
JULIANA ARID 

 
 
 
 

EFEITO DA RADIOTERAPIA E DA QUIMIORRADIOTERAPIA NO 

ESMALTE E DENTINA APÓS INDUÇÃO DE LESÃO DE CÁRIE, 
EROSÃO E ABRASÃO  

 
Tese apresentada à Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para 
obtenção do Título de Doutora em Ciências junto ao 
Programa de Odontopediatria com Área de Concentração 
em Odontopediatria. 

 
Orientada: Juliana Arid 
Orientadora: Profa. Dra. Alexandra Mussolino de Queiroz 
Coorientadora: Profa. Dra. Regina Guenka Palma-Dibb 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 

2019 
 



AUTORIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO 

Autorizo para reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho por qualquer 

meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 

fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 Arid, Juliana     

Efeito da radioterapia e da quimiorradioterapia no esmalte e dentina 
após indução de lesão de cárie, erosão e abrasão. Ribeirão Preto, 2019. 

 
104p. : il. ; 30cm 

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto/USP - Área de concentração: Odontopediatria. 

 
Orientadora: Queiroz, Alexandra Mussolino de 

 
1. Radioterapia. 2. Quimioterapia. 3. Esmalte dentário. 4. Dentina. 5. 

Lesões de cárie. 6.Erosão. 7. Abrasão 
 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
Arid,J. Efeito da radioterapia e da quimiorradioterapia no esmalte e dentina após 
indução de lesão de cárie, erosão e abrasão. 

 

Tese apresentada à Faculdade de Odontologia de                                               

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para 

obtenção do Título de Doutora em Ciências 

                                                                                                           
Área de Concentração: Odontopediatria 

 

 

Data da defesa:____/____/____ 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

Prof. Dr.___________________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________________ 

Julgamento:________________________Assinatura:_______________________________ 

 

 

Prof. Dr.___________________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________________ 

Julgamento:________________________Assinatura:_______________________________ 

 

 

Prof. Dr.___________________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________________ 

Julgamento:________________________Assinatura:_______________________________ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DADOS CURRICULARES 

JULIANA ARID 

 

Nascimento 28 de Abril de 1990 – São José do Rio Preto, São Paulo 

 

Filiação   João José Arid Filho 

Ana Maria da Silva Arid 

 

2009 – 2012   Curso de Graduação em Odontologia 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP 

 

2013 – 2014  Curso de Aperfeiçoamento no Atendimento Odontológico a               

Pacientes Especiais  

 Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP 

 

2013 – 2015  Curso de Especialização em Odontopediatria  

Associação Odontológica de Ribeirão Preto  

 

2013 – 2015           Curso de Pós-Graduação (Mestrado) em Odontologia 

Área de concentração: Odontopediatria 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP 

 

2017    Intercâmbio na School of Dental Medicine - University of Pittsburgh 

Bolsista do Programa “Mobilidade Santander” 

 

2015 – 2019     Curso de Pós-Graduação (Doutorado) em Odontologia 

Área de concentração: Odontopediatria 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP   

 

                                

     

               

 



  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as 

grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.” 

                                                                      Charles Chaplin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dedicatória 

  

 

Aos meus pais Ana Maria da Silva Arid e João José Arid Filho. Que sempre me apoiaram e 

fizeram de tudo por mim e para mim. Obrigada por acreditarem e confiarem em mim e nos meus 

sonhos. Sem vocês nada seria possível. Vocês são meu porto seguro e minhas maiores inspirações. Amo 

vocês.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimentos Especiais                  

 

À minha orientadora Profa. Dra. Alexandra Mussolino de Queiroz, que fez a minha caminhada na 

Odontopediatria muito mais leve. Obrigada por acreditar e confiar em mim. Além de ser minha orientadora por 

9 anos, você se tornou uma amiga e confidente com quem eu sei que sempre poderei contar. Obrigada por todo 

carinho que você sempre teve comigo. Você sempre estará no meu coração. 

 

 À minha coorientadora Profa. Dra. Regina Guenka Palma-Dibb, que sempre me apoiou e se fez 

presente na minha formação. Obrigada por todos conselhos, conversas e aprendizados. Você foi essencial nessa 

caminhada. Obrigada pelo carinho e confiança. Você com certeza é uma pessoa especial e que sempre levarei no 

coração com muito carinho.  

 

 À amiga e colaboradora Dra. Juliana Jendiroba Faraoni, por toda ajuda, paciência e colaboração 

nesta caminhada. Este projeto não teria sido possível sem você ao meu lado. Você foi essencial, muito obrigada 

pelo carinho e amizade. 

 

 À amiga Dra. Erika Calvano Küchler, que me abriu muitas portas e acreditou no meu trabalho. 

Obrigada por todas conversas, conselhos e oportunidades que você me deu. Você foi essencial neste doutorado, não 

teria chegado tão longe sem você. Muito obrigada por todas oportunidades e pela amizade. 

 

 Ao meu noivo Diego Lourenço, por todo apoio e por sempre confiar e acreditar em mim. Obrigada por 

estar ao meu lado durante todos os momentos e me ajudar a realizar meus sonhos. Amo você. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimentos 

 

À Universidade de São Paulo, na pessoa do atual reitor, Prof. Dr. Vahan Agopyan, e do vice-reitor, 

Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes. 

 

 À Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, na pessoa da atual 

diretora, Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva e do vice-diretor, Prof. Dr. Arthur Belém Novaes Junior 

 

 À Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, na pessoa da coordenadora, Profa. Dra. Raquel Assed Bezerra 

Segato e da suplente da coordenação Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva. 

 

 À CAPES, pela bolsa concedida. 

 

Ao Santander pela bolsa concedida para o meu intercâmbio. 

 

  Aos professores de Departamento de Clínica Infantil Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva, Prof. 

Dr. Profa. Dra. Maria Cristina Borsatto, Profa  Dra. Kranya Victoria Díaz Serrano; Profa. Dra. Andiara 

de Rossi Daldegan, Profa. Dra. Raquel Assed Bezerra Segato, Prof. Dr. Fabrício Kitazono de Carvalho, 

Profa. Dra. Aldevina Campos de Freitas, Prof Dr Francisco Wanderley Garcia de Paula e Silva, Prof. Dr. 

Fábio Lourenço Romano, Prof. Dr. José Tarcísio Lima Ferreira, Profa. Dra. Maria Bernadete Sasso 

Stuani, Profa. Dra. Maria da Conceição Pereira Saraiva e Profa. Dra. Mírian Aiko Nakane Matsumoto, 

Prof. Dr. Murilo Fernando Neuppman Feres por todos os ensinamentos ao longo destes anos, pela convivência 

sempre gentil e agradável. Cada um com seu jeito único deixou uma marca de ensinamento em mim. Obrigada 

por todas as oportunidades, ajudas, conselhos e pelo aprendizado passado por vocês.  

 



Aos Funcionários do Departamento de Clínica Infantil: Carolina Paes Torres Mantovani, Fátima 

Aparecida Jacinto Daniel, Filomena Leli Placciti, Marco Antônio dos Santos, Matheus Morelli Zanela, Dra. 

Marília Pacífico Lucisano, Micheli Cristina Leite Rovanholo, Nilza Letícia Magalhães que sempre me 

trataram tão bem, sempre dispostos a ajudar. Obrigada pelo ótimo convívio todos estes anos, pelas risadas e pelo 

apoio.  

 

Aos colaboradores do Hospital das Clínicas e do Hospital do Câncer de Barretos, representados pelo 

Dr. Leandro Dorigan de Macedo, Ana Laura Polizel Ranieri , Prof. Dr Hélio Massaiochi Tanimoto e 

Emilze Mafra.  

 

Aos pacientes que gentilmente concordaram em doar seus dentes para nossa pesquisa. Sem eles este 

estudo não seria viável. 

 

Aos voluntários que gentilmente colaboraram para a realização desta pesquisa e não hesitaram em nos 

ajudar, muito obrigada.  

 

A todos meus amigos que sempre torceram por mim e me apoiaram em todos os momentos. Vocês são 

muito importantes pra mim.  

 

Á Minha Família, que sempre torceu e acreditou em mim e colaborou para a realização deste sonho.  

 

Á Deus, por ter me concedido a graça da vida, ter me dado uma família maravilhosa e tantas 

oportunidades. Só tenho a agradecer ao Senhor por todas as benções e graças alcançadas.  

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 
 

RESUMO 

ABSTRACT 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 21 

2. PROPOSIÇÃO..................................................................................................................... 29 

3. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................................... 33 

4. RESULTADOS .................................................................................................................... 61 

5. DISCUSSÃO ....................................................................................................................... 75 

6. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 85 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 89 

ANEXO.................................................................................................................................. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 
 

Arid, J. Efeito da radioterapia e da quimiorradioterapia no esmalte e dentina após 
indução de lesão de cárie, erosão e abrasão. Ribeirão Preto, 2019. 104p. [Tese de 
doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, São Paulo.  
 
O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é um dos tipos mais comuns de câncer, e a 
Radioterapia (RT) e Quimiorradioterapia (QRT) são os tipos mais comuns de tratamento. 
Ambos são muito eficientes, porém podem causar efeitos colaterais inclusive aos substratos 
dentais. O objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações ocorridas no esmalte e na 
dentina coronária de dentes permanentes, provenientes de indivíduos submetidos à RT, à 
QRT e que não foram submetidos a nenhum tratamento antineoplasico, após indução de 
desenvolvimento de lesões de cárie (in situ), de erosão (in situ), e de abrasão por escovação 
(in vitro). Foram selecionados dentes extraídos de pacientes que realizaram RT ou QRT 
para tratamento do CCP no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e no Hospital do Câncer 
de Barretos. Os dentes foram divididos em grupos de acordo com o tratamento 
antineoplásico a que os pacientes foram previamente submetidos, n=84 fragmentos para 
cada fase (42 fragmentos de esmalte e 42 fragmentos de dentina): Controle (CO): 
fragmentos de dentes extraídos de pacientes que não foram submetidos à RT ou QRT; 
Radioterapia (RT): fragmentos de dentes extraídos de pacientes que já concluíram a RT 
para CCP, acima de 45Gy; Quimiorradioterapia (QRT): fragmentos de dentes extraídos de 
pacientes que já concluíram a RT combinada a quimioterapia a baseada em platina. Todos 
fragmentos de esmalte e dentina foram aletoriamente distribuídos. O estudo foi dividido em 
três fases: Na primeira fase foi realizado o processo DES/RE nos substratos dentais, in situ; 
na segunda fase a suscetibilidade dos tecidos à erosão, in situ; e na 3ª fase o teste de 
abrasão por escovação, in vitro. As variáveis de resposta foram: perfil de desgaste, degrau 
formado, contagem de túbulos dentinários, perímetro dos túbulos dentinários, rugosidade da 
superfície, volume perdido e microdureza longitudinal. Os dados obtidos foram avaliados por 
meio de testes estatísticos apropriados para comparação entre os grupos, com nível de 
significância estabelecido em 5% (p<0,05). Na indução de lesão a cárie em esmalte apenas 
foi observada alteração no volume perdido, onde a RT proporcionou maior perda quando 
comparada a QRT (p=0,028); já em dentina houve diferença no número de túbulos onde 
tanto a QRT (p=0,002) como o CO (p<0,0001) diminuíram significantemente a contagem 
após a indução de lesão de cárie e a RTX apresentou menor número de túbulos expostos 
(p<0.001). Para a indução de erosão em esmalte houve diferença estatisticamente 
significante entre a QRT e o CO em relação ao perfil de desgaste (p<0.007) e em relação a 
rugosidade a QRT apresentou valores estatisticamente superiores em relação a RT 
(p=0,0134); para a indução de erosão em dentina houve diferença estatisticamente 
significante em relação a rugosidade onde a RT apresentou-se mais rugosa quando 
comparada aos demais grupos (p=0,000033), quando os grupos foram comparados em 
relação ao volume perdido a QRT levou a uma perda significantemente maior (p=0.040), 
também houve diferença quanto ao perímetro dos túbulos após indução de erosão sendo a 
QRT diferente do CO (p=0.049). Quando avaliado o esmalte após abrasão houve diferença 
no perfil de desgaste entre QRT e RT (p=0,044), onde a QRT apresentou valores 
significantemente mais altos, para avaliação do degrau formado o CO foi significantemente 
diferente da RT (p=0,002); a rugosidade superficial na dentina, após abrasão, foi 
significantemente diferente entre todos os grupos (p=0.00002). Conclui-se que a RT e a 
QRT afetam os processos de DES/RE, erosão e abrasão em esmalte e dentina.  

