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RESUMO 

 

Santin GC. Propriedades física e adesiva do esmalte dental após 
radioterapia e colagem de bráquetes ortodônticos [tese]. Ribeirão Preto: 
FORP-USP, 2014. 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas e adesivas 
do esmalte dental após radioterapia e colagem de bráquetes ortodônticos 
metálicos e cerâmicos. O estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira, 
foram utilizados 10 molares permanentes humanos hígidos, que foram 
seccionados em fragmentos de esmalte de 1 mm² e divididos entre grupo 
irradiado e não irradiado, de forma pareada. O grupo irradiado foi submetido à 
radiação ionizante, com uma dose total de 60 Gy, 2 Gy/dia, durante seis 
semanas, com intervalo de dois dias entre às semana. Os fragmentos de 
esmalte dental foram submetidos a teste mecânicos de microcisalhamento para 
verificar se a radioterapia alterou a resistência coesiva do esmalte dental 
irradiado. A segunda etapa deste estudo utilizou-se de 90 pré-molares 
humanos hígidos e devidamente preparados, divididos em seis 
grupos/subgrupos (n=15): G1 – dentes não irradiados e não envelhecidos; G2- 
dentes não irradiados e envelhecidos; G3 – dentes irradiados e envelhecidos; 
Subgrupos: bráquetes metálicos (M) e bráquetes cerâmicos (C). Os grupos G2 
e G3 foram submetidos à envelhecimento artificial acelerado por meio de 
termociclagem, simulando o período aproximado de 1 a 2 anos, tempo esse 
indicado para o início de tratamento ortodôntico em pacientes pós radioterapia. 
Em seguida, os grupos G2 e G3 foram submetidos à radioterapia, conforme 
descrito. Finalizado o ciclo radioterápico, os bráquetes foram colados no 
esmalte dental dos espécimes com compósito Transbond XT, sendo o bráquete 
metálico Morelli e cerâmico Radiance. Após 24 horas, os corpos de prova 
foram submetidos à teste mecânico de cisalhamento e a superfície do esmalte 
avaliada em microscopia confocal de varredura à laser (MCVL) avaliando o 
índice de remanescente adesivo (IRA) e modo de fratura. Em seguida, quatro 
corpos de prova que apresentaram fratura do tipo coesiva de cada 
grupo/subgrupos foram devidamente preparados e a interface 
compósito/esmalte avaliada em MCVL e microscopia eletrônica de varredura. 
Os fragmentos de esmalte dental submetidos à radiação apresentaram 
menores valores de resistência ao cisalhamento do que o esmalte dental não 
irradiado (p<0,05). Levando em consideração a interação dos fatores dos 
espécimes submetidos ao teste de cisalhamento, os grupo/subgrupos 
submetidos à radiação e colados bráquetes cerâmicos, apresentaram menores 
valores de resistência. Os grupos não submetidos à irradiação, G1-M e G2-M, 
apresentaram com maior frequência IRA escore 0 (sem compósito na 
superfície), enquanto, os grupos G1-C, G2-C, G3-M e G3-C apresentaram mais 
de 50% de compósito aderido à superfície Quanto ao modo de fratura, os 
grupos controle apresentaram em sua maioria os tipos de fratura adesiva (Ad) 
e coesiva resina (CR), independente do tipo de bráquete Os bráquetes 
metálicos colados em esmalte dental submetidos à irradiação apresentaram 
fratura do tipo mista coesiva resina/adesiva (CR/Ad), enquanto os bráquetes 
cerâmicos resultaram em fraturas coesiva resina (CR) e coesiva resina/adesiva 



(CR/Ad). Nas imagens obtidas da região de interface compósito/esmalte, 
observou-se que os tags de resina foram mais extensos no esmalte dental 
irradiado, circundando os prismas de esmalte. Assim, conclui-se que a radiação 
diminuiu a resistência coesiva do esmalte dental e que os espécimes 
submetidos à radioterapia apresentaram maior falha adesiva entre 
bráquete/compósito e tags de resina mais extensos e profundos quando 
comparados ao grupo controle. 
 

 

Palavras-chave: Radioterapia; Neoplasias de cabeça e pescoço; Esmalte 
dentário; Ortodontia;.Braquetes ortodônticos; Resistência ao cisalhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Santin GC. Physical and adhesive properties of dental enamel after 
radiotherapy and bonding orthodontic brackets [thesis]. Ribeirao Preto: 
FORP-USP, 2014.  
 
The objective of this study was to evaluate the physical and adhesive properties 
of the enamel after radiotherapy and bonding of metal and ceramic orthodontic 
brackets. The study was divided into two stages. In the first one, 10 human 
permanent molars, which were cut into fragments of enamel 1 mm² and divided 
between irradiated and non-irradiated group, in a  paired form. The irradiated 
group was subjected to ionizing radiation, with a total dose of 60 Gy, 2 Gy / day 
for six weeks, with an interval of two days between the weeks. The enamel 
fragments were subjected to mechanical testing to verify that microshear 
radiotherapy changed cohesive strength of the irradiated enamel. In The second 
phase of this study, was used 90 healthy and properly prepared human 
premolars,divided into six groups / subgroups (n = 15): G1 - non-irradiated teeth 
and not aged; G2 teeth unirradiated and aged; G3 - irradiated and aged teeth; 
Subgroups: metallic brackets (M) and ceramic brackets (C). G2 and G3 were 
subjected to accelerated artificial aging by thermal cycling, simulating period of 
approximately 1 to 2 years, this time indicated for the beginning of orthodontic 
treatment in post radiotherapy patients. Then the G2 and G3 groups underwent 
radiotherapy as described. After the radiotherapy cycle, the brackets were 
bonded on the enamel specimens with Transbond XT, and the metallic and 
Morelli ceramic bracket Radiance. After 24 hours, the specimens were 
subjected to mechanical shear test and evaluated the enamel surface in 
confocal laser scanning microscopy (CLSM) evaluating the adhesive remnant 
index (ARI) and fracture mode. Then four specimens showed that the cohesive 
fracture type were properly prepared for each group / subgroup and the 
composite interface / enamel evaluated CLSM and scanning electron 
microscopy. Fragments enamel subjected to radiation had significantly lower 
shear strength than the non-irradiated enamel (p <0.05). Considering the 
interaction of the factors of the specimens subjected to shear stress, the group / 
subgroup undergoing radiation and bonded ceramic brackets showed lower 
resistance values. The two groups were subjected to irradiation, G1 and G2-M-
M, showed more IRA frequency scores of 0 (no composite surface), while the 
C-G1, G2, C, G3 and G3-M-C groups had more 50% of adhesive left on the 
surface Concerning the fracture mode, the control groups showed mostly the 
types of adhesive fracture (Ad) and cohesive resin (CR), regardless of the 
bracket's metal brackets bonded submitted to enamel irradiation, that showed 
mixed type of cohesive resin / adhesive (CR / Ad) fracture, while ceramic 
brackets resulted in cohesive fractures resin (CR) and cohesive resin / adhesive 
(CR / Ad). In images obtained from the composite region / enamel interface, it 
was observed that the resin tags were more extensive in the irradiated tooth 
enamel surrounding the enamel prisms. Thus, it is concluded that radiation 



decreased the tensile strength of the enamel and the specimens treated with 
radiotherapy had higher adhesive failure between bracket / composite and tags 
of more extensive and deep resin, compared to the control group. 
 

 

Key-words: Radiotherapy; Head and neck neoplasm; Dental enamel; 
Orthodontics; Orthodontics brackets; Shear strengh 
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INTRODUÇÃO 

 

Em todo o mundo, cerca de 780 mil novos casos de câncer de cabeça e 

pescoço são diagnosticados anualmente, ocupando a quinta posição na lista 

das neoplasias mais frequentes (Lothaire et al., 2006), sendo maior a 

incidência em homens do que em mulheres (Braakhuis et al., 2005). Nos 

Estados Unidos e no Brasil a prevalência desse tipo de tumor é de 

aproximadamente 20 casos a cada 100 mil pessoas (US National Cancer 

Institute, 2013; Instituto Nacional do Câncer - INCA, 2010).  

Essa neoplasia é caracterizada pela agressividade local e risco de 

tumores secundários (Kim et al., 2002), sendo o carcinoma de células 

escamosas o tipo histológico mais frequente, representando cerca de 90% dos 

casos (Casiglia e Woo, 2001). Os sítios anatômicos incluídos no câncer de 

cabeça e pescoço são a cavidade bucal (que compreende a mucosa jugal, 

gengiva, palato duro, língua e o soalho bucal), faringe (que inclui a orofaringe, 

nasofaringe e a hipofaringe), cavidade nasal, seios paranasais, laringe glótica e 

supraglótica e glândulas (INCA, 2014). Alguns tumores da região de cabeça e 

pescoço, tais como cérebro, tireoide e face não são convencionalmente 

inclusos no termo “câncer de cabeça e pescoço” (Döbrossy, 2005). 

