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RESUMO  
 

BARBOSA, PIZ. Ativação de Metaloproteinases da Matriz na Junção 
Amelodentinária de Dentes Permanentes Submetidos à Radioterapia 
Convencional e Hipofracionada. 2021, 64f. Dissertação. (Mestrado em 
Odontopediatria) - Faculdade de Odontologia de Riberão Preto da Universidade de 
São Paulo; 2021. 

 
Atualmente, os protocolos de tratamento mais utilizados para tumores em estágios 
avançados indicam mais frequentemente a associação do tratamento cirúrgico com 
a RT pós-operatória, ou a combinação da RT e terapia sistêmica. A RT de alta 
tecnologia é composta por técnicas avançadas como RT estereotáxica fracionada, 
radiocirurgia, RT por intensidade modulada (IMRT) e RT guiada por imagem (IGRT). 
A modalidade IMRT é um avanço em relação às técnicas anteriores, a principal 
vantagem dessa modalidade é a otimização do cálculo por computadores que 
calculam uma dose muito mais individualizada e precisa do que as outras 
modalidades. A RT hipofracionada surgiu como alternativa ao fracionamento 
convencional, possibilitando, com a aceleração da radioterapia, uma redução no 
efeito da repopulação do tumor e o menor tempo do tratamento, por meio do 
emprego de maiores doses, em menos frações de radiação. Sabe-se que RT 
convencional provoca alterações em toda a profundidade do esmalte cervical, 
provoca desorganização do esmalte e da dentina e aumento da atividade das 
metaloproteinases da matriz (MMP) na junção amelodentinária de dentes 
permanentes. Com a modalidade de hipofracionamento radioterápico inexistem na 
literatura trabalhos avaliando seus efeitos sobre as estruturas dentais. O objetivo do 
presente estudo foi investigar a atividade das metaloproteinases da matriz (MMP -2 
e MMP-9) em dentes permanentes de humanos, sem ou com exposição à 
radioterapia convencional ou hipofracionada. Foram utilizados 15 dentes terceiros 
molares permanentes hígidos, cada coroa dental foi seccionada no sentido mésio-
distal em fragmentos de 0,6mm, obtendo-se um total de 30 fragmentos e divididos 
em três grupos onde dois grupos serão irradiados com dois fracionamentos distintos 
(1- Não irradiados; 2- Radiação convencional, até 70 Gy; 3- Radiação hipofracionada 
até 55 Gy). Após cada protocolo experimental, os dentes foram seccionados 1mm 
abaixo da junção amelocementária, e as coroas foram seccionadas da face mesial 
para distal na espessura de 0,6mm. Foi realizado ensaio de Zimografia in situ, nos 
fragmentos dentais de 0,6mm, analisando a dentina subjacente a JAD e a própria 
JAD em três regiões (cervical, cúspide e sulco oclusal) através da intensidade de 
fluorescência, a qual representa a variável primária do estudo, pois representa a 
atividade das gelatinases nos substratos dentais avaliados. Os espécimes foram 
avaliados em microscópio de fluorescência. Para quantificar a intensidade de 
fluorescência, foram estabelecidas áreas da  junção amelodentinária e dentina 
subjacente, sendo avaliadas as regiões dentárias cervical, ponta de cúspide e sulco 
oclusal. Foi possível concluir que os protocolos radioterápicos aumentam a atividade 
das metaloproteinases -2 e -9 na junção amelo-dentinária e na dentina subjacente. 
O protocolo de hipofracionamento mostrou uma menor ativação comparado ao 
protocolo convencional em uma análise geral e na dentina subjacente da região de 
sulco oclusal. 

 



 

Palavras Chave: Neoplasia de Cabeça e Pescoço; Radioterapia; Cárie de 
Radiação; Metaloproteinases da Matriz; Inibidores de MMP; Junção 
Amelodentinária. 

ABSTRACT 
 

BARBOSA PIZ. Activation of Matrix Metalloproteinases at the Dentine 
Amellojunction of Permanent Teeth Submitted to Conventional and 
Hypofractionated Radiotherapy. 2021, 64f. Dissertation. (Masters in Pediatric 
Dentistry) - Faculty of Dentistry of Riberão Preto, University of São Paulo; 2021. 
 
. 
Currently, the most commonly used treatment protocols for advanced-stage tumors 
more often indicate the association of surgical treatment with postoperative RT, or 
the combination of RT and systemic therapy. High-tech RT is comprised of advanced 
techniques such as fractionated stereotactic RT, radiosurgery, intensity-modulated 
RT (IMRT) and image-guided RT (IGRT). The IMRT modality is an advance in 
relation to the previous techniques, the main advantage of this modality is the 
optimization of the calculation by computers that calculate a much more 
individualized and precise dose than the other modalities. Hypofractionated RT 
emerged as an alternative to conventional fractionation, enabling, with the 
acceleration of radiotherapy, a reduction in the effect of tumor repopulation and 
shorter treatment time, through the use of higher doses in fewer radiation fractions. It 
is known that conventional RT causes changes in the entire depth of the cervical 
enamel, causes disorganization of the enamel and dentin, and increased activity of 
matrix metalloproteinases (MMP) at the dentinoenamel junction of permanent teeth. 
With the radiotherapy hypofractionation modality, there are no studies in the literature 
evaluating its effects on dental structures. The aim of the present study was to 
investigate the activity of matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in 
permanent human teeth, with or without exposure to conventional or 
hypofractionated radiotherapy. Fifteen healthy permanent third molar teeth were 
used, each dental crown was sectioned mesiodistally into 0.6mm fragments, 
obtaining a total of 30 fragments and divided into three groups where two groups will 
be irradiated with two distinct fractions (1 - Non-irradiated; 2- Conventional radiation, 
up to 70 Gy; 3- Hypofractionated radiation up to 55 Gy). After each experimental 
protocol, the teeth were sectioned 1mm below the cementoenamel junction, and the 
crowns were sectioned from the mesial to distal surface at a thickness of 0.6mm. An 
in situ zymography assay was performed on 0.6mm dental fragments, analyzing the 
dentin underlying the JAD and the JAD itself in three regions (cervical, cusp and 
occlusal sulcus) through the fluorescence intensity, which represents the primary 
variable of study, as it represents the activity of gelatinases in the evaluated dental 
substrates. The specimens were evaluated under a fluorescence microscope. To 
quantify the fluorescence intensity, areas of the dentinoenamel junction and 
underlying dentin were established, and the cervical dental regions, cusp tip and 
occlusal groove were evaluated. It was possible to conclude that radiotherapy 
protocols increase the activity of metalloproteinases -2 and -9 in the enamel-dentinal 
junction and in the underlying dentin. The hypofractionation protocol showed less 
activation compared to the conventional protocol in a general analysis and in the 
underlying dentin of the occlusal sulcus region. 
 



 

Keywords: Head and Neck Neoplasm; Radiotherapy; Radiation Caries; Matrix 
Metalloproteinases; MMP Inhibitors; Dentine-enamel junction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) refere-se a um conjunto de neoplasias 

malignas que afetam a cavidade bucal, cavidade nasal, ossos e seios da face, 

glândulas salivares, faringe e laringe (Paleri et al., 2016). Embora sejam mais 

comuns as neoplasias de origem epitelial, ocorrem também neoplasias 

mesenquimais, neurais e de outras origens teciduais (Cohen et al., 2018). 

O CCP representa 6% de todas as neoplasias malignas e aproximadamente 

650.000 novos casos são diagnosticados anualmente em todo o mundo (Fonsêca et 

al., 2019). No biênio 2020/2021, são esperados cerca de 43 mil novos casos anuais, 

com a estimativa de dez mil óbitos ao ano. O CCP afeta ambos os sexos, com 

predileção pelo masculino (INCA, 2020). Os tumores malignos mais frequentes no 

Brasil são os da cavidade bucal, cuja incidência aumenta a cada ano sendo de cerca 

de 11 mil novos casos ao ano em homens e de quatro mil em mulheres. O câncer de 

laringe, é o segundo mais incidente, com aproximadamente 6.500 novos casos 

anuais em homens e 1.100 em mulheres (INCA,2020; Sociedade Brasileira de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço , 2020). Dentre os fatores de risco ao CCP destaca-

se a exposição a agentes externos, principalmente o consumo de álcool e o uso de 

tabaco, sendo estes associados a 75% dos casos (Gaudet et al., 2015; Rettig et al., 

2015; INCA, 2020). Além do consumo de álcool e tabaco, são fatores de risco: 

exposição à radiação ultravioleta, infecções (HIV), uso de imunossupressores, 

obesidade e exposição ambiental/ocupacional à agentes nocivos (como pó de 

madeira, libra de betel e outros poluentes)(INCA, 2020). 

 Outro fator de risco importante é a infecção pelo papilomavírus humano 

(HPV), sendo os tipos 16 e 18 os mais relacionados ao câncer de colo uterino e de 

cabeça e pescoço (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2021). O crescimento do 

número de casos de câncer de orofaringe, associado ao HPV (Ministério da Saúde, 

2016), é responsável por 50% dos Carcinoma de Células Escamosas (CEC) em 

orofaringe e cavidade bucal (Lambert, 2011). Em média, 25 a 50% dos cânceres 

nessa região são associados à infecção por HPV, sendo mais de 90% associado ao 

tipo HPV16 (Kreimer et. al., 2010), o qual tem sido relatado como o tipo oncogênico 

mais comum, tendo a base da língua e as amígdalas como os locais mais 

relacionados à infecção (Lambert, 2011). A incidência de infecção por HPV e, 

consequentemente de CCP em jovens do sexo masculino e feminino tem sofrido um 

https://www.cancer.org/cancer/oral-cavity-and-oropharyngeal-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/infectious-agents/hpv.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/infectious-agents/hpv.html
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importante aumento, o que pode ser explicado por comportamentos sexuais de alto 

risco e da circulação do vírus entre os indivíduos (Ramqvist T, Dalianis T, 2010; 

Heck JE et al., 2010; Menezes et al., 2020).  

O tratamento para indivíduos com CCP pode ser a cirurgia, a radioterapia 

(RT), ou a combinação destas formas de tratamento, associada à terapia sistêmica 

(INCA, 2021). A RT é uma modalidade de tratamento que utiliza a radiação ionizante 

como agente terapêutico, sendo considerada uma das opções mais eficazes para o 

tratamento do CCP devido sua efetividade, controle loco-regional e também pela 

diminuição do risco de metástases à distância (Steel et al., 1989; Novaes et al., 

1998; Chaachouay et al., 2011). A RT destrói os tecidos neoplásicos ao interagir 

com os mesmos, dando origem a elétrons que ionizam o meio e provocam danos 

químicos, como a hidrólise da água e a ruptura das cadeias de ácido 

desoxirribonucleico (DNA). Desses efeitos químicos podem resultar tanto na 

incapacidade de divisão celular quanto na morte programada por inativação. Para 

isso, utilizam-se elementos radioativos e radiações produzidas por equipamentos de 

raios-X de alta energia e aceleradores de partículas (Novaes et al., 1998; 

Chaachouay et al., 2011; INCA, 2021).  

