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Flores-Bracho, MG. Efeitos Citotóxicos e Genotóxicos em Pacientes Com Aparelho 

Ortodôntico Corretivo Avaliados por Frequência de M icronúcleos. [dissertação]. 

Ribeirão Preto: FORP-USP, 2015. 

Resumo  

A corrosão dos aparelhos ortodônticos pode induzir uma resposta inflamatória e causar 

alterações nos tecidos bucais de pacientes em tratamento. Portanto, o objetivo deste estudo 

foi avaliar os efeitos citogenéticos causados em células epiteliais bucais de pacientes 

submetidos a tratamento ortodôntico corretivo e compará-los a um grupo controle sem 

tratamento. Setenta e quatro (74) pacientes em tratamento ortodôntico corretivo e vinte e um 

(21) pacientes controle com idades entre 11 e 35 anos participaram da pesquisa, de ambos 

os gêneros e que estavam em atendimento na clínica de pós-graduação em Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia, Ribeirão Preto-USP. Os pacientes em tratamento foram divididos 

em quatro grupos que se diferenciaram pelo tempo de tratamento G1, n= 21 (1 mês a 12 

meses de tratamento), G2, n= 21 (13 a 24 meses), G3, n= 23 (25 a 48 meses de tratamento) 

e G4, n=9 (acima de 48 meses de tratamento). As células foram coletadas por raspagem 

leve da parte interna da bochecha, com escova de dente e posteriormente colocadas em 

tubos de polietileno contendo soro fisiológico. Imediatamente após a obtenção da amostra 

foi realizada a avaliação dos danos citogenéticos por meio do teste de micronúcleos (MNT). 

Análises bivariadas foram realizadas nos dados obtidos utilizando testes paramétricos 

(Teste t, ANOVA) e testes não paramétricos quando necessário (teste do qui-quadrado ou 

exato e teste Kruskall Wallis seguido do teste de pós-teste de Dunn). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes para nenhuma das anomalias 

citogenéticas, exceto para a “cariolíticas” que foi maior no grupo controle. Concluiu-se que 

não foram encontrados danos estatisticamente significantes, sendo o tratamento ortodôntico 

seguro em pacientes saudáveis com capacidade de reparo normal.  

 

Palavras-chave:  Ortodontia corretiva, Genética, Citogenética, Teste para Micronúcleos.  
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Flores-Bracho, MG. Cytotoxic and Genotoxic Effects in Patients with Or thodontic 

Appliances Evaluated for Frequency of Micronuclei. [dissertation]. Ribeirão Preto: FORP-

USP, 2015. 

Abstract 

The corrosion of orthodontic appliances can induce an inflammatory response and cause 

changes in bucal tissues from patients undergoing treatment. Therefore, the aim of this study 

was to evaluate the cytogenetic damage in bucal epithelial cells of patients undergoing 

corrective orthodontic treatment and compare them to a control group without orthodontic 

treatment. Seventy-four (74) patients in orthodontic treatment and twenty-one (21) control 

individuals aged between 11 and 35 years participated in the research, of both genders and 

who were in attending at the clinic graduate in Orthodontics at Faculty of Dentistry, Ribeirão 

Preto-USP. The patients were divided into four treatment groups by treatment time; G1, n= 

21 (1 month to 12 months of treatment), G2, n = 21 (13 to 24 months), G3, n = 23 (25 to 48 

months of treatment) and G4, n = 9 (over 48 months of treatment). The cells were collected 

by gentle scraping with a toothbrush of the inside of the cheek and later placed in 

polyethylene tubes containing Physiological saline. Immediately after, the samples were 

evaluated for cytogenetic damage through the micronucleus test (MNT). Bivariate analyzes 

were performed using parametric tests (t test, ANOVA) and nonparametric tests when 

necessary (chi-square test or Kruskal Wallis test accurate and followed by Dunn test post-

test). Thus, there wasn`t significant differences for any of the cytogenetic abnormalities 

except for karyolysis which was higher in the control group. It was concluded that statistically 

significant damage were not found, and orthodontic treatment is safe in healthy patients with 

repair capacity. 