A incidência dessa neoplasia tende a ser maior conforme o aumento da 

idade do indivíduo. Na Europa, 98% dos pacientes diagnosticados com câncer 

na região de cabeça e pescoço possuem mais de 40 anos de idade (Döbrossy, 

2005). Entretanto, estudos tem demonstrado que a incidência em pessoas 

jovens tem aumentado nas últimas décadas (Myers et al., 2000; Pitman et al., 

2000; Iamarrom et al., 2004).  
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Os agentes causais do câncer são variados, podendo ser externos ou 

internos ao organismo, estando ambos relacionados. Os agentes externos 

estão associados ao meio ambiente e hábitos de um indivíduo. Os internos 

são, na maioria das vezes, geneticamente predeterminados, ligados à 

capacidade do organismo se defender de agressões externas. Esses fatores 

podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de 

transformações malignas nas células normais. De todos os casos de câncer, 80 

a 90% estão associados a fatores ambientais (INCA, 2014). Sabe-se que, em 

pacientes com idades mais avançadas, os principais fatores de risco são o 

hábito de fumar e o consumo de álcool (Llewelly et al., 2004), porém, em 

pacientes jovens o papel desses fatores é incerto devido ao curto tempo de 

exposição (Llewelly et al., 2001; 2004).  

Outro fator de risco para a carcinogênese é a infecção pelo papiloma 

vírus humano (HPV) (Bouda et al., 2000; Kojima et al., 2002; Koppikar et al., 

2005; Lim et al., 2007; Pintos et al., 2008; Ritta et al., 2009), sendo este um dos 

possíveis motivos para o aumento da incidência de câncer de cabeça e 

pescoço em jovens, uma vez que infecções por HPV são mais frequentes 

nessa população e, muitas vezes, está correlacionada ao comportamento 

sexual (Kojima et al., 2002; Ritchie et al., 2003; Smith et al., 2004). 

Indivíduos diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço podem ser 

tratados com cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou pela combinação de 

tratamentos (INCA, 2014). A radioterapia utiliza radiação ionizante como 

agente terapêutico (Novaes, 1998; Chaachouay et al., 2011) e é amplamente 

utilizada para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, podendo ser 

indicada como terapia primária, coadjuvante ao tratamento cirúrgico e à 
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quimioterapia ou como tratamento paliativo em estágios finais e inoperáveis da 

doença (Adelstein, 2003). 

Na radioterapia, a radiação ionizante destrói os tecidos neoplásicos. Isso 

ocorre, pois a radiação interage com os tecidos do corpo e dão origem a 

elétrons que ionizam o meio e criam efeitos químicos, como a hidrólise da água 

e a ruptura das cadeias de Ácido Desoxirribonucleico (ADN ou DNA). Desses 

efeitos químicos pode resultar a incapacidade de divisão da célula até a sua 

morte por inativação.  Para isso, utilizam-se elementos radioativos e radiações 

produzidas por equipamentos de raios-X e aceleradores de partículas (Novaes, 

1998; Chaachouay et al., 2011; INCA, 2014). 

O tratamento com a radioterapia pode apresentar efeitos colaterais e 

sequelas indesejáveis na cavidade bucal como mucosite, xerostomia, perda de 

paladar, trismo, perda do ligamento periodontal, alterações microvasculares, 

necrose de tecidos moles, osteorradionecrose e cárie dentária (Ramirez-

Amador et al., 1997; Jham e Silva Freire, 2006). Além disso, estudos 

demonstraram possíveis alterações na estrutura do esmalte e da dentina dental 

(Jervoe, 1970; Soares et al., 2010; 2011), como diminuição (Jansma et al., 

1988; Kielbassa et al., 1997; Walker et al., 2011) ou aumento da microdureza 

(Mellara et al., 2014; Gonçalves et al., 2014), aumento da solubilidade 

(Markitziu et al., 1986), redução da estabilidade da junção amelodentinária 

resultando em perda de esmalte (Pioch et al., 1992; Kielbassa et al., 1997), 

atrofia dos processos odontoblásticos e obliteração dos túbulos dentinários 

(Grötz et al., 1997, Kielbassa, 2000), perda da estrutura dos prismas de 

esmalte (Grötz et al., 1998), fraturas da estrutura dental ao cisalhamento 

(Walker et al., 2011), destruição de colágeno (Springer et al., 2005; Gonçalves 



24 | I n t r o d u ç ã o  

 

et al., 2014), aumento na porcentagem de cálcio e redução do oxigênio no 

esmalte (Mellara et al., 2014), desorganização de esmalte e dentina 

apresentando uma superfície amorfa (Mellara et al., 2014; Gonçalves et al., 

2014) e presença de fendas e túbulos dentinários destruídos e/ou colabados 

(Gonçalves et al., 2014). 

O período entre o diagnóstico de câncer e o início do tratamento 

geralmente é curto. Sugere-se que a avaliação odontológica seja realizada um 

mês antes do início do tratamento oncológico para que haja tempo suficiente 

para a realização e recuperação de qualquer procedimento odontológico 

invasivo (Epstein et al., 1996). A avaliação pré-tratamento inclui minucioso 

exame dos tecidos moles e mineralizados, radiografias para detectar possíveis 

fontes de infecção, redução da atividade microbiana, instrução de higiene bucal 

e nutricional, remoção de bordas cortantes e excessos de restaurações 

(Epstein et al., 1996).  

Entretanto, muitas vezes não há tempo suficiente, antes do início do 

tratamento do câncer, para a realização de procedimentos odontológicos 

complexos. Dessa forma, alguns dentes acabam sendo extraídos devido à 

presença de doença periodontal avançada, lesões de cárie dentária extensas, 

periapicopatias e dentes semi-inclusos (Engelmeier e King, 1983; Jansma et 

al., 1992; Mealey et al., 1994). Além disso, a probabilidade do paciente 

necessitar de exodontia nos próximos anos, a motivação quanto à higiene 

bucal e dentes com prognóstico questionável devem ser analisados e cogitada 

a possibilidade de extração previa ao tratamento do tumor, uma vez que a 

realização de procedimentos invasivos após radioterapia podem ocasionar 

osteorradionecrose (Kumar et al., 2013). 
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Com o avanço das formas de tratamento oncológico (Franceschi et al., 

1993) e o diagnóstico precoce da doença (Dimitrious et al., 1992; Allison et al., 

1998; Hollows et al., 2000, Pitiphat et al., 2002; Tromp et al., 2005), as taxas de 

sobrevida e cura aumentaram nas últimas décadas. Dessa forma, cada vez 

mais os cirurgiões-dentistas estão sujeitos a atender pacientes com histórico de 

tratamento de câncer (Vaughan, 1982; Calman e Hine, 1995, Kumar et al., 

2013), tornando necessário o conhecimento das possíveis alterações que 

podem acometer a cavidade bucal desses pacientes, tanto em tecidos moles 

quanto mineralizados. 

A Ortodontia é uma especialidade que visa devolver ao indivíduo uma 

oclusão adequada, melhora na capacidade mastigatória, função e estética. 

Porém, a intervenção ortodôntica em pacientes pós-tratamento radioterápico só 

deverá ser implementada quando o paciente apresentar boa saúde geral e 

risco de recidiva do câncer tiver diminuído (Sheller e Williams, 1996; American 

Academy on Pediatric Dentistry, 2013-2014). Ressalta-se, porém, que a 

literatura é escassa quanto ao período ideal para intervenção ortodôntica pós-

radioterapia. Os poucos dados existentes variam entre um (Sheller e Willians, 

1996; Kumar et al., 2013) e dois anos (American Academy on Pediatric 

Dentistry, 2013-2014) após o término do tratamento radioterápico. 

O tratamento ortodôntico corretivo necessita da colagem de bráquetes 

na superfície dental, a qual poderá apresentar alterações estruturais em 

pacientes com histórico de radioterapia na região de cabeça e pescoço 

(Jervoe, 1970; Markitziu et al., 1986; Jansma et al. 1988; Pioch et al., 1992; 

Kielbassa et al., 1997; Grötz et al., 1997; 1998; Kielbassa, 2000; Springer et al., 

2005; Soares et al., 2010; Soares et al., 2011, Gonçalves et al., 2014 e Mellara 
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et al., 2014). Embora restaurações adesivas em esmalte irradiado tenham 

demonstrado menor resistência à tração e maior suscetibilidade a fraturas 

coesivas (Naves et al., 2012), não há na literatura estudos avaliando a 

resistência da colagem de bráquetes ortodônticos em dentes irradiados.  

Em pacientes submetidos à radioterapia, indica-se que a duração do 

tratamento ortodôntico seja curta e com aplicação de forças leves (Kumar et al., 

2013; American Academy on Pediatric Dentistry, 2013-2014). Entretanto, em 

superfícies dentais alteradas pela radioterapia, a adesão de bráquetes 

ortodônticos pode ser prejudicada, ocasionando a necessidade de recolagens 

frequentes, prolongando o tempo do tratamento ortodôntico (Santos et al., 

2006). 