A RT pode ser indicada como terapia primária, adjuvante ao tratamento 

cirúrgico e combinada à terapia sistêmica, ou como tratamento paliativo em estágios 

avançados e sem possibilidade de tratamento curativo (Bessell et al., 2011; Soares 

et al., 2011). Atualmente, os protocolos de tratamento mais utilizados para tumores 

em estágios avançados são a associação do tratamento cirúrgico com a RT pós-

operatória, ou a combinação da RT e terapia sistêmica (Zackrisson et al., 2003; 

Paleari e Roland, 2016; Locca et al., 2018). Em média, 60% a 70% dos pacientes 

com câncer, em algum momento de seu tratamento oncológico, necessitarão de RT, 

sendo ela neoadjuvante, adjuvante, radical ou paliativa, simultânea ou não à outras 

formas de tratamento (Hanna et al., 2018).  

O estadiamento clínico do tumor, localização, tipo de tumor, condições 

físicas do paciente e infraestrutura do centro médico de tratamento são 

determinantes para definir o tipo de radiação ionizante utilizada durante o tratamento 

oncológico, a dose total prescrita no volume alvo, o tempo de tratamento e a 

combinação com outras modalidades de tratamento (Herrassi et al., 2013). O efeito 

da radiação nos tecidos alvos depende de vários fatores, entre eles: sensibilidade do 

tumor à radiação, localização e oxigenação, qualidade e quantidade da radiação 
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recebida e o tempo total de administração da radiação. A dose total de radiação 

administrada é fracionada em doses diárias, para que o efeito biológico atinja o 

maior número de células neoplásicas e a tolerância dos tecidos normais seja 

respeitada (INCA, 2021).  

A RT de alta tecnologia é composta por técnicas avançadas como RT 

estereotáxica fracionada, radiocirurgia, RT por intensidade modulada (IMRT) e RT 

guiada por imagem (IGRT) (de Oliveira et al., 2014). A modalidade IMRT é um 

avanço em relação às técnicas anteriores. Utiliza, da mesma maneira, um acelerador 

linear, porém apresenta movimento dinâmico de proteção durante o tratamento. A 

principal vantagem dessa modalidade é a otimização do cálculo por computadores 

que calculam uma dose muito mais individualizada e precisa do que as outras 

modalidades, mantendo a dose de radiação concentrada no tumor e reduzindo-a em 

tecidos sadios, diminuindo os efeitos indesejáveis da irradiação em glândulas 

salivares, ATM e mandíbula, por administrarem a dose de radiação no volume-alvo, 

diminuindo os efeitos colaterais (mucosite, xerostomia) em tecidos sadios (Marega, 

2018), permitindo também a preservação de várias estruturas como osso, pele, 

tecidos moles e outros órgãos em risco (Reddy et al., 2021). 

A RT hipofracionada surgiu como alternativa ao fracionamento convencional, 

permitindo a aceleração da radioterapia e um efeito positivo no controle do tumor, 

bem como um menor tempo de tratamento, considerando que utiliza frações mais 

altas em um menor período de tempo (Thomson et al., 2015). As modificações no 

fracionamento da RT têm sido estudadas há muito tempo em vários sítios de 

doenças, incluindo o CCP. A radiação hipofracionada é a aplicação de doses por 

fração superiores aos 2 Gy usados no fracionamento convencional, reduzindo o 

número total de frações (Wrona, 2020). No entanto, essa modalidade de tratamento 

requer maior dedicação e tempo da equipe de médicos, físicos médicos, 

dosimetristas e técnicos em RT durante o planejamento; controle de qualidade e 

otimização dos princípios tridimensionais da RT moderna. Esta técnica pode ser 

utilizada para tratamento de diferentes tipos de neoplasias, como em cabeça e 

pescoço, laringe, próstata, mama, cérebro e estômago, tanto de forma curativa como 

paliativa, em que se demonstrou reduzir as toxicidades agudas e crônicas e 

melhorou o controle local dos tumores (de Oliveira et al., 2014). 

Ainda, no final de 2019, o cenário de pandemia COVID-19 trouxe à tona 

dificuldades que precisaram ser contornadas, como a demanda por tratamentos que 
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possam ser realizados de forma mais rápida, diminuindo o tempo de contato entre o 

paciente e a equipe médica. Prestar cuidados a pacientes imunocomprometidos e 

àqueles que sofrem de câncer, em meio a essa pandemia, tem sido extremamente 

desafiador, uma vez que pacientes com câncer, têm um risco 3,5 vezes maior de 

precisarem de ventilação mecânica ou admissão na UTI, em comparação com a 

população em geral. Isso somado à limitação de recursos ambulatoriais, incluindo 

equipe administrativa e especialistas, dificultou o atendimento rotineiro desses 

pacientes. Dessa forma, a geração de evidências oportunas para as opções de 

tratamento é crucial (Gosain et al., 2020). A introdução incremental de RT 

Hipofracionada para substituir a RT Convencional em pacientes adequadamente 

selecionados pode ser benéfica. Durante a pandemia de COVID-19, cursos mais 

curtos de RT fracionada, ressurgiram como uma estratégia para tratar pacientes de 

forma eficaz, protegendo-os da exposição indevida ou prolongada no ambiente de 

saúde (Huang et al., 2020). 

O tratamento radioterápico, embora seja uma modalidade terapêutica 

eficiente que pode ser administrada de uma forma conservadora, efeitos colaterais 

agudos e tardios são esperados e frequentes, sejam eles reversíveis ou 

não.(Kielbassa et al., 2006). Os principais efeitos colaterais da RT de CCP incluem 

mucosite, trismo, xerostomia, hipossalivação, alteração do paladar, dor orofacial, 

alterações microvasculares, necrose de tecidos moles, osteorradionecrose, 

alterações qualitativas da saliva como diminuição do pH salivar, aumento de 

lactobacilos acidúricos e acidogênicos e lesões de cárie relacionadas à radiação, 

sendo que este tipo de lesão apresenta características singulares, diferindo-a das 

lesões de cárie convencionais, como progressão rápida e acometimento das 

porções incisal e cervical dos dentes (Kielbassa et al., 2006; Silva et al., 2009; 

Beech et al., 2014; Lu et al., 2019; Muller et al., 2019). Lesões pós radiação se 

desenvolvem como uma fratura de cisalhamento inicial de esmalte, resultando numa 

parcial delaminação do esmalte, seguido pela decomposição subsequente da 

dentina subjacente exposta (Jervoe, 1970; Jansma et al., 1993).  

Estudos anteriores demonstram que após a RT com dose convencional há 

degradação de colágeno (Springer et al., 2005; Gonçalves et al., 2014), 

desorganização do esmalte e da dentina, resultando em uma superfície dental 

amorfa (De Siqueira Mellara et al., 2014; Gonçalves et al., 2014; Arid et al., 2019), 

presença de fendas e túbulos dentinários destruídos e/ou colabados (Gonçalves et 
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al., 2014), alterações da microdureza do esmalte e da dentina (De Siqueira Mellara 

et al., 2014; Gonçalves et al., 2014; Lu et al., 2019), e aumento da atividade das 

metaloproteinases da matriz (MMP) na junção amelodentinária de dentes 

permanentes (Queiroz et al., 2019) e decíduos (Queiroz et al., 2020). 

As MMPs fazem parte de uma importante família de endopeptidases metalo 

dependentes, consideradas as principais enzimas responsáveis pela remodelação 

dos componentes da matriz extracelular, que incluem diferentes tipos de colágeno 

nativo e desnaturado, fibronectina, laminina e elastina. As MMPs são secretadas na 

forma de proenzimas inativas, denominadas zimógenos e são ativadas no tecido 

pela segmentação dos propeptídeos. Todas as MMPs contêm Zn++ no sítio catalítico 

e requerem a presença de Ca++ para sua estabilidade e atividade (Birkedal-Hansen, 

et al., 1993; Krane, 1994; Krane e Inada, 2008). Estas proteinases são expressas, 

em resposta a estímulos específicos, pelas células do tecido conjuntivo, bem como 

por células inflamatórias recrutadas durante os processos de remodelação tecidual 

ou eventos inflamatórios (Bierkedal-Hansen, 1993; Krane, 1994; Paula-Silva et al., 

2009a, 2010). 

Algumas proteases, principalmente pertencentes à família das MMPs, 

desempenham papéis cruciais durante as fases da dentinogênese e da 

mineralização (Tjäderhane et al., 2001). As MMPs estão envolvidas no 

desenvolvimento do esmalte e nas fluoroses (Caterina et al., 2002; Bartlett et al., 

2004) e também estão associadas com a remodelação da matriz orgânica da 

dentina (Hall et al., 1999; Sulkala et al., 2002). Foi demonstrado que as MMPs têm 

um papel crucial na degradação do colágeno dentinário em lesões de cárie 

(Tjäderhane et al., 1998; Sulkala et al., 2001) e desempenham um papel importante 

na progressão da erosão dental (Buzalaf et al., 2014). As MMPs são componentes 

essenciais no crescimento e invasão de tumores orais (Sorsa et al., 2004). 

Especificamente com relação à problemática do desenvolvimento da cárie 

relacionada à radiação, sabe-se que RT provoca alterações em toda a profundidade 

do esmalte cervical, devido à reduzida espessura de esmalte nesta região (Madrid 

Troconis et al., 2017). Nosso grupo de pesquisa observou o aumento da atividade 

das MMPs  na junção amelodentinária (JAD) de dentes de humanos decíduos e 

permanentes, tanto na região cervical, como na região de cúspide e de sulco 

oclusal; fato este que pode explicar, em parte, o padrão da cárie relacionada a 
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radiação onde o esmalte parece se destacar da dentina (Queiroz et al., 2019; 

Queiroz et al., 2020). 

Revisando a literatura a esse respeito, RT e MMPs, em março de 2021, 

encontramos 6 artigos na base de dados Pubmed, que estão elencados a seguir. 

Em 2014, McGuire e colaboradores hipotetizaram que dentes irradiados 

poderiam conter MMPs ativas. Para verificar essa hipótese compararam dentes 

extraídos de pacientes que sofreram RT com o de indivíduos saudáveis. Terceiros 

molares extraídos de indivíduos saudáveis foram irradiados in vitro e/ou incubados 

por 0-6 meses a 37 °C. Os dentes foram pulverizados e os extratos submetidos as 

análises proteômica e enzimática. Os extratos de coroas irradiadas permitiu 

identificar, por meio de espectrometria de massa, MMP-20. A MMP-20 era composta 

de formas cataliticamente ativas e foi imunolocalizada predominantemente na JAD. 

A proporção de formas de MMP-20 de diferentes tamanhos mudou com a incubação 

e irradiação. Embora o padrão não tenha sido alterado pela irradiação de dentes 

saudáveis com 70Gy, a incubação subsequente a 37 °C por 3-6 meses, com ou sem 

irradiação prévia, fez com que a proporção de bandas de MMP-20 Mr = 24-22kDa 

aumentassem muito. Extratos de dentes de pacientes com câncer oral que 

receberam radiação >70Gy também continham relativamente mais 24 e 22kDa 

MMP-20 do que os dentes saudáveis. Os autores concluíram que a MMP-20 é um 

componente resistente à radiação em coroas de dentes permanentes e sugeriram 

que a MMP-20 poderia catalisar a degradação da matriz orgânica e levar à 

delaminação do esmalte associada à RT no CCP. 