 
Palavras-chave: Radioterapia; Quimiorradioterapia; Lesão de cárie; Erosão; Abrasão; 
Esmalte dentário; Dentina coronária 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Arid, J. Effect of radiotherapy and chemradiotherapy in enamel and dentin after 
induction of dental caries, erosion and abrasion. Ribeirão Preto, 2019. 104p. [Tese de 
doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, São Paulo. 
  
Head and neck cancer (HNC) is one of the most common types of cancer, and Radiotherapy 
(RT) and Chemoradiotherapy (CRT) are the most used treatments. Although the high rates 
of cure, side effects could be observed including oral complications. The aim of the present 
study was to evaluate the alterations in enamel and dentin of permanent teeth from patients 
who have undergone RT, CRT or to none of the treatments, after inducing dental caries (in 
situ), dental erosion (in situ) and abrasion (in vitro). It was select extracted teeth from 
patients that treated HNC by RT or CRT at the Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto and 
Hospital do Câncer de Barretos. The teeth were divided in groups according to the treatment 
the patients were prior submitted, n=84 fragments for each phase (42 for enamel and 42 for 
dentin): Control (CO): fragments of teeth from patients that haven’t been submitted to any 
antineoplastic treatment; Radiotherapy (RT): fragments of teeth from patients that have been 
submitted to RT to HNC, with radiation over 45Gy; Chemoradiotherapy (CRT): fragments of 
teeth from patients that have been submitted to RT and QT based on cisplatin. All fragments 
were randomly divided. The study was divided in 3 phases: At the first it was induced dental 
caries, in situ; at the second, dental erosion was induced, in situ; at the third phase, the in 
vitro abrasion was performed. The studied variables were: wear, step, number and perimeter 
of dentin tubules, surface roughness, volume and microhardness. Data were analyzed by 
proper statistical tests at a significance level of 5%. For caries induction in enamel only the 
lost volume was statistically different, RT had a higher loss when compared to CRT 
(p=0,028); in dentin there was a significant reduction in the number of tubules for CRT 
(p=0,002) and for CO (p<0,0001) and RT had the lowest number of dental tubules among the 
groups (p<0.001). There was a difference in the wear of CRT and CO after the inducted 
erosion in enamel (p<0.007) and for the surface roughness CRT had higher values than RT 
(p=0,0134); in dentin, the surface roughness of the RT groups was significant higher than the 
other groups (p=0,000033), as for the lost volume CRT presented a bigger loss (p=0.040), 
also the perimeter of the tubules were different between CRT and CO (p=0.049). Evaluating 
the enamel after abrasion there was a difference between CRT and RT (p=0,044) regarding 
the wear, and for the step the CO group was significant different than the RT (p=0,002); the 
surface roughness in dentint after the abrasion was different among all the groups 
(p=0.00002). It is possible to conclude that RT and CRT affected the dental caries induction, 
erosion and abrasion in enamel and dentin. 
 
Keywords: Radiotherapy; Chemoradiotherapy; Dental caries; Erosion; Abrasion; 
Enamel; Dentin 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O termo “câncer de cabeça e pescoço” (CCP) abrange neoplasias malignas 

localizadas no trato aerodigestivo, ou seja, cavidade bucal, faringe e laringe 

(Dobrossy, 2005; Ferlay et al., 2010; Gaudet et al., 2015), sendo o sexto tipo de 

câncer mais comum, correspondendo a 2,8% de todas neoplasias (Porto De Toledo 

et al., 2019). O carcinoma de células escamosas (CEC) é o tipo histopatológico mais 

comum, podendo compreender até 90% dos casos (Lemaire et al., 2003; Dobrossy, 

2005; Lothaire et al., 2006; Rettig e D'souza, 2015).  

O CCP acomete duas a três vezes mais homens do que mulheres 

(Dobrossy, 2005; Rettig e D'souza, 2015). No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), para o biênio de 2018-2019,  estimou 11.200 novos casos somente de 

câncer da cavidade bucal em homens e 3.500 em mulheres; sendo este tipo de 

câncer o quarto mais frequente, em homens, na região Sudeste (13,77/100mil) (Inca, 

2019). Nos Estados Unidos, a cada dia, são diagnosticados 100 novos casos de 

câncer na cavidade bucal e a cada hora uma pessoa vem a óbito devido a esta 

doença (Overman, 2009).  

Os principais agentes causais externos do CCP estão relacionados ao 

consumo de álcool e tabaco (Kim et al., 2002; Hashibe et al., 2009; Jemal et al., 

2011; Zhou et al., 2013; Gaudet et al., 2015; Rettig e D'souza, 2015; Marur e 

Forastiere, 2016). O uso indiscriminado de bebidas alcoólicas, isolado de outros 

fatores, aumenta a chance absoluta de desenvolvimento de CCP em 1-4% (Hashibe 

et al., 2007; Hashibe et al., 2009), especialmente na  hipofaringe (Menvielle et al., 

2004), e o risco é ainda maior quando o uso de álcool está associado ao de tabaco, 

pois estes apresentam efeito sinérgico (Blot et al., 1988; Hashibe et al., 2009; Jemal 

et al., 2011; Rettig e D'souza, 2015). 

Somado a isso, desde a década passada, a infecção pelo papiloma vírus 

humano (HPV), transmitido sexualmente, vem sendo reconhecida também como 

causa primária do CCP, principalmente em orofaringe, o que pode justificar o 

aumento da incidência em pacientes mais jovens (Smith et al., 2004; Lothaire et al., 

2006; Pintos et al., 2008; Jemal et al., 2011; Marur e Forastiere, 2016; Rettig et al., 

2019). Embora existam mais de 100 tipos de HPV, apenas uma minoria é 

considerada de alto risco carcinogênico (Tota et al., 2011), sendo os HPV 16 e 18 
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responsáveis por cerca de 70 a 90% dos casos (Herrero et al., 2003; Gillison et al., 

2008; Gillison et al., 2012; Shaikh et al., 2019).  

A radioterapia (RT) é amplamente utilizada para o tratamento curativo do 

CCP, podendo ser indicada como terapia primária ou adjuvante (Adelstein, 2003; 

Soares et al., 2011). Assim, indivíduos diagnosticados com CCP podem ser tratados 

com cirurgia e/ou RT para controle loco-regional, isolados ou combinados à 

quimioterapia (QT), denominada de quimiorradioterapia (QRT). A escolha da 

modalidade de tratamento é dependente de variáveis do paciente como o sítio 

primário, o estado clínico e a possibilidade de ressecção do tumor (Porto De Toledo 

et al., 2019). Há três razões que justificam o uso concomitante da QT. Esta técnica 

pode ser utilizada no intuito da preservação de órgãos; o quimioterápico também 

pode agir como radiossensilizador, a fim de um melhor controle local e, em alguns 

casos, aumentar a sobrevivência, por potencializar a RT; e ainda, como parte de 

uma abordagem combinada, a QT pode agir sistematicamente na erradicação de 

micrometástases à distância (Nowara e Suwinski, 2007; Seiwert et al., 2007). O uso 

de QRT para pacientes com CCP locais em estágios avançados tem melhorado o 

controle local da doença e a taxa de sobrevida (Lin et al., 2016). 

O tratamento radioterápico, embora muito eficaz e realizado da maneira 

mais conservativa possível, pode levar a efeitos colaterais agudos, geralmente 

reversíveis; e tardios, que por sua vez são frequentemente irreversíveis e crônicos 

(Kielbassa et al., 2006). Os principais efeitos colaterais da RT incluem mucosite, 

trismo, xerostomia, hiposalivação, 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 ou “cárie de 

radiação”, sendo que este tipo de lesão de cárie 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).  

Já foi demonstrado em estudos anteriores que após a RT há degradação de 

colágeno (Springer et al., 2005; Goncalves et al., 2014), desorganização do esmalte 

e da dentina resultando em uma superfície dental amorfa (De Siqueira Mellara et al., 

2014; Goncalves et al., 2014; Arid et al., 2019), presença de fendas e túbulos 

dentinários destruídos e/ou colabados (Goncalves et al., 2014) e alterações da 
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microdureza do esmalte e da dentina (De Siqueira Mellara et al., 2014; Goncalves et 

al., 2014; Lu et al., 2019).  

Ainda, a RT atinge e provoca alterações do esmalte cervical em toda sua 

profundidade, devido à espessura de esmalte reduzida nesta região (Madrid 

Troconis et al., 2017). Em dentes permanentes, submetidos à radiação, nosso grupo 

de pesquisa observou o aumento da atividade das metaloproteinases da matriz na 

junção amelodentinária, tanto na região cervical, como na região de cúspide e de 

fundo do sulco; fato este que pode explicar, em parte, o padrão da “cárie de 

radiação” onde o esmalte parece se destacar da dentina (Queiroz et al., 2019). 

Além dos efeitos colaterais isolados da RT, a combinação de RT e QT pode 

aumentar a incidência e a gravidade da toxicidade aguda desses tratamentos para o 

organismo, diminuindo a qualidade de vida dos pacientes, conforme observado em 

diversos estudos clínicos (Trotti et al., 2003; Murphy, Gilbert, et al., 2007; Murphy, 

Ridner, et al., 2007; Deng et al., 2015). Os efeitos adversos ou toxicidades destes 

tratamentos podem incluir disfagia, dor, xerostomia, mucosite, disgeusia, náuseas, 

alterações no paladar e perda de apetite (Murphy e Gilbert, 2009; Lazarus et al., 

2014; Cohen et al., 2016; Kraaijenga et al., 2016; Eerenstein et al., 2019; Porto De 

Toledo et al., 2019). As sequelas dentais resultantes da QRT são, muitas vezes, 

irreversíveis e embora as consequências imediatas da QRT aos tecidos moles sejam 

bem estabelecidas, pouco ainda se fala sobre os efeitos irreversíveis causados aos 

tecidos dentais (Goho, 1993; Cetiner et al., 2019).  

Os quimioterápicos podem danificar diferentes tecidos orgânicos, inclusive 

os tecidos dentais e periodontais, mucosa e glândulas salivares. Quanto ao impacto 

da QT sobre o desenvolvimento de lesões de cárie, já foi demonstrada correlação 

entre a sua ocorrência, e a incidência de lesões em esmalte, possivelmente 

limitadas ao momento em que a droga foi administrada aos pacientes, o que é 

agravado pelos quadros de vômitos, os quais promovem a intensificação da 

desmineralização do esmalte e a formação da lesão de cárie associada à erosão do 

tecido (Krasuska-Slawinska et al., 2016). A literatura também já demonstrou um 

aumento da predisposição as lesões de cárie em pacientes submetidos a QT 

(Krasuska-Slawinska et al., 2016; Olczak-Kowalczyk et al., 2018). Este aumento na 

predisposição de lesões de cárie pode se dar pelo fato de que durante a QT o pH da 

saliva diminui, o fluxo salivar sofre alterações, além da presença de náuseas e 

vômitos (Hesketh, 2008). Outro fator que pode contribuir para o desenvolvimento de 
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lesões de cárie é a piora da higiene bucal, além da alteração de paladar causada 

pela QT, que pode levar ao consumo de alimentos mais cariogênicos (Kim et al., 

2019; Turcott et al., 2019; Yoshimoto et al., 2019). 