Atualmente, na Ortodontia, os bráquetes mais utilizados são os 

metálicos e cerâmicos. Embora os bráquetes metálicos promovam uma 

movimentação ortodôntica segura, a busca pela estética tem aumentado a 

procura pelos modelos cerâmicos (Azzeh e Feldon, 2003). Entretanto, estes 

apresentam características indesejáveis como alta friabilidade, maior atrito com 

os fios ortodônticos, possibilidade de desgastes em dentes antagonistas e 

danos ao esmalte durante a sua remoção (Ghafari, 1992; Olsen et al., 1997). 

Assim, é importante que se avalie tanto se a radiação interfere na adesão dos 

bráquetes ao esmalte, quanto o tipo de bráquete mais indicado.   

Portanto, devido à escassez de informações sobre os efeitos da 

radioterapia à estrutura do esmalte dental e da ausência de estudos que 

analisem a adesão de bráquetes ortodônticos sobre essa superfície, verificou-

se a necessidade de realizar a presente pesquisa. 
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PROPOSIÇÃO 

 

Objetivos gerais 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro as propriedades física e 

adesiva do esmalte dental submetido à irradiação e colagem de bráquetes 

ortodônticos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Avaliar a resistência coesiva do esmalte dental irradiado e 

submetido ao teste de microcisalhamento; 

 Avaliar a resistência adesiva de bráquetes ortodônticos, metálicos 

ou cerâmicos, colados em esmalte dental de dentes que foram 

previamente submetidos à radiação por meio de: 

 Analisar qualitativamente a interface de união compósito/esmalte 

por meio de microscopia confocal à laser e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M a t e r i a l   e   M é t o d o s  | 29 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Delineamento experimental 

 

O presente estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, o 

estudo apresentou um fator em dois níveis (Grupo A – dente não irradiado; 

Grupo B – dente irradiado). As unidades experimentais consistiram de 10 

molares permanentes humanos, por apresentarem espessura de esmalte maior 

que outros grupos de dentes. Cada dente foi seccionado no sentido sagital, 

sendo metade alocada no grupo não irradiado (controle) e a outra metade no 

grupo irradiado (n=10). A variável resposta quantitativa foi a resistência coesiva 

do esmalte por meio de teste de microcisalhamento, com resposta em MPa. 

 A segunda etapa foi fatorial 3x2 sendo eles: envelhecimento em três 

níveis (sem irradiação/sem envelhecimento – controle; envelhecimento e 

irradiação/envelhecimento) e tipo de bráquete (cerâmico e metálico).  As 

unidades experimentais foram 90 dentes pré-molares humanos (primeiros e 

segundos pré-molares, inferiores e superiores) sem facetas de desgaste e com 

rizogênese completa, divididos aleatoriamente em seis grupos (n=15).  O 

estudo foi realizado de acordo com delineamento em blocos completos 

casualizados. As variáveis de resposta quantitativa foram a resistência adesiva 

ao cisalhamento, com reposta em MPa, a análise do modo de fratura e Índice 

de Remanescente Adesivo (IRA), com resposta em percentual.  

Este estudo foi previamente submetido à apreciação e aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

(Processo n° 662.331) (Anexo 1) e os dentes obtidos junto ao Banco de Dentes 

da mesma faculdade. 



30 | M a t e r i a l   e   M é t o d o s  

 

Seleção e armazenamento dos dentes 

 

A amostra foi constituída por 100 dentes, sendo 10 molares 

permanentes humanos (primeiros, segundos e terceiros molares) e 90 pré-

molares (primeiros e segundos pré-molares) humanos, superiores e inferiores, 

hígidos e previamente armazenados em água destilada à temperatura de 4ºC, 

em geladeira. Foram selecionados dentes sem facetas de desgaste e com 

rizogênese completa, para que houvesse padronização na idade e maturação 

do esmalte dental. 

Os dentes foram submetidos à profilaxia com pasta de pedra-pomes e 

água, com o auxílio de escova tipo Robinson montada em micromotor, em 

baixa rotação. A seguir, com o auxílio de uma sonda exploradora e de um 

estereomicroscópio (Nikon Inc. Instrument Group, Melville, NY, USA) em 

aumento de 10x, foi realizado o exame tátil e visual do espécime, sendo 

selecionados apenas os dentes que não apresentavam trincas, fraturas, lesões 

de cárie ou anomalias de estrutura, e que não tivessem vestígios de compósito 

ortodôntico, tratamento endodôntico ou químico (dentes clareados). Os dentes 

que não respeitavam os critérios de inclusão foram devolvidos ao Banco de 

Dentes e substituídos até que o número amostral estipulado fosse atingido (n = 

90). 

Depois de selecionados, os dentes permaneceram armazenados em 

solução de timol a 0,1% durante uma semana para desinfecção, sendo a seguir 

lavados em água durante 24 horas. Após esse período, os dentes foram 

colocados em recipientes plásticos contendo água destilada e mantidos em 

refrigerador à temperatura de aproximadamente 4ºC até o início da confecção 

dos corpos de prova.  
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Etapa 1 

 

Confecção dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova desta etapa foram confeccionados com o objetivo de 

serem submetidos a ensaio mecânico de microcisalhamento. Para isso, a 

porção radicular dos molares foi removida 3 mm abaixo da junção 

amelocementária, com disco flexível diamantado (#7015, KG Sorensen, 

Barueri, SP, Brasil) montado em máquina de corte (Minitrom, Struers A/S, 

Copenhagen, DK-2610, Dinamarca). As coroas foram fixadas em base de 

acrílico (lâmina de plexiglass) com auxílio de cera para escultura (Kota Ind. E 

Com. Ltda, São Paulo, SP, Brasil) aquecida em gotejador elétrico (Guelfi 

Equipamentos, Ribeirão Preto, SP, Brasil). Com o auxílio de disco diamantado 

adaptado em máquina de corte e sob refrigeração, as coroas foram cortadas no 

sentido sagital. Em seguida, as metades foram fixadas em base de acrílico e 

seccionados de maneira a obter fragmentos de esmalte das regiões vestibular 

e palatina/lingual, com espessura de 1 mm². A espessura foi controlada com o 

auxílio de um paquímetro universal com leitura eletrônica (Digimatic 

Caliper/code number 071-467B, Mitutoyo, Suzano, SP, Brasil) com precisão de 

0,01 mm.  

Os fragmentos de esmalte obtidos de cada dente foram aleatorizados 

entres dois grupos (não irradiados e irradiados) para que houvesse um controle 

pareado. Devido à diferença da espessura do esmalte de cada dente, alguns 

dentes possibilitaram a obtenção de mais fragmentos e a repetição do ensaio 

mecânico.  
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Os fragmentos de esmalte foram inseridos, verticalmente, em placa de 

cera utilidade (Wilson, Polidental, Cotia, SP, Brasil), de maneira que 

aproximadamente 2 mm ficassem acima da cera. Sobre estes, foram colocados 

tubos de PVC (Tigre, Rio Claro, SP, Brasil) os quais foram preenchidos com 

resina poliacrílica autopolimerizável (Jet Clássico, São Paulo, SP, Brasil). Após 

a presa do material, os fragmentos de esmalte ficaram incluídos na resina 

poliacrílica e no tubo de PVC, sendo então retirados da placa de cera (Figura 

1). Os espécimes foram armazenados em recipientes plásticos contendo saliva 

artificial (Composição: metilparabeno, carboximetilcelulose de sódio, cloreto de 

potássio, cloreto de magnésio hexa-hidratado, cloreto de cálcio bi-hidratado, 

fosfato de potássio bi básico, fosfato de potássio monobásico – pH: 7,0) 

(Amaechi et al., 1999) e estocados em estufa (Olidef CZ, Indústria s Comércio 

de Aparelhos Hospitalares Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil) à 37°C. 

 

Figura 1 - Preparo dos corpos de prova para o teste do microcisalhamento 
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Procedimento de irradiação 

 

Os corpos de prova foram irradiados no Serviço de Radioterapia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. Durante o procedimento de irradiação, os corpos 

de prova foram dispostos em caixa plástica, imersos em água deionizada, com 

o intuito de mantê-los em ambiente úmido, simulando a cavidade bucal. Ao final 

do procedimento, a água deionizada era desprezada e os corpos de prova 

mantidos em saliva artificial e estufa à 37°C até a próxima irradiação, quando a 

saliva era novamente substituída por água deionizada. O uso da saliva artificial 

durante a irradiação foi evitada devido sua alta concentração de íons, o que 

poderia interferir na radiação direta por unidade de área. 