A expressão de MMP-20 após RT e seu impacto na micromorfologia das 

lesões de cárie relacionadas à radiação foi avaliada em 2017 por Gomes-Silva e 

colaboradores. Os autores testaram a hipótese de que a MMP-20 é superexpressa 

na JAD, complexo dentino pulpar e dentina cariada em pacientes pós RT de CCP, 

levando a alterações micromorfológicas no esmalte e na dentina. O estudo avaliou 

36 dentes, incluindo 19 espécimes pós-RT e 17 controles não irradiados. Utilizando 

análise imuno-histoquímica através da técnica de imunoperoxidase avaliaram semi-

quantitativamente a expressão de MMP-20 na JAD, componentes do complexo 

dentinho-pulpar e dentina cariada. O estudo apontou que nenhum dano aparente foi 

causado na microestrutura da JAD ou em outros componentes do complexo 

dentinho-pulpar e nenhuma diferença estatisticamente significante foi detectada na 

expressão de MMP-20, entre os grupos irradiados e controle. Assim, os autores 
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rejeitam a hipótese que a MMP-20 é superexpressa na JAD, nos componentes do 

complexo dentino-pulpar e na dentina cariada de pacientes pós RT de cabeça e 

pescoço. 

Ainda em 2017, Gomes-Silva e colaboradores hipotetizaram que a RT de 

CCP não aumentaria a expressão ou atividade das MMPs-2 e -9 em dentes 

irradiados, in vivo. Por meio de zimografia in situ os autores investigaram a atividade 

gelatinolítica e por meio de imunohistoquímica avaliaram os níveis de expressão de 

MMPs-2 e -9 na JAD, complexo dentinho-pulpar e dentina cariada de 36 dentes, 

incluindo 19 irradiados e 17 controles. Não foram detectadas diferenças significantes 

entre os grupos na atividade gelatinolítica ou nos níveis de expressão de MMP-2; e a 

expressão de MMP-9 em odontoblastos foi reduzida no grupo irradiado. Os autores 

concluíram que MMPs-2 e -9 não estão superexpressas ou mais ativadas na JAD e 

complexo dentinho-pulpar de dentes irradiados, e assim defendem que os efeitos 

diretos da radiação não devem ser considerados um fator independente para 

comprovar o início e a progressão da cárie relacionada à radiação. 

Em 2019, estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa analisou 

alterações na atividade e expressão das MMPs -2 e -9 em dentes permanentes, com 

ou sem exposição à RT, e o papel de alguns inibidores de proteinase em sua 

inativação. Dentes permanentes foram expostos à radiação na dose de frações de 

2Gy por 5 dias consecutivos até a dose de 60Gy. Para analisar os inibidores de 

proteases foi usado 0,5mL de digluconato de clorexidina 0,12% (CHX), fluoreto de 

sódio 0,05% (NaF), polifenol epigalocatequina-3-galato 400 μM (EGCG) ou água 

destilada. Foi avaliada a fluorescência na JAD em 3 áreas do dente: cervical, 

cúspide e fosseta. A intensidade de fluorescência foi maior nos dentes irradiados, 

revelando regiões de expressão de MMP-2 e -9 por imunofluorescência. O 

tratamento pós RT com diferentes soluções (CHX, NaF e EGCG) resultou em menor 

intensidade de fluorescência nos dentes irradiados. Concluiu-se que a RT aumentou 

a atividade das gelatinases em todas as regiões da JAD. O tratamento com CHX 

0,12%, NaF 0,05% ou com EGCG  inativaram a atividade enzimática (QUEIROZ et 

al., 2019). 

Cunha e colaboradores (2020) investigaram os efeitos da RT, in vitro e in 

vivo, na atividade enzimática endógena em dentina usando zimografia de gelatina e 

zimografia in situ. A irradiação in vivo foi realizada com Radioterapia de Intensidade 

Modulada. A terapia consistia de uma dose cumulativa de radiação variando de 60 a 



Introdução | 25 
 

70 Gy (2Gy/dia no máximo 5 dias por semana). Na análise in vitro, seis molares não 

cariados foram submersos em água destilada e irradiados com uma única aplicação 

de 70 Gy com raios-X de um acelerador linear. Ensaios zimográficos de gelatina 

foram realizados em extratos protéicos obtidos a partir de dentina em pó de dentes 

humanos irradiados in vitro (VTRT) e irradiados in vivo, sem lesões de cárie (VIRT), 

e posteriormente extraídos devido à problemas periodontais. Suas atividades 

proteolíticas foram quantificadas usando avaliação densitométrica de banda. Para 

zimografia in situ, as amostras de dentina de NRT, VIRT e VTRT foram cobertas 

com gelatina conjugada com fluoresceína e examinadas com microscopia confocal 

de varredura a laser. A intensidade da fluorescência emitida pela gelatina conjugada 

com fluoresceína hidrolisada foi quantificada e analisada estatisticamente. Não 

houve diferença entre o tratamento radioterápico in vitro e in vivo. Os grupos VTRT e 

VIRT apresentaram aumento na expressão de MMP-9 quando comparados ao grupo 

NRT. Aumentos significativos na atividade gelatinolítica (26% para VTRT; 55% para 

VIRT) foram observados quando comparados ao grupo NRT. Os autores concluíram 

que a RT aumentou a atividade enzimática endógena em dentina. Ressaltam ainda 

que a RT  in vitro pode ser usada para estudar o efeito da RT nas proteases 

endógenas da dentina, pois não foram observadas diferenças entre esse método de 

teste e os dentes que foram irradiados in vivo. E que devido a rápida progressão da 

cárie por radiação e às complicações potenciais decorrente de extração dentária, 

como a radionecrose, é extremamente difícil a obtenção de dentes livres de cárie em 

pacientes submetidos à RT. Portanto, a confirmação da viabilidade do uso da RT in 

vitro para estudar os efeitos da radiação ionizante nas estruturas dentais é de 

extrema importância para a aplicabilidade em pesquisas. 

Recentemente, também em 2020, nosso grupo de pesquisa realizou um 

estudo para analisar a atividade e expressão das MMP –  2 e – 9 com o objetivo de 

tentar entender a patogênese da doença cárie em dentes decíduos submetidos ou 

não à radiação. Para avaliar a atividade dessas MMPs na área da JAD foram 

utilizados os testes de zimografia e imunofluorescência in situ respectivamente. O 

estudo contou com doze molares decíduos que foram divididos aleatoriamente em 

dois subgrupos experimentais: não irradiados e irradiados. O grupo de fragmentos 

dentais irradiados foi submetido à radiação na fração de dose de 2Gy durante cinco 

dias consecutivos até atingir a dose total de 60Gy. A porcentagem de fluorescência 

na JAD foi observada em três diferentes regiões do dente (cervical, cúspide e sulco 
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oclusal). Os resultados desse estudo demonstraram que a intensidade da 

florescência por mm² na JAD foi maior na região cervical dos dentes decíduos 

irradiados comparados aos não irradiados, sendo revelado nessas áreas a 

expressão das MPPs – 2 e – 9 através do teste de imunofluorescência. Com base 

nisso concluiu-se que a RT pode aumentar a atividade das MMPs – 2 e – 9 na 

região cervical da JAD dos dentes decíduos (Queiroz et al., 2020). 

Nesse contexto, percebemos que a atividade das MMP’s pós RT com dose 

convencional ainda é controverso na literatura. Ainda, ressaltamos que quando se 

emprega a modalidade de hipofracionamento radioterápico inexistem na literatura 

trabalhos avaliando seus efeitos sobre as estruturas dentais e, portanto, uma gama 

ainda maior de pesquisas a esse respeito se faz necessária com intuito de gerar 

conhecimento e permitir que se proponha melhorias no tratamento odontológico e na 

qualidade de vida dos pacientes com CCP. Assim, tendo este grupo de pesquisa já 

analisado a expressão de MMP’s em dentes decíduos e permanentes que 

receberam radiação convencional (Queiroz et al., 2019; Queiroz et al., 2020), agora 

pretende-se investigar a atividade das metaloproteinases da matriz (MMP -2 e MMP-

9) em dentes permanentes de humanos, sem ou com exposição à radioterapia 

convencional ou hipofracionada.  
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Este estudo visa investigar a atividade das metaloproteinases da matriz 

(MMP-2 e MMP-9) em dentes permanentes de humanos, após a exposição 

experimental à radioterapia convencional ou hipofracionada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Design Experimental 

Trata-se de um estudo in vitro com dentes permanentes de humanos 

(terceiros molares), obtidos do biobanco da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto - Universidade de São Paulo (FORP/USP). O projeto de pesquisa 

desenvolvido foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FORP/USP (CAAE: 38189920.5.0000.5419). Para confeccionar os espécimes, 15 

dentes permanentes de humanos foram utilizados. O fator tratamento, representado 

pelo protocolo de radioterapia experimental, foi dividido em níveis: controle (não 

irradiado-NRT), protocolo convencional (CRT) e protocolo hipofracionado (HipoRT). 

O fator região dentária, representado pelas áreas de junção amelodentinária e 

dentina subjacente, foi dividido em três níveis: região cervical, região de ponta de 

cúspide e região de sulco oclusal. Sendo assim, cada tipo de tratamento recebeu 

cinco dentes, divididos em dez espécimes para cada grupo (n = 10). Todos os 

espécimes apresentavam as mesmas regiões dentárias. 
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3.2 Seleção e Armazenamento dos Dentes 

Foram selecionáveis terceiros molares recém extraídos. Os dentes foram 

armazenados em água destilada (4ºC) e submetidos à profilaxia com pasta de pedra 

pomes e água, utilizando uma escova de Robinson (MK Life, Porto Alegre, Brasil) 

em baixa rotação. Após a profilaxia, cada dente selecionado foi submetido a uma 

inspeção tátil e visual, utilizando sonda exploradora e estereomicroscópio (Nikon 

Instrument Inc., Melville, Estados Unidos da América) em magnificação 10x. Foram 

elegíveis apenas os terceiros molares íntegros, ou seja, que não apresentavam 

fraturas, trincas, lesões ou defeitos (forma e estrutura). Os dentes selecionados 

foram armazenados em solução de timol supersaturada (0,1%) durante uma 

semana. Em seguida, foram lavados em água corrente e novamente armazenados 

em água destilada (4ºC) até o início dos protocolos experimentais de radioterapia 

(Arid et al., 2019; Mellara et al., 2020; Queiroz et al., 2020). 

 

3.3 Exposição In Vitro à Radiação Ionizante 

Os procedimentos de exposição in vitro à radiação ionizante já foram 

descritos em outras investigações do grupo de pesquisa (Arid et al., 2019; Queiroz et 

al., 2020). Durante os procedimentos de irradiação, os espécimes irradiados foram 

dispostos em caixas plásticas com 21 poços (Hidraveda®, Araçatuba, são Paulo, 

Brasil), de forma que receberam homogeneamente a irradiação por unidade de área. 

Com o intuito de mantê-los em um ambiente úmido, simulando as características da 

cavidade bucal, durante a irradiação, cada poço foi preenchido com 25 ml de água 

deionizada/destilada, recobrindo totalmente os cilindros de PVC. Ao final de cada 

procedimento, a água deionizada/destilada era desprezada e os espécimes 

mantidos em saliva artificial, em estufa a 37oC até o próximo ciclo de irradiação, 

quando, então, a saliva era novamente substituída por água deionizada/destilada.  