Segundo Buglione et al. (2016) a xerostomia e o trismo, causados tanto pela 

RT quanto pela QT, são complicações que podem aumentar o risco de 

desenvolvimento de lesões de cárie. (Olszewska e Mielnik-Blaszczak, 2016) 

demonstraram forte correlação entre o número de neutrófilos no sangue, durante a 

neutropenia induzida pela quimioterapia, e o número de bactérias cariogênicas 

(Streptococcus mutans e Lactobacillus sp.) presentes na saliva de crianças durante 

a quimioterapia. Neste estudo, pode ser observado que o maior número de bactérias 

cariogênicas na saliva foi encontrado durante a neutropenia severa, a qual é mais 

frequentemente observada no período de nadir, entre o 7º e 21º dias após 

administração de quimioterápico.  

As drogas quimioterápicas são capazes de afetar diretamente as estruturas 

bucais em decorrência da hipossalivação e por ocasionar alterações de citocinas 

pró-inflamatórias tais como IL-1β e TNF-α, sendo esta resposta modulada de acordo 

com os tipos de medicamentos, fatores do paciente e gravidade da doença (Barasch 

e Peterson, 2003; Eghbali et al., 2016). Os agentes radiossensibilizadores derivados 

de platina, principalmente a Cisplatina, são comumente utilizados no tratamento de 

CCP. Estes compostos atuam no metabolismo de DNA e RNA, causando danos 

tumorais por indução da apoptose que é mediada pela ativação dos sinais de 

transdução e nas vias mitocondriais (Katz et al., 2009).  

Além das lesões de cárie, as lesões erosivas podem estar mais presentes 

em pessoas submetidas a QRT, especialmente devido a frequente incidência de 

vômitos e a xerostomia (Jensdottir et al., 2013; Kanzow et al., 2016). 

De acordo com a literatura a QRT provoca essencialmente os mesmos 

efeitos colaterais da RT na cavidade bucal com relação a xerostomia, mucosite e 

infecção como resultado da perda da integridade da mucosa, porém desenvolvidos 

mais rapidamente e, muitas das vezes, mais severos (Jones e Rankin, 2012). Com 

relação as alterações ocasionadas pela QRT no substrato dental, inexistem estudos 

específicos até o momento, demonstrando que esta é uma área que necessita ser 

explorada.  

Atualmente as taxas de sobrevida e de cura do CCP têm aumentado (Cohen 

et al., 2016; Wang, L. et al., 2017), isso se dá em função do diagnóstico precoce da 



Introdução | 27 

doença bem como dos avanços nos tratamentos (Eskiizmir et al., 2016; Tsai et al., 

2016). Em função do aumento da taxa de sobrevida, cada vez mais pacientes 

convivem com os efeitos colaterais pós RT e QRT, sendo que estes podem afetar 

desde a estrutura e morfologia dentária, até dificultar a alimentação e a higiene bucal 

podendo levar ao desenvolvimento de lesões de cárie, além de provocar náuseas e 

vômitos que podem facilitar o desenvolvimento de lesões erosivas. Embora esta seja 

uma área muito importante, a fim de que os profissionais de saúde possam contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com CCP, a mesma é pouco 

explorada. Inexistem estudos na literatura que avaliaram possíveis alterações bucais 

relacionadas ao desenvolvimento da lesão de cárie, lesão de erosão e abrasão, no 

esmalte e dentina coronária, ocasionadas na cavidade bucal tanto pela RT, como 

pela QRT para tratamento do CCP. Estudo de Fillus (2017) demonstrou que 

tratamentos antineoplásicos alteraram a dentina radicular e influenciaram nos 

processos erosivo, carioso e abrasivo.  

Visto a importância deste tema e a escassez de estudos referentes ao 

mesmo, é importante que pesquisas sejam realizadas nesta área, contribuindo para 

sua melhor compreensão e consequentemente para melhoria da qualidade de vida 

dos pacientes que foram submetidos a tratamentos oncológicos.  
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2. PROPOSIÇÃO 
 
Objetivos gerais 

Avaliar as alterações sofridas pelo esmalte e dentina coronária, de dentes 

permanentes, expostos à RT ou QRT, após indução de lesão de cárie e erosão, in 

situ, e a resistência abrasiva à escovação, in vitro. 

 

Objetivos Específicos 
 Por meio de microscopia confocal a laser: 

• Avaliar o perfil de desgaste e degrau formado após indução da lesão 

de cárie, erosão e abrasão; 

• Avaliar a rugosidade superficial da área hígida e da área degradada 

após indução de lesão de cárie, erosão e abrasão; 

• Avaliar o volume perdido após os processos de erosão e DES/RE; 

• Realizar contagem dos túbulos dentinários e medir seus diâmetros 

após indução da lesão de cárie e erosão. 
 Por meio de microdurômetro:  

• Avaliar a microdureza longitudinal inicial e após a indução da 

lesão de cárie. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Este estudo foi previamente submetido à apreciação e aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Processo n° 

61308416.4.0000.5419) (Anexo 1). 

 
Delineamento Experimental 

O presente estudo foi fatorial, com o fator tipo de tratamento em 3 níveis 

[controle (dentes de pacientes que não foram submetidos nem à RT nem à QRT, 

dentes pós RT e pós QRT] e o fator substrato em 2 níveis (esmalte e dentina 

coronária).  

As variáveis de resposta foram de acordo com os testes a serem realizados 

em três fases: a primeira fase foi a análise do processo DES/RE nos substratos 

dentais in situ; a segunda fase a suscetibilidade dos tecidos à erosão in situ; e a 

terceira fase a realização do teste de abrasão in vitro por meio de escovação. Assim, 

as análises quantitativas do estudo foram: o perfil de desgaste, o degrau formado, o 

número e o perímetro dos túbulos dentinários, a rugosidade da superfície, o volume 

de esmalte e dentina perdidos e a microdureza longitudinal inicial e após a indução 

da lesão de cárie.  

 

Seleção dos Dentes 
Foram selecionados dentes extraídos por necessidade estritamente clínica 

ou por perda espontânea, de pacientes com diagnóstico de CEC de CCP, após 

tratamento no Hospital do Câncer de Barretos e Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto, sendo que estes dentes foram doados pelos pacientes, que assinaram um 

termo de doação, ao Biobanco de Dentes da FORP/USP. Todos os procedimentos 

para extração dos dentes foram de responsabilidade dos centros oncológicos 

descritos, e realizados por profissionais habilitados para tratar pacientes com 

necessidades especiais. Após a extração estes dentes foram armazenados em 

recipientes contendo soro fisiológico e mantidos em refrigerador à temperatura de 

aproximadamente 4ºC. 
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Critérios de inclusão: 

• Dentes extraídos de pacientes com diagnóstico de CEC de CCP dos 

sítios primários: cavidade bucal, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe 

e laringe. 

• Os dentes deveriam estar incluídos dentro do campo de RT com 

isodose mínima de 45Gy. 

• QT baseada em platina, e combinada à RT. 

• Necessidade de extração estritamente clínica ou perda espontânea 

dos elementos dentais em um período de, no mínimo, 6 meses após 

a última RT. 

 

Critérios de exclusão: 

• Elementos dentais onde não fosse possível a realização do preparo 

dos espécimes. 

 

Os dentes selecionados foram divididos em grupos de acordo com o 

tratamento antineoplásico a que foram previamente submetidos. Cada grupo teve 

um n=84 fragmentos, para cada uma das fases (Tabela 1). O grupo controle (CO): 

dentes de pacientes que não foram submetidos à RT e/ou QT; grupo RT: dentes de 

pacientes que já concluíram a RT, exclusiva ou adjuvante; grupo QRT: dentes de 

pacientes que já concluíram o tratamento QRT, primário ou adjuvante. 

 
Tabela 1. Distribuição dos espécimes, de acordo com o tratamento antineoplásico a que 

foram previamente submetidos, entre as diferentes fases do estudo 
 Nº de 

fragmentos 
de esmalte 

controle 

Nº de 
fragmentos 
de esmalte 

RT 

Nº de 
fragmentos 
de esmalte 

QRT 

Nº de 
fragmentos 
de dentina 
controle 

Nº de 
fragmentos 
de dentina 

RT 

Nº de 
fragmentos 
de dentina 

QRT 
Indução de 

lesão de cárie 
in situ 

14 14 14 14 14 14 

Indução de 
erosão in situ 14 14 14 14 14 14 

Ensaio de 
abrasão in vitro 14 14 14 14 14 14 
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Confecção dos Espécimes  

Os dentes selecionados para o estudo foram submetidos a limpeza com 

curetas periodontais e profilaxia com pedra pomes e água e escova de Robinson 

montadas em baixa rotação. Após tais procedimentos permaneceram armazenados 

em recipientes contendo soro fisiológico e mantidos em refrigerador à temperatura 

de, aproximadamente, 4ºC, até o início da confecção dos espécimes. Inicialmente os 

dentes foram seccionados 1mm abaixo da junção amelocementária, com disco 

diamantado adaptado em máquina de corte (Miniton, Struers A/S, Copenhagen, 

Dinamarca), sob refrigeração, para separação da raiz e coroa. Posteriormente 

tiveram suas coras seccionadas utilizando disco diamantado sob refrigeração 

acoplado em uma máquina de corte. A coroa foi seccionada obtendo-se fragmentos 

de 3x2x2mm (Figura 1). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Preparo dos espécimes. A: Dente selecionado. B: Secção do dente na máquina de 

corte. C: Planificação do espécime na politriz. D e E: Fragmento nas medidas finais 
(3x2x2mm). F: Fragmento pronto após o polimento. G: Fragmentos separados 
conforme o tipo de substrato e o grupo a qual pertencia. H: Fragmentos esterilizados 
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Os espécimes onde a dentina foi exposta foram planificados e polidos com 

lixas de carbureto de silício (Norton/Saint-Gobain Abrasivos Ltda., Guarulhos- SP, 

Brasil), em politriz (DP-9U2, Struers A/S, Copenhagen, Dinamarca), em baixa 

velocidade, para obter uma superfície plana (Figura 1). A seguir foram lixados em 

politriz com lixas de granulação # 400 a 1200. O polimento dos espécimes foi feito 

com disco de feltro e suspensão de alumina 0,3 e 0,05 μm (Arotec Indústria e 

Comércio, São Paulo/SP, Brasil). Ao final do polimento, os fragmentos foram 

imersos em água deionizada sob ação do ultrassom (Ultrasonic Cleaner T, 

Odontobrás Indústria e Comercio, Ribeirão Preto/SP, Brasil) por 10 minutos para 

lavagem e remoção de resíduos. 

Previamente à confecção dos dispositivos intrabucais, a serem utilizados 

pelos voluntários, os fragmentos dentais foram esterilizados em autoclave (Dominici 

et al., 2001; Nogueira, 2010; Sandhu et al., 2012) (Figura 1). 
Ressalta-se que os espécimes de esmalte e dentina que foram incluídos nos 

dispositivos intrabucais, tiveram metade da sua superfície exposta a cavidade bucal 

(área experimental) e a outra metade recoberta por resina composta 

fotopolimerizável (Filtek™ Z350, 3M ESPE, USA) (área controle), adaptando a 

técnica proposta por (Faraoni-Romano et al., 2009). Na lateral dos fragmentos foi 

realizada uma marcação para possibilitar a diferenciação das duas áreas quando a 

resina fosse removida para as análises posteriores. 

 Os fragmentos destinados para a fase in vitro foram fixados, com cola quente, 

em dispositivos de resina acrílica. Cada dispositivo de resina acrílica possuía 6 

fragmentos, distribuídos aleatoriamente, sendo um de cada grupo do estudo, de 

ambos substratos.  
 
