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Resumo

PAIOLA, F.G. Análise da adesão de resina composta à dentina após diferentes
protocolos adesivos, em dentes previamente submetida à radioterapia. 2019,
104 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
O objetivo do presente estudo foi avaliar, por meio do teste de
cisalhamento, a resistência de união de restaurações de resina composta
utilizadas com dois diferentes protocolos adesivos em dentes submetidos a
radioterapia. Avaliou-se ainda, por meio de lupa estereomicroscópica, o tipo de
falha ocorrida após a fratura, bem como, a interface de união dente/material
restaurador, por meio de microscopia eletrônica de varredura. Sessenta coroas
de caninos superiores humanos foram distribuídas em dois grupos (n=30): GI –
sem irradiação e GII – com irradiação. Após protocolo radioterápico as coroas
de ambos os grupos tiveram sua superfície vestibular lixada até a exposição da
dentina. Cada grupo foi subdividido conforme protocolo adesivo utilizado para a
restauração com resina composta: Subgrupo A – condicionamento da dentina
com ácido fosfórico 37%; subgrupo B – condicionamento com sistema auto
condicionante. Dez espécimes de cada subgrupo foram destinados ao teste de
cisalhamento por meio de máquina de ensaio mecânico Instron. Em outros 5
espécimes realizou-se a análise qualitativa da interface material
restaurador/dentina. Os dados foram submetidos ao teste ANOVA two-way
seguido do teste de Tukey (ʆ=5%). A irradiação diminuiu, significantemente, a
resistência de união (p<0,05). O protocolo adesivo com condicionamento ácido
apresentou valores de resistência ao cisalhamento, significantemente menores
em relação ao sistema auto condicionante (p<0,05). O tipo de falha
predominante em GII foi adesiva. Dentes irradiados apresentaram tags de
resina menores em relação aos não irradiados. Concluiu-se que restaurações
de resina composta em pacientes submetidos à radioterapia apresentam menor
resistência de união. Para esses casos o protocolo adesivo com sistema auto
condicionante é preferível em relação ao condicionamento ácido.

Palavras chave: adesividade, radioterapia, self-etch

Abstract

PAIOLA, F.G.; Analysis of bond strength of composite resin to dentin after
different adhesive protocols in teeth previously submitted to radiotherapy 2019,
104 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

This study evaluatde, through the shear bond strength test, the bond strength of
composite resin restorations used with two different adhesive protocols on teeth
submitted to radiotherapy. The type of failure that occurred after the fracture, as
well as the interface of tooth bond / restorative material, by means of scanning
electron microscopy, was also evaluated using a stereomicroscopic magnifying
glass. Sixty crowns of human upper canines were distributed into two groups (n
= 30): GI - without irradiation and GII - with irradiation. After radiotherapy
protocol the crowns of both groups had their vestibular surface sanded until the
exposure of the dentin. Each group was subdivided according to the adhesive
protocol used for restoration with composite resin: Subgroup A - dentin
conditioning with 37% phosphoric acid; subgroup B - conditioning with self-etch
system. Ten specimens from each subgroup were assigned to the shear bond
test using an Instron mechanical test machine. In another 5 specimens the
qualitative analysis of the restorative material interface / dentin was carried out.
The data were submitted to two-way ANOVA followed by the Tukey test (ʆ =
5%). Irradiation significantly decreased the bond strength (p <0.05). The
adhesive protocol with acid conditioning presented values of shear strength,
significantly lower in relation to the self-etch system (p <0.05). The predominant
type of failure in GII was adhesive. Radiated teeth presented smaller resin tags
than non-irradiated teeth. It was concluded that composite resin restorations in
patients submitted to radiotherapy have lower union strength. For these cases,
the self-etching adhesive protocol is preferable to etch-and-rinse.
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O câncer de cabeça e pescoço compreende as neoplasias malignas
presentes na cavidade bucal, faringe, laringe, glândulas salivares, cavidade
nasal, seios paranasais e tireoide (JEMAL et al., 2008; GAUDET et al., 2015;
STENSON; POON, 2016). Dentre os diferentes tipos de cânceres, o de cabeça
e pescoço é o sétimo mais prevalente na população mundial (RETTIG;
D'SOUZA, 2015). O tratamento, em geral, baseia-se em terapias isoladas ou
combinadas, como a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia (AÇIL et al.,
2007; ROSALES et al., 2009; SOARES et al., 2010; BESSEL et al., 2011;
SOARES; NEIVA; SOARES et al., 2011; QING et al., 2015). Particularmente, o
tratamento com radioterapia consiste na utilização de uma fonte de radiação de
alta energia, a qual pode levar à hidrólise da água e também atuar diretamente
no ácido desoxirribonucleico inibindo a divisão celular, ou ainda, de forma
indireta resultando em necrose celular (GOHO, 1993; FANUCCHI et al., 2006;
GLENNY et al., 2010; CHAACHOUAY et al., 2011; KHAW et al., 2014).
O regime radioterápico mais aceito para o tratamento de neoplasias
malignas de cabeça e pescoço é o fracionamento convencional (KIELBASSA et
al., 2000; AÇIL et al., 2007; AGGARWAL, 2009; BULUCU et al., 2009;
SOARES et al., 2010; SOARES; NEIVA; SOARES et al., 2011, de SIQUEIRAMELLARA et al., 2014; GONÇALVES et al., 2014). O protocolo fracionado visa
minimizar os efeitos colaterais da radiação nos tecidos sadios adjacentes a
neoplasia, que são inevitáveis (FLETCHER; 1988). Esses efeitos adversos,
apesar de considerados aceitáveis diante da possibilidade de erradicação do
câncer, causam complicações às glândulas salivares, mucosa oral, ossos e
dentes (BARCELLOS-HOFF et al., 2000; PETERSON et al., 2000), de
intensidades variadas conforme a idade do paciente, dose e localização da
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radiação (MEDEIROS et al., 2002). Dentre essas complicações as mais
comumente observadas são a xerostomia, perda de paladar, dor e
sensibilidade dos tecidos moles, mucosite, osteorradionecrose, trismo,
alterações do ligamento periodontal, necrose dos tecidos moles e cárie de
radiação (KIELBASSA et al., 2006, BEECH et al., 2014). A radioterapia pode
provocar ainda, alterações ultraestruturais tanto no esmalte quanto no tecido
dentinário promovendo diminuição da microdureza (JANSMA et al.,1988;
KIELBASSA et al., 1997; WALKER et al., 2011) ou mesmo aumento (DE
SIQUEIRA MELLARA et al., 2014; GONÇALVES et al., 2014), além de atrofia
dos