Os espécimes foram submetidos à fração de dose de 2 Gy, durante 5 

dias consecutivos, até atingirem a dose total de 60 Gy, em um total de 30 

frações por 6 semanas (Tabela 1) (Kielbassa et al., 2000; Bulucu et al., 2009; 

Soares et al., 2010, Soares et al., 2011, Mellara et al., 2014; Gonçalves et al., 

2014). Foi utilizado raios-X por meio de um irradiador dedicado a pesquisas 

biológicas (RS 2000, Rad Fonte Technologies, Inc., Suwanee, GA, USA), com 

energia de 200 kVp e 25 mA e filtro padrão de cobre de 0,3 mm. Os raios-X 

gerados sob esta condição possuem um espectro com energia mínima de 95 

kV até 200 kV máximo de energia e a metade do valor do feixe com 0,62 mm 

de cobre. A gradiente de dose destes raios-X em tecido é de cerca de 10% a 

0,5 cm de profundidade. As placas foram alinhadas equidistantes do centro do 

feixe e interior do cone para garantir taxa de dose uniforme (aproximadamente 

2,85 Gy/min) e entrega total da dose por fração. O controle de qualidade foi 
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realizado utilizando Nanodot dosímetros (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 abaixo das 

placas irradiadas e calibrados de acordo com as condições de feixe descritos 

acima.  

Após o término da radioterapia, os espécimes foram mantidos em saliva 

artificial em estufa à 37°C durante 24 horas e realizado o teste de 

microcisalhamento. 

 

Tabela 1 - Número de ciclos de irradiação, períodos de tempo e doses totais 
empregadas. 

 
Número de ciclos de 

irradiação 
Período de tempo (dias) 

Dose total 
(2 Gy por ciclo) 

5 5 10 Gy 

10 10 20 Gy 

15 15 30 Gy 

20 20 40 Gy 

25 25 50 Gy 

30 30 60 Gy 

 

Ensaio de resistência ao microcisalhamento  

 

Após 24 horas do término do processo de irradiação, as amostras foram 

submetidas ao teste de microcisalhamento. Descrito inicialmente por Shimada 

et al. (2002), o ensaio de microcisalhamento tornou-se mais popular por ser 

uma alternativa para o teste de cisalhamento convencional (Placido et al., 

2007), sendo possível obter vários espécimes por dente (Armstrong et al., 

2010). Devido à ausência da necessidade de desgastes mais elaborados, esse 
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ensaio apresenta-se mais vantajoso para a análise do esmalte dental, além de 

possibilitar o uso de várias regiões do mesmo elemento dentário, tornando o 

método mais simples e rápido. Neste teste uma força é aplicada paralelamente 

ao espécime por meio de uma haste metálica ou alça de fio de aço.  

Os espécimes foram então posicionados na máquina de ensaios 

mecânicos (Instron, Modelo 2519-106, Canton, MA, USA), de forma que a 

ponta ativa do cinzel ficasse a mais paralela e próxima possível da superfície 

do esmalte dental (Figura 2). As amostras foram então submetidas aos ensaios 

mecânicos de microcisalhamento, com carregamento vertical à velocidade de 

0,5 mm/min, usando célula de carga de 20 Kgf. No momento da fratura, o 

movimento foi imediatamente cessado e os dados coletados para análise.  

A resistência de união ao microcisalhamento foi calculada dividindo-se a 

força máxima registrada durante o ensaio (em N) pela área do espécime (em 

mm²) e expressa em MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Ensaio mecânico de microcisalhamento.
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Etapa 2 

Confecção dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova desta etapa foram confeccionados para serem 

submetidos ao teste de cisalhamento. Para isso, a coroa dental foi coberta com 

resina acrílica autopolimerizável de cor rosa e a face vestibular de cada dente 

pressionada em placa de vidro antes da reação de presa. A seguir, esta 

mesma face foi preparada com lixas d’água de numeração 400, 600 e 1200 em 

politriz (Politriz DP-902, Struers A/S, Copenhagem, Dinamarca), até atingirem 

área de esmalte de aproximadamente 5 mm para a colagem dos bráquetes.  

Para a inclusão dos dentes em tubos de PVC foi confeccionado um 

dispositivo de placas de vidro 4 mm sendo: 1) uma placa base; 2) duas placas 

perpendiculares fixadas nas laterais; 3) uma placa fixada horizontalmente 

cobrindo metade da placa base e 4) uma placa perpendicular fixada sobre as 

placas laterais. Posteriormente, as raízes dos dentes foram incluídas 

centralizadas em tubos de PVC, de aproximadamente 1,5 cm de altura, sendo 

este preenchido com resina acrílica autopolimerizável e os excessos de resina 

removidos com espátula Lecron (Duflex, Juiz de Fora, MG, Brasil) (Figura 3). 

Esse dispositivo, além de auxiliar na inclusão das raízes dos dentes nos tubos 

de PVC, promoveu perpendicularidade entre o dente e base do tubo. Essa 

perpendicularidade é importante para conferir paralelismo entre a face de 

esmalte exposta e o cinzel de cisalhamento durante o ensaio mecânico, uma 

vez que qualquer alteração nesse ângulo pode alterar o resultado do teste.  

Uma vez finalizados, os corpos de prova foram aleatoriamente divididos 

entre três grupos experimentais e seus subgrupos (Tabela 2) sendo 
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armazenados em saliva artificial e estufa à 37°C, por 24 horas. Após esse 

período, os grupos G2 e G3 foram submetidos ao envelhecimento artificial 

acelerado e posteriormente mantidos em saliva artificial e estufa durante uma 

semana.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Dispositivo de vidro confeccionado para conferir perpendicularidade à 
face vestibular do dente em relação ao tubo de PVC. 

 

 

Tabela 2- Divisão dos grupos e subgrupos experimentais conforme envelhecimento artificial 
acelerado, exposição à irradiação e tipo de bráquete ortodôntico (n=90). 

 

Grupo I (G1) Dentes não irradiados  

Grupo II (G2) Dentes não irradiados + envelhecimento artificial 

Grupo III (G3) Dentes irradiados + envelhecimento artificial acelerado 

Subgrupo “M” Bráquetes metálicos

Subgrupo “C” Bráquetes cerâmicos

 

 

Envelhecimento artificial acelerado 

 

Dois grupos experimentais (G2 e G3) foram submetidos ao 

envelhecimento artificial acelerado, por meio de termociclagem (Biocycle, 
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Biopdi S.A., São Carlos, SP, Brasil), na tentativa de simular o período de um 

ano, período este de tempo sugerido na literatura como mínimo necessário 

para ser iniciado o tratamento ortodôntico em pacientes após radioterapia. 

A termociclagem simula a ingestão de alimentos quentes e frios na 

cavidade bucal, por meio da imersão dos espécimes em água em diferentes 

temperaturas. Pressupõe-se que, in vivo, esse ciclo ocorra de 20 a 50 vezes 

por dia. Dessa forma, os corpos de prova foram submetidos a 10.000 ciclos, 

com temperaturas entre 5ºC e 55ºC, simulando aproximadamente o período de 

um ano (Gale e Darvell, 1999). Após a termociclagem, os espécimes 

permaneceram em estufa à 37ºC e foram imersos em saliva artificial até a 

colagem dos bráquetes ortodônticos. 

  

Colagem dos bráquetes ortodônticos 

 

Previamente à colagem dos bráquetes ortodônticos, foi delimitada uma 

área circular de 5 mm de diâmetro, utilizando fita adesiva com orifício central, 

na face vestibular dos dentes. Em seguida, essa área recebeu profilaxia com 

pasta de pedra-pomes extrafina e água deionizada, com taça de borracha em 

motor de baixa rotação por 10 segundos, acompanhada de lavagem por 10 

segundos e secagem com seringa tríplice isenta de óleo e umidade, pelo 

mesmo período de tempo. Cada taça de borracha foi utilizada em apenas cinco 

dentes, evitando assim que o desgaste da borracha prejudicasse a eficácia da 

profilaxia. Logo após, realizou-se o condicionamento do esmalte com ácido 

fosfórico a 37% durante 15 segundos, seguido de lavagem vigorosa com jato 

de ar/água por 10 segundos e secagem pelo mesmo período de tempo. 
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Logo após, foi aplicada uma fina camada do agente de união XT Primer 

(3M Unitek, Monrovia, CA, USA), uniformemente espalhada pela área 

delimitada e fotoativada por 10 segundos com aparelho de luz LED Ultra Blue 

(DMC, Plantation, FL, USA). Em seguida, aplicou-se o compósito Transbond 

XT (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) na superfície dos bráquetes, sendo estes 

posicionados e pressionados com uma pinça de apreensão (Ortoply, 

Philadelphia, MN, USA) nas áreas vestibulares delimitadas. O excesso de 

compósito ao redor dos bráquetes foi removido com sonda exploradora de 

ponta romba, sendo a seguir efetuada a fotoativação. Para os bráquetes 

metálicos (Roth Standard 18”, L12RL, Referência 10.10.110, Morelli, Sorocaba, 

SP, Brasil) a fotoativação foi realizada nas faces mesial, distal, incisal e cervical 

durante 10 segundos em cada face, enquanto que nos bráquetes cerâmicos 

(Radiance, L12RL, American Orthodontics, Sheboygan, WI, USA) a 

fotoativação ocorreu nas faces mesial e distal, por 10 segundos cada. Após 

quatro fotoativações, a intensidade de luz do aparelho era aferida com 

radiômetro (Demetron, Danruby, CT, USA), mantendo a intensidade de luz de 

600mW/cm². 