Os dentes foram submetidos a dois protocolos de irradiação, conforme 

aqueles utilizados na prática clínica dos tratamentos radioterápicos, em dois 

fracionamentos distintos. Foram subdivididos em grupo “radioterapia convencional” 

(CRT), conforme o fracionamento padrão, os dentes submetidos à irradiação com 

dose total de 70Gy, em 35 frações, sendo realizado frações de dose de 2,0Gy/dia, 

durante 5 dias consecutivos por 7 semanas (Tabela 1). E o grupo “radioterapia 

hipofracionada” (HipoRT), onde os dentes foram submetidos a dose total de 55Gy, 
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em 20 frações, sendo realizado frações de dose de 2,75Gy/dia, durante 5 dias 

consecutivos por 4 semanas. (Tobias et al., 2010; Benghiat et al., 2014; de Oliveira 

et al., 2014; Jacinto et al., 2018; Mehanna et al., 2016; Chomson et al., 2020) 

(Tabela 2). 

As irradiações foram realizadas em Acelerador Linear de energia de 6 MV 

(Elekta Synergy Platform; Elekta AB Stockholm, Suécia) do Centro de Tratamento de 

Radio-Oncologia (CTR), localizado na cidade de Ribeirão Preto – SP pela 

supervisão e colaboração do Prof. Dr. Harley de Oliveira . As placas foram alinhadas 

sobre a mesa de fibra de carbono, equidistantes do centro do feixe e interior para 

garantir taxa de dose uniforme (400 UM/min) e entrega total da dose por fração. A 

dose foi calculada e administrada na linha média do conjunto, dispostos por dois 

campos paralelos e opostos anteroposterior. O controle de qualidade foi realizado 

utilizando dosímetros Nanodot (Landauer, Inc., Glenwood, IL, USA), sendo as 

leituras de dose na superfície das placas utilizadas para calcular os tempos de 

tratamento beam-on. Os dosímetros foram colocados sob as placas irradiadas e 

calibrados de acordo com as condições de feixe descritos anteriormente. No período 

entre as frações de irradiação, vale relembrar que os dentes serão armazenados em 

placas de acrílico para cultura de células contendo saliva artificial (g / L) 

(Formulação: Fase A: Água purificada....qsp......1000ml.........4763,71g; Cl 

Cálcio.........0,0166%.........0,83g; Cl Magnésio.......0,0055%........0,275g; Cl 

Potássio........0,0625%.......3,125g; Cl Sódio......0,0865%......4,325g. Fase B: 

Benzoato de Sódio.......0,1%.......5g; Fluoreto de Sódio......0,0004%......0,02g; 

Sorbitol; Líquido.......4,274%.......213,7g; Fosfato de Potássio 

Dibásico.....0,0803%........4,015g. Fase C: Nipagin.......0,1%......5g), renovada 

diariamente, e mantidos em estufa (37ºC, 100% de umidade), em um total de 

renovações conforme o número de frações, durante as semanas do experimento. 

Após o término do procedimento de irradiação, os dentes foram 

armazenados em condições semelhantes à cavidade bucal em saliva artificial a 37ºC 

(± 1ºC) até a análise. 
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Tabela 1. Número de ciclos de irradiação, períodos de tempo e doses totais empregadas na 
radioterapia convencional (CRT). 

Número de ciclos  
de irradiação 

Período de tempo  
(semanas) 

Dose total 
(2Gy por fração) 

5 1 10Gy 

10 2 20Gy 

15 3 30Gy 

20 4 40Gy 

25 5 50Gy 

30 6 60Gy 

35 7 70Gy 

 
 
Tabela 2. Número de ciclos de irradiação, períodos de tempo e doses totais empregadas na 
radioterapia hipofracionada (HipoRT). 

Número de ciclos de 
irradiação 

Período de tempo 
(semanas) 

Dose total 
(2Gy por ciclo) 

5 1 13,75Gy 

10 2 27,50Gy 

15 3 41,25Gy 

20 4 55,00Gy 

 

3.4 Confecção dos Espécimes para Zimografia In Situ 

Após cada protocolo experimental, os dentes foram seccionados 1mm 

abaixo da junção amelocementária utilizando uma máquina de corte Minitom 

(Struers A/S, Copenhagen, Dinamarca) sob refrigeração e as coroas foram 

seccionadas da face mesial para distal na espessura de 0,6mm utilizando uma 

máquina de corte IsoMet™ 1000 (Buehler Ltda., Lake Bluff, Estados Unidos da 

América). O método da zimografia in situ permite avaliar a atividade e localização de 

proteases em um tecido. De modo geral, deposita-se um substrato específico para a 

protease a ser avaliada em associação com um fluoróforo. Após a lise do substrato 

pela enzima, os produtos de degradação podem ser observados em microscopia de 

fluorescência. Uma maior intensidade de fluorescência representa uma maior 

atividade da protease avaliada no tecido. A intensidade de fluorescência foi a 

variável primária do estudo, pois representa a atividade das gelatinases nos 

substratos dentais avaliados (Gomes-Silva et al., 2017; Cunha et al., 2020). 
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Os espécimes confeccionados foram imersos em 1mg/ml de solução de 

borohidreto de sódio (Sigma-Aldrich®, Saint Louis, Estados Unidos da América) 

durante três intervalos de 15 minutos e lavados em solução tampão fosfato-salina 

(PBS). Foi realizada a incubação de um substrato gelatinoso associado ao 

isotiocianato de fluoresceína (DQ™ Gelatin; Molecular Probes, Eugene, Estados 

Unidos da América) dissolvido em PBS na concentração de 1mg/ml (37ºC). A 

incubação durou três horas e foi feita em câmara escura e umidificada. Os 

espécimes não irradiados (controle) foram pré-incubados em ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA; Sigma-Aldrich®, Saint Louis, Estados Unidos da 

América) na concentração 20mM durante duas horas (Queiroz et al., 2019). 

Os espécimes foram avaliados em microscópio de fluorescência na 

magnificação 5x, utilizando o filtro Alexa Fluor 43HE (FT570, BP550/25, BP605/70, 

Carl Zeiss, Alemanha). Em seguida, as fotografias de cada espécime foram 

avaliadas em densitometria óptica utilizando o software Image J. (National Institutes 

of Health, Bethesda, Estados Unidos da América). Para quantificar a intensidade de 

fluorescência, foram estabelecidas áreas de interesse, conforme apresentado na 

Figura 1. Tanto na junção amelodentinária quanto na dentina subjacente, foram 

avaliadas as regiões dentárias cervical, ponta de cúspide e sulco oclusal. No 

software, a intensidade de fluorescência foi obtida pela razão entre a intensidade e a 

área, medida em unidades arbitrárias de fluorescência (mm2). A seleção das áreas 

de interesse foi feita pelo mesmo operador. 
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Figura 1. Imagem das regiões avaliadas no estudo. (A) Cervical (B) Cúspide e (C) Fundo do 
sulco; em esmalte e dentina contíguos a JAD e a própria JAD. E, esmalte; D, dentina; JAD, 
junção amelo-dentinária. 

 
 

3.5 Análise Estatística 

As análises estatísticas foram realizadas pelo software jamovi (versão 

1.6.16). A normalidade dos dados foi avaliada em gráficos de distribuição e por meio 

do teste de Shapiro-Wilk. Considerando uma distribuição não-normal, o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar a intensidade de 

fluorescência entre os grupos experimentais independentes, de acordo com o 

protocolo de radioterapia, seguido pelo teste de Dwass-Steel-Critchlow-Fligner 

(DSCF) como teste post hoc em comparações entre pares. Os resultados foram 

representados nas tabelas pela mediana como a medida de tendência central e pelo 

primeiro (Q1) e terceiro (Q3) quartil como medida de dispersão. 

O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar a intensidade de 

fluorescência entre a junção amelodentinária e a dentina subjacente dentro de cada 

grupo experimental de radioterapia, sem considerar as regiões dentárias, incluindo a 

diferença média entre os grupos e o respectivo intervalo de confiança de 95% 

(IC95%). O coeficiente de correlação de postos (ρ) de Spearman foi utilizado para 

avaliar a correlação entre as intensidades de fluorescência entre os grupos 

experimentais de radioterapia (independente das regiões dentárias). O teste de 
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Friedman foi utilizado para comparar a intensidade de fluorescência entre as regiões 

dentárias (cervical, ponta de cúspide e sulco oclusal) dentro de cada grupo 

experimental de radioterapia, tanto na junção amelodentinária quanto na dentina 

subjacente. As comparações post hoc entre os pares foram realizadas pelo teste de 

Durbin-Conover. O nível de significância foi ajustado em 5% (α = 0.05). 
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4. RESULTADOS 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados da análise da zimografia in situ da 

junção amelodentinária e na dentina subjacente (desconsiderando as regiões 

dentárias) por densitometria óptica. Na junção amelodentinária e na dentina 

subjacente, os testes de Kruskal-Wallis e DSCF demonstraram que todos os grupos 

experimentais apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si (valor 

de p < 0.001). Uma maior intensidade de fluorescência foi observada no grupo 

exposto à radioterapia convencional, seguido pelo grupo exposto à hipofracionada e 

pelo grupo controle, tanto na junção amelodentinária quanto na dentina subjacente. 

O teste de Wilcoxon demonstrou que dentro do grupo controle, a intensidade 

de fluorescência foi estatisticamente menor na região da junção amelodentinária 

quando comparada à dentina subjacente (independente das regiões dentárias), 

apresentando diferença média de -4.85 (IC95%: -6.58, -3,72). Um resultado 

semelhante foi observado no grupo exposto à radioterapia convencional, que 

apresentou diferença média de -7.62 (IC95%: -9.94, -5.89) e no grupo exposto à 

hipofracionada, que apresentou diferença média de -8.73 (IC95%: -10.5, -6.83). 

Sendo assim, observa-se que a intensidade de fluorescência foi maior nas regiões 

de dentina subjacente à junção amelodentinária em todos os grupos experimentais 

de protocolo de radioterapia. 

 
Tabela 3. Análise da zimografia in situ da junção amelodentinária e da dentina subjacente. 

Estrutura 
Grupo experimental (protocolo de radioterapia) 

Controle Convencional Hipofracionada 

Junção 
amelodentinária 

Mediana 36.0A 58.2B 51.2C 

Q1 - Q3 34.2 - 44.8 52.0 - 61.3 41.4 - 56.2 

Dentina 
subjacente 

Mediana 43.9A 66.0B 59.6C 

Q1 - Q3 36.2 - 49.7 64.4 - 67.0 52.7 - 64.1 

Junção amelodentinária 
versus 

Dentina subjacente 
p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

Q1: primeiro quartil. Q3: terceiro quartil. A/B/C: diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
experimentais de radiação. 
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A Tabela 4 e a Figura 2 apresentam os resultados da zimografia in situ da 

junção amelodentinária estratificada para cada região dentária avaliada: cervical, 

ponta de cúspide e sulco oclusal. Considerando a região cervical, o teste de Kruskal-

Wallis demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

experimentais de radioterapia (valor de p = 0.003). O teste DSCF demonstrou que a 

intensidade de fluorescência do grupo controle foi significativamente menor do que 

os grupos experimentais expostos à radioterapia convencional (valor de p = 0.006) e 

hipofracionada (valor de p = 0.041), que não diferem estatisticamente entre si (valor 

de p = 0.448). 

Considerando a região de ponta de cúspide, o teste de Kruskal-Wallis 

demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos experimentais 

(valor de p = 0.001). O teste DSCF demonstrou que a intensidade de fluorescência 

do grupo controle foi significativamente menor do que o grupo experimental exposto 

à radioterapia convencional (valor de p = 0.003). Nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi observada entre o grupo experimental exposto à 

radioterapia hipofracionada e o exposto à convencional (valor de p = 0.131) ou 

controle (valor de p = 0.055). 