Seleção dos voluntários para a realização das fases in situ  

Foram selecionados 14 voluntários para cada fase, de ambos os sexos, 

residentes em Ribeirão Preto, não vulneráveis, com idade entre 18 e 35 anos, 

esclarecidos, com disponibilidade de tempo para comparecer à Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto nos horários previamente agendados e que foram 

orientados sobre a metodologia do trabalho, seus riscos e benefícios. Após 

receberem estas informações assinaram um “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” concordando em participar e colaborar com a execução do trabalho. 

Previamente ao início da execução do experimento, os voluntários foram submetidos 
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à anamnese e exame clínico e não deveriam apresentar doenças sistêmicas, não 

deveriam utilizar medicamentos que alterassem o fluxo salivar. Foram excluídos da 

amostra ainda gestantes e lactantes, fumantes e indivíduos previamente submetidos 

à RT ou QT. 

Cada voluntário selecionado teve suas arcadas superior e inferior moldadas 

com hidrocolóide irreversível (Jeltrate Tipo II, Dentsply Indústria e Comércio Ltda., 

Petrópolis, RJ, Brasil), sendo os moldes obtidos vazados com gesso tipo pedra 

(Herodent, Vigodent S/A Ind. Com., Rio de Janeiro, RJ, Brasil) obtendo-se, assim, os 

modelos de trabalho para a confecção dos dispositivos intrabucais, os quais foram 

confeccionados com resina acrílica autopolimerizável (Jet, Artigos Odontológicos 

Clássico Ltda., São Paulo, SP, Brasil). Foram preparados nichos de superfície para 

a fixação dos fragmentos de esmalte e dentina, e cada fragmento foi isolado com 

resina composta deixando apenas a metade da superfície externa exposta. 

Foi realizada a calibração dos voluntários, para higienização do dispositivo e 

da cavidade bucal, além disso foi padronizada a utilização da escova dental (Colgate 

Professional Lab Series, Colgate Palmolive Industrial LTDA®), fio dental (Colgate 

Total, Colgate Palmolive Industrial LTDA®) e dentifrício fluoretado (Colgate Total 12 

Professional Clean, Colgate Palmolive Industrial LTDA®), fornecidos pelos 

pesquisadores (Figura 2). Os voluntários receberam as orientações a serem 

seguidas, em cada fase, verbalmente e por escrito, juntamente com o kit para 

higienização da cavidade bucal. Após este período, foi verificada a adaptação 

intrabucal dos dispositivos e os ajustes necessários foram realizados.  

 
 
Figura 2. Kit fornecido pelos pesquisadores para padronização da higiene bucal dos voluntários, e 

orientações a serem seguidas por impresso 
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1ª fase – Indução de lesão de cárie in situ  
Nesta fase os fragmentos foram fixados 2,0mm abaixo da superfície da 

resina e cobertos por uma tela plástica que permitiria o acúmulo de biofilme e placa 

bacteriana sobre os mesmos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. A: Fragmento com a área controle isolada por meio de resina composta, deixando 

exposta apenas a área experimental. B: Moldagem do voluntário. C: Modelo de gesso 
obtido para confecção do dispositivo intrabucal. D: Dispositivo intrabucal em posição no 
modelo de gesso. F: Placa em posição na cavidade bucal do voluntário. G: Sacarose e 
conta gotas entregue aos voluntários. H: Microscópio confocal a laser, onde foram 
realizadas as análises 
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Foram utilizados 42 fragmentos de esmalte e 42 fragmentos de dentina 

coronária, aleatoriamente distribuídos entre os 14 voluntários, sendo que cada placa 

continha uma amostra de cada grupo, ou seja, todos voluntários receberam 

fragmentos de dentes submetidos a RT, a QRT e dentes que não foram submetidos 

a nenhum tipo de tratamento. Cada fragmento apresentava uma área controle e uma 

área experimental, como descrito anteriormente. 

Os voluntários utilizaram os dispositivos intrabucais por 24 horas, 

previamente ao início dos desafios, para que houvesse a formação da película 

adquirida e para que se adaptassem ao dispositivo, sendo realizados os ajustes 

necessários nesse período. 

Após esse período de adaptação e formação da película adquirida, o 

dispositivo foi utilizado por 14 dias, e os voluntários foram instruídos e calibrados 

quanto a aplicação da solução de sacarose 20% em cada fragmento 6 vezes ao dia 

em horários pré-estabelecidos (Pecharki et al., 2005; Rodrigues et al., 2006). Os 

voluntários também foram orientados a aguardar 1 minuto após o desafio para 

retornar o dispositivo à cavidade bucal e a realizar higienização do dispositivo 

intrabucal apenas na porção que ficava em contato com o palato, somente com 

escova dental, sem utilizar dentifrício. Após os 14 dias de desafio cariogênico, as 

resinas dos fragmentos foram removidas e estes submetidos às análises. 

 
2ª fase – Indução de erosão in situ  

Nesta fase os fragmentos foram fixados a 0,5mm abaixo da superfície da 

resina (Benelli et al., 1993; Hara et al., 2003) (Figura 4). 

Foram utilizados 42 fragmentos de esmalte e 42 fragmentos de dentina 

coronária, aleatoriamente distribuídos entre os 14 voluntários, sendo que cada placa 

continha uma amostra de cada grupo, ou seja, todos voluntários receberam 

fragmentos submetidos a RT, a QRT e dentes que não foram submetidos a nenhum 

tipo de tratamento. Cada fragmento apresentava uma área controle e uma área 

experimental, como descrito anteriormente. 

Os voluntários utilizaram os dispositivos intrabucais por 24 horas 

previamente ao início dos desafios, para que houvesse a formação da película 

adquirida e para que se adaptassem ao dispositivo, sendo realizados os ajustes 

necessários nesse período. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. A: Fragmento com a área controle isolada por meio de resina composta, deixando 

exposta apenas a área experimental. B: Moldagem do voluntário. C: Modelo de gesso 
obtido para confecção do dispositivo intrabucal. D: Dispositivo intrabucal utilizado na 
fase de indução de erosão, onde os fragmentos foram fixados a 0,5mm abaixo da 
superfície da resina. E: Placa em posição na cavidade bucal do voluntário. F:  50mL de 
refrigerante à base de Cola para imersão dos dispositivos intrabucais. G: Água no copo 
dosador. H: Microscópio confocal a laser, onde foram realizadas as análises 
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Após esse período de adaptação e formação da película adquirida, o 

dispositivo foi utilizado por 6 dias. Para o desafio erosivo, os voluntários foram 

calibrados para realizar a imersão do dispositivo intrabucal em 50mL de refrigerante 

à base de Cola (pH 2,6), em temperatura ambiente, em um copo dosador fornecido 

pelos pesquisadores sob agitação por 20 segundos, 6 vezes ao dia, durante 6 dias, 

sendo a solução trocada a cada desafio. Os voluntários foram orientados a escoar o 

refrigerante e aguardar 1 minuto após o desafio para então fazer a imersão do 

dispositivo em água, no copo dosador, sob agitação por 20 segundos. A seguir, o 

dispositivo era recolocado na cavidade bucal. Os voluntários também foram 

orientados a realizar higienização do dispositivo intrabucal apenas na porção que 

ficava em contato com o palato, somente com escova dental, sem utilizar dentifrício. 

Após os 6 dias de desafio erosivo as resinas dos fragmentos foram removidas e 

estes submetidos às análises. 

 

3ª fase – Ensaio de abrasão in vitro  
Para avaliação da abrasão foram utilizados 42 fragmentos de esmalte e 42 

fragmentos de dentina coronária, ou seja, 14 fragmentos de cada grupo (CO, RT e 

QRT). Cada fragmento apresentava uma área controle e uma área experimental, 

como descrito anteriormente. 

A abrasão dentinária foi realizada por meio de uma máquina de escovação 

(Biopdi, São Carlos, SP, Brasil) e para leitura dos resultados, foi empregado o 

microscópio confocal a laser. Para o ensaio, foram utilizadas escovas ultramacias 

(Colgate Professional Lab Series, Colgate Palmolive Industrial LTDA) com seus 

cabos removidos para proporcionar o encaixe das cabeças das escovas nas sapatas 

da máquina de escovação. Foi utilizada uma escova por bloco de espécime. 

As unidades experimentais foram alinhadas de modo que as cabeças das 

escovas deslocassem paralelamente às suas superfícies, percorrendo um curso 

correspondente a 3,8cm em um movimento de vaivém horizontal. Foram escovados 

oito blocos simultaneamente, onde cada cabeça de escovação foi carregada com 

um peso de 200g, percorrendo horizontalmente 20mm, a uma velocidade de 4,5 

movimentos por segundo (Figura 5). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. A: Fragmento com a área controle isolada por meio de resina composta, deixando 

exposta apenas a área experimental. B: Máquina de escovação. C: Corpos de prova 
em posição e cabeças das escovas nas sapatas da máquina de escovação D: Corpos 
de prova sendo escovados na maquina de escovação. E: Microscópio confocal a laser, 
onde foram realizadas as análises 
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Os espécimes foram escovados num total de 10.000 ciclos, o equivalente a 
um ano de escovação (Goldstein e Lerner, 1991; Yuan et al., 2018). Um volume de 
10g de dentifrício (Colgate Total 12 Professional Clean, Colgate Palmolive Industrial 
LTDA®) foi diluído em 20ml de água destilada (proporção 1:2, em peso) e 
igualmente vertido com seringa plástica (10ml de solução) em cada cuba sobre os 
fragmentos em uma frequência de 0,4ml em intervalos de dois minutos. 

Após o término do teste, os corpos de prova foram descolados do dispositivo 
de resina acrílica, as resinas que cobriram a área controle foram retiradas, e os 
fragmentos foram lavados em água corrente e limpos por ultrassom e água 
deionizada durante 10 minutos. Os fragmentos foram levados ao microscópio 
confocal a laser para serem realizadas as análises de perfil de desgaste, degrau 
formado, rugosidade superficial e volume perdido. 

 
Análises realizadas 

Para os testes de DES/RE e erosão foram realizadas as análises de perfil de 
desgaste, degrau formado, número e perímetro dos túbulos dentinários, rugosidade 
da superfície e volume de esmalte e dentina perdidos (Prada-Lopez et al., 2016). 
Também foi realizada a microdureza longitudinal para a fase de indução de lesão de 
cárie. Já para o teste de abrasão foi analisado o perfil de desgaste, degrau formado 
e rugosidade da superfície (Derceli et al., 2013). 

Inicialmente a resina composta que protegia a área controle foi removida, os 
fragmentos foram lavados em água corrente e limpos por ultrassom e água 
deionizada durante 10 minutos, e após secagem foram posicionados paralelamente 
à mesa do microscópio e observados em microscópio confocal a laser, para captura 
e análise das imagens para obtenção dos dados. Para cada análise foram obtidas 
imagens específicas, com aumento apropriado para a análise a ser realizada. As 
análises realizadas foram adaptadas de (Derceli et al., 2013). 

• Perfil de desgaste e degrau formado (para as três fases): Para esta análise os 
espécimes foram posicionados na base do microscópio confocal a laser (Olympus 
LEXT OLS4000®), e com auxílio de objetivas de 10x de aumento foram obtidas 
imagens com 216x de aumento de cada espécime. A imagem englobava uma 
região de referência não exposta (1/3), e uma região exposta (2/3). O perfil de 
desgaste e degrau formado da área não-exposta/ área exposta foram 
determinados a partir da área de referência. Ao todo foram realizadas 10 leituras 
de cada espécime para cada uma das diferentes análises. Os dados foram 
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obtidos por meio do software específico (Olympus, LEXT OLS4000) em 
micrometros (μm) (Figura 6). 

 
Figura 6. Exemplificação da análise do perfil de desgaste (A) e degrau formado (B) no microscópio 

confocal a laser 

 
 

• Rugosidade da superfície (para as três fases): Foram obtidas imagens com 

216x de aumento para mensurar a rugosidade da inicial e final de cada 

espécime, em uma região padronizada. Em cada imagem foi calculada a 

rugosidade superficial - Sa (μm) baseada na diferença entre a Sa da área não 

exposta (referência) e da área exposta (experimental) por meio da seleção da 

área de interesse (Figura 7). 
 