Após a colagem dos bráquetes, os corpos de prova foram conservados 

intactos por 30 minutos e armazenados em saliva artificial durante 24 horas em 

estufa até a realização do ensaio mecânico.  

 

Ensaio de resistência ao cisalhamento 

 

 Os espécimes foram então posicionados na máquina de ensaios 

mecânicos (Instron, Modelo 2519-106, Canton, MA, USA) e os bráquetes 
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descolados à velocidade de 0,5 mm/min com célula de carga de 20 Kgf. Uma 

ponta ativa em cinzel foi apoiada na interface compósito/esmalte e a força 

aplicada até o momento da fratura, sendo coletado o valor de força máxima do 

movimento (Figura 4).  

A resistência de união ao cisalhamento foi calculada dividindo-se a força 

máxima registrada durante o ensaio (em N) pela área de união dos bráquetes 

(metálicos: 10,03 mm²; cerâmicos: 10,54 mm²) e os valores expressos em 

MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Posicionamento adequado do cinzel durante 
ensaio mecânico de cisalhamento. 

 

 

Análise do modo de fratura 

 

As superfícies vestibulares de todos os corpos de prova foram 

submetidas à microscopia confocal por varredura à laser (LEXT OLS4000, 

Olympus, Walthan, MA, USA), para investigar o modo da fratura, o índice de 

remanescente adesivo e comportamento do esmalte dental. Por ser um método 
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não destrutivo, o microscópio confocal à laser permite a análise da superfície 

dos corpos de prova, por meio de imagens 3D obtidas de áreas representativas 

de cada grupos.  

Depois de obtidas as imagens, estas foram classificadas quanto ao 

modo da fratura (Ramos et al., 2004): 

- Fratura adesiva (Ad) – Quando a fratura foi observada entre o 

compósito e o esmalte; 

-Fratura coesiva resina (CR) – Quando a fratura ocorreu entre o 

bráquete e o compósito, de maneira que o compósito permaneceu aderido ao 

esmalte; 

- Fratura coesiva esmalte (CE) – Quando a fratura aconteceu sobre a 

superfície dental removendo parte do esmalte; 

- Fratura mista coesiva resina/adesiva (CR/Ad) – Quando em um mesmo 

corpo de prova houve fratura entre o bráquete e o compósito, com parte do 

compósito permanecendo sobre a superfície dental, e em outra parte a fratura 

aconteceu entre o compósito e o esmalte; 

- Fratura mista coesiva esmalte/adesiva (CE/Ad) - Quando em um 

mesmo corpo de prova houve remoção parcial da estrutura dental e em outra 

parte a fratura ocorreu entre o compósito e o esmalte e 

- Fratura mista coesiva resina/coesiva esmalte (CR/CE) – Quando em 

um mesmo corpo de prova, parte do compósito permaneceu sobre a superfície 

dental e em outra parte ocorreu remoção parcial da estrutura dental. 
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 Avaliação do Índice de Remanescente Adesivo (IRA) 

 

Após a descolagem do bráquete, o esmalte dentário de todos os corpos 

de prova foi avaliado por meio de microscopia confocal de varredura à laser 

(Olympus, LEXT OLS4000, Walthan, MA, USA) e classificado de acordo com 

os escores propostos por Artun e Berglan (1984): 0 – nenhuma quantidade de 

compósito aderido ao esmalte; 1 – menos da metade do compósito aderido ao 

esmalte; 2 – mais da metade do compósito aderido ao esmalte; 3 – todo o 

compósito aderido ao esmalte (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  B 

C  D 

Figura 5 – Imagens em microscopia confocal de varredura à laser. A – IRA 0; 
               B – IRA 1;  C – IRA 2 E D – IRA 3. 
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Análise da interface adesiva 

 

Foram selecionados quatro dentes de cada grupo e que apresentaram 

fratura do tipo coesiva, sendo realizado corte transversal na coroa, dividindo a 

área onde foi colado o bráquete. As metades foram então submetidas a 

polimento com lixa d’água 600 (2 minutos) e 1200 (4 minutos), além de discos 

de feltro com alumina, 0,5 µm e 0,03 µm, durante 6 minutos cada.  

Após o polimento, a região de interface entre compósito/esmalte foi 

condicionada com ácido fosfórico à 37% durante 10 segundos, lavada por 10 

segundos e seca com lenço de papel macio. Encerrado o preparo, os 

espécimes foram levados para microscopia confocal à laser a fim de analisar 

as características dos tags de resina.  

Após essa análise, os corpos de prova foram preparados para a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) com o seguinte protocolo: 1- 

aplicação de gel de EDTA por 1 minuto; 2- lavagem abundante com spray 

ar/água deionizada; 3- limpeza em ultrassom (Ultrasonic Cleaner T – 1449 – D, 

Odontobrás Indústria e Comércio, Ribeirão Preto, SP, Brasil) em dois ciclos de 

5 minutos em água deionizada e lavagem entre os ciclos; 4- secagem com 

papel absorvente. Em seguida foi realizada a desidratação dos espécimes por 

meio da embebição dos mesmos em diferentes concentrações de etanol 

(Labsynth Ltda., Diadem, SP, Brasil) por um período pré-determinado (25% por 

20 minutos, 50% por 20 minutos, 75% por 20 minutos, 90% por 30 minutos e 

100% por 1 hora). Em seguida, os espécimes foram fixados em stub com fita 

carbono dupla-face (Electron Microscopy Sciences, Washington, DC, USA) e a 

cobertura com ouro realizada em aparelho de metalização a vácuo (SDC 050, 
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Bal-Tec AG, Foehren Wg16, Balzers, Alemanha). A interface entre 

compósito/esmalte foi analisada em aumento de 1000x em microscópio 

eletrônico de varredura (Philips – FEG, Laboratório de Caracterização 

Estrutural do DEMa – LCE – DEMa/UFSCar, São Carlos, SP, Brasil)  

O fluxograma a seguir ilustra os principais procedimentos metodológicos 

da etapa dois deste estudo (Figura 6). 
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Figura 6 – Metodologia adotada na etapa dois do estudo.

     (G3) 

     (G2 e 

G3) 
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Análise dos dados 

 

Os resultados dos testes mecânicos de microcisalhamento e 

cisalhamento, com respostas obtidas em N e convertidas em MPa, foram 

submetidos a teste para verificação da normalidade dos dados (teste de 

Shapiro-Wilk), apresentando distribuição normal. Para a verificação da 

homogeneidade das variâncias realizou-se o teste de Levene. 

Assim, os resultados do teste de microcisalhamento, foram descritos 

com os valores de média e desvio-padrão e a diferença entre os grupos 

submetidos (caso) e não submetidos (controle) à radiação, obtida por meio de 

teste “t de student pareado”. Os dados obtidos no teste de resistência ao 

cisalhamento entre grupos/subgrupos experimentais foram analisados por 

análise de variância (ANOVA) a dois critérios e pós-teste de Tukey para 

diferenciação da média (p<0,05). 

 As variáveis “Índice de Remanescente Adesivo” (IRA) e “modo de 

fratura” foram distribuídas em tabela de contingência, verificando-se a 

frequência entre grupos/subgrupos. 

As imagens obtidas em microscopia confocal à laser e microscopia 

eletrônica de varredura da área de interface compósito/esmalte foram avaliadas 

qualitativamente.  

Os dados foram analisados por meio do programa estatístico Bioestat 

5.3 e o nível de significância adotado foi de 5%.
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RESULTADOS 

 

Na análise dos dados, pode-se observar que a resistência coesiva do 

esmalte dental foi diminuída significantemente pela radiação ionizante, como 

pode ser observado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Valores de média e desvio-padrão da resistência do esmalte dental 
submetido a teste de microcisalhamento (MPa) de acordo com o grupo 
(G1- grupo não irradiado e G2- grupo irradiado). 

 

 Grupos p-valor* 

 G1 G2  

Média e desvio 
padrão 

11,93±5,62 5,96±2,62 < 0,001 

*Teste t de student pareado. 