processos

odontoblásticos

e

obliteração

dos

túbulos

dentinários

(KIELBASSA, 2000). O efeito radioterápico pode repercutir também em
redução da estabilidade da junção amelodentinária (PIOCH, GOLFELS E
STAEHLE, 1992, KIELBASSA et al., 1997), desorganização do esmalte e da
dentina resultando em tecido com superfície amorfa (DE SIQUEIRA MELLARA
et al., 2014; GONÇALVES et al., 2014), indução de fendas e túbulos
dentinários destruídos e/ou colabados (GONÇALVES et al., 2014) e
degeneração das fibrilas colágenas (SPRINGER et al., 2005, GONÇALVES et
al.. 2014). Essas alterações tanto do esmalte quanto do tecido dentinário não
só influenciam negativamente a resistência mecânica, como também, a adesão
dos materiais restauradores. O cimento de ionômero de vidro convencional, por
exemplo, não adere adequadamente ao tecido dentinário de pacientes
submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço (HAVEMAN E REDDING,
1998, MCCOMB et al., 2002). De acordo com a literatura, nesses casos
especificamente

deve-se

empregar

materiais

restauradores

resinosos

associados à sistemas adesivos (MCCOMB et al., 2002; HU et al., 2002). A
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adesão do material restaurador interfere diretamente à longevidade da
restauração. Falhas ou mesmo ausência de adesão do material restaurador
implicam em infiltração marginal, fraturas marginais, reincidência de cárie,
sensibilidade pós-operatória e reações pulpares (BRANNSTROM, M., 1982; DE
MUNCK et al., 2005; CARDOSO et al. 2011). A qualidade da adesão dos
materiais resinosos é determinada pela profundidade de desmineralização e
pela extensão da difusão e impregnação do monômero através da zona de
descalcificação. Quando a profundidade de dentina desmineralizada excede a
profundidade de difusão e impregnação do monômero, uma área de fibras
colágenas com ausência de hidroxiapatita é deixada exposta (NAKABAYASHI
e SAMI, 1996; TAY E PASHLEY, 2001). No sentido de evitar a hidrólise da
zona de colágeno exposta surgiram no mercado os sistemas adesivos
autocondicionantes, os quais não requerem o uso de condicionadores ácidos
para a remoção da smear layer (NAKABAYASHI e SAMI, 1996).
Os sistemas adesivos são classificados em duas categorias principais de
acordo com a sua estratégia de adesão: sistemas de condicionamento ácido
total (etch-and-rinse) e autocondicionantes (self-etch) (KANCA,1992; PASHLEY
et al., 2011; SOFAN et al., 2017). Os sistemas adesivos etch-and-rinse,
geralmente utilizam ácido fosfórico 35% a 37% para desmineralização do
esmalte e dentina (NAKABAYASHI e PASHLEY, 2001; PASHLEY et al., 2011).
Já os adesivos autocondicionantes contêm monômeros ácidos na sua
composição