Figura 7. Exemplificação da análise de rugosidade superficial, no 
microscópio confocal a laser 
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• Volume de substrato perdido (primeira e segunda fases): Para determinar o 

do volume perdido durante os processos de erosão e DES/RE foi traçado um 

plano englobando uma região referência de área não exposta (1/3) e um plano 

englobando a região de área exposta (2/3) de forma que toda a estrutura perdida 

abaixo do plano de referência foi calculada em μm3. Foi empregada a razão do 

volume de estrutura perdida (µm3) pela área (µm2) degradada, para a análise dos 

dados (Figura 8). 
 

Figura 8. Exemplificação da análise de volume perdido, no microscópio 
confocal a laser 

 
 

• Número e perímetro dos túbulos dentinários (primeira e segunda fases): As 

análises foram baseadas na diferença inicial e final do número e perímetro do 

lúmen dos túbulos dentinários. Para isso foram obtidas imagens de 2131x de 

aumento da amostra inicial em uma região padronizada da dentina e após o 

desafio. Todas as imagens foram realizadas na mesma região antes e depois. 

Por meio do software OLS 4000 foram localizados os túbulos em cada imagem e 

realizado o cálculo de número de túbulos, a área (μm²) e o perímetro (μm) do 

lúmen dos túbulos (Figura 9). 
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Figura 9. Exemplificação da análise de contagem do número e perímetro dos túbulos dentinários, no 
microscópio confocal a laser 

 
 

• Microdureza longitudinal (primeira fase): Após a indução de lesão de cárie os 

espécimes foram submetidos ao teste de microdureza. Para esta análise os 

espécimes foram incluídos em resina acrílica e seccionados longitudinalmente e 

então lixados com lixas de granulação 400, 600 e 1200 e polidos em alumina. Foi 

utilizado um microdurômetro (HMV2000; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) 

com 25gf de força aplicada por 10 segundos para esmalte e por 20 segundos 

para dentina. Os espécimes foram fixados individualmente no dispositivo, 

utilizando o paralelômetro, de maneira que a superfície ficasse plana e 

perpendicular à ponta do microdurômetro, e as endentações foram feitas nas 

profundidades de 20, 40, 60, 100 e 150mm da superfície na mesma direção. As 

endentações foram realizadas nas áreas controle e experimental, sendo utilizada 

para a análise estatística o valor da diferença entre as áreas (Figura 10).  
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Figura 10. Exemplificação da análise de microdureza, no microdurômetro 

 
 

Análise dos Dados 
Os dados obtidos pelos métodos quantitativos foram avaliados previamente 

para avaliação da distribuição por meio do teste de normalidade D’Agostino-

Pearson. Dados que apresentaram distribuição normal e homogênea foram 

analisados pelos testes paramétricos ANOVA de uma via, ANOVA de duas vias, 

ANOVA de uma via para medidas repetidas, ANOVA de duas vias para medidas 

repetidas e teste t pareado. Para os dados que não apresentaram distribuição 

normal, empregou-se o teste de Kruskal-Wallis e o Teste dos Postos de Sinais de 

Wilcoxon. Toda as análises realizadas (testes e pós testes) foram indicadas como 

nota de rodapé das tabelas na seção de resultados. O nível de significância adotado 

foi de 5%. 
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4. RESULTADOS 
 

1ª Fase – Indução de Lesão de Cárie in situ 
Esmalte 

Na análise dos dados foi observado comportamentos muito semelhantes 

para a maioria das propriedades analisadas. Para o perfil de desgaste pode-se 

observar que os dois tratamentos antineoplásicos apresentaram comportamento 

semelhante entre si e com o controle (p=0,79) (Tabela 2).  Para o degrau formado 

observou-se a mesma tendência em relação a todos os grupos (p= 0,614) (Tabela 

2).  
Tabela 2. Média e desvio padrão dos grupos para perfil de 

desgaste, degrau formado, em µm, para indução de 
lesão de cárie no esmalte 

 Perfil de desgaste Degrau formado 
Controle 2,48 ± 1,32  1,84 ± 0,62 

QRT 2,77 ± 0,94 1,75 ± 0,45 
RT 2,74 ± 1,27 1,95 ± 0,55 

p-valor 0,79 0,614 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via para 
medidas repetidas, seguida pelo Pós Teste de Tukey para perfil de desgaste; 
Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via, seguida pelo 
Pós Teste de Tukey para degrau formado. 

 

Para a rugosidade também verificou-se a mesma tendência em relação a 

todos os grupos (p=0,56) (Tabela 3) 

 

Tabela 3.  Média e desvio padrão dos grupos para rugosidade superficial, em µm, para indução de 
lesão de cárie no esmalte 

Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via seguido pelo Pós Teste de Tukey e comparação 
entre rugosidade inicial e final por meio do Teste t Pareado. 

 

Na análise do volume perdido observou-se comportamento distinto conforme 

o tipo de tratamento antineoplásico. A RT proporcionou maior perda quando 

comparada a QRT, sendo esta diferença estatisticamente significante (p=0,03), 

contudo os dois tratamentos apresentaram-se semelhantes ao controle (Tabela 4) 

 

 Rugosidade 
Inicial 

Rugosidade 
Final 

Rugosidade 
superficial (diferença) 

p-valor 

Controle 1,20 ± 0,45 1,28 ± 0,59 0,08 ± 0,74 0,68 
QRT 1,25 ± 0,64 1,19 ± 0.062 -0,06 ± 0,84 0,78 
RT 1,50 ± 0,75 1,26 ± 0,67 -0,24 ± 0,79 0,28 

p-valor 0,74 0,40 0,56  
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Tabela 4. Média e desvio padrão dos grupos para área e volume perdidos e razão da área pelo 
volume, em µm, para indução de lesão de cárie no esmalte 

 Área (108m2) 
Volume 
(106um3) 

Razão da área  
por volume 

Controle 2,39 ± 3,12 13,3 ± 13,3 ab 9,58 ± 9,22 ab 
QRT 1,12 ± 2,80 7,81 ± 10,8 b 5,38 ± 6,95 b 
RT 5,76 ± 8,18 22,4 ± 20,5 a 15,12 ± 12,54 a 

p-valor 0,07 0,04 0,03 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via para medidas repetidas, seguido pelo Pós Teste de 
Holm-Sidak. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante. 
 

Para a microdureza longitudinal observa-se que todos os tratamentos 

apresentaram valores semelhantes ao controle de modo geral [C = RTX (p=0.332); 

C = QRT (p=0.627); QRT = RTX (p=0.732)], bem como, em todas as profundidades 

analisadas (Tabela 5). Analizando a microdureza antes e após o desafio o observou 

que para todos os grupos e profundidades a dureza final foi estatisticamente inferior 

ao inicial. (Tabela 5) 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5. Média e desvio padrão dos grupos para a microdureza inicial e final, e porcentagem de perda entre a microdureza inicial e final após indução de 

lesão de cárie em esmalte 

Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Duas Vias para medidas repetidas, seguida pelo Pós Teste de Tukey, para microdureza 

 
 
 
 
 

 CONTROLE QRT RTX 

Profundidade
em mm 

Inicial Final % p valor Inicial Final % p valor Inicial Final % p valor 

20 211,77 ± 53,75 42,62 ± 14,33 21,82 ± 10,25 <0,001 151,33 ± 62,57 20,25 ± 19,95 21,10 ± 14,39 <0,001 174,79 ± 80,53 31,34 ± 15,15  20,18 ± 11,05 <0,001 

40 183,43 ± 55,33 68,34 ± 74,09 39,39 ± 38,11 <0,001 133,47 ± 34,73 40,87 ± 37,17 31.34 ± 28,30 <0,001 177,16 ± 69,34 38,86 ± 19,09 24,70 ± 14,37 <0,001 

60 166,77 ± 55,97 87,00 ± 79,68 55,68 ± 45,45 <0,001 117,75 ± 40,63 49,56 ± 37,44 40,27 ± 24,23 <0,001 157,38 ± 59,23 50,11 ± 20,92 35,53 ± 19,05 <0,001 

100 173,92 ± 94,15 95,55 ± 63,42 56,77 ± 22,97 <0,001 132,15 ± 78,07 71,06 ± 66,34 49,81 ± 23,81 <0,001 159,67 ± 54,17 65,25 ± 47,13 45,23 ± 28,26 <0,001 

150 170,62 ± 89,69 96,45 ± 63,02 61,04 ± 27,72 0,001 122,27 ± 54,88 77,57 ± 50,75 60,70 ± 22,44 <0,001 141,55 ± 55,70 77,75 ± 36,43 60,08 ± 27,15 <0,001 
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Dentina 
Na dentina observa-se semelhança de valores para os diferentes 

tratamentos entre si e com o controle para a maioria das propriedades analisadas. 
Para o perfil de desgaste pode-se observar que os dois tratamentos antineoplásicos 
apresentaram comportamento semelhante entre si e com o controle (p=0.93) (Tabela 
6).  Para o degrau observou-se a mesma tendência em relação a todos os grupos 
(p=0,49) (Tabela 6). 

  
Tabela 6. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos para perfil de desgaste, 

degrau formado, em µm, para indução de lesão de cárie na dentina 
 Perfil de desgaste Degrau formado 

Controle 0,89 (0,58 – 1,55) 0,97 (0,71 – 1,34) 
QRT 0,95 (0,52 – 1,20) 1,16 (0,47 – 3,23) 
RT 0,79 (0,65 – 1,12) 1,33 (6,86 – 2,08) 

p-valor 0,93 0,49 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de Dunn 
 

Para a rugosidade também verificou-se a mesma tendência em relação a 

todos os grupos (p=0,90), e houve aumento da rugosidade final para todos os 

grupos (p<0,001) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Média e desvio padrão dos grupos para rugosidade superficial, em µm, para indução de 
lesão de cárie na dentina 

 Rugosidade 
Inicial 

Rugosidade 
Final 

Rugosidade 
superficial (diferença) 

p-valor 

Controle 0,23 ± 0,10 0,67 ± 0,42 0,44 ± 0,39 p<0,001 
QRT 0,20 ± 0,11  0,69 ± 0,59 0,49 ± 0,58 p<0,001 
RT 0,20 ± 0,14 0,63 ± 0,32 0.42 ± 0,35 p<0,001 

p-valor 0,81 0,34 0,90  
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via seguido pelo Pós Teste de Tukey e comparação 
entre rugosidade inicial e final por meio do Teste t Pareado. 

  

Na análise do volume perdido observa-se comportamento semelhantes 

independentemente do tipo de tratamento antineoplásico (p=0.355) e os dois 

tratamentos apresentaram-se semelhantes ao controle (Tabela 8) 
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Tabela 8. Média e desvio padrão dos grupos para área e volume perdidos e razão da área pelo 
volume, para indução de lesão de cárie no esmalte 

 Área (108m2) 
Volume 
(107um3) 

Razão da área  
por volume 

Controle 2,39 ± 3,12 1,42 ± 1,3 8,60 ± 818 
QRT 1,12 ± 2,8 1,24 ± 3,11 7,31 ± 17,60 
RT 5,7 ± 8,18 1,03 ±0, 99 6,45 ± 6,17 

p-valor 0,07 0,26 0,355 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via para medidas repetidas. 

 

Para a microdureza longitudinal observa-se que todos os tratamentos 

apresentaram valores semelhantes ao controle de modo geral [C = RTX (p=0.107); 

C = QRT (p=0,257); QRT = RTX (p=0.875)], bem como, em todas as profundidades 

analisadas (Tabela 9). Analisou-se a dureza antes e após o desafio o observou que 

para todos os grupos e profundidades a dureza final foi estatisticamente inferior ao 

inicial (Tabela 9). 