 

Na análise do fator envelhecimento pode-se observar que o G3 

apresentou os menores valores de adesão, sendo esse grupo diferente dos 

demais (p<0,05) e G1 semelhante ao G2 (p>0,05). Na comparação dos 

subgrupos (entre os tipos de bráquetes - metálicos e cerâmicos), observou-se 

diferença estatística significante entre eles, sendo a média dos valores de 

resistência adesiva dos bráquetes metálicos superiores aos bráquetes 

cerâmicos (p<0,05) (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Valores de média e desvio-padrão (DP) da resistência adesiva ao 
cisalhamento de bráquetes ortodônticos, metálicos e cerâmicos, nos 
diferentes grupos/subgrupos experimentais (n=90). 

 
 Subgrupos

Grupo Metálicos (M) Cerâmicos (C) 
 

G1 21,4±3,4a 14,9±4,1b 

 
G2 21,6±2,9a 14,7±3,3b 

 
G3 19,1±4,3a 10,4±4,2c 

*Letras iguais ausência de diferença estatística significante (p>0,05). 
Análise de variância (ANOVA) e Tukey. 
G1 – dentes não irradiados (controle) 
G2 – dentes não irradiados + envelhecimento artificial acelerado 
G3 – dentes irradiados + envelhecimento artificial acelerado 

 

Na interação dos fatores pode-se observar que o grupo G3-C foi 

estatisticamente diferente aos demais grupos (p<0,05), apresentando valor 

menor de resistência. Os subgrupos G1-C e G2-C foram semelhantes entre si 

(p>0,05) e inferiores aos demais subgrupos (G1-A, G2-A, G3-A) (p<0,05) 

(Tabela 4) 

Analisando o IRA, observa-se que os subgrupos não submetidos à 

irradiação, G1-M e G2-M, apresentaram maior frequência de escore 0 (sem 

compósito na superfície). Por sua vez, os grupos G1-C, G2-C, G3-M e G3-C 

apresentaram uma maior frequência de escore 3, ou seja, apresentaram mais 

de 50% de compósito aderido à superfície (Figura 7). 
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Figura 7- Gráfico demonstrando a frequência dos escores do IRA de acordo com 

os  grupos/subgrupos experimentais. 

 

Quanto ao modo de fratura, os grupos controle apresentaram em sua 

maioria os tipos de fratura adesiva (Ad) e coesiva resina (CR), independente do 

tipo de bráquetes. Os bráquetes metálicos colados em esmalte dental 

submetidos à irradiação apresentaram em sua maioria, fratura do tipo mista 

coesiva resina/adesiva (CR/Ad), enquanto os bráquetes cerâmicos resultaram 

em fraturas coesiva resina (CR) e coesiva resina/adesiva (CR/Ad) (Figura 8). A 

figura 9 ilustra os tipos de fraturas encontradas em cada grupo. 
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Figura 8- Gráfico demonstrando a frequência dos tipos de fratura de 
acordo com os grupos/subgrupos experimentais. 

 

 

Na análise da interface pode-se observar a presença de tags de resina, 

promovendo microembricamento mecânico da resina com esmalte. Contudo, 

pode-se observar que no grupo 3 apresentou tags mais extensos e atingindo 

maiores profundidades. Os grupos 1 e 2 apresentaram interface semelhante, 

com muitos tags porém menos extensos. Na figura observa-se no confocal 

(Figura 10) as imagens em 3D da interface adesiva, nota-se que as figuras 10E 

e 10F, apresentam os tags extendendo em profundidade, circundando os 

prismas de esmalte. Em MEV pode-se observar o mesmo padrão (Figura 11), 

em que as Figuras 11C e 11D apresentam a interface adesiva nos dentes 

irradiados, e demonstrando a grande penetração sistema adesivo. 
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Figura 9 – Microscopia confocal de varredura a laser demonstrando os tipos de fratura                   
encontrados: 1- Fratura adesiva (Ad); 2- Fratura coesiva resina (CR); 3- Fratura 
mista coesiva resiva/adesiva (CR/Ad) e 4- Fratura mista coesiva esmalte/adesiva 
(CE/Ad). 
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Figura 10 - Microscopia confocal de varredura a laser. Imagem da interface  

compósito/esmalte e tags. A – G1-M; B – G1-C; C – G2-M; D – G2-
C; E – G3-M e F – G3-C. 
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Figura 11 – Microscopia eletrônica de varredura. A – Interface compósito/esmalte de dentes 
não submetidos à radiação. B – Interface compósito/esmalte de dentes submetidos à 
radiação. 
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DISCUSSÃO  

 

A radioterapia é um tratamento indicado para o câncer de cabeça e 

pescoço que utiliza a radiação ionizante como agente terapêutico (Novaes, 

1998; Adelstein, 2003; Chaachouay et al., 2011). A escolha do método 

radioterápico é influenciada pela localização e profundidade do tumor, sendo a 

braquiterapia realizada com a fonte de radiação muito próxima do volume-alvo 

e a teleterapia com a fonte de radiação externa ao paciente. Em tumores da 

região de cabeça e pescoço é mais comumente utilizada à terapia de feixe 

externo (teleterapia), sendo realizada com o uso de aparelhos como o 

acelerador linear ou de gama cobalto (INCA, 2014).  

Os aceleradores lineares são equipamentos de alta complexidade e 

constituem atualmente a tecnologia mais avançada para aplicação em 

radioterapia. Por meio dessa tecnologia é possível irradiar tecidos ou órgãos 

neoplásicos com precisão (tanto na localização quanto na intensidade do feixe) 

de forma que os tecidos sadios em sua volta possam ser preservados. Na 

teleterapia por cobalto, o ponto de máxima absorção está a aproximadamente 

5 mm de profundidade (penetração). Com o uso dos aceleradores lineares de 

alta energia, esse ponto pode chegar até 30 mm de profundidade (INCA, 2000). 

 Além disso, a radiação do cobalto se origina de um isótopo radioativo, o 

cobalto 60, enquanto a radiação dos aceleradores lineares depende de sistema 

eletrônico e energia elétrica, sendo uma radiação artificial (INCA, 2000). Apesar 

da maioria dos estudos (Jansma et al., 1988; 1990; Pioch et al., 1992; al-

Nawas et al., 2000; Springer et al., 2005; Soares et al., 2010; 2011; Mellara et 
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al., 2014; Gonçalves et al., 2014) existentes analisarem a alteração da 

estrutura dental após irradiação por cobalto 60, optou-se neste estudo pelo 

acelerador linear por ser atualmente o aparelho mais moderno para a 

radioterapia e empregado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCRP/USP), para o tratamento de pacientes com 

estes tipos de tumores. 

 Dependendo do tumor e do protocolo empregado, as doses para 

tratamento de câncer variam de 50 a 70 Gy, sendo a dose comum para o 

tratamento de carcinomas espinocelulares de cabeça e pescoço entre 60 e 70 

Gy. Normalmente, a dose diária recomendada é de 2 Gy/dia, durante cinco 

dias, com um intervalo de dois dias sem irradiação, geralmente aos fins de 

semana, para que os tecidos sadios adjacentes ao tumor tenham tempo hábil 

de se recuperar (Huber e Terezhalmy, 2003; Vissink et al., 2003a; 2003b; 

Kielbassa et al., 2006).  

Neste trabalho, a fim de simular as condições clínicas de tratamento de 

tumores da região de cabeça e pescoço, utilizou-se dose total de 60 Gy 

(conforme dose padrão utilizada no HCRP/USP), com dose-fração incremental 

de 2 Gy/dia durante seis semanas, respeitando dois dias de intervalo (Anneroth 

et al., 1985; Jansma et al., 1993; Jham e Silva Freire, 2006; Otmani, 2007). 

Além disso, este protocolo foi previamente utilizado na literatura em estudos 

que avaliaram alterações in vitro, (Jansma et al., 1988; 1990; Pioch et al., 1992; 

Kielbassa et al., 1997; al-Nawas et al., 2000; Springer et al., 2005; Soares et 

al., 2010; 2011; Mellara et al., 2014, Gonçalves et al., 2014), in situ (Kielbassa 

et al., 1999; 2000; al-Nawas et al.,2000; Kielbassa, 2000) e in vivo (al-Nawas et 

al., 2000) das estruturas dentais.  
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Trabalhos in vitro visando avaliar os efeitos da radioterapia sobre essas 

estruturas, empregaram diferentes soluções de armazenamento dos corpos de 

prova, como solução salina a 0,9% (Jansma et al., 1990; Kielbassa et al., 1997, 

al-Nawas et al., 2000; Kielbassa et al., 2000), água destilada (Jansma et al., 

1988, Soares et al., 2010), solução fosfatada tamponada (Pioch et al., 1992) e 

saliva artificial (Soares et al., 2011; Gonçalves et al., 2014; Mellara et al.,2014). 

Neste estudo, com a finalidade de simular as condições encontradas na 

cavidade bucal, os espécimes foram mantidos em saliva artificial durante a 

execução do experimento, exceto no momento da radioterapia. Durante o 

tratamento radioterápico era necessário que os corpos de prova estivessem 

submersos e, pelo fato da saliva artificial conter grande quantidade de íons 

podendo dificultar a homogeneidade da dose de radiação recebida pelos 

espécimes, optou-se por imergi-los em água deionizada durante o tratamento. 