capazes

de

desmineralizar

parcialmente

a

smear

layer

(MOSZNER, et al. 2005; VAN LANDUYT et al., 2007). Dessa forma, utilizam a
smear layer como substrato de adesão, tornando essa camada permeável aos
monômeros do adesivo e incorporando a camada hibrida (NAKABAYASHI,
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KOJIMA E MASUHARA, 1982; TAY e PASHLEY, 2001; PEUMANS et al.,
2010). Segundo a literatura, restaurações realizadas por meio do sistema selfetch apresentam maior resistência adesiva que as restaurações com sistema
etch-and-rinse (TAY E PASHLEY, 2001; DE MUNCK, VARGAS et al., 2005,
FRANKENBERGER E TAY, 2005; VAN LANDUYT et al., 2006).
Com o advento dos adesivos universais, considerados a última geração
de sistemas adesivos, novas perspectivas surgiram na área dos materiais
restauradores resinosos. Esse sistema permite sua utilização tanto com
estratégia autocondicionante quanto de condicionamento total seletivo. A
versatilidade desse sistema viabilizou seu uso na prática clínica diária, visto
que com um único adesivo é possível realizar o condicionamento total seletivo
em esmalte e o autocondicionamento do tecido dentinário (HANABUSA et al.,
2012; DE-GOES et. al, 2014).
A evolução tecnológica na área médica permitiu o desenvolvimento de
novos métodos diagnósticos, mais precisos e precoces do câncer. Como
consequência, pode-se observar maior sobrevida dos pacientes oncológicos. A
qualidade de vida dessas pessoas sempre foi motivo de preocupação de
familiares e profissionais da área de saúde. O tratamento odontológico
restaurador é essencial para a preservação funcional e estética do sistema
estomatognático. Assim, torna-se pertinente e oportuno estudar a influência
dos diferentes sistemas adesivos na capacidade de adesão do material
resinoso ao tecido dentinário de dentes previamente submetidos à radioterapia.

Proposição
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Objetivo geral:
A proposta geral do presente estudo foi analisar o efeito de diferentes
sistemas adesivos na adesão de material restaurador resinoso ao substrato
dentinário de dentes previamente submetidos à radioterapia.

Objetivos específicos:
1. Avaliar a adesividade do material restaurador ao substrato dentinário
irradiado, por meio de teste de cisalhamento;
2. Avaliar, por meio de lupa estereomicroscópica, o padrão de falha
ocorrido na interface material restaurador/substrato dental;
3. Analisar qualitativamente, por meio de Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV), a interface de união material restaurador/substrato
dental.

Material e Método
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Delineamento Experimental

Figura 1: Fluxograma da sequência metodológica utilizada nas etapas experimentais do
presente estudo.

Foram utilizadas 60 caninos superiores humanos, os quais foram
mantidos em solução de timol 0,1%, em ambiente refrigerado a 12°C. Antes do
início do experimento programado, os dentes foram lavados em água corrente
por 24 horas para remoção do remanescente da solução de timol 0,1%. Os 60
dentes tiveram a porção radicular removida, por meio de máquina de corte
(lsomet 1000; Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) e, posteriormente, descartada.
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Figura 2: (A) Máquina de cortes Isomet 1000 (Buehler, Lake Forest, IL, EUA); (B) Dente
fixado à placa de acrílico com cola quente.

Protocolo de irradiação
Inicialmente, as amostras foram distribuídas, randomicamente, em dois
grupos (n=30), No grupo I (GI) as coroas foram mantidas em recipiente
plástico, devidamente identificado, contendo saliva artificial. No GII, as 30
coroas foram dispostas em recipiente plástico contendo volume de água
destilada suficiente para recobrir totalmente os espécimes e submetidas à
radiação. O protocolo radioterápico foi realizado por meio de raios-X de 6 MV
em regime fracionado de 2 Gy, por 5 dias consecutivos, com 30 ciclos, durante
6 semanas, perfazendo 60 Gy. Utilizou-se acelerador linear de raios-X RS 2000
(Rad Fonte Technologies, Inc., Suwanee, GA, EUA), com energia de 200 kVp e
25 mA e filtro padrão de Cu de 0.3 mm. O recipiente plástico foi alinhado de
forma equidistante do centro do feixe e dentro do cone para garantir a taxa de
dose uniforme (aproximadamente 2,85 Gy/minuto), bem como, a entrega total
da dose por fração. O controle de qualidade foi realizado, por meio de
dosímetro Nanodot (Landauer, Inc., Glenwood, IL, EUA), sendo as leituras de
dose na superfície do recipiente plástico utilizadas para calcular os tempos de
tratamento "beam-on". Os dosímetros foram colocados abaixo do recipiente
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plástico e calibrados de acordo com as condições de feixe descritos acima. No
período entre os ciclos de irradiação, as coroas foram armazenadas,
individualmente,

em

tubos

Eppendorf

com

saliva

artificial,

renovada

diariamente, e mantidos em estufa à 37ºC com 100% umidade, durante as 6
semanas.