 
 



 

 
 

 

 

  Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Duas Vias para medidas repetidas, seguida pelo Pós Teste de Tukey, para microdureza 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Média e desvio padrão dos grupos para a microdureza inicial e final, e porcentagem de perda entre a microdureza inicial e final após indução 
de lesão cárie em dentina 

 CONTROLE QRT RTX 

Profundidade 
em mm 

Inicial Final % p valor Inicial Final % p valor Inicial Final % p valor 

20 54,17 ± 9,04 16,80 ± 7,21 31,07 ± 12,02 <0,001 40,71 ± 12,00 16,15 ± 3,31 42,02 ± 11,90 <0,001 43,90 ± 17,31 14,06 ± 5,30 35,21 ± 15,09 <0,001 

40 49,57 ± 10,74 21,62 ± 10,16 43,64 ± 18,09 <0,001 41,80 ± 9,12 18,24 ± 3,15 45,31 ± 11,70 <0,001 40,02 ± 13,39 17,08 ± 7,65 44,67 ± 17,24 <0,001 

60 44,39 ± 13,20 22,80 ± 8,93 52,32 ± 17,66 <0,001 44,61 ± 11,78 23,78 ± 6,11 54,84 ± 12,97 <0,001 37,52 ± 8,71 20,21 ± 8,32 53,79 ± 16,71 <0,001 

100 44,82 ± 14,83 24,12 ± 9,17 56,76 ± 21,75 <0,001 42,90 ± 8,69 29,88 ± 6,20 70,60 ± 12,11 <0,001 38,37 ± 7,31 21,73 ± 6,62 57,21 ± 14,75 <0,001 

150 46,87 ± 17,47 28,40 ± 7,78 64,08 ± 19,28 <0,001 41,89 ± 8,81 32,39 ± 6,00 78,73 ± 14,90 <0,001 40,92 ± 9,21 27,38 ± 8,26 67,22 ± 14,40 <0,001 
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Com relação aos túbulos dentinários observamos diferença apenas no 

número de túbulos (p=0,004). A RT apresentou o menor número de túbulos 

inicialmente, porém este não variou estatisticamente entre antes e depois do desafio 

(p=0,971).  Os grupos C e QRT foram semelhantes entre si nos dois tempos, porém 

na comparação entre os tempos tanto o QRT (p=0,004) como o controle (p=0,001) 

diminuíram significantemente a contagem (Tabela 10). 
 
Tabela 10. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos, e % de variação do número de túbulo 

para indução de lesão de cárie na dentina  
 Nº túbulos 

Inicial Final % p-valor 
Controle 7,8 (7,5 – 139,3) b 6 (3,25 – 16,25) 19 (3,75 0 40,5) b  0,001 

QRT 68,5 (55,75 – 116) b 8 (3,75 – 59,75) 21 (2,75 – 89,75) b  0,004 
RT 4 (3 – 9,5) a 5,5 (1,75 – 9,25) 110 (33 – 225) a  0,971 

p-valor p<0,001 0,23 0,004  
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de Dunn. Comparação entre 
número de túbulos inicial e final por meio do Teste dos Postos de Sinais de Wilcoxon. 

 
Porém, para o perímetro dos túbulos observamos que não houve diferença 

significante entre os grupos, independentemente do tempo analisado, não havendo 

variação entre os tempos. (p=0,93). (Tabela 11) 

 
Tabela 11. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos, e % de variação do perímetro dos 

túbulos, para indução de lesão de cárie na dentina 

Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de Dunn. Comparação entre 
perímetros dos túbulos inicial e final por meio do Teste dos Postos de Sinais de Wilcoxon.  
 
2ª Fase – Indução de Erosão in situ 
Esmalte 

Para o perfil de desgaste pode-se observar que a QRT foi significantemente 

maior quando comparada ao controle (p=0,01), porém não foi diferente da RT, 

(Tabela 12).  Para o degrau formado observou-se a mesma tendência em relação a 

todos os grupos (p= 0,42) (Tabela 12).  

 Perímetro túbulos 
 Inicial Final % p-valor 
Controle 11,5 (9,75 – 17,5) 13 (10,75 – 14,25) 89 (74,75 – 135,8) 0,324 
QRT 14,50 (9,5 – 20,5) 13 (9,75 -20,5) 105,5 (74 - 137) 0,711   
RT 14 (11,75 – 17,25) 14,5 (10,5 – 19,25) 93 (75 – 137,3) 0,851 
 0,59 0,72 0,93  
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Tabela 12. Média e desvio padrão dos grupos para perfil de desgaste, 
degrau formado, em µm, para indução de erosão no 
esmalte 

 Perfil de desgaste Degrau formado 
Controle 2,47 ± 2,73 a 3,03 ± 3,80 

QRT 2,99 ± 1,32 b 2,04 ± 0,70 
RT 2,94 ± 1,66 ab 1,76 ± 0,51 

p-valor 0,01 0,42 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via para medidas 
repetidas, seguida pelo Pós Teste de Tukey para perfil de desgaste; Comparação entre 
os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via seguida pelo Pós Teste de Tukey para 
degrau formado. 

 

Para a rugosidade no esmalte após indução de erosão houve diferença na 

rugosidade final entre a RT e a QRT (p<0,001), onde a RT apresentou menores 

valores, porém não houve diferença entres os tratamentos e o grupo controle. 

Também foi possível verificar diferença estatisticamente significante da rugosidade 

inicial e final apenas na RT (p=0,01), e a diferença da rugosidade inicial e final da RT 

foi significantemente diferente da QRT e do controle (p=0,002) (Tabela 13) 

 

Tabela 13. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos para rugosidade superficial, para indução 
de erosão no esmalte 

 Rugosidade 
Inicial 

Rugosidade 
Final 

Rugosidade 
superficial (diferença) 

p-valor 

Controle 0,83 (0,75 – 1,06) 1,10 (0,82 – 1,45) ab 0,12 (-0,06 – 0,39) b 0,06 
QRT 1,43 (0,88 – 1,74) 1,58 (1,02 – 1,96) a 0 (0 – 0,72) b 0,12 
RT 1,07 (0,81 – 1,5) 0,68 (0,62 – 0,92) b -0,36 (-0,87 – 0,08) a 0,01 

p-valor 0,06 p<0,001 0,002  
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de Dunn. Comparação entre 
rugosidade inicial e final por meio do Teste dos Postos de Sinais de Wilcoxon. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante. 

 
Na análise do volume perdido não observou-se comportamento distinto entre 

os grupos (p=0,12) (Tabela 14) 
 

Tabela 14. Média e desvio padrão dos grupos para área e volume perdidos e razão da área pelo 
volume, para indução de erosão no esmalte 

 Área (109um2) 
Volume 
(107um3) 

Razão da área 
por volume 

Controle 7,94 ±8,5 9,54± 5,32 58,68 ± 29,43 
QRT 8,18 ±10,18 9,90 ± 6,94 57,91 ± 38,20 
RT 2,59 ±1,69 5,94± 2,23 39,01 ± 13,81 

p-valor 0,10 0,08 0,12 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via para medidas repetidas, seguido pelo Pós Teste de 
Holm-Sidak.  
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Dentina 
Tanto para o perfil de desgaste, quanto para o degrau formado não houve 

diferença esteticamente significante entre os grupos (p=0,06 e p=0,43, 

respectivamente) (Tabela 15). 
 

Tabela 15. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos para perfil de 
desgaste e degrau formado, em µm, para indução de erosão 
na dentina 

 Perfil de desgaste Degrau formado 
Controle 1,40 (1.06 – 1,70) 1,43 (1,42 – 1,57) 

QRT 1,31 (1,15 – 1,45) 1,17 (0,88 – 1,55) 
RT 1,42 (1,22 – 1,78) 1,28 (0,84 – 1,60) 

p-valor 0,06 0,43 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis. 

 

Para a rugosidade na dentina após indução de erosão houve diferença 
significante entre as diferenças de rugosidade inicial e final entre RT e os demais 
grupos (p<0,001). A rugosidade inicial entre os grupos não apresentou diferença 
(p0,87), porém a rugosidade final da RT foi significantemente mais alta em relação a 
QRT e ao controle (p<0,001) (Tabela 16). 
 

Tabela 16. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos para rugosidade superficial, para indução 
de erosão na dentina 

 
Rugosidade 

Inicial 
Rugosidade 

Final 
Rugosidade 

superficial (diferença) 
p-valor 

Controle 0,34 (0,2 – 0,44) 0,73 (0,58 – 0.85) b 0,37 (0,24 – 0,54) b p<0,001 
QRT 0,28 (0,17 – 0,57) 0,7 (0,64 – 0,84) b 0,39 (0,13 – 0,58) b p<0,001 
RT 0,27 (0,22 – 0,42) 1,28 (0,9 – 1,59) a 0,98 (0,54 – 1,24) a p<0,001 

p-valor 0,87 p<0,001 p<0,001  
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de Dunn. Comparação entre 
rugosidade inicial e final por meio do Teste dos Postos de Sinais de Wilcoxon. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante. 

 
 Na análise do volume perdido, a QRT apresentou valores mais 

elevados em comparação a RT e ao controle (p=0,04), que foram semelhantes entre 

si (Tabela 17) 
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Tabela 17. Média e desvio padrão dos grupos para área e volume perdidos e razão da área pelo 
volume, em µm, para indução de lesão de cárie na dentina 

 Área (108um2) Volume (107um3) 
Razão da área  

por volume 
Controle 5,13 ± 6,74 b 2,61± 1,37 15,71 ± 8,10 ab 

QRT 9,28 ± 1,2 a 3,38± 2,07 20,45 ± 12,29 a 
RT 3,03 ± 2,44 b 2,01 ± 0,99 12,45 ± 5,96 b 

p-valor 0,01 0,07 0,04 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via para medidas repetidas, seguido pelo Pós Teste de 
Holm-Sidak.  

 

Com relação aos túbulos dentinários a RT apresentou diferença da QRT e 

do controle (p=0,03), sendo que estes foram semelhantes entre si (Tabela 18). 

Todos os grupos apresentaram diferença na contagem de túbulos inicial e final, 

entretanto a RT apresentou a maior diferença (p<0,001) (Tabela 18) 
 

Tabela 18. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos, e % de variação do número de túbulo 
para indução de erosão na dentina  

 Nº túbulos 
Inicial Final % p-valor 

Controle 92 (75 – 114)  142 (97 – 242) 170 (115 – 389) b 0,03 
QRT 83 (62 – 106) 145 (96 – 177) 158 (125 – 207) b 0,003 
RT 44 (9 -64) 170 (55 – 282) 611 (222 – 821) a p<0,001 

p-valor 0,06 0,98 0,03  
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de Dunn. Comparação entre 
número de  túbulos inicial e final por meio do Teste dos Postos de Sinais de Wilcoxon. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante. 
 

Para o perímetro dos túbulos observamos que o grupo QRT não apresentou 

diferença nos perímetro iniciais e finais (p=0,64), enquanto que o grupo controle e o 

RT apresentaram diferença (p=0,02) (Tabela 19) 
 

Tabela 19. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos, e % de variação do perímetro dos 
túbulos, para indução de erosão na dentina 

 Perímetro túbulos 
 Inicial Final % p-valor 

Controle 10 (8 – 12) b 12 (6 – 13) 133 (100 – 368) 0,02 
QRT 15 (3 – 25) a 13 (11-18) 97 (61 – 173) 0,64 
RT 13 (9 – 17) ab 21 (15 – 27) 155 (84 – 248) 0,02 

p-valor 0,003 0,14 0,15  
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de Dunn. Comparação entre 
perímetros dos túbulos inicial e final por meio do Teste dos Postos de Sinais de Wilcoxon. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante. 
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3ª Fase – Ensaio de Abrasão in vitro 
Esmalte 

Para o perfil de desgaste pode-se observar que a QRT foi significantemente 

menor quando comparada aos demais grupos (p=0,03) (Tabela 20). Para o degrau 

formado foi possível observar que a RT apresentou valores significantemente 

menores quando comparada ao controle e a QRT (p= 0,002) (Tabela 20).  
 