Considerando a região de sulco oclusal, o teste de Kruskal-Wallis 

demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos experimentais 

(valor de p < 0.001). O teste DSCF demonstrou que a intensidade de fluorescência 

do grupo controle foi significativamente menor do que os grupos experimentais 

expostos à radioterapia convencional (valor de p < 0.001) e à hipofracionada (valor 

de p = 0.003), que não diferiram estatisticamente entre si (valor de p = 0.220). 

A Tabela 4 também apresenta uma comparação entre as regiões dentárias 

em cada grupo experimental de radioterapia na junção amelodentinária. No grupo 

controle não foi observada diferença estatisticamente significativa na intensidade de 

fluorescência entre as regiões dentárias após o teste de Friedman (valor de p = 

0.150). No grupo exposto à radioterapia convencional, após os testes de Friedman e 

Durbin-Conover, observa-se que a intensidade de fluorescência da região de sulco 

oclusal foi significativamente maior quando comparada com a região cervical (valor 

de p < 0.001) e de ponta de cúspide (valor de p = 0.007), que não diferiram 

estatisticamente entre si (valor de p = 0.223). 

No grupo exposto à radioterapia hipofracionada, após os testes de Friedman 

e Durbin-Conover, observa-se que a intensidade de fluorescência na região de sulco 
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oclusal foi significativamente maior quando comparada com a região de ponta de 

cúspide (valor de p = 0.012). Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre a região cervical e as regiões de ponta de cúspide (valor de p = 

0.321) e sulco oclusal (valor de p = 0.091). Sendo assim, observa-se que a 

intensidade de fluorescência entre as regiões dentárias na junção amelodentinária 

foi influenciada pela exposição à radioterapia, apresentando-se uniforme apenas no 

grupo controle. Além disso, a intensidade de fluorescência no sulco oclusal foi maior 

do que na ponta de cúspide.  

 
Tabela 4. Análise da zimografia in situ da junção amelodentinária estratificada para cada 
região dentária avaliada: cervical, ponta de cúspide e sulco oclusal. 

Junção amelodentinária 
 

Grupo experimental (protocolo de radioterapia) 

Controle Convencional Hipofracionada 

Cervical 
Mediana 34.8A/D 53.6B/D 48.0B/DE 

Q1 - Q3 33.9 - 39.7 45.6 - 58.1 39.7 - 50.7 

Ponta de 
cúspide 

Mediana 35.6A/D 56.4B/D 42.9AB/D 

Q1 - Q3 34.1 - 36.4 52.5 - 60.3 39.2 - 55.0 

Sulco oclusal 
Mediana 44.1A/D 60.9B/E 55.2B/E 

Q1 - Q3 37.1 - 46.8 59.4 - 63.0 52.9 - 59.3 

Cervical 
versus 

Ponta de cúspide 
versus 

Sulco oclusal 

p = 0.150 p = 0.006 p = 0.045 

Q1: primeiro quartil. Q3: terceiro quartil. A/B/C: diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
experimentais de radioterapia. D/E/F: diferenças estatisticamente significativas entre as regiões dentárias dentro 
de cada grupo experimental de radioterapia. 
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Figura 2. A, B, C (região cervical grupo controle, convencional e hipofracionamento 
respectivamente); D, E, F (região ponta de cúspide grupo controle, convencional e 
hipofracionamento respectivamente); G, H, I (região de sulco oclusal grupo controle, 
convencional e hipofracionamento respectivamente). 

 

 

A Tabela 5 e a Figura 2 apresentam os resultados da zimografia in situ da 

dentina subjacente à junção amelodentinária para cada região dentária avaliada: 

cervical, ponta de cúspide e sulco oclusal. Na região cervical, o teste de Kruskal-

Wallis demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

experimentais (valor de p < 0.001). O teste DSCF demonstrou que a intensidade de 

fluorescência do grupo controle foi significativamente menor do que os grupos 

experimentais expostos à radioterapia convencional (valor de p = 0.003) e à 

hipofracionada (valor de p = 0.006), que não diferiram estatisticamente entre si (valor 

de p = 0.730). 

Na região de ponta de cúspide, o teste de Kruskal-Wallis demonstrou 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos experimentais (valor de p < 

0.001). O teste DSCF demonstrou que a intensidade de fluorescência do grupo 

controle foi significativamente menor do que os grupos experimentais expostos à 

radioterapia convencional (valor de p = 0.001) e à hipofracionada (valor de p = 

0.018), que não diferiram estatisticamente entre si (valor de p = 0.060). 
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Considerando a região de sulco oclusal, o teste de Kruskal-Wallis seguido pela 

comparação post hoc por pares utilizando o teste DSCF, demonstrou que todos os 

grupos experimentais apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre 

si (valor de p < 0.001). 

A Tabela 5 também apresenta uma comparação entre as regiões dentárias 

em cada grupo experimental de radioterapia na dentina subjacente. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas pelo teste de Friedman na 

intensidade de fluorescência entre as regiões dentárias no grupo controle (valor de p 

= 0.067), exposto à radioterapia convencional (valor de p = 0.061) e à hipofracionada 

(valor de p = 0.741). Sendo assim, observa-se que a intensidade de fluorescência na 

dentina subjacente manteve-se uniforme entre as diferentes regiões dentárias. 

 
Tabela 5. Análise da zimografia in situ da dentina subjacente à junção amelodentinária 
estratificada para cada região dentária avaliada: cervical, ponta de cúspide e sulco oclusal. 

Dentina subjacente 
Grupo experimental (protocolo de radioterapia) 

Controle Convencional Hipofracionada 

Cervical 
Mediana 38.4A/D 62.0B/D 57.5B/D 

Q1 - Q3 34.7 - 47.3 52.3 - 66.4 48.9 - 59.6 

Ponta de 
cúspide 

Mediana 43.4A/D 66.6B/D 56.3B/D 

Q1 - Q3 39.2 - 49.5 65.2 - 67.7 54.9 - 65.0 

Sulco oclusal 
Mediana 48.8A/D 66.6B/D 62.1C/D 

Q1 - Q3 40.3 - 53.1 65.4 - 67.0 60.9 - 63.3 

Cervical 
versus 

Ponta de cúspide 
versus 

Sulco oclusal 

p = 0.067 p = 0.061 p = 0.741 

Q1: primeiro quartil. Q3: terceiro quartil. A/B/C: diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
experimentais de radioterapia. D/E/F: diferenças estatisticamente significativas entre as regiões dentárias dentro 

de cada grupo experimental da radioterapia. 

 

A Tabela 6 apresenta a correlação (valor de p e coeficiente de correlação de 

postos rho (ρ) de Spearman) entre a intensidade de fluorescência entre a junção 

amelodentinária e a dentina subjacente (independente das regiões dentárias). Foi 

observada uma correlação significativa, positiva e forte entre a intensidade de 

fluorescência no grupo controle e no grupo exposto à radioterapia hipofracionada, 

enquanto foi observada uma correlação significativa, positiva e moderada no grupo 
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exposto à radioterapia convencional. Sendo assim, embora a intensidade de 

fluorescência tenha sido significativamente maior na dentina subjacente em todos os 

grupos experimentais, as correlações indicam que quanto maior a intensidade de 

fluorescência na junção amelodentinária, maior tende a ser a da dentina subjacente. 

Tabela 6. Correlação entre a intensidade de fluorescência entre a junção amelodentinária e 
a dentina subjacente (independente das regiões dentárias). 

Correlação 
Junção amelodentinária 

Controle Convencional Hipofracionada 

Dentina 
subjacente 

Controle 
p < 0.001 

- - 
ρ = 0.870 

Convencional - 
p < 0.001 

- 
ρ = 0.685 

Hipofracionada - - 
p < 0.001 

ρ = 0.703 

ρ: coeficiente rho de Spearman. 

 

De modo geral, considerando que a intensidade de fluorescência retrata a 

atividade das MMPs no tecido, podemos observar que a junção amelodentinária 

apresentou uma menor atividade quando comparada à dentina subjacente em todos 

os grupos experimentais de radioterapia. Considerando a intensidade de 

fluorescência de todas as regiões dentárias avaliadas (cervical, ponta de cúspide e 

sulco oclusal), uma maior atividade das MMPs foi observada no grupo exposto à 

radioterapia convencional, seguido pelo grupo exposto à hipofracionada e controle, 

tanto na junção amelodentinária quanto na dentina subjacente. Em uma visão geral, 

de modo experimental, a radioterapia hipofracionada induziu uma menor atividade 

das MMPs que a radioterapia convencional. 

Na junção amelodentinária, os grupos expostos à radioterapia (convencional 

ou hipofracionada) apresentaram uma maior atividade das MMPs que o grupo 

controle na região cervical e de sulco oclusal. Na região de ponta de cúspide, 

apenas o grupo exposto à radioterapia convencional expressou uma maior 

quantidade de MMPs do que o grupo controle. Comparando as regiões dentárias 

dentro de cada grupo experimental, a atividade das MMPs foi maior no sulco oclusal 

do grupo exposto à radioterapia convencional, menor na ponta de cúspide do grupo 

exposto à radioterapia hipofracionada e homogênea no grupo controle. 
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Na dentina subjacente, os grupos expostos à radioterapia (convencional ou 

hipofracionada) apresentaram uma maior atividade das MMPs que o grupo controle 

em todas as regiões dentárias avaliadas. No sulco oclusal, a atividade foi maior no 

grupo exposto à radioterapia convencional em relação ao grupo exposto à 

hipofracionada. Comparando as regiões dentárias dentro de cada grupo 

experimental, diferentemente da junção amelodentinária, não houve qualquer 

diferença estatisticamente significativa, indicando uma homogeneidade na atividade 

das MMPs nas regiões da dentina subjacente. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo analisou a atividade de MMPs na junção amelodentinária 

e dentina subjacente de dentes permanentes submetidos à diferentes protocolos 

radioterápicos (convencional e hipofracionado), executados por um acelerador linear 

de partículas. A hipótese testada foi parcialmente aceita. Uma maior atividade de 

MMPs foi observada no grupo exposto à radioterapia convencional, seguido pelo 

grupo exposto à hipofracionada e controle, sem considerar as regiões dentárias 

avaliadas. Dessa forma, na análise por região dentária, embora a intensidade de 

fluorescência tenha sido maior no grupo exposto ao protocolo convencional em 

todas as regiões, tanto na junção amelodentinária quanto na dentina subjacente, as 

diferenças estatísticas significativas entre os protocolos de radioterapia 

hipofracionada e convencional permaneceram apenas na dentina subjacente da 

região de sulco oclusal. Assim, as variabilidades intragrupo afetaram as 

comparações por regiões (10 versus 10), enquanto a comparação geral (30 versus 

30) fez a diferença  intergrupo significativa, apesar da variabilidade intragrupo. 

Exceto na região de cúspide da dentina subjacente, a ativação das gelatinases foi 

consistentemente maior nos grupos expostos à radioterapia experimental quando 

comparadas ao grupo controle, tanto no protocolo convencional quanto no 

hipofracionado. 