 

Keywords:   Appliances Orthodontic, Genétic, Citogenetic, Test of micronucleus.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. COMPOSIÇÃO DOS BRÁQUETES E CORROSÃO DOS APAREL HOS 

ORTODÔNTICOS 

Cirugiões-Dentistas e Ortodontistas têm a sua disposição diferentes materiais que 

oferecem múltiplas opções de tratamento. Os dispositivos ortodônticos como bráquetes, 

bandas e arcos, são constituídos por diferentes ligas metálicas. As mais usadas na 

Ortodontia são ligas de aço inoxidável, cromo-cobalto, níquel-titânio e beta-titânio, 

apresentando o níquel como um dos seus principais componentes. As ligas de aço 

inoxidável oferecem alta resistência à corrosão por sua elevada concentração de crômio (15 

a 22 %), níquel (6 a 12%) e ferro (73%) (Wataha 2000; Eliades et al., 2004; Oh e Kim, 2005; 

House et al., 2008; Ortiz et al., 2011). Porém, fatores relacionados à fabricação da liga, 

microestructura, condições bucais (microrganimos, pH da saliva menor que 4), dieta rica em 

cloreto de sódio, bebidas com gases ácidos e tempo de permanência dos metais na boca, 

são características que frequentemente aumentam a liberação de íons, incrementando os 

efeitos corrosivos da liga (Eliades et al., 2004; Setcos et al., 2006; Kao et al., 2007; House et 

al., 2008; Fernandez-Minano et al., 2011; Ristic et al., 2014).  

A corrosão dos metais na cavidade bucal pode gerar efeitos adversos para a saúde 

do indivíduo, porém vai depender da quantidade do material liberado e da duração de 

exposição no tecido para que eles provoquem resposta biológica no organismo (Bass et al., 

1993; Janson et al., 1998; Wataha 2000; Hwang et al., 2001; Westphalen et al., 2008; Ortiz 

et al., 2011). Assim, podem causar alterações nos tecidos bucais como: descamação labial, 

eritema multiforme, queilite angular, gengivite, periodontite e hiperplasia gengival. Estudos 

recentes confirmam a maior chance de indivíduos apresentarem reações alérgicas aos 

materiais ortodônticos. Uma estimativa da população geral sensível ao níquel gira em torno 

de 20 a 30 %, ao cobalto 8% e ao crômio também 8% (Lindsten e Kurol, 1997; Wataha 

2000; Genelhu et al., 2005; Zalacain et al., 2005; Levrini et al., 2006; Kao et al., 2007; Amini 

et al., 2008; Bloching et al., 2008).  
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O níquel é um metal sólido, branco-prateado, maleável, resistente à corrosão, 

mesmo em altas temperaturas, além de ser o elemento constituinte de bráquetes, bandas e 

fios ortodônticos, sendo considerado como potente sensibilizador e alergênico (Genelhu et 

al., 2005; Setcos et al., 2006). A hipersensibilidade ao níquel ocorre com mais frequência em 

idades mais jovens entre 10 a 20 anos e com maior incidência em mulheres (11%) em 

comparação aos homens (6%). Esta maior incidência nas mulheres acontece por estarem 

em maior contato com detergentes, jóias, brincos e outros objetos metálicos (Nielsen e 

Klaschka, 1971; Magnusson et al., 1982; Van Hoogstraten et al., 1991; Bass et al., 1993; 

Janson et al., 1998; Hwang et al., 2001; Genelhu et al., 2005; Petoumeno et al., 2008).  