Figura 3: (A) Suporte plástico com os dentes paralelos ao solo imersos em água destilada; (B)
Acelerador linear de raios-X RS 2000 (Rad Fonte Technologies, Inc., Suwanee, GA, EUA),
dedicado a Pesquisas Biológicas, do Serviço de Radioterapia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo; (C) Dosímetro Nanodot
(Landauer, Inc., Glenwood, IL, EUA).

Confecção dos Corpos de Prova
As coroas de ambos os grupos foram incluídas em anéis de cloreto de
polivinil contendo resina autopolimerizável no seu interior, de tal forma que a
face vestibular da coroa permanecesse voltada para a porção externa do anel.
O espécime foi lixado em uma politriz (DP-9U2, Struers A/S, Copenhagen,
Dinamarca), em baixa velocidade, com lixas d’água de granulação 80, 180 e
400, até a exposição do tecido dentinário. Durante essa fase utilizou-se lupa de
5X, para auxiliar a visualização.
Previamente à colocação da resina composta, a dentina recebeu o
sistema adesivo Single Bond Universal (3M/ESPE, St Paul, MN 55144, USA),
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utilizado conforme orientações do fabricante. Em metade dos espécimes de
cada grupo utilizou-se condicionamento ácido da dentina e na outra metade,
sistema auto condicionante. Assim, no subgrupo A a dentina foi condicionada
com ácido fosfórico 37% (Etching gel – 3M Dental Procucts – St Paul, MN,
55144 – USA), por 10s, seguido de spray de ar/água por 30s. O excesso de
umidade foi removido por meio de papel absorvente, colocado suavemente
sobre a superfície dentinária, mantendo o substrato hidratado. Aplicou-se,
então, o agente adesivo em duas camadas consecutivas, com tempo de espera
de 15s e posterior aplicação de jato de ar. Utilizou-se fotopolimerizador com
potência de 1000mW/cm2, por 20s, para a polimerização do material. No
subgrupo B, o adesivo foi aplicado em camada única, com 5s de espera e
fotopolimerizado por 10s. Os sistemas adesivos foram aplicados por meio de
aplicadores descartáveis.
Sob a dentina já condicionada fixou-se, com auxilio de cera utilidade
(Lysanda, São Paulo, SP - Brasil), uma matriz de teflon biseccionada de 4mm
de espessura, contendo no seu interior uma cavidade de 3X3mm. Posicionouse a matriz sob o espécime, de tal forma que a cavidade coincidia com a
superfície dentinária, destinada a receber o protocolo adesivo. Durante essa
fase, tomou-se todo cuidado para que a matriz ficasse posicionada somente
sob a área de dentina, evitando a presença de esmalte dental. Sob essa área
inseriu-se resina composta Z350 (3M dental Products St Paul, MN, 55144 –
USA), em 2 incrementos e procedeu-se a fotopolimerização por 20s cada. Após
a remoção da matriz, uma fotopolimerização adicional de 20s foi realizada em
toda a superfície da resina. Ao final, obteve-se um cubo de resina de 3x3x4 mm
sob a dentina do espécime, coincidente com o sitio de adesão pré-
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determinado. Os espécimes foram armazenados em água destilada à 37°C, por
24h, quando então, foram submetidos ao teste de cisalhamento ou preparados
para a análise em MEV.

Tabela 1: Fabricante e composição química do adesivo utilizado neste estudo
Adesivo

Fabricante

Composição Química

Metacrilato de 2-hidroxietila, Bisfenol A
diglicil éter dimetacrilato (BisGMA),
Adesivo
3M/ESPE,
St decametileno dimetacrilato, etanol, sílica
Single Bond Paul,
MN tratada de silano, água, 1,10-decanodiol
Universal
55144, USA
fosfato metacrilato, copolímero de acrílico
e ácido itacônico, caforquinona e N,Ndimetilbenzocaína

Figura 4: (A) Coroa incluída no anel de polivinil com resina autopolimerizável; (B) Adesivo
Single Bond Universal 3M; (C) Ácido fosfórico; (D) colocação e fixação da matriz de teflon
sobre a dentina condicionada; (E) Resina composta fotopolimerizável; (F) Remoção da matriz
de teflon.

Ensaio de Resistência ao Cisalhamento
Para este teste utilizou-se máquina de ensaio mecânico (Instron, Modelo
2519-016, Canton, MA, USA) dotada de um cilindro metálico destinado à
fixação dos espécimes. O corpo de prova foi adaptado no interior do cilindro,
com a face do cubo de resina voltada para o lado de fora do cilindro, e fixado
por meio de 4 parafusos. Sob a interface adesiva/substrato dental posicionou-
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se uma ponta metálica em forma de cinzel, com angulação pré-definida pelo
próprio aparelho. A ponta metálica foi acionada contra o cubo de resina à
velocidade de 0,5mm/min, com célula de carga de 20Kgf até o momento da
fratura da resina. O valor da força máxima necessária para a fratura, fornecida
pelo aparelho, foi individualmente anotada conforme o espécime utilizado. A
resistência de união ao cisalhamento, expressa em Mpa, foi calculada
dividindo-se a força máxima registrada durante o ensaio (em N) pela área dos
cubos de resina.