É importante ressaltar que os resultados deste estudo estão relacionados à 

exposição experimental (radioterapia in vitro). Recentemente foi observado por 

Cunha et al. (2020) que não houve diferença gelatinolítica entre os dentes irradiados 

in vivo ou in vitro, sendo também relatada uma maior atividade na dentina quando 

comparados dentes irradiados  com  não irradiados, convergindo com nossos 

achados referente ao efeito da radioterapia na atividade gelatinolítica, os autores 

apontam também a dificuldade para obter dentes sãos de pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço, sendo assim um obstáculo para  estudos in vivo. No entanto, 

outros autores não observaram o mesmo desfecho, não associando a ativação de 

gelatinases à exposição à radioterapia in vivo. É importante destacar que esses 

autores utilizaram elementos dentários diferentes, alguns cariados ou restaurados. 

As gelatinases, como MMP-2 e MMP-9, podem estar relacionadas à progressão da 

doença cárie e à integridade da camada híbrida na dentina após restaurações 

adesivas. 
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Nenhuma das investigações anteriores sobre a ativação de gelatinases após 

a exposição à radioterapia investigou uma modalidade alternativa aos protocolos 

convencionais e este é o principal diferencial de nossa abordagem (Queiroz et al., 

2020; Queiroz et al.,2019; Gomes-Silva et al., 2014; Cunha et al., 2020). As 

modalidades de radioterapia são estratégias importantes para controlar e curar o 

câncer de cabeça e pescoço. No entanto, a modalidade deve ser escolhida levando-

se em consideração o potencial terapêutico e as toxicidades associadas, 

considerando melhores taxas de sobrevida e qualidade de vida durante o tratamento 

do câncer (Schwartz & Hayes, 2019; Bhide & Nutting, 2010). Considerando os 

princípios da radiobiologia, o hipofracionamento é baseado na entrega de frações 

maiores em um número menor de sessões, possibilitando a entrega da dose total de 

radiação ionizante. A radioterapia hipofracionada pode ser uma estratégia 

interessante para pacientes frágeis, permitindo melhor controle dos sintomas ao 

atuar no controle do tumor. No entanto, o risco de toxicidade tardia pode ser uma 

preocupação. Embora o uso da radioterapia hipofracionada no câncer de cabeça e 

pescoço seja relevante, principalmente em cuidados paliativos, os efeitos diretos 

dessa modalidade nos tecidos duros dentais e na saúde bucal ainda são pouco 

explorados (Cabrera AR, Yoo & Brizel, 2013; Ortholan et al., 2018). 

Para outros tipos de câncer, como câncer de mama e próstata, há 

evidências da não inferioridade da modalidade hipofracionada quando comparada 

ao fracionamento convencional, considerando controle local e toxicidades em longo 

prazo, conforme descrito por Rodin et al. (2021). O hipofracionamento também pode 

modificar a duração do tratamento e impactar positivamente a disponibilidade do 

serviço de radioterapia e nos custos relacionados ao tratamento (Rodin et al., 2021). 

Contribuindo com o cenário atual da pandemia de COVID-19, cursos mais curtos de 

RT fracionada, ressurgiram como uma estratégia para tratar pacientes de forma 

eficaz, protegendo-os da exposição indevida ou prolongada no ambiente de saúde, 

diminuindo a fila de espera por tratamento e consequentemente dinamizando os 

serviços de saúde (Huang et al., 2020) No câncer de cabeça e pescoço, a 

modalidade hipofracionada é frequentemente utilizada de forma paliativa, embora 

haja evidências de seu uso curativo, que ainda está em investigação (Benhmida et 

al, 2020). Assim, nossa pesquisa contribui para o entendimento das toxicidades 

orais relacionadas a essa modalidade de tratamento. 
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Além disso, a cárie induzida por radiação tem curso acelerado, considerado 

um padrão agressivo da doença. Junto com a atividade das gelatinases, as 

alterações estruturais causadas pela radiação ionizante, como a redução da 

microdureza, tornam os elementos dentais suscetíveis à doença cárie (Reed et al., 

2015; Palmier et al., 2020). Em relação ao papel das gelatinases, demonstramos 

que a ativação na dentina subjacente foi significativamente maior do que na junção 

dentina-esmalte. Assim, de acordo com os achados deste estudo, é possível 

entender que o dano inicial ocorre na junção amelo-dentinária, conforme discutido 

por Reed et al. (2015) e Palmier et al. (2020). Porém, ao atingir a dentina, a maior 

ativação das gelatinases pode contribuir para a rápida progressão da lesão cariosa. 

Além disso, demonstramos uma correlação entre a ativação de gelatinases na 

junção amelo-dentinária e na dentina subjacente. 

Considerando que a maior atividade na junção dentina-esmalte sugere maior 

atividade na dentina subjacente, esse resultado apoia a hipótese de que a ativação 

de gelatinases na dentina subjacente pode ser importante na progressão das lesões 

de cárie. Vale ressaltar que a perda do conteúdo proteico dos tecidos dentários, 

como as fibras de colágeno, pode influenciar nas propriedades mecânicas dos 

tecidos dentários, contribuindo para a perda estrutural e o aparecimento de lesões 

cariosas. Isso nos leva ao papel das gelatinases neste processo (Reed et al., 2015; 

Palmier et al., 2020). Nossos resultados neste estudo, somados aos descritos em 

Queiroz et al. (2019), permitem compreender que as gelatinases estão presentes na 

matriz orgânica dos tecidos dentais mineralizados, como o esmalte e a dentina. A 

exposição à radioterapia pode aumentar a ativação dessas enzimas, tanto na junção 

amelo-dentinária quanto na dentina subjacente. 

Curiosamente, embora seja descrito que o aparecimento de cáries 

relacionadas à radiação é nas regiões cervical e cúspide ou incisal (Reed et al., 

2015; Palmier et al., 2020), demonstramos que a ativação das gelatinases na região 

do sulco oclusal não foi inferior. A exposição aos protocolos convencionais 

aumentou a atividade das gelatinases na dentina subjacente da região de sulco 

oclusal quando comparada à hipofracionada. Não é possível inferir o impacto clínico 

das modalidades de radioterapia na ativação das gelatinases e uma maior atividade 

na região da fosseta pode não se traduzir em cárie nesta região dentária. Em 

primeiro lugar, a ocorrência de lesão cariosa na região de sulco oclusal é comum na 

população em geral, mas o acúmulo de biofilme nessa região é uma característica 
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fundamental. Embora seja possível observar sulcos profundos, que favorecem a 

retenção do biofilme, os sulcos dentários são regiões de baixo esforço mecânico de 

mastigação (Carvalho et al., 2016a; Carvalho, 2014). Assim, é possível hipotetizar 

que as consequências da exposição à radiação ionizante na região de sulco oclusal 

não estão relacionados ao estresse mecânico para desencadear a delaminação 

estrutural. Portanto, as lesões de cárie em sulcos dentários não podem ser 

clinicamente associadas à exposição à radioterapia, apesar da atividade 

gelatinolítica demonstrada aqui. No entanto, esta hipótese precisa de investigação 

sistemática. 

Por fim, embora tenhamos mostrado que a exposição à radiação ionizante 

pode aumentar a ativação de gelatinases em tecidos duros dentais, o papel dessas 

enzimas na progressão do câncer de cabeça e pescoço é crucial. A degradação da 

matriz extracelular é um fator importante para a angiogênese e invasão tumoral, 

embora sua inibição possa não contribuir significativamente para o controle do 

câncer (Reed et al., 2015; Palmier et al., 2020). A interação entre câncer de cabeça 

e pescoço, exposição a modalidades de radioterapia e ativação de 

metaloproteinases é relevante não apenas para a cárie relacionada à radiação, mas 

os resultados dessa interação em tecidos duros dentários podem ser uma 

preocupação. Portanto, os resultados deste estudo podem contribuir para 

perspectivas futuras neste campo. Deve-se reconhecer que esta é uma abordagem 

in vitro. Portanto, quaisquer implicações clínicas, especialmente relacionadas aos 

protocolos de radioterapia de cabeça e pescoço, necessitam de estudos mais 

aprofundados. 

É importante enfatizar que mais estudos sejam realizados no intuito de 

investigar  o exato  papel das metaloproteinases no desenvolvimento de lesões de 

cárie em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, e voltados também para a 

investigação de inibidores que possam equilibrar essa instabilidade ocasionada pela 

radiação. 
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6. CONCLUSÃO 

 

É possível concluir que os protocolos radioterápicos aumentam a atividade 

das metaloproteinases -2 e -9 na junção amelo-dentinária e na dentina subjacente. 

O protocolo de hipofracionamento mostrou uma menor ativação comparado ao 

protocolo convencional em uma análise geral e na dentina subjacente da região de 

sulco oclusal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 



Referências | 53 
 

REFERÊNCIAS 

Arid J, Palma-Dibb RG, de Oliveira HF, Nelson-Filho P, de Carvalho FK, da Silva 
LAB, de Siqueira Mellara T, da Silva RAB, Faraoni JJ, de Queiroz AM. Radiotherapy 
impairs adhesive bonding in permanent teeth. Support Care Cancer. 2020 
Jan;28(1):239-247.  

American Câncer Society. Câncer Statistics Center. 
https://cancerstatisticscenter.cancer.org/?_ga=2.75206738.1951892351.1595275791
-1683499508.1595000607#!/ 2020. Acesso em 17 de julho de 2020.  

Bartlett JD, Beniash E, Lee DH, Smith CE. Decreased mineral content in MMP-20 
null mouse enamel is prominent during the maturation stage. J Dent Res. 2004 
Dec;83(12):909-13.  

Bessell A, Glenny AM, Furness S, Clarkson JE, Oliver R, Conway DI, Macluskey M, 
Pavitt S, Sloan P, Worthington HV. Interventions for the treatment of oral and 
oropharyngeal cancers: surgical treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 
7;(9):CD006205.  

Beech N, Robinson S, Porceddu S, Batstone M. Dental management of patients 
irradiated for head and neck cancer. Aust Dent J. 2014 Mar;59(1):20-8. 

Benson E, Li R, Eisele D, Fakhry C. The clinical impact of HPV tumor status upon 
head and neck squamous cell carcinomas. Oral Oncol. 2014 Jun;50(6):565-74.  

Bhide SA, Nutting CM. Advances in radiotherapy for head and neck cancer. Oral 
Oncol. 2010;46(6):439-41.  

Birkedal-Hansen H. Role of Matrix Metalloproteinases in Human Periodontal 
Diseases. J Periodontol. 1993 May;64 Suppl 5S:474-484.  

Birkedal-Hansen H, Moore WG, Bodden MK, Windsor LJ, Birkedal-Hansen B, 
DeCarlo A, Engler JA. Matrix metalloproteinases: a review. Crit Rev Oral Biol Med. 
1993a;4(2):197-250 

Bourhis J, Overgaard J, Audry H, Ang KK, Saunders M, Bernier J, Horiot JC, Le 
Maître A, Pajak TF, Poulsen MG, O'Sullivan B, Dobrowsky W, Hliniak A, Skladowski 
K, Hay JH, Pinto LH, Fallai C, Fu KK, Sylvester R, Pignon JP; Meta-Analysis of 
Radiotherapy in Carcinomas of Head and neck (MARCH) Collaborative Group. 
Hyperfractionated or accelerated radiotherapy in head and neck cancer: a meta-
analysis. Lancet. 2006 Sep 2;368(9538):843-54.  

Benhmida S, Sun R, Gherga E, Hammoud Y, Rouvier J, Mauvais O, et al. Split-
course hypofractionated radiotherapy for aged and frail patients with head and neck 
cancers. A retrospective study of 75 cases. Cancer Radiother. 2020;24(8):812-819.  