Na literatura existem vários trabalhos que avaliam a hipersenbilidade aos aparelhos 

ortodônticos. De acordo com Faccioni et al. (2003) a sensibilidade ao níquel é baixa em 

sujeitos que receberam tratamento ortodôntico, desenvolvendo tolerância imunológica 

devido ao longo tratamento. Porém, não descartam a possibilidade que concentrações não 

tóxicas podem ser suficientes para produzir mudanças biológicas na mucosa bucal. Genelhu 

et al. (2005) relataram que alergia prévia ao níquel foram relacionadas com pacientes que 

apresentaram maior sensibilidade ao usar os aparelhos ortodônticos, independente do 

momento em que o indivíduo foi exposto ao aparelho, além de se apresentar mais em 

pessoas jovens. No estudo de Fernandez-Miñano et al. (2011) foi observado que o níquel 

pode ingressar no metabolismo mitocondrial, reduzindo as funções celulares, inibindo os 

processos enzimáticos envolvidos na síntese de proteínas,  diminuindo a replicação celular 

e atuando como mediador imunológico provocando reações de hipersensibilidade.  

Outras evidências relatam que tratamentos ortodônticos não estão associados a um 

imcremento da hipersensibilidade ao níquel, sendo bem tolerado inclusive em indivíduos 

sensíveis, pois a quantidade de metais liberada pelos aparelhos ortodónticos (4,2ug por dia 

e 22ug por dia em situações de estresse) é mínima em comparação com as quantidades 

liberadas pelos alimentos diariamente (Kerosuo et al., 1995; Lindsten e Kurol, 1997; Janson 

et al., 1998; Hwang et al., 2001; House et al., 2008; Petoumeno et al., 2008). O cromo 

também está relacionado a reações de hipersensibilidade, sendo a segunda causa mais 
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frequente de dermatites de contato. Apresenta uma prevalência de 10% em homens e 3% 

em mulheres (Norseth, 1981; Park e Shearer, 1983).  No entanto, ainda existem 

controvérsias sobre o grau de hipersensibilidade causado por esses metais nos tecidos 

bucais, quando eles estão em contato com a mucosa por longos períodos de tempo 

(Albertini et al., 2000). 

 

1.2. BIOMARCADORES PARA AVALIAR DANOS CITOTÓXICOS C AUSADOS PELOS 

APARELHOS ORTODÔNTICOS.  

Os efeitos causados pelos aparelhos ortodônticos numa população exposta podem 

ser avaliados por biomarcadores bem estabelecidos, como o Teste de Micronúcleos (MNT) 

e ensaio cometa (CA). Em 1999, o MNT foi validado mundialmente e considerado como um 

biomarcador efetivo de dano no DNA ou de risco de câncer em humanos, podendo ser 

aplicado tanto em estudos in vivo ou in vitro, em linfócitos ou em células epiteliais (Kirsch-

Volders et al., 1997; Miller et al., 1998; Martino-Roth et al., 2003; Zalacain et al., 2005; 

Fenech, 2007; Bloching et al., 2008; Westphalen et al., 2008; Thomas et al., 2009; Toy et al., 

2014). 

O MNT é um marcador efetivo que mostra o dano produzido por agentes 

clastogênicos (quebras nos cromossomos) ou aneugênicos (danos no fuso mitótico), sendo 

uma medida quantitativa das lesões cromossômicas, as quais podem ser correlacionadas à 

incidência de doenças crônicas em populações expostas (Tolbert et al., 1992; Kirsch-

Volders et al., 1997; Miller et al., 1998; Albertini et al., 2000; Zalacain et al., 2005; Thomas et 

al., 2007). Além de apresentar grandes vantagens sobre outras técnicas, por não ser 

invasiva e apresentar baixo custo (Titenko-Holland et al., 1994). Portanto, o MNT é efetivo já 

que permite avaliar danos genotóxicos, citotóxicos e citostáticos dentro de um mesmo 

ensaio (Fenech 2007; Kashyap e Reddy, 2012). 

