulos dentinários por uma monômero adesivo, resultando na formação de uma 

camada híbrida homogênea e forte. Um dos maiores problemas em relação às 

falhas adesivas, é o risco de colabamento das fibras colágenas quando do pré-

tratamento da dentina e o fato do condicionamento ácido na dentina alcançar uma 

profundidade maior do que os monômeros adesivos conseguem penetrar, deixando 

espaços livres, nos quais se encontram fibras colágenas desmineralizadas, que 

ficam susceptíveis a degradação por enzimas proteolíticas (Nakabayashi; Saimi, 

1996; Tay; Pashley, 2002; Van Merrbeek et al., 2003; Muñoz et al., 2013; Marghalani 

et al., 2014). Pensando em evitar essas falhas provenientes do condicionamento 

ácido dos adesivos all-etch, foram criados os adesivos de técnica autocondicionante, 

conhecidos também como self-etch.  

O adesivo Universal Single Bond utilizado nesta pesquisa, faz parte de uma 

nova geração de sistemas adesivos conhecidos como universais, visando simplificar 

sua aplicação e recomendado para ambos os substratos, em todas as situações 

adesivas, sejam elas restaurações diretas ou indiretas (Wagner et al., 2014).  

Apesar de haver diferença significante nas amostras irradiadas e não 

irradiadas no teste de microdureza, mostrando existir alguma alteração causada pela 

radição ionizante em dentina, neste trabalho o teste de microcisalhamento mostrou 

não haver diferença nos resultados de resistência de união quando comparados o 

grupo controle (média Adper Single Bond 2: 12,43±4,22; média Universal Single 

Bond: 26,35±6,30) com os grupos que receberam doses de 20Gy (média Adper 

Single Bond 2 15,66±2,99; média Universal Single Bond: 24,60±6,22), 40Gy (média 

Adper Single Bond 2: 18,58±2,66; média Universal Single Bond: 27,48±6,02) e 70Gy 

(média Adper Single Bond 2: 16,37±4,30; média Universal Single Bond: 26,21±5,12), 

notando-se apenas uma maior resistência de união quando utilizado o adesivo 

universal de 1 frasco com a estratégia autocondicionante, neste substrato.  

O fato de não haver diferença na resistência de união entre dentes hígidos 

e irradiados já foi apresentado na literatura, tanto em estudos in vitro (Gernhardt et 

al., 2001), como em estudos in vivo (Galetti et al., 2014).  

Existem estudos que afirmam que se a restauração for feita anteriormente 

à radioterapia, à resistência de união não é afetada, porém se feita após a 

radioterapia, sua resistência de união é significativamente reduzida (Naves et al., 
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2012). Por final, estudos que mostram, indiferente da orientação dos túbulos 

dentinários, existir uma redução significativa da resistência de união em dentina 

irradiada (Soares et al., 2010). 

O conceito dos adesivos universais é novo, portanto, apenas alguns 

estudos clínicos de curto período, ultra morfológicos imediatos e de resistência de 

união têm sido relatados, não existindo na literatura a utilização deste adesivo em  

casos de susbtratos irradiados que apresentam demais alterações.  

O fato deste novo adesivo se destacar em relação ao Adper Single Bond 2, 

pode-se citar além da sua capacidade de reidratação das fibras colágenas, 

possibilitando a criação de uma cama híbrida diferenciada tanto com a técninca 

autocondicionante como com a técnica de condicionamento total, a presença do 

monômero fosforilado 10-MDP em sua composição, que além de provomer acidez 

ao seu mecanismo de autocondicionamento, esse monômero apresenta interfaces 

estáveis em dentina e esmalte mesmo sem a microrretenção obtida pelo 

condicionamento ácido prévio (Erickson et al., 2009; Yoshida et al., 2012; Perdigão 

et al., 2014). Para adesivos autocondicionantes, a adesão química é um fator crucial 

em seu mecanismo de adesão, por isso, na fórmula do Universal Single Bond existe 

também o copolímero do ácido polialcenóico, conhecido também como copolímero 

Vitrebond, que provêm uma adesão química devido a sua espontânea ligação com a 

hidroxiapatita. Mais de 50% dos grupos de carboxilas presentes nos copolímeros 

Vitrebonds são capazes de se unir a hidroxiapatita, conseguindo substituir os íons 

de fosfato presentes no substrato e realizar ligações iônicas com o cálcio. (Lin et al., 

1992; Yoshida et al., 2000; Mitra et al., 2009; Perdigão et al., 2014). 

Quando analisamos o padrão de fratura em restaurações realizadas em 

dentina neste trabalho, observamos que em relação ao grupo controle e conforme a 

dose da radiação aumenta, rupturas coesivas em dentina para o adesivo Universal 

Single Bond, que apresentou maiores valores na resistência de união em todos os 

grupos, aumenta, comprovando haver alguma modificação no conteúdo orgânico da 

dentina irradiada, já que o ensaio de EDS não mostrou haver alterações no 

conteúdo mineral, que não é o suficiente para mostrar alteração na resistência de 

união, que neste caso podemos também citar que os sistemas adesivos de hoje em 

dia se encontram tão evoluídos que alterações no substrato não chegam a 

influênciar na adesão, como já publicados em casos de dentes erodidos (Cruz et al., 

2012; Lenzi et al., 2013).  
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Diante dos resultados apresentados e discussões realizadas, observamos 

alterações promovidas pela radiação ionizante com raios-x provenientes do 

tratamento radioterápico no substrato dental. Essas alterações devem ser levadas 

em consideração quando do tratamento do paciente oncológico como um todo por 

todos os profissionais. O cirurgião dentista deve participar durante todas as fases do 

tratamento, inclusive ajudando nas medidas preventivas para a proteção do 

substrato dental juntamente ao médico e físico-médico no planejamento do 

tratamento radioterápico, podendo assim antes mesmo do começo da radioterapia, 

fazer um planejamento a longo prazo dos cuidados odontológicos que esse paciente 

venha a ter. 

Levando em consideração toda a literatura e seus achados contraditórios, 

novos trabalhos devem ser conduzidos com o intuito de se avaliar condições mais 

próximas a clinica como trabalhos in situ e in vivo, ou até mesmo trabalhos in vitro 

que envolvam possíveis tratamentos os quais os paciente irradiados poderão ser 

submetidos visando melhorar sua qualidade de vida. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Levando em consideração todas as limitações de um trabalho in vitro, os 

resultados do presente estudo permitem concluir que: 

 

1. Foi observado um maior efeito deletério da radiação ionizante nas 

propriedades de microdureza na dentina provavelmente devido ao seu 

maior conteúdo orgânico. Não houve alteração da microdureza em 

esmalte.  

2. Não foi observada mudança do conteúdo mineral, tanto em dentina 

quanto em esmalte, independente de suas profundidades. 

3. Não observou-se interferência da radiação ionizante na resistência de 

união, tanto em dentina quanto em esmalte, para ambos os sistemas 

adesivos estudados. Porém existe um melhor resultado do adesivo 

Universal Single Bond (Self-etch universal) em dentina quando 

comparado ao Adper Singel Bond 2 (All-ecth de 1 frasco) 

4. Imagens obtidas através da microscopia eletionica de varredura 

mostram uma pequena alteração morfológica nos prismas de esmalte 

apenas na dose de 70Gy. Em dentina não foram observadas alterações 

significativas.  
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A proposta inicial pretendia estudar o efeito de diversas doses de radiação X na resistência de materiais
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