Boushell LW, Kaku M, Mochida Y, Yamauchi M. Distribution and relative activity of 
matrix metalloproteinase-2 in human coronal dentin. Int J Oral Sci. 2011;3(4):192-9.  

 

https://cancerstatisticscenter.cancer.org/?_ga=2.75206738.1951892351.1595275791-1683499508.1595000607#!/
https://cancerstatisticscenter.cancer.org/?_ga=2.75206738.1951892351.1595275791-1683499508.1595000607#!/


Referências | 54 
 

Bouvard V, Baan R, Straif K, Grosse Y, Secretan B, El Ghissassi F, Benbrahim-
Tallaa L, Guha N, Freeman C, Galichet L, Cogliano V; WHO International Agency for 
Research on Cancer Monograph Working Group. A review of human carcinogens--
Part B: biological agents. Lancet Oncol. 2009 Apr;10(4):321-2.  

Buzalaf, M. A., Kato, M. T., & Hannas, A. R. (2014). The role of matrix 
metalloproteinases in caries dentin in primary teeth. Caries Res, 2014; 48(4), 312-9. 

Cabrera AR, Yoo DS, Brizel DM. Contemporary radiotherapy in head and neck 
cancer: balancing chance for cure with risk for complication. Surg Oncol Clin N Am. 
2013;22(3):579-98.  

Campi LB, Lopes FC, Soares LES, de Queiroz AM, de Oliveira HF, Saquy PC, de 
Sousa-Neto MD. Effect of radiotherapy on the chemical composition of root dentin. 
Head Neck. 2019 Jan;41(1):162-169. 

Carvalho JC. Caries process on occlusal surfaces: evolving evidence and 
understanding. Caries Res. 2014;48(4):339-46. 

Caterina JJ, Skobe Z, Shi J, Ding Y, Simmer JP, Birkedal-Hansen H, Bartlett JD. 
Enamelysin (matrix metalloproteinase 20)-deficient mice display an amelogenesis 
imperfecta phenotype. J Biol Chem. 2002 Dec 20;277(51):49598-604. 

Chaachouay H, Ohneseit P, Toulany M, Kehlbach R, Multhoff G, Rodemann HP. 
Autophagy contributes to resistance of tumor cells to ionizing radiation. Radiother 
Oncol. 2011 Jun;99(3):287-92.  

Cohen N, Fedewa S, Chen AY. Epidemiology and Demographics of the Head and 
Neck Cancer Population. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2018 Nov;30(4):381-
395.  

Cunha SR, Maravic T, Comba A, Ramos PA, Tay FR, Pashley DH,et al. In vivo and        
in vitro radiotherapy increased dentin enzymatic activity. J Dent. 2020;100:103429.  

Porto de Toledo I, Pantoja LLQ, Luchesi KF, Assad DX, De Luca Canto G, Guerra 
ENS. Deglutition disorders as a consequence of head and neck cancer therapies: a 
systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer. 2019 Oct;27(10):3681-
3700.  

de Siqueira Mellara T, Palma-Dibb RG, de Oliveira HF, Garcia Paula-Silva FW, 
Nelson-Filho P, da Silva RA, da Silva LA, de Queiroz AM. The effect of radiation 
therapy on the mechanical and morphological properties of the enamel and dentin of 
deciduous teeth--an in vitro study. Radiat Oncol. 2014 Jan 22;9:30.   

D'Souza G, Kreimer AR, Viscidi R, Pawlita M, Fakhry C, Koch WM, Westra WH, 
Gillison ML. Case-control study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer. 
N Engl J Med. 2007 May 10;356(19):1944-56. 

De Queiroz AM, Do Amaral THA, Paula-Silva FWG, Nelson Filho P, Da Silva RAB, 
Gaton-Hernández PM, Da Silva LAB. Luting agents differentially modulate 
inflammation and matrix metalloproteinases in connective tissue. Revista Científica 
do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal). 2018;3(1):8-15.  



Referências | 55 
 

De Queiroz AM, Do Amaral THA, Da Silva Mira PC, Paula-Silva FWG, Nelson-Filho 
P, Da Silva RAB, Da Silva LAB. In vivo evaluation of inflammation and matrix 
metalloproteinase expression in dental pulp induced by luting agents in dogs. Revista 
Científica do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal). 2019;4(1):61-72.  

Ejeil AL, Igondjo-Tchen S, Ghomrasseni S, Pellat B, Godeau G, Gogly B. Expression 
of matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases 
(TIMPs) in healthy and diseased human gingiva. J Periodontol. 2003 Feb;74(2):188-
95. 

Felippu AW, Freire EC, Silva Rde A, Guimarães AV, Dedivitis RA. Impact of delay in 
the diagnosis and treatment of head and neck cancer. Braz J Otorhinolaryngol. 2016 
Mar-Apr;82(2):140-3. 

Fonsêca JM, Palmier NR, Silva WG, Faria KM, Vargas PA, Lopes MA, Salvajoli JV, 
Brandão TB, Ribeiro AC, Almeida JF, De Goes MF, Santos-Silva AR. Dentin-pulp 
complex reactions in conventional and radiation-related caries: A comparative study. 
J Clin Exp Dent. 2019 Mar 1;11(3):e236-e243.  

Goldberg M, Septier D, Bourd K, Hall R, George A, Goldberg H, Menashi S. 
Immunohistochemical localization of MMP-2, MMP-9, TIMP-1, and TIMP-2 in the 
forming rat incisor. Connect Tissue Res. 2003;44(3-4):143-53.  

Gosain R, Abdou Y, Singh A, Rana N, Puzanov I, Ernstoff MS. COVID-19 and 
Cancer: a Comprehensive Review. Curr Oncol Rep. 2020 May 8;22(5):53. 

Gonçalves LM, Palma-Dibb RG, Paula-Silva FW, Oliveira HF, Nelson-Filho P, Silva 
LA, Queiroz AM. Radiation therapy alters microhardness and microstructure of 
enamel and dentin of permanent human teeth. J Dent. 2014 Aug;42(8):986-92. 

Gomes-Silva W, Prado Ribeiro AC, de Castro Junior G, Salvajoli JV, Rangel Palmier 
N, Lopes MA, Rocha MM, de Goes MF, Brandão TB, Santos-Silva AR. Head and 
neck radiotherapy does not increase gelatinase (metalloproteinase-2 and -9) 
expression or activity in teeth irradiated in vivo. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol. 2017 Aug;124(2):175-182. 

Gusman H, Santana RB, Zehnder M. Matrix metalloproteinase levels and 
gelatinolytic activity in clinically healthy and inflamed human dental pulps. Eur J Oral 
Sci. 2002 Oct;110(5):353-7. 

Hall R, Septier D, Embery G, Goldberg M. Stromelysin-1 (MMP-3) in forming enamel 
and predentine in rat incisor-coordinated distribution with proteoglycans suggests a 
functional role. Histochem J. 1999 Dec;31(12):761-70. 

Hanna TP, Shafiq J, Delaney GP, Vinod SK, Thompson SR, Barton MB. The 
population benefit of evidence-based radiotherapy: 5-Year local control and overall 
survival benefits. Radiother Oncol. 2018 Feb;126(2):191-197.   

Heck JE, Berthiller J, Vaccarella S, Winn DM, Smith EM, Shan'gina O, Schwartz SM, 
Purdue MP, Pilarska A, Eluf-Neto J, Menezes A, McClean MD, Matos E, Koifman S, 
Kelsey KT, Herrero R, Hayes RB, Franceschi S, Wünsch-Filho V, Fernández L, 
Daudt AW, Curado MP, Chen C, Castellsagué X, Ferro G, Brennan P, Boffetta P, 



Referências | 56 
 

Hashibe M. Sexual behaviours and the risk of head and neck cancers: a pooled 
analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology (INHANCE) 
consortium. Int J Epidemiol. 2010 Feb;39(1):166-81.   

Herrassi MY, Bentayeb F, Malisan MR. Comparative study of four advanced 3d-
conformal radiation therapy treatment planning techniques for head and neck cancer. 
J Med Phys. 2013 Apr;38(2):98-105. 

Hong CH, Napeñas JJ, Hodgson BD, Stokman MA, Mathers-Stauffer V, Elting LS, 
Spijkervet FK, Brennan MT; Dental Disease Section, Oral Care Study Group, Multi-
national Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)/International Society of 
Oral Oncology (ISOO). A systematic review of dental disease in patients undergoing 
cancer therapy. Support Care Cancer. 2010 Aug;18(8):1007-21. 

Huang SH, O'Sullivan B, Su J, Ringash J, Bratman SV, Kim J, Hosni A, Bayley A, 
Cho J, Giuliani M, Hope A, Spreafico A, Hansen AR, Siu LL, Gilbert R, Irish JC, 
Goldstein D, de Almeida J, Tong L, Xu W, Waldron J. Hypofractionated radiotherapy 
alone with 2.4 Gy per fraction for head and neck cancer during the COVID-19 
pandemic: The Princess Margaret experience and proposal. Cancer. 2020 Aug 
1;126(15):3426-3437. 

Iizuka S, Ishimaru N, Kudo Y. Matrix metalloproteinases: the gene expression 
signatures of head and neck cancer progression. Cancers (Basel). 2014;6(1):396-
415. 

Imbeni V, Kruzic JJ, Marshall GW, Marshall SJ, Ritchie RO. The dentin-enamel 
junction and the fracture of human teeth. Nat Mater. 2005 Mar;4(3):229-32. 

INCA. Síntese de resultado e comentários. https://www.inca.gov.br/numeros-de-
cancer 2020. Acesso em 27 de fevereiro 2021. 

Iocca O, Farcomeni A, Di Rocco A, Di Maio P, Golusinski P, Pardiñas López S, Savo 
A, Pellini R, Spriano G. Locally advanced squamous cell carcinoma of the head and 
neck: A systematic review and Bayesian network meta-analysis of the currently 
available treatment options. Oral Oncol. 2018 May;80:40-51.  

Kielbassa AM, Hinkelbein W, Hellwig E, Meyer-Lückel H. Radiation-related damage 
to dentition. Lancet Oncol. 2006 Apr;7(4):326-35. 

Krane SM, Inada M. Matrix metalloproteinases and bone. Bone. 2008 Jul;43(1):7-18. 

Krane SM. Clinical importance of metalloproteinases and their inhibitors. Ann N Y 
Acad Sci. 1994 Sep 6;732:1-10.  

Kreimer AR, Villa A, Nyitray AG, Abrahamsen M, Papenfuss M, Smith D, Hildesheim 
A, Villa LL, Lazcano-Ponce E, Giuliano AR. The epidemiology of oral HPV infection 
among a multinational sample of healthy men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 
2011 Jan;20(1):172-82. 

Lambert R, Sauvaget C, de Camargo Cancela M, Sankaranarayanan R. 
Epidemiology of cancer from the oral cavity and oropharynx. Eur J Gastroenterol 
Hepatol. 2011 Aug;23(8):633-41. 

https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer
https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer


Referências | 57 
 

Lu H, Zhao Q, Guo J, Zeng B, Yu X, Yu D, Zhao W. Direct radiation-induced effects 
on dental hard tissue. Radiat Oncol. 2019 Jan 11;14(1):5. 

Mäkelä M, Salo T, Uitto VJ, Larjava H. Matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-
9) of the oral cavity: cellular origin and relationship to periodontal status. J Dent Res. 
1994 Aug;73(8):1397-406. 