Como conceito básico o ciclo celular representa o crescimento e a divisão da célula, 

de forma contínua e repetitiva. Formada por duas fases a interfase e a fase mitótica.  
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A INTERFASE é o período entre o fim da divisão celular e o início da 

seguinte. Apresentando as fases G1, S e G2, fases onde a célula cresce, sintetiza proteínas, 

enzimas, RNA, replica as moléculas do DNA e duplica os cromossomos (Figura 1). Por outro 

lado, na FASE MITÓTICA,  existe a divisão do núcleo (cariocinese) e divisão do citoplasma 

(citocinese). Dentro da cariocinese existe; a Prófase, onde as cromatinas se tornam mais 

curtas e grossas e os dois pares de centríolos começam a se afastar criando o fuso mitótico; 

na Metáfase, os pares de centríolos estão nos polos, o fuso acromático completa o seu 

desenvolvimento, os cromossomos e os centrômeros estão no plano equatorial, formando a 

placa equatorial; na Anáfase, ocorre a clivagem dos centrômeros, separando-se em 

cromátide que constituem assim dois cromossomos independentes; na Telófase, a 

membrana nuclear se organiza de novo à volta dos cromossomos de cada polo, os 

nucléolos reaparecem, o fuso mitótico é dissolvido, os cromossomos se descondensam, e a 

célula fica constituída por dois núcleos. Após a cariocinese, se dá a citocinese que é, 

resumidamente, a divisão do citoplasma e, logo, à individualização das duas células-filhas 

(Figura 2, página 35) (Snustad e Simmons, 2012). 

 

 
Figura 1.  Ciclo de uma célula animal. Este ciclo é de 24 horas de duração. A duração do ciclo varia 
entre diferentes tipos de células eucarióticas. (Snustad e Simmons, 2012). 
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Figura 2.  Mitose em células sanguíneas (Snustad e Simmons, 2012). 

 

 

Dentro desse processo de ciclo celular podem ser gerados os micronúcleos (MNs), 

os quais são corpos citoplasmáticos de origem nuclear correspondente ao material genético 

não corretamente incorporado durante a divisão celular, mostrando erros durante a 

replicação cromossômica e posterior divisão do DNA. Os fragmentos cromosômicos 

acêntricos ou cromossomos inteiros que não são incluídos nos núcleos das células em 

divisão ficam perdidos no citoplasma, originando os micronúcleos detectados em células 

interfásicas, como pequenos corpos, arredondados de cromatina, separados do núcleo 

principal (Figura 3, página 35) (Tolbert et al. 1992; Zalacain et al. 2005; Fenech, 2007).  
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Figura 3.  Diagrama ilustrando a origem do micronúcleo a partir de: [a] fragmento cromossômico 
acêntrico ou de um cromossomo inteiro, [b] formação de ponte citoplasmática e de micronúcleo a 
partir de fragmento cromossômico acêntrico (Fenech, 1992) 
 

 

1.2.1. TESTE DE MICRONÚCLEOS EM CÉLULAS EPITELIAIS DA MUCOSA BUCAL 

O MNT foi adaptado para células epiteliais da mucosa bucal por Stich & Rosin em 

1982 e foi aplicado em estudos relacionados a hábitos de vida (cosumo de tabaco, alcóol, 

drogas, estresse, deficiência de micronutrientes, etc), exposição a ambientes poluentes 

(pesticidas, arsênico, formaldeído) e processos médicos (quimioterapia e radioterapia). São 

utilizados para avaliar defeitos genéticos como aberrações cromossômicas ou problemas de 

reparo do DNA que ocorreram nas últimas duas a três semanas (Nersesyan et al., 2006; 

Saran et al., 2008).  

A mucosa bucal é um epitélio escamoso estratificado que está formado por quatro 

camadas distintas que contém diversas células em divisão ativa para manter sua integridade 

(Figura 4, página 36). Esse mecanismo de homeostase, por meio da diferenciação celular e 

eliminação das células da superfície epitelial (turnover) serve como mecanismo de proteção 

contra microrganismos ou agentes tóxicos, que podem alterar este equilíbrio (Thomas et al., 

2007; Squier e Kremer, 2001; Natarajan et al., 2011; Heravi et al., 2013).  
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Figura 4.  Secção transversal da mucosa bucal normal que ilustra os diferentes estratos epiteliais 
(Thomas et al., 2007). 
 

 

Os MNs em células esfoliadas são formados durante a mitose da camada basal do 

epitélio, que durante os processos de proliferação e divisão celular, as células filhas, podem 

ou não conter micronúcleos, se diferenciar, atravessar a camada espinhosa e granular até 

chegar na camada superficial queratinizada para ser esfoliadas dentro da cavidade bucal. 