Figura 5: Corpo de prova posicionado na máquina de ensaio mecânico Instron para realização
do teste de microcisalhamento. Ponta ativa em cinzel apoiada na interface adesiva/substrato.

Análise do padrão de Fratura
Após o teste de cisalhamento as amostras foram analisadas, por meio
de

esteromicroscópio

(Leica,

M165C,

Leica

Mycrosystems,

Wetzlar,

Alemanha), para determinação do padrão de fratura. As imagens da área de
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ruptura entre resina composta e tecido dentinário foram distribuídas em tabela
de contingência para determinação do tipo de fratura, segundo a classificação
(RAMOS et al., 2004):
•

Fratura adesiva (Ad) – quando a fratura ocorreu entre o sistema
adesivo e o substrato dental;

•

Fratura coesiva material (CM) – a fratura ocorreu a nível do material
restaurador, permanecendo aderido ao substrato dental;

•

Fratura coesiva substrato (CS) – a fratura foi sobre a superfície dental,
removendo parte do substrato dental;

•

Fratura mista (M) – quando em um mesmo espécime houve fratura no
substrato dental e na resina (tendo pelo menos 40% da área de cada
tipo de fratura).

Análise da interface adesiva
Para esta análise foram destinados 5 espécimes, os quais foram
seccionados ao meio, por meio de disco diamantado acoplado à máquina de
corte (lsomet 1000; Buehler, Lake Bluff, IL, EUA), obtendo-se assim, duas
hemisecções, sendo uma destinada ao teste e a outra descartada. A parte
interna da hemissecção foi polida com lixas d’água de granulação decrescente
(400, 600, 800 até 1500) e pastas de polimento de óxido de alumínio com
granulação de 1,0 e 0,3 μm. Na sequência, procedeu-se novo lixamento com
lixas de carbureto de silício de granulações 600 e 1200 e pasta de alumina de
0,3 e 0,05µm. As hemissecções foram armazenados em solução de
glutaraldeído 2,5%, tamponada com solução de cacodilato de sódio 0,1
Mol/litro (pH = 7,4) (Dermus,Florianópolis, SC, Brasil) a 4 °C, por 12 h.
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Posteriormente, submeteram-se as hemissecções à três banhos com solução de
cacodilato de sódio 0,1 Mol/litro, pH = 7,4, por 20 min. A desidratação posterior
ocorreu em bateria ascendente de álcool (25°, 50°, 75°, 95° GL), por 20min de
imersão em cada graduação, mais 1h de imersão em álcool absoluto (100° GL).
Após este período, as hemissecções permaneceram imersas em solução de
Hexametildisilizano (HMDS, Ted Pella, Redding, CA, EUA), por 10 min.,
completando o processo de desidratação e fixação.
Para desmineralização dos espécimes utilizou-se ácido fosfórico 37%, por
1 minuto (Dermus, Florianópolis, SC, Brasil), seguido da desproteinização com
solução de hipoclorito de sódio 2%, por 10 min. (Dermus, Florianópolis, SC,
Brasil). As hemissecções foram secas quimicamente e fixadas em stub, com fita
dupla face adesiva de carbono (ElectonMicroscopySciences, Washington,
EUA) para receberem uma cobertura ultrafina de material eletricamente
condutor - liga ouro-paládio (30 nm de espessura). Para essa fase utilizou-se
aparelho metalizador Desk II Denton Vacuum (Moorestown, New Jersey, NJ,
EUA) à vácuo. As análises foram realizadas em microscópio eletrônico de
varredura EvoMa10 (Carl Zeiss, Munique, Alemanha), operando a 20Kv, com o
software SmartSemVo 5.04.02.11. Realizou-se a varredura e análise qualitativa
das interações entre sistemas adesivos e dentina condicionada, bem como, da
camada

híbrida

formada

na

interface

dentina-resina.

Foram

obtidas

fotomicrografias destas interações, com aumento de 500x, com a finalidade de
ilustrar os resultados obtidos em cada grupo.
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Figura 6: (A) Armazenamento das hemissecções em suportes; (B) Desidratação com baterias
ascendentes de álcool (25%, 50%, 75%, 95% e 100%); (C) Solução de hexametildisilizano.

Análise estatística
Inicialmente, os dados obtidos foram submetidos ao teste de ShapiroWilk (p>0,05) e de homogeinidade (Levene, p>0,05) para verificação da
normalidade, por meio do software SSPS v. 19. Devido a distribuição ser
normal, aplicou-se o teste ANOVA two-way (irradiação e protocolo adesivo),
seguido do teste complementar de Tukey, para comparação múltipla entre os
grupos.