Tabela 20. Média e desvio padrão dos grupos para perfil de desgaste, 

degrau formado, em µm, abrasão no esmalte 
 Perfil de desgaste Degrau formado 

Controle 2,14 ± 0,90 b 15,38 ± 10,50 b 
QRT 1,99 ± 0,96 a 7,46 ± 10,57 b  
RT 2,87 ± 0,92 b 3,11 ± 3,02 a 

p-valor 0,03 0,002 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via para medidas 
repetidas, seguida pelo Pós Teste de Tukey para perfil de desgaste. Comparação entre os 
tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via, seguida pelo Pós Teste de Tukey para degrau 
formado. 

 

 

Para a rugosidade no esmalte após abrasão houve diferença na rugosidade 

final entre a RT e a QRT (p=0,003), onde a QRT apresentou valores mais baixos, 

porém ambos os grupos foram semelhantes ao controle. Foi possível verificar 

diferença estatisticamente significante da rugosidade inicial e final na QRT (p<0,001) 

(Tabela 21) 

 
Tabela 21. Média e desvio padrão dos grupos para rugosidade superficial, em µm, para abrasão no 

esmalte 

 
Rugosidade 

Inicial 
Rugosidade 

Final 
Rugosidade  

superficial (diferença) 
p-valor 

Controle 1,34 ± 0,50 1,27 ± 0,50 ab -0,07 ± 0,66 0,7 
QRT 1,38 ± 0,40 0,93 ± 0,47 b -0,45 ± 0,40 p<0,001 
RT 1,69 ± 0,52 1,57 ± 0,39 a -0,12 ± 0,64 0,9 

p-valor 0,12 0,003 0,18  
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de ANOVA de Uma Via seguido pelo Pós Teste de Tukey e comparação 
entre rugosidade inicial e final por meio do Teste t Pareado. 

 
Dentina 

Para o perfil de desgaste e para o degrau formado observou-se a mesma 

tendência em relação a todos os grupos (p= 0,60 e p=0,34, respectivamente) 

(Tabela 22).  
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Tabela 22. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos para para perfil de 
desgaste e degrau formado, após abrasão na dentina 
 Perfil de desgaste Degrau formado 

Controle 0,80 (0,65 – 1,31) 10,72 (6,58 – 22) 
QRT 0,88 (0,53 – 1,84) 18,86 (6,98 – 35,01) 
RT 1,09 (0,91 – 1,3) 21,66 (11,04 – 29,91) 

p-valor 0,60 0,34 
Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de 
Dunn. 

 
Para a rugosidade na dentina após abrasão a RT apresentou valores 

significantemente menores que a QRT e o controle, quando comparada a diferença 

da rugosidade inicial e final (p<0,001). Todos os grupos apresentaram diferença 

entre sua rugosidade inicial e final (p<0,001) (Tabela 23). 

 
 

Nota: Comparação entre os tratamentos por meio de Kruskal-Wallis seguido pelo Pós Teste de Dunn. Comparação entre 
rugosidade inicial e final por meio do Teste dos Postos de Sinais de Wilcoxon. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23. Mediana, primeiro e terceiro quartis dos grupos para rugosidade superficial, após 
abrasão na dentina 

 
 

Rugosidade 
inicial 

Rugosidade 
Final 

Rugosidade 
superficial (diferença) 

p-valor 

Controle 0,31 (0,23 – 0,57) b 0,38 (0,27 – 0,57) 0,09 (-0,14 – 0,22) b p<0,001 
QRT 0,14 (0,12 – 0,19) a 0,40 (0,27 0,68) 0,24 (0,10 – 0,53) b p<0,001 
RT 0,24 (0,19 – 0,28) b 0,48 (0,4 – 0,57) 1,30 (0,99 – 1,67) a p<0,001 

p-valor p<0,001 0,38 p<0,001  



 

5. Discussão 
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5. DISCUSSÃO  
 

O CPP é um tipo muito comum de câncer, que sofreu alterações 

significativas nas últimas décadas, principalmente no perfil dos indivíduos afetados e 

na taxa de sobrevivência (Wang, X. et al., 2017; Rettig et al., 2019). Estas mudanças 

se deram especialmente pelo aumento dos diagnósticos precoces, evolução nos 

tratamentos e pelo “novo perfil” de indivíduos afetados por este tipo de neoplasia 

(Tsai et al., 2016; Rettig et al., 2019). 

Devido ao aumento na taxa de sobrevida ao CCP, cada vez mais os 

cirurgiões dentistas encontrarão pacientes que foram expostos aos efeitos colaterais 

da RT e QRT. Como já é bem estabelecido na literatura os tratamentos 

antineoplásicos podem levar a xerostomia, mucosite oral, alteração do paladar, 

dificuldade de deglutição e de higienização, náuseas e vômitos, sendo estas últimas 

especialmente relatadas após a QT (Kielbassa et al., 2006; Hesketh, 2008; Beech et 

al., 2014; Muller et al., 2019). Sabendo de todas esses possíveis efeitos colaterais e 

também das alterações ocorridas na superfície morfológica dos dentes (Goncalves 

et al., 2014; De Barros Da Cunha et al., 2017; Arid et al., 2019), alterações como 

lesões de cárie, de erosão e de abrasão podem apresentar características 

singulares em indivíduos que foram submetidos a tratamentos antineoplásicos.  

Estudos prévios demonstraram que a RT causa alterações morfológicas no 

esmalte e dentina a partir dos 30Gy (Goncalves et al., 2014; De Barros Da Cunha et 

al., 2017; Arid et al., 2019; Lu et al., 2019), por isso neste estudo, no grupo RT, 

foram incluídos apenas dentes de pacientes submetidos a dose mínima de radiação 

de 45 Gy. Já para o grupo QRT foram critérios de inclusão, além da dose mínima de 

radiação de 45Gy, o uso de quimioterápico baseado em cisplatina, que é 

considerada o padrão ouro para o tratamento de CCP (Altundag et al., 2005; Bernier 

et al., 2006; Wang et al., 2016) 

Quando avaliados os efeitos dos tratamentos antineoplásicos na indução da 

lesão de cárie em esmalte, observou-se que o tipo de tratamento não afetou o perfil 

de desgaste, degrau formado, rugosidade superficial e microdureza. 

Embora não tenham sido avaliados os mesmos parâmetros, diversos 

estudos avaliaram as propriedades do esmalte após o tratamento radioterápico a fim 

de compreender e elucidar possíveis mecanismos que predisponham a maior 

susceptibilidade a carie após radioterapia. Estudo de Lu et al. (2019) observou 
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redução da cristalinidade do esmalte e aumento na proporção proteína/mineral, 

conforme o aumento de dose de radiação, o que ele sugere que possa contribuir 

para a carie relacionada a radiação. Ainda a desmineralização do esmalte após 

radiação gama foi avaliada por  Abdalla et al. (2018) e os mesmos supõem que esta 

desmineralização possa ser explicada pela descarboxilação do tecido quando 

submetido a radiação gama e que a matriz orgânica interage com os cristais de 

apatita por meio dos íons cálcio oriundos da ligação eletrostática dos grupos 

carboxilato de cadeia lateral e fosfato mineral da superfície. E devido ao fato do 

colágeno consistir em cadeias macromoleculares de diversos tipos de aminoácidos, 

a radiação pode promover a descarboxilação das cadeias laterais e perda de grupos 

de ácido fosfato com a formação de novos grupos fosfato com pontes de íon cálcio. 

A interação orgânica mineral entre a apatita e materiais orgânicos é portanto 

reduzida podendo induzir micro rachaduras na hidroxiapatita (Abdalla et al., 2018) . 

Por outro lado, já foi demonstrado que a radiação interage com 

componentes orgânicos e água, e induz a formação de radicais livres e peróxido de 

hidrogênio no tecido dental mineralizado (Franzel e Gerlach, 2009). Embora o 

conteúdo orgânico do esmalte corresponda a menos de 1% de seu volume, 

alterações deste conteúdo podem afetar as propriedades do substrato (Jameson et 

al., 1993; Spears, 1997; White et al., 2001; Baldassarri et al., 2008). Uma vez que a 

radioterapia afeta principalmente a porção interprismática do esmalte (Goncalves et 

al., 2014; De Barros Da Cunha et al., 2017; Arid et al., 2019), que concentra a maior 

parte de proteínas e água, a degradação da água presente no esmalte pode resultar 

em um tecido desidratado e hipermineralizado, que por sua vez pode ser menos 

susceptível a indução da lesão de cárie. No presente estudo não foram observadas 

diferenças nos parâmetros de perfil de desgaste, degrau formado e rugosidade entre 

os grupos experimentais e controle em relação a indução de lesão de cárie.  

Alguns estudos já avaliaram a microdureza do esmalte, e os resultados 

foram controversos o que pode ser explicado devido as variações individuais dos 

dentes, diferentes maneiras de preparar os espécimes, os diferentes protocolos 

seguidos para testar a microdureza, e também as diferentes formas de irradiação 

usadas nos estudos. Nossos resultados não demonstraram diferença significativa de 

valores de microdureza no esmalte entre os diferentes grupos. Nossos resultados 

concordam com os de (Markitziu et al., 1986) e (Kielbassa et al., 1997) onde também 

não houve alteração de microdureza no esmalte após radiação. Outros estudos 
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demonstraram que a microdureza do esmalte diminuiu após a radioterapia (Qing et 

al., 2015; De Barros Da Cunha et al., 2017; Seyedmahmoud et al., 2018; Lu et al., 

2019). Apesar de não ter sido observada diferença na microdureza do esmalte entre 

os tratamentos antineoplásicos e o controle, pode-se verificar que esses tratamentos 

podem apresentar uma tendência de alterações no tecido mais intensa e se 

estender em maiores profundidades (Figura 11).  

 
Figura 11. Gráfico representando a % da dureza em relação a profundidade nos diferentes 

grupos, representando uma tendência de alterações no tecido. C= controle, RT= 
Radioterapia, QRT= quimiorradioterapia. 1= 20mm, 2= 40mm, 3=60mm. 4= 
100mm, 5= 150mm 

 

 

No presente estudo observou-se, em esmalte, alteração do volume perdido, 

onde foi observado nos dentes submetidos ao processo de RT uma maior perda de 

volume, quando comparada a QRT e ao controle. Embora não tenham sido 

encontrados estudos na literatura que avaliaram a perda de volume após RT e QRT, 

supõe-se que a cisplatina utilizada no tratamento quimioterápico, libere platina na 

saliva dos pacientes (Holding et al., 1999), e que esta poderia se depositar sobre o 

esmalte dental, assim como outros íons metálicos tais como a prata, ouro e ferro 

(Zheng et al., 2015). Além disso um estudo recente demonstrou que a platina 

apresenta efeitos antibacterianos (Puja e Kumar, 2019), que por sua vez poderia agir 

sobre microorganismos cariogênicos, tornando o esmalte menos susceptível aos 

desafios cariogênicos e a perda de volume devido a indução de lesões de cárie.  
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No presente estudo, em dentina, com relação a indução de lesões de cárie 

não observamos diferenças nem entre os diferentes tratamentos antineoplásicos 

nem com relação ao controle, com relação ao perfil de desgaste, degrau 

formado, rugosidade superficial, volume perdido e microdureza. Uma das 

possíveis hipóteses aventadas é que durante o tratamento antineoplásico, 

quando os dentes ainda estavam na boca dos pacientes, a dentina encontrava-

se protegida pelo esmalte e, portanto, foi menos afetado pela RT e QRT. Após o 

preparo dos espécimes e exposição da dentina para a indução de lesão de cárie 

in situ,  temos que levar em conta que os voluntários que utilizaram os 

dispositivos intrabucais era indivíduos saudáveis, e portanto, não apresentavam 

alterações como hiposalivação, xerostomia, alterações no padrão de dieta e 

deglutição e nem possíveis alterações microbiológicas e salivares já relacionadas 

a etiopatogenia da cárie relacionada a radiação. Entretanto ressalta-se ainda que 

a ausência de estudos na literatura dificulta uma comparação mais direta de 

nossos resultados, demonstrando a necessidade de mais pesquisas nesta área e 

a relevância deste assunto.  