Marta GN, Silva V, de Andrade Carvalho H, de Arruda FF, Hanna SA, Gadia R, da 
Silva JL, Correa SF, Vita Abreu CE, Riera R. Intensity-modulated radiation therapy 
for head and neck cancer: systematic review and meta-analysis. Radiother Oncol. 
2014 Jan;110(1):9-15.  

Martins CV, Leoni GB, Oliveira HF, Arid J, Queiroz AM, Silva LA, Sousa-Neto MD. 
Influence of therapeutic cancer radiation on the bond strength of an epoxy- or an 
MTA-based sealer to root dentine. Int Endod J. 2016 Nov;49(11):1065-1072. 

Mazzoni A, Tjäderhane L, Checchi V, Di Lenarda R, Salo T, Tay FR, Pashley DH, 
Breschi L. Role of dentin MMPs in caries progression and bond stability. J Dent Res. 
2015 Feb;94(2):241-51. 

McGuire JD, Gorski JP, Dusevich V, Wang Y, Walker MP. Type IV collagen is a 
novel DEJ biomarker that is reduced by radiotherapy. J Dent Res. 2014 
Oct;93(10):1028-34. 

Mellara TS, Paula-Silva FWG, Arid J, de Oliveira HF, Nelson-Filho P, Bezerra Silva 
RA, Torres FM, Faraoni JJ, Palma-Dibb RG, de Queiroz AM. Radiotherapy Impairs 
Adhesive Bonding in Primary Teeth: An In Vitro Study. J Dent Child (Chic). 2020 May 
15;87(2):69-76.  

Menezes FDS, Latorre MDRDO, Conceição GMS, Curado MP, Antunes JLF, 
Toporcov TN. The emerging risk of oropharyngeal and oral cavity cancer in HPV-
related subsites in young people in Brazil. PLoS One. 2020 May 14;15(5):e0232871.  

Mehanna H, Paleri V, West CM, Nutting C. Head and neck cancer-part 1: 
epidemiology, presentation, and preservation. Clin Otolaryngol. 2011 Feb;36(1):65-
8.  

NOVAES PERS. Radioterapia. Bases da oncologia. 1998. 

Müller VJ, Belibasakis GN, Bosshard PP, Wiedemeier DB, Bichsel D, Rücker M, 
Stadlinger B. Change of saliva composition with radiotherapy. Arch Oral Biol. 2019 
Oct;106:104480. 

Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, Herrero R, Castellsagué X, Shah KV, Snijders 
PJ, Meijer CJ; International Agency for Research on Cancer Multicenter Cervical 
Cancer Study Group. Epidemiologic classification of human papillomavirus types 
associated with cervical cancer. N Engl J Med. 2003 Feb 6;348(6):518-27.  

de Oliveira HF, Trevisan FA, Bighetti VM, Guimarães Fda S, Amaral LL, Barbi GL, 
Borges LF, Peria FM. Intensity modulated radiotherapy (IMRT) for patients of the 
Brazilian unified health system (SUS): an analysis of 508 treatments two years after 
the technique implementation. Radiol Bras. 2014 Nov-Dec;47(6):355-60.  



Referências | 58 
 

Overgaard J, Hansen HS, Specht L, Overgaard M, Grau C, Andersen E, Bentzen J, 
Bastholt L, Hansen O, Johansen J, Andersen L, Evensen JF. Five compared with six 
fractions per week of conventional radiotherapy of squamous-cell carcinoma of head 
and neck: DAHANCA 6 and 7 randomised controlled trial. Lancet. 2003 Sep 
20;362(9388):933-40.  

Ortholan C, Auperin A, Mertens C, Le Caer H, Guigay J. Hypofractionad radiotherapy 
for elderly with head and neck cancer. Cancer Radiother. 2018 Oct;22(6-7):640-643. 
doi: 10.1016/j.canrad.2018.06.008. 

Simo R, Homer J, Clarke P, Mackenzie K, Paleri V, Pracy P, Roland N. Follow-up 
after treatment for head and neck cancer: United Kingdom National Multidisciplinary 
Guidelines. J Laryngol Otol. 2016 May;130(S2):S208-S211. 

Palmier NR, Migliorati CA, Prado-Ribeiro AC, de Oliveira MCQ, Vechiato Filho AJ, de 
Goes MF, et al. Radiation-related caries: current diagnostic, prognostic, and 
management paradigms. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 
2020;130(1):52-62. 

Parkin DM. The global health burden of infection-associated cancers in the year 
2002. Int J Cancer. 2006 Jun 15;118(12):3030-44. 

Paula-Silva FW, da Silva LA, Kapila YL. Matrix metalloproteinase expression in teeth 
with apical periodontitis is differentially modulated by the modality of root canal 
treatment. J Endod. 2010 Feb;36(2):231-7. doi: 10.1016/j.joen.2009.10.030. 

Paula-Silva FW, Ghosh A, Silva LA, Kapila YL. TNF-alpha promotes an odontoblastic 
phenotype in dental pulp cells. J Dent Res. 2009 Apr;88(4):339-44. 

Poon DMC, Kam MKM, Johnson D, Mo F, Tong M, Chan ATC. Durability of the 
parotid-sparing effect of intensity-modulated radiotherapy (IMRT) in early stage 
nasopharyngeal carcinoma: A 15-year follow-up of a randomized prospective study 
of IMRT versus two-dimensional radiotherapy. Head Neck. 2021 Feb 11. 

Queiroz AM, Bonilla CMC, Palma-Dibb RG, Oliveira HF, Nelson-Filho P, Silva LAB, 
Lucisano MP, Paula-Silva FWG. Radiotherapy Activates and Protease Inhibitors 
Inactivate Matrix Metalloproteinases in the Dentinoenamel Junction of Permanent 
Teeth. Caries Res. 2019;53(3):253-259. 

Queiroz AM, Carpio-Bonilla CM, Arnez MFM, Dos Santos TT, Palma-Dibb RG, 
Oliveira HF, Nelson-Filho P, Silva LAB, Paula-Silva FWG. Radiotherapy Activates 
Matrix Metalloproteinases in the Dentinoenamel Junction of Primary Teeth. J Dent 
Child (Chic). 2020 May 15;87(2):83-89. 

Ramqvist T, Dalianis T. Oropharyngeal cancer epidemic and human papillomavirus. 
Emerg Infect Dis. 2010 Nov;16(11):1671-7.  

Reddy VK, Jain V, Venigalla S, Levin WP, Wilson RJ, Weber KL, Kalbasi A, Sebro 
RA, Shabason JE. Radiotherapy Remains Underused in the Treatment of Soft-
Tissue Sarcomas: Disparities in Practice Patterns in the United States. J Natl Compr 
Canc Netw. 2021 Feb 8:1-12. 



Referências | 59 
 

Reed R, Xu C, Liu Y, Gorski JP, Wang Y, Walker MP. Radiotherapy effect on nano-
mechanical properties and chemical composition of enamel and dentine. Arch Oral 
Biol. 2015;60(5):690-7. 

Rodin D, Tawk B, Mohamad O, Grover S, Moraes FY, Yap ML, et al. 
Hypofractionated radiotherapy in the real-world setting: an international ESTRO-
GIRO survey. Radiother Oncol. 2021;157:32-39. doi: 10.1016/j.radonc.2021.01.003. 

Rosenthal EL, Matrisian LM. Matrix metalloproteases in head and neck cancer. Head 
Neck. 2006 Jul;28(7):639-48. 

Schwartz DL, Hayes DN. The evolving role of radiotherapy for head and neck cancer.  
Hematol Oncol Clin North Am. 2020;34(1):91-108. doi: 10.1016/j.hoc.2019.08.019. 

Silva AR, Alves FA, Antunes A, Goes MF, Lopes MA. Patterns of demineralization 
and dentin reactions in radiation-related caries. Caries Res. 2009;43(1):43-9.  

Soares CJ, Neiva NA, Soares PB, Dechichi P, Novais VR, Naves LZ, Marques MR. 
Effects of chlorhexidine and fluoride on irradiated enamel and dentin. J Dent Res. 
2011 May;90(5):659-64. 

Sorsa T, Tjäderhane L, Salo T. Matrix metalloproteinases (MMPs) in oral diseases. 
Oral Dis. 2004 Nov;10(6):311-8. 

Springer IN, Niehoff P, Warnke PH, Böcek G, Kovács G, Suhr M, Wiltfang J, Açil Y. 
Radiation caries--radiogenic destruction of dental collagen. Oral Oncol. 2005 
Aug;41(7):723-8. 

Sulkala M, Larmas M, Sorsa T, Salo T, Tjäderhane L. The localization of matrix 
metalloproteinase-20 (MMP-20, enamelysin) in mature human teeth. J Dent Res. 
2002 Sep;81(9):603-7.  

Strup-Perrot C, Vozenin-Brotons MC, Vandamme M, Benderitter M, Mathe D. 
Expression and activation of MMP -2, -3, -9, -14 are induced in rat colon after 
abdominal X-irradiation. Scand J Gastroenterol. 2006 Jan;41(1):60-70. 

Thomson DJ, Ho KF, Ashcroft L, Denton K, Betts G, Mais KL, Garcez K, Yap BK, Lee 
LW, Sykes AJ, Rowbottom CG, Slevin NJ. Dose intensified hypofractionated 
intensity-modulated radiotherapy with synchronous cetuximab for intermediate stage 
head and neck squamous cell carcinoma. Acta Oncol. 2015 Jan;54(1):88-98.  

Madrid Troconis CC, Santos-Silva AR, Brandão TB, Lopes MA, de Goes MF. Impact 
of head and neck radiotherapy on the mechanical behavior of composite resins and 
adhesive systems: A systematic review. Dent Mater. 2017 Nov;33(11):1229-1243. 

Tjäderhane L, Larjava H, Sorsa T, Uitto VJ, Larmas M, Salo T. The activation and 
function of host matrix metalloproteinases in dentin matrix breakdown in caries 
lesions. J Dent Res. 1998 Aug;77(8):1622-9. 

Väänänen A, Srinivas R, Parikka M, Palosaari H, Bartlett JD, Iwata K, Grenman R, 
Stenman UH, Sorsa T, Salo T. Expression and regulation of MMP-20 in human 
tongue carcinoma cells. J Dent Res. 2001 Oct;80(10):1884-9.  



Referências | 60 
 

Wahlgren J, Salo T, Teronen O, Luoto H, Sorsa T, Tjäderhane L. Matrix 
metalloproteinase-8 (MMP-8) in pulpal and periapical inflammation and periapical 
root-canal exudates. Int Endod J. 2002 Nov;35(11):897-904.  

Wrona A, Mornex F. Hypofractionation in Early Stage Non-Small Cell Lung Cancer. 
Semin Radiat Oncol. 2021 Apr;31(2):97-104. 

Zackrisson B, Mercke C, Strander H, Wennerberg J, Cavallin-Ståhl E. A systematic 
overview of radiation therapy effects in head and neck cancer. Acta Oncol. 
2003;42(5-6):443-61.  

Zhou W, Yu X, Sun S, Zhang X, Yang W, Zhang J, Zhang X, Jiang Z. Increased 
expression of MMP-2 and MMP-9 indicates poor prognosis in glioma recurrence. 
Biomed Pharmacother. 2019 Oct;118:109369. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 



Anexo | 62 
 

ANEXO 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da FORP/USP



Anexo | 63 
 



Anexo | 64 
 

 
 