Resultados
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Avaliação da resistência ao cisalhamento
O arquivo de dados originais (Apêndice) referente às medidas da
resistência ao cisalhamento do material restaurador ao substrato
dentinário foi submetido à análise de variância, a qual evidenciou haver
diferença estatisticamente significante entre o fator irradiação (p<0,0001),
bem como, entre os protocolos adesivos (p<0,0001). Não foi observada
diferença estatística significante na interação irradiação/protocolo adesivo
(p=0,1269) (Tabela II).

Tabela II - Análise de variância (ANOVA): comparação entre os
espécimes irradiados e não irradiados, protocolo adesivo e
Fonte de variação

G.L.

SS

MS

F

P

Irradiação

1,36

202,27

202,27

33,1574

<0,0001

Protocolo adesivo

1,36

264,55

264,55

43,3667

<0,0001

Interação rad./protocolo

1,36

14,60

14,60

2,3940

0,1269

interação.

No sentido de verificar, dentre os espécimes que receberam ou não
irradiação, bem como, dentre os protocolos adesivos, quais apresentaram
diferença entre si, aplicou-se o teste complementar de Tukey-Kramer
(Tabela II). Por meio do teste pode-se observar que os espécimes
irradiados

apresentaram

valores

de

resistência

ao

cisalhamento,

significantemente, menores que os não irradiados (p<0,05). O protocolo
adesivo no qual realizou-se o condicionamento ácido apresentou valores
de resistência ao cisalhamento, significantemente, menores em relação
ao protocolo sem condicionamento ácido (p<0,05).
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Tabela III: Comparação entre as médias e desvio-padrões dos valores de
resistência ao cisalhamento dos espécimes irradiados e não irradiados,
com e sem condicionamento ácido.

Irradiado
Não Irradiado

Dentina tratada com
ácido fosfórico
10,15 ± 2,59 Aa
14,09 ± 2,97 Ba

Dentina tratada sem
ácido fosfórico
13,44 ± 1,08 Ab
19,79 ± 2,77 Bb

Letras maiúsculas indicam diferença significante na mesma coluna (p<0,05).
Letras minúsculas indicam diferença significante na mesma linha (p<0,05)

Análise do padrão de falha
A análise do padrão de falha após o ensaio de resistência ao
cisalhamento demonstrou haver maior prevalência de falha do tipo
adesiva entre os dentes irradiados, independentemente do protocolo
adesivo. Em relação aos dentes não irradiados a prevalência de falhas foi
do tipo coesiva ao substrato quando submetidos ao condicionamento
ácido e do tipo mista, para o protocolo autocondicionante (Tabela IV).

Tabela IV: Tipos de falhas após ensaio de microcisalhamento em cada
grupo para os diferentes tipos de protocolos adesivos.

Tipo de
falha
Ad
Cs
Cm
Mi

Não Irradiado
Condiciona
Auto condicionante
e lava
20
20
40
0
10
20
30
60

Irradiado
Condiciona
e lava
50
0
30
20

Auto condicionante
70
0
0
30

*Ad=falha adesiva; Cs= falha coesiva ao substrato; Cm= falha coesiva ao material
restaurador; Mi= falha mista. Valores expressos em porcentagens.
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Avaliação qualitativa da interface dentina/material restaurador
A avaliação das interações entre sistemas adesivos e dentina
condicionada, bem como, da

camada híbrida formada na interface

dentina-resina permitiu observar as características dos diferentes
materiais. Os espécimes irradiados e condicionados com ácido fosfórico
previamente à utilização do adesivo apresentaram formação de uma
camada híbrida bastante tênue e irregular. Observou-se ainda, nesse
grupo, menor formação de tags de resina. Os poucos tags eram menores
e mais irregulares em relação aos demais grupos. A interface entre a
resina e tecido dentinário entre os grupos não irradiados apresentou
características bastante similares, independente do protocolo adesivo
utilizado. Esse grupos apresentaram notável formação de camada híbrida
regular e tags de resina longos. No grupo dos espécimes irradiados no
qual

utilizou-se

protocolo

adesivo

autocondicionante

observou-se

formação de camada hibrida irregular, porém, com maior presença de
tags de resina quando comparado ao grupo de espécimes irradiados e
submetidos ao protocolo adesivo com condicionamento ácido.
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D

H

R
Figura 7: Fotomicrografia da interface dentina/resina do
espécime não irradiado e submetido ao condicionamento
ácido (500x). As setas indicam tags de resina alongados e em
grande número. D: dentina; H: camada híbrida; R: resina
composta.
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D

H
R
Figura 8: Fotomicrografia da interface dentina/resina do
espécime não irradiado e submetido ao protocolo adesivo auto
condicionante (500x). As setas mostram volumosos tags de
resina alongados e em grande quantidade. D: dentina; H:
camada híbrida; R: resina composta.
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D
H

R
Figura 9: Fotomicrografia da interface dentina/resina do espécime
irradiado e submetido ao ataque ácido (500x). As setas indicam a
formação de poucos tags de resina. D: dentina; H: camada híbrida;
R: resina composta.
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D

H

R
Figura 10: Fotomicrografia da interface dentina/resina do espécime
irradiado e submetido ao protocolo adesivo auto condicionante
(500x). As setas estão indicando volumosos tags de resina
formados e em grande quantidade. D: dentina; H: camada híbrida;
R: resina composta.