Ainda, já foi demonstrado em estudos prévios que a RT pode induzir a 

expressão de metaloproteinases da matriz na junção amelodentinária, podendo 

contribuir para a perda de estabilidade nesta região e a delaminação do esmalte 

da dentina (Queiroz et al., 2019). Este tipo de lesão de cárie que atinge 

superfícies pouco susceptíveis tais como incisal, ponta de cúspide e cervical e 

que é patognomônica na cárie relacionada a radiação (Kielbassa et al., 2006) 

deixa a dentina exposta aos desafios cariogênicos da cavidade bucal e em 

condições reais pós tratamento antineoplásico pode contribuir ainda mais para a 

rápida progressão das lesões de cárie. Outra possibilidade de delaminação do 

esmalte e exposição da dentina pós radiação é que o conteúdo orgânico da 

junção amelodentinária é elevado, e a radioterapia por afetar a porção orgânica 

dos tecidos dentais mineralizados poderia levar a esta condição (Cole e Silver, 

1963; Pioch et al., 1992). 

Com relação a microdureza da dentina, após RT, os resultados de diferentes 

estudos permitem verificar geralmente sua diminuição (Goncalves et al., 2014; Wu et 

al., 2019), e diferem de nossos resultados onde não verificamos alteração da 

microdureza entre os grupos experimentais e controle. Provavelmente essa 

diferença se deva ao fato dos dentes deste estudo terem sido obtidos de pacientes 
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submetidos a tratamentos antineolplasicos e não dentes hígidos onde simulou-se, in 

vitro, estes tratamentos. Ainda ressalta-se que não foram encontrados na literatura 

estudos avaliando a microdureza após QRT e nem após indução de lesões de cárie 

posterior a tratamentos antineoplásicos. 

Após tratamento radioterápico, alterações micromorfológicas relacionadas 

aos túbulos dentinários foram previamente observadas (Goncalves et al., 2014; Arid 

et al., 2019), tendo sido observadas alterações no número e perímetro dos túbulos 

dentinários, bem como fragmentação de fibras colágenas. No presente estudo 

também pudemos observar um menor número de túbulos dentinarios no grupo RT. 

Entretanto o grupo RT não apresentou diferença na contagem de túbulos inicial e 

final, possivelmente pelo fato de que os túbulos já apresentavam-se em número 

reduzido previamente, e o processo de indução da lesão de cárie não foi capaz de 

incrementar esta condição. Já com relação ao perímetro dos túbulos dentinários não 

foram observadas diferenças entre os grupos. Ao nosso ver este fato se deve à 

ausência de odontoblastos ativos.   

Ainda em virtude da dentina ser composta por aproximadamente 70% de 

material inorgânico, 20% de material orgânico e 10% de água (Nanci e Ten Cate, 

2008) e da RT atuar diretamente sobre a água e o material orgânico, acreditávamos 

que este tecido fosse mais sujeito as alterações devido à radiação, fato este 

observado em estudos in vitro (De Siqueira Mellara et al., 2014; Goncalves et al., 

2014; Arid et al., 2019). Entretanto no presente estudo parece que o esmalte foi 

capaz, em parte, de proteger a dentina contra os efeitos da indução da lesão de 

cárie.  

O processo de erosão dental consiste na dissolução do tecido mineralizado 

por meio de substâncias ácidas (Shellis e Addy, 2014). Pacientes submetidos a QRT 

frequentemente apresentam episódios de náuseas e vômitos (Hesketh, 2008), o que 

é um fator de risco para a erosão dental, devido à exposição dos tecidos 

mineralizados ao suco gástrico, que é altamente erosivo (Schlueter et al., 2012). 

No presente estudo optamos pelo uso de Coca Cola® para realização do 

processo de erosão in situ, pois além de ser um produto bastante consumido no 

nosso cotidiano sua capacidade erosiva já é bem estabelecida na literatura (Ehlen et 

al., 2008; Murrell et al., 2010; Casas-Apayco et al., 2014).  

O esmalte no grupo QRT apresentou diferença significante em relação ao 

controle, quando comparado o perfil de desgaste após indução de erosão. Este 
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achado pode ser explicado pelo fato do esmalte ter sido previamente exposto a 

ácidos intrínsecos, como o ácido gástrico, devido aos vômitos causados pela QRT. E 

como já é bem definido pela literatura, lesões de erosão em esmalte podem ser 

ocasionadas pelo ácido gástrico (Uhlen et al., 2014; Uhlen et al., 2016) . 

Como descrito anteriormente, já foi demonstrada diversas vezes na literatura, 

que o esmalte sofre alterações morfológicas após a RT, principalmente na porção 

interprismática. Essas alterações tornam a superfície do esmalte mais amorfa 

quando comparada a superfície previamente ao tratamento radioterápico, o que 

pode justificar o esmalte previamente submetido a RT apresentar-se menos rugoso 

após a indução de erosão quando comparado aos outros grupos. E o dano ocorrido 

na porção interprismática pode enfraquecer a conexão entre as apatitas levando a 

uma diferença na rugosidade (Lu et al., 2019). 

Alterações no degrau formado e volume perdido após indução de erosão não 

puderam ser observadas, estes achados provavelmente estão correlacionados uma 

vez que a ausência de perda de volume pressupõe a ausência de formação de 

degrau. Ainda parecemos que os desafios erosivos no esmalte não foram suficientes 

para ocasionar perdas erosivas significativas. Acreditamos que este fato possa estar 

relacionado a metodologia do presente estudo, onde indivíduos saudáveis foram 

recrutados para utilizarem os dispositivos contendo os fragmentos dentais dos 

diferentes grupos.  

Com relação a indução de erosão na dentina não foram observadas 

diferenças com relação ao perfil de desgaste e ao degrau formado, com relação a 

rugosidade o grupo controle apresentou padrões semelhantes ao QRT e diferentes 

do RT. Com relação ao volume o grupo de QRT apresentou a maior perda, sendo 

diferente da RT. Sugere-se que no grupo QRT ocorra um efeito sinérgico da RT e da 

QT que leve a uma maior perda de volume, onde talvez o quimioterápico possa 

proteger a dentina de desafios microbiológicos, mas não de desafios erosivos.  

A erosão influenciou no número de túbulos dentinários, e o perímetro destes. 

O aumento do número e o perímetro dos túbulos dentinarios após processos 

erosivos pode contribuir para a hipersensibilidade dentinária (West et al., 2014; 

Alcantara et al., 2018), assim suspeitamos que em pacientes submetidos a QRT 

esse evento possa ser mais prevalente do que em pacientes submetidos apenas a 

RT. Possivelmente no grupo QRT, episódios de vômitos mais frequentes e intensos 

se sobrepõem ao potencial de constrição dos túbulos dentinários pela RT. No 
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presente estudo o grupo RT foi o que apresentou o menor perímetro, embora sem 

diferença estatisticamente significante ao controle. O menor perímetro no grupo RT 

pode ser explicado pelo fato que a RT provoca a constrição dos túbulos dentinários, 

como já observado em diversos estudos da literatura (Goncalves et al., 2014; Arid et 

al., 2019). 

Além do processo químico da erosão e químico-microbiológico de cárie, com 

o passar dos anos, é natural e inevitável que os tecidos duros bucais sofram o 

processo físico da abrasão. Abrasão dental é mais comumente observada nas 

regiões cervicais do dente, mas podem ocorrer até mesmo nas porções 

interproximais devido ao uso incorreto do fio dental  (Milosevic, 2017). Outras causas 

do desgaste dental são os hábitos bucais deletérios como morder objetos, roer 

unhas e mascar tabaco, tendo este último, estreita relação com o desenvolvimento 

do câncer bucal (Leite, 2005; De Freitas, 2016), porém apenas um estudo 

correlacionou os tratamentos antineoplásicos ao processo de abrasão, e somente 

em dentina radicular (Fillus, 2017). 

Não foram encontrados na literatura estudos que tenham avaliado a abrasão 

em esmalte após tratamentos antineoplásicos, inviabilizando assim uma 

comparação direta de nossos resultados, onde não verificamos alterações na 

rugosidade, mas verificamos alterações no perfil de desgaste entre QRT e RT e no 

degrau formado entre os grupos RT e controle e na rugosidade superficial da QRT. 

Uma possível explicação para os resultados encontrados possa ser as alterações 

sofridas pelo esmalte após a RT, que foram previamente citadas. Qing, (2015) 

demonstrou que uma alteração no desgaste do esmalte após radiação gama, 

embora no presente estudo a radiação avaliada tenha sido diferente nossos 

resultados também demonstraram alteração no desgaste do esmalte após RT e 

QRT 

Nossos resultados obtidos por meio do teste de abrasão concordam 

parcialmente com os de Fillus, (2017), que avaliou dentina radicular, e não foram 

encontradas diferenças no perfil de desgaste, degrau formando, e rugosidade. Em 

nosso estudo, realizado com dentina coronária, houve diferença na rugosidade. 

Essa diferença entre nossos resultados e os de Fillus, 2017 podem se dar ao fato da 

dentina avaliada no presente estudo ser a dentina coronária, enquanto no estudo de 

2017 a dentina avaliada foi a radicular.  
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A maior limitação do presente estudo foi a grande dificuldade para conseguir 

os dentes que se enquadrassem nos critérios de inclusão. Após os tratamentos 

antineoplásicos muitos dentes encontravam-se destruídos, inviabilizando assim a 

confecção dos espécimes de esmalte e dentina coronária. Assim como o fato de que 

alguns pacientes não se sentiam confortáveis em doar seus dentes, o que pode se 

dar ao fato de criarem um apego emocional aos dentes após sofrerem com os 

tratamentos antineoplásicos. Acreditamos que um número maior dentes, e 

consequentemente um número maior de dispositivos intrabucais, poderia viabilizar 

resultados mais fiéis a realidade, porém devido à grande dificuldade de conseguir os 

dentes e os voluntários para realização da fase in situ, nosso “n” foi compatível com 

uma amostra de conveniência.  

Embora muitos de nossos resultados não tenham apresentado diferença 

estatisticamente significante, acreditamos que os mesmos poderiam ser mais 

expressivos em condições reais, ou seja na boca dos próprios pacientes, que foram 

submetidos aos tratamentos antineoplásicos. No presente estudo apenas avaliamos 

os dentes submetidos aos tratamentos antineoplásicos, porém nossos voluntários 

não apresentavam alterações salivares, microbiológicas e teciduais, assim como os 

pacientes a que foram submetidos a estes tratamentos (Cotomacio et al., 2017; Lee 

et al., 2017; Baudelet et al., 2019; Muller et al., 2019; Subramaniam e 

Muthukrishnan, 2019). Ou seja, as condições a que os dentes foram expostos na 

boca de pessoas submetidas a radioterapia e a quimioterapia seriam mais severas 

levando em conta as alterações que estes apresentam. As condições bucais neste 

estudo foram otimizadas, visto que excluímos as condições clínicas e psicológicas 

dos pacientes que fizeram tratamento antineoplásico. Tais fatos podem talvez 

justificar a ausência de diferença estatisticamente significante em alguns de nossos 

resultados.  

Entretanto ressalta-se que este é um estudo pioneiro em diversos aspectos 

relevantes, e que pode subsidiar tanto achados clínicos, como permitir que 

profissionais que atuam junto ao tratamento odontológico de pacientes oncológicos 

tenham mais respaldo cientifico. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Baseado nos resultados encontrados e na metodologia empregada, pode-se 

concluir que a RT e a QRT afetaram os processos de lesão de cárie, erosão e 

abrasão, tanto em esmalte quando em dentina. 
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