Logo após o procedimento, os espécimes eram transferidos para recipiente 

com saliva artificial e recolocados em estufa à 37°C, até a próxima irradiação. 

Apesar da saliva artificial não reproduzir exatamente as características 

da saliva natural, especialmente em casos de pacientes submetidos à radiação 

em região de cabeça e pescoço, onde o fluxo salivar, secreção e composição 

da saliva podem ser alteradas (Vuotila et al., 2002; Hannig et al., 2006), optou-

se por essa substância por ser o mais próximo da saliva natural possuindo 

espessante (Amaechi et al., 2001). 

A análise das metodologias empregadas nos diferentes estudos que 

avaliam os danos radiogênicos às estruturas dentais, permite verificar a 

ausência de padronização com relação ao tipo de substrato dental utilizado, 

sendo empregado ora dentes humanos (Jansma et al., 1993; Kielbassa et 
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al.,1999, 2000; al-Nawas et al., 2000; Fränzel e Gerlach, 2009; Soares et al., 

2010; 2011; Mellara et al., 2014) ora dentes bovinos (Jansma et al., 1988, 

1990; Pioch et al., 1992, Kielbassa et al., 1997).  

Quanto à colagem de bráquetes ortodônticos em dentes bovinos, a 

literatura ainda é contraditória. Alguns autores (Hara et al., 1999; Kavaguti et 

al., 2001; Romano et al., 2004) relatam terem encontrado valores de resistência 

ao cisalhamento em dentes bovinos próximos aos valores de dentes humanos, 

enquanto outros (Barkmeier e Erickson, 1994; Oesterle et al., 1998) relatam 

que a adesão pode ser até 35% menor em colagens realizadas em dentes 

bovinos. Somado a isso, existem diferenças na quantidade de carbonato do 

esmalte dental de dentes bovinos e humanos. Essa diferença poderia levar a 

uma alteração na estrutura da hidroxiapatita do esmalte bovino tornando-o 

menos resistente ao condicionamento ácido (Reeves et al., 1995). Dessa 

forma, utilizaram-se dentes humanos neste estudo a fim de torná-lo próximo ao 

real, com a anuência do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

O esmalte dental humano apresenta aproximadamente 96% de 

conteúdo inorgânico associado a 4% de água e material orgânico. A porção 

mineral é composta por fosfato de cálcio cristalino e apatita nas formas de 

hidroxiapatita, apatita carbonatada e/ou apatita fluoretada (Stack, 1954; Meckel 

et al., 1965; Gwinnett, 1992; De Menezes Oliveira et al., 2010). Apesar de 

quase todo volume do esmalte ser ocupado por cristais de hidroxiapatita, o 

material orgânico forma uma fina rede entre esses cristais. O material orgânico 

é composto pelo polipeptídeo amelogenina, rico em tirocina, sequência de 

peptídeos ligados à hidroxiapatita e por proteínas não amelogeninas (Ten Cate, 
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2008). O esmalte dental é organizado em prismas, cuja orientação confere 

comportamento anisotrópico influenciando suas propriedades mecânicas 

(Urabe et al., 2000, Gianini et al., 2004).  

No presente estudo, o esmalte irradiado apresentou resistência inferior 

ao microcisalhamento quando comparado ao esmalte não irradiado. Essa baixa 

resistência pode ser justificada pelas alterações ocorridas na estrutura do 

esmalte devido à radiação ionizante. 

Autores (Grotz et al., 1998; Gonçalves et al., 2014) tem demonstrado 

que a radiação pode alterar morfologicamente a estrutura do esmalte dental 

humano, encontrando alterações micromorfométricas no esmalte irradiado. 

Dentre as alterações mais marcantes, observam-se mudanças significativas na 

área interprismática do esmalte irradiado como a ausência de substância nessa 

região (Gonçalves et al., 2014).  

Embora o esmalte dental apresente conteúdo orgânico menor que 1% 

do seu volume, alterações deste conteúdo podem afetar suas propriedades 

mecânicas (Jameson et al., 1993; Spears, 1997; White et al., 2001, Zhou e 

Hsiung, 2006; Baldassari et al., 2008). O estudo de Baldassarri et al. (2008) 

observou a influência do conteúdo orgânico na microdureza e resistência à 

fratura do esmalte de incisivos de ratos, onde estes componentes foram 

seletivamente removidos, identificando que a remoção da matriz orgânica 

aumentou 23% a microdureza do esmalte dental, diminuiu em 46% a 

resistência à fratura e enfraqueceu a junção amelodentinária (Baldassarri et al., 

2008).  

Como a radiação altera as ligações proteicas (Baker, 1982) e é capaz de 

degradar fibras colágenas da dentina (Fisher et al., 1971; Pioch et al., 1992; 
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Gonçalves et al., 2014) esta pode ter afetado a região interprismática, uma vez 

que nesta região concentra-se grande quantidade de proteínas e água 

presentes no esmalte dental. O material orgânico nesse tecido permite uma 

melhor distribuição de cargas entre os prismas (Ten Cate, 1998), com a 

degradação desse material pela radiação ionizante, a capacidade dessa 

estrutura em absorver e dissipar energia pode ser diminuída e os prismas se 

tornarem mais friáveis. Assim, essa alteração pode ser um dos fatores 

responsáveis pela diminuição da resistência coesiva do esmalte dental 

irradiado. 

Além disso, a radiação pode afetar as moléculas de água dos tecidos 

(Baldassari et al., 2008), formando radicais livres instáveis reativos, como o 

oxigênio, que podem interagir com biomoléculas e causar danos celulares 

(Fang et al., 2002). Dessa forma, a degradação da água presente no esmalte 

dental pode resultar em um tecido hipermineralizado e desidratado, se 

tornando mais suscetível a fratura.  

Na literatura (Sheller e Willians, 1996; Kumar et al., 2013; American 

Academy on Pediatric Dentistry, 2013-2014) recomenda-se um período de um 

a dois anos após o término do tratamento radioterápico para o início do 

tratamento ortodôntico. Dessa forma, o presente estudo testou a adesão após 

“envelhecimento” do esmalte dental por meio de termociclagem, aplicando um 

total de 10.000 ciclos, com temperaturas entre 5ºC e 55ºC, simulando 

aproximadamente o período entre um e dois anos na cavidade bucal (Gale e 

Darvell, 1999). Neste estudo, optou-se por realizar o envelhecimento por meio 

de termociclagem, pois, por se tratar de um estudo in vitro, o tipo de solução de 

armazenamento dos espécimes e a frequência de troca dessa solução, 
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poderiam levar a alterações no esmalte dental que poderiam se sobrepor ao 

processo radioterápico. Pode-se observar um comportamento semelhante 

entre o esmalte dental do grupo envelhecido e não irradiado com o esmalte 

dental do grupo envelhecido e irradiado, demonstrando que o processo de 

envelhecimento do dente não gerou alterações adicionais ao tecido. Assim, no 

grupo submetido à radioterapia, o fator envelhecimento não provocou 

alterações significantes capazes de modificar a resposta do processo 

radioterápico.  

Neste estudo, observou-se que os bráquetes metálicos apresentaram 

valores maiores de resistência ao cisalhamento quando comparados aos 

bráquetes cerâmicos. Um dos fatores que podem alterar a resistência adesiva 

dos bráquetes é a caracterização de sua base (Joseph e Rossow, 1990; 

Ghafari et al., 1992;  Sinha et al., 1995; Fleishman et al., 2008; Hudson et al., 

2011).  

As propriedades físicas da cerâmica são resultado de sua composição 

atômica, além das ligações iônicas e covalentes existentes que conferem ao 

material dureza, alta resistência à tensão, baixa resistência à fratura e fricção 

(Karamouzos et al., 1997, Maltagliati et al., 2006; Jena et al., 2007). A alta 

resistência à tensão se deve a baixa ductibilidade e alto módulo de elasticidade 

da cerâmica. A ductibilidade é a capacidade de se deformar sob estresse. O 

módulo de elasticidade é a relação entre tensão e deformação de materiais 

sólidos, portanto é necessária grande tensão para deformação do bráquete 

cerâmico, o que pode acarretar na sua fratura. Quando comparados aos 

bráquetes metálicos, os cerâmicos deformam menos de 1% da sua estrutura 

antes da fratura, enquanto os metálicos cerca de 20% (Jena et al., 2007). 
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Os primeiros bráquetes cerâmicos utilizavam silano para aumentar as 

pontes moleculares de união entre a base e compósito. Entretanto, muitas 

vezes durante a remoção desse acessório ortodôntico o esmalte era fraturado 

(Swartz, 1988; Bishara et al., 1993; .Wang et al., 1997). Na tentativa de diminuir 

fraturas indesejáveis, as retenções químicas são atualmente menos utilizadas 

que as retenções mecânicas (Bordeaux et al., 1994).  