Discussão
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Discussão
A radioterapia é utilizada como terapia primária ou adjuvante no
tratamento de neoplasias malignas de cabeça e pescoço (ADELSTEIN, 2003;
CHAACHOUAY et al., 2011; QING et al., 2015, RETTIG; D'SOUZA, 2015).
Embora seja direcionada diretamente à massa tumoral, visando sua
erradicação e o mínimo de efeitos adversos aos tecidos circunvizinhos, (AÇIL
et al., 2007; ROSALES et al., 2009), ainda são observados efeitos deletérios
que podem prejudicar a saúde bucal do paciente (KOCHUEVA et al., 2012;
BRODY et al., 2013; KHAW et al., 2014, PARAHYBA, et al. 2016). Com o
objetivo de reduzir os efeitos deletérios em tecidos saudáveis, os protocolos
radioterápicos tem preconizado o fracionamento da dose de radiação visando o
reparo dos tecidos sadios adjacentes (FLETCHER et. al., 1988, FERGUSON et
al., 2007; NAVES et al, 2012; de SIQUEIRA-MELLARA et al., 2014;
GONÇALVES et al., 2014)
Entre os efeitos adversos da radioterapia, a cárie de radiação tem se
mostrado altamente prevalente, devido ao aumento da sobrevida destes
pacientes e das alterações na ultraestrutura dentinária. Consequentemente,
nota-se com frequência, destruição severa do esmalte e dentina, com
alterações pulpares na maioria dos casos, havendo portanto, ao final dos
procedimentos clínicos curativos, a necessidade da realização de tratamento
restaurador (AL-NAWAS et al., 2000, HONG et al., 2010, SPRINGER et al.,
2005; SHENOY; SHENOY; SHETTY, 2007). Neste sentido, torna-se importante
a avaliação de diferentes protocolos adesivos para a realização do tratamento
restaurador de dentes que foram submetidos à radioterapia.
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A metodologia empregada neste estudo visou simular doses de radiação
rotineiramente empregadas no tratamento de pacientes oncológicos. O
protocolo radioterápico consistiu em doses fracionadas de 2 Gy, por 5 dias
consecutivos, com 30 ciclos, durante 6 semanas, perfazendo o total de 60 Gy
(KIELBASSA et al., 2000; AÇIL et al., 2007; AGGARWAL, 2009; BULUCU et
al., 2009; SOARES et al., 2010; de SIQUEIRA-MELLARA, 2011; SOARES;
NEIVA; SOARES, 2011; GONÇALVES, 2012). Visando simular condições
próximas às situações clínicas utilizou-se saliva artificial para o armazenamento
dos dentes. Embora esse artifício não reproduza exatamente as características
da saliva natural, principalmente nos casos de pacientes irradiados que
apresentam fluxo, secreção e composição salivar alterados, ainda é a opção de
maior proximidade (AMAECHI; HIGHAM, 2001). Deve-se destacar que durante
à irradiação o dente foi imerso em água destilada, visto que a imersão em
saliva artificial poderia dificultar a distribuição homogênea da irradiação, devido
à viscosidade e alta concentração de íons (SANTIN, 2014). Além disso, a água
é o principal constituinte dos tecidos humanos, dessa forma, a imersão em
água destilada durante a radioterapia pode simular os tecidos moles
circundantes tanto do ponto de vista físico, como químico pela formação de
radicais livres (MARTINS et. al., 2015; ARID, 2015).
Durante a seleção da amostra deste estudo, foram excluídos os dentes
com restaurações de amálgama, visto que, quando irradiadas as restaurações
podem aumentar a quantidade de radiação secundária (GALETTI, et al., 2014,
KATSURA et al., 2016), o que poderia tornar complexo o controle das variáveis
e a padronização dos resultados (SPECHT; KIRKEGAARD, 2002; BEKES et
al., 2009; INCA, 2011; WALKER et al., 2011).
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Neste estudo, optou-se pelo teste de cisalhamento para avaliação da
resistência de união dos sistemas adesivos ao substrato dental, em
substituição ao teste de microtração. O risco de ocorrer fratura do substrato
dental, devido às alterações provocadas pela radiação ionizante é maior
quando emprega-se o teste de microtração (GROTZ et al., 1997; SOARES et
al., 2010; GONÇALVES et al., 2014).
A desintegração dos tecidos dentais mineralizados após a radioterapia
na região de cabeça e pescoço apresenta algumas características únicas. Por
exemplo, logo após a irradiação há progressão rápida da cárie com
acometimento de regiões atípicas, como pontas de cúspides e principalmente,
região cervical da coroa (KIELBASSA et al., 2006; GERNHARDT, 2011;
LIESHOUT e BOTS, 2014). Nesses casos, torna-se necessário a intervenção
odontológica, por meio de procedimentos restauradores. Segundo MCCOMB et
al. (2002), as resinas compostas associadas à sistemas adesivos são os
materiais mais indicados para a situação. Dessa forma, no presente estudo
optou-se por avaliar o adesivo Single Bond Universal, com dois protocolos
distintos,

visto

que

esse

adesivo

pode

ser

utilizado

tanto

com

o

condicionamento ácido total, quanto com sistema auto condicionante.
O resultado do presente estudo apontou valores maiores de resistência
adesiva para os espécimes não irradiados e submetidos ao protocolo adesivo
auto condicionante. Tal achado corrobora as evidências encontradas na
literatura, as quais mostram que sistemas adesivos auto condicionantes
proporcionam maior capacidade de adesão á dentina do que adesivos que
utilizam o condicionamento ácido previamente (FRANKENBERGER et al.,
2007). A explicação para isso pode estar associada às características dos
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sistemas auto adesivos. Esses sistemas utilizam-se de ácidos hidrofílicos como
monômeros que, simultaneamente, adentram e descalcificam o tecido
dentinário evitando a penetração parcial do adesivo através dos canalículos
desmineralizados (NAKABAYASHI & SAIMI, 1996; BULUBU et al., 2009). Além
disso, aumentam a permeabilidade dentinária devido à acidez intrínseca
viabilizando

a

penetração

dos

monômeros

resinosos

através

das

microporosidades produzidas na dentina (PASHLEY & CARVALHO, 1997).
O resultado referente aos dentes irradiados mostrou que a resistência
adesiva também é favorecida quando utiliza-se protocolo adesivo auto
condicionante.

Os

sistemas

auto

condicionantes

não

utilizam

o

condicionamento ácido da dentina, resultando assim, na desmineralização
parcial do tecido e preservando maior quantidade de hidroxiapatita,
responsável pela proteção das fibrilas colágenas (VAN MEERBEEK et al.,
2003; DE MUNCK, VAN LANDUYT et al., 2005; VAN LANDUYT et al., 2006,
BULUCU ET AL., 2009; PEUMANS et al., 2010). Clinicamente, a degradação
do colágeno interfere negativamente na formação da camada híbrida (TURCO
et al., 2016), além do que, a matriz colágena degenerada tem sua elasticidade
diminuída (AMADORI et al., 2013), aumentando a incidência de fraturas
(HATIBOVIĆ-KOFMAN et al., 2008). Trabalhos prévios relataram que a
desmineralização completa do substrato dentinário alterado pela radioterapia
resulta em redução acentuada das propriedades mecânicas além de danos
irreparáveis às fibras colágenas (DAVIS, 1975; PIOCH et al., 1992;
KIELBASSA et al., 1997; GERNHARDT et al., 2001; FRANZEL et al., 2006;
SOARES et al., 2011; GONÇALVES et al., 2014). Nossos resultados estão em

Discussão | 82

concordância aos observados na literatura (BISCARO et al., 2009; NAVES et
al., 2012).
As fotomicrografias da interface adesiva dos dentes irradiados mostraram
a presença de camada híbrida irregular e tags mais curtos que nos dentes
normais. Dentes irradiados têm os túbulos dentinários obliterados (Gonçalves
et al., 2014; Arid et al., 2015), o que provavelmente dificultou a formação de
tags mais longos, semelhantes aos observados nos dentes não irradiados.
No presente estudo, o tipo de falha predominante após a fratura das
restaurações dos dentes irradiados foi do tipo adesiva. Naves et al. (2012)
verificaram, por meio do teste de microtração, que esse tipo de falha ocorreu
em 85% das restaurações de resina realizadas em molares submetidos
previamente

a

radioterapia.

Assim,

nossos

achados

corroboram

os

encontrados na literatura (NAVES, et al., 2012; GALLETTI, et al., 2013).
Apesar das limitações do estudo in vitro e devido à escassez de artigos
científicos no assunto, acreditamos que o presente estudo possa contribuir
para o atendimento clínico restaurador de pacientes submetidos a radioterapia
em região de cabeça e pescoço. Apesar do tratamento odontológico
restaurador colaborar sobremaneira para a qualidade de vida desses
pacientes, esperamos que novos estudos possam dirimir dúvidas e contribuir
para a prática da odontologia preventiva.

Conclusão
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De acordo com a metodologia utilizada e os resultados obtidos, pode-se
concluir que:
1- O protocolo adesivo auto condicionante favorece a resistência de
união de material resinoso em dentes submetidos ou não à
radioterapia, quando comparado ao sistema de condicionamento ácido
total.
2- A falha predominante em dentes irradiados é do tipo adesiva,
independente do protocolo adesivo utilizado.
3- Dentes irradiados apresentam camada hibrida irregular e tags mais
curtos que dentes não irradiados.
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