Os bráquetes cerâmicos Radiance, utilizados nessa pesquisa, 

apresentam microrretenções mecânicas, conferidas pela impregnação de 

cristais no centro de sua base, sendo essas retenções ausentes na periferia. 

Essa característica foi introduzida pelos fabricantes na tentativa de facilitar a 

remoção desse acessório sem causar danos à estrutura do esmalte dental no 

momento da descolagem. Assim, os valores de resistência adesiva podem ter 

sido inferiores devido à diminuição da área de retenção da base desses 

bráquetes gerando fraturas coesivas do cimento resinoso, como visto neste 

estudo.  

Wang et al., (1997) avaliaram a descolagem de bráquetes cerâmicos 

Fascination e Transcend de retenção química e Lumina e Crystalline de 

retenção mecânica e encontraram resistência de união maior para os 

bráquetes de retenção química. Kitahara-Céia et al., (2008) em estudo in vitro 

avaliaram danos ao esmalte após descolagem bráquetes cerâmicos de 

retenção mecânica, retenção mecânica com polímero e retenção química. No 

grupo que utilizou bráquetes cerâmicos de retenção química houve maior 

incidência de danos ao esmalte e também maior força para descolagem. Os 

grupos que utilizaram retenção mecânica se descolaram mais facilmente, além 

de manterem maior quantidade de compósito sobre a superfície.  
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Theodorakopoulo et al. (2004) avaliaram o modo de fratura após a 

descolagem do bráquete cerâmico policristalino de retenção mecânica Clarity e 

o monocristalino de retenção mecânica Inspire, ambos com alicate. No grupo 

que utilizou o bráquete Clarity, 17 colagens apresentaram falha na interface 

bráquete/compósito e 3 na interface compósito/esmalte. Ao testar o bráquete 

Radiance, Lon et al. (2013), verificaram em após o teste de cisalhamento que 

grande parte dos espécimes apresentaram fratura coesiva. Esses resultados se 

assemelham aos observados na presente pesquisa, onde o tipo de fratura 

predominante ocorreu na região bráquete/compósito, possivelmente a 

configuração da base do bráquete influencia na adesão com o compósito. ou 

seja, a força exercida promoveu descolamento do bráquete/compósito não 

sendo possível medir-se a real força adesiva entre sistema adesivo e o esmalte 

dental irradiado. 

O bráquete metálico Morelli, utilizado nessa pesquisa, apresenta base 

com retenção mecânica, em forma de tela e com espaços regulares. Essa 

característica permite maior adesão, assim como a utilização de outros 

formatos e alterações na base do bráquete (perfurações, ranhuras ou 

jateamento) (Weisser, 1973; Thanos et al., 1979; Beltrami et al., 1996). Em 

retenções do tipo tela, soldando-se fios de diferentes calibres e fazendo cortes 

na base, é possível aumentar a qualidade da retenção. Quanto maior o espaço 

entre o trançado da tela maior a força adesiva (Bishara et al., 2004; Wang et 

al., 2004). Essa característica conferida pelo acréscimo de uma tela à base do 

bráquete permite um embricamento mecânico entre bráquete e compósito, 

propiciando fraturas adesivas, conforme os resultados encontrados neste 

estudo. 
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Apesar das diferenças entre as médias da resistência adesiva ao 

cisalhamento dos bráquetes metálicos e cerâmicos, todos os grupos 

experimentais apresentaram valores considerados clinicamente eficazes. 

Reynolds e Fraunhofer, em 1976, descreveram que uma resistência média de 

adesão dos bráquetes entre 5,6 Mpa a 6,8 MPa, seria o suficiente para um bom 

desempenho clínico, resistindo às forças ortodônticas e mastigatórias. No 

presente estudo os valores obtidos foram superiores a 10,4 MPa, independente 

do tipo de bráquete utilizado e mesmo da irradiação e envelhecimento. 

Para que não haja fraturas no esmalte dentário, o ideal é que a falha 

adesiva ocorra na interface bráquete/compósito, com todo o compósito utilizado 

para colagem aderido ao esmalte, diminuindo a possiblidade de fraturas do 

esmalte dental. Entretanto, como desvantagem, há a necessidade da remoção 

mecânica do adesivo remanescente com broca multilaminada (Sinha et al., 

1995).  

Ao analisarmos o IRA obtido neste estudo e a análise do modo de 

fratura, demonstrou-se que os bráquetes metálicos, dos grupos controle, 

permaneceram com parte do compósito aderido em sua base, enquanto os 

cerâmicos apresentaram fraturas bráquetes/compósito em sua maioria, sendo 

esses resultados semelhantes com outros estudos que utilizaram esses 

mesmos bráquetes (Retamoso et al., 2006; Fleishman et al., 2008; Lon et al., 

2013).   

Ao analisarmos o IRA e o modo de fratura dos grupos que foram 

submetidos à radiação ionizante, observa-se que, independente do tipo de 

bráquete, metálico ou cerâmico, houve quantidade maior de remanescente de 
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compósito no esmalte, sendo encontradas fraturas do tipo coesiva e mista 

coesiva esmalte/adesiva.  

O condicionamento, nesse caso realizado com ácido fosfórico à 37%, 

altera a superfície do esmalte dental tornando-o mais irregular. Dessa forma, 

criam-se retenções mecânicas pela penetração do compósito nessas 

irregularidades. Essas retenções são conhecidas como tags e podem aumentar 

a energia superficial promovendo união mais estável (Gwinnett e Matsui, 1967).  

No presente estudo, com as imagens da microscopia confocal à laser e 

microscopia eletrônica de varredura observou-se, qualitativamente, um 

aumento no tamanho e definição dos tags no esmalte dos dentes irradiados. 

Uma vez que a literatura sugere a exposição da região interprismática do 

esmalte dental pós-radioterapia (Gonçalves et al., 2014), pode ser que ocorra 

maior permeabilidade do compósito no substrato, formando tags extensos 

como os observados no presente estudo, aumentando assim a adesão 

compósito/esmalte, superando a adesão coesiva com o bráquete e diminuindo 

a possibilidade de fratura do esmalte, aumentando a retenção do acessório 

ortodôntico.  

De acordo com os resultados de resistência ao cisalhamento de nosso 

estudo, a adesão dos bráquetes metálicos e cerâmicos ao esmalte dental 

irradiado é eficiente para suportar as movimentações ortodônticas e forças 

mastigatórias. Entretanto devido à fragilidade do esmalte irradiado, deve-se ter 

cautela com a remoção do bráquete ao final do tratamento para que a adesão 

bráquete/esmalte não seja suficiente para deslocar o esmalte dental. Assim, 

sugere-se utilizar bráquetes com menor adesão coesiva ao compósito. 
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O uso de bráquetes cerâmicos deve ser melhor avaliado, pois, devido às 

suas características de baixa ductibilidade e alta resistência, poderiam causar 

danos aos dentes antagonistas, principalmente em dentes submetidos a 

radioterapia, onde estudos anteriores verificaram alterações significativas nas 

suas propriedades mecânicas, químicas e morfológicas (Gonçalves et al., 

2014). Assim, sugere-se que mais estudos sejam realizados nesse sentido, 

além de outros que avaliem diversos modelos de bráquetes, desde o material 

de sua confecção até as características da base. 

A extrapolação clínica de resultados de estudos in vitro deve ser 

cautelosa, ainda mais quando estuda-se alterações do esmalte dental pós 

radioterapia, pois sabe-se que esses pacientes além de apresentarem 

alterações do próprio esmalte, apresentam também mudanças significativas no 

padrão de dieta, composição e fluxo salivar e dos padrões de higiene bucal, 

além de mudanças no perfil emocional, relacionadas a própria doença. 

Enfatiza-se que estudos avaliando tratamento odontológico pós-

radioterapia, principalmente na região de cabeça e pescoço, são de 

fundamental importância do ponto de vista clínico, entretanto ainda escassos 

na literatura. Sendo assim, sugerimos que novos estudos sejam realizados, 

avaliando-se além do comportamento dos tecidos dentais, também o 

comportamento das estruturas de suporte envolvidas na movimentação 

ortodôntica, para que se possa atuar com maior segurança frente a esse grupo 

de pacientes.  
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CONCLUSÃO 
 

 

 O esmalte dental irradiado apresentou menor resistência coesiva 

quando submetido ao teste de microcisalhamento; 

 A adesão de bráquetes ortodônticos, metálicos ou cerâmicos, 

colados em esmalte de dentes submetidos à irradiação 

apresentaram valores expressivos de resistência ao cisalhamento. 

 O grupo submetido à radiação apresentou predominantemente 

fratura bráquete/compósito,  

 Os tags de resina formados na interface compósito/esmalte 

apresentaram-se extenso e mais profundos no grupos irradiado. 
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