Algumas dessas células podem se degenerar em células com cromatina condensada, 

núcleos fragmentados (cariorréxes), núcleos picnóticos, ou perder completamente o seu 

material nuclear (cariolíticas). Em casos raros, algumas células podem ser bloqueadas em 

um estágio e formar células binucleadas ou pode apresentar brotos nucleares (nuclear buds) 

e pontes nucleares (broken eggs) (Figura 5, página 37) (Tolbert et al., 1992; Holland et al., 

2008; Thomas et al., 2009). 
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Figura 5.  Estrutura e diferenciação do epitélio bucal. (A) Fotomicrografia de um corte através da 
mucosa bucal saudável que mostra as várias camadas de células do epitélio bucal. (i) camada b 
queratinizada na superfície, (ii) camada de células espinhosas (ou camada espinhosa), (iii) camada 
basal (ou estrato basal), (iv) Pegs rete, (v) lâmina própria (tecido conjuntivo) (B) Esquema de 
camadas de células da mucosa bucal e turover (Holland et al., 2008). 
 

 

Entre as vantagens do MNT estão o fácil armazenamento, antes e depois do 

processamento, em solução fixadora ou em lâminas fixadas à temperatura ambiente (Sarto 

et al., 1987; Tolbert et al., 1992; Titenko-Holland et al., 1994; Ramirez e Saldanha, 2002; 

Nersesyan et al., 2006; Bonassi et al., 2011). Também podem ser usados em diferentes 

tipos celulares como células bucais e sanguíneas mostrando bons resultados. Existe forte 

correlação entre a frequência de MN em células bucais com a frequência de MN em 

linfócitos, mostrando que os efeitos genotóxicos sistêmicos dentro do fluxo de sangue 

também podem ser detectáveis em células bucais, permitindo associação de MN com o 

risco de câncer (Zalacain et al., 2005; Bonassi et al., 2007; Holland et al., 2008; Angelieri et 

al., 2011; Fenech et al., 2011). 
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Portanto, dentro dos tipos celulares que podem ser avaliados no MNT se encontram 

células normais como (basais e diferenciadas), células com defeitos durante a divisão ou 

citocineses (binucleadas, brotos nucleares e pontes nucleares), células com quebras ou 

perdas cromossômicas (micronúcleos), células com morte celular ou apoptoses (picnóticas, 

cariorréxes, cariolíticas, cromatina condensada) (Figura 6, Figura 7, página 39) (Tolbert et 

al., 1992; Fenech et al., 2007; Holland et al., 2008; Thomas et al., 2009; Bonassi et al., 2011; 

Gonçalves et al., 2014). 

 

 
Figura 6.  Diagrama ilustrando as relações mais realistas entre os vários tipos de células observadas 
e marcadas no MNT (Thomas et al., 2007) 
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Figura 7.  Imagens que mostram celulas basais com diferentes tipos de alterações nucleares 
marcados no ensaio de micronúcleos (Thomas et al., 2007). 

 

A frequência de MN em células bucais pode ser usada como um "dosímetro 

endógeno" de tecidos que são alvos específicos de agentes genotóxicos e carcinogênicos, 

sendo influenciadas pela idade, gênero, estilos de vida, doenças sistêmicas e dieta (Migliore 

et al., 1991; Xue et al., 1992; Fenech 1993; Landi et al., 2000; Bukvic et al., 2001; Martino-

Roth et al., 2003; Lee et al., 2004; Bonassi et al., 2007; Thomas et al., 2009). Assim, um 

aumento da frequência de micronúcleos nos tecidos avaliados é um biomarcador desses 

efeitos genotóxicos que reflete a exposição a agentes clastogênicos ou aneugênicos, 

refletindo instabilidade genômica (Albertini et al., 2000). Vários estudos foram realizados 

para determinar a frequência normal de micronúcleos numa população saudável, para servir 

como parâmetro de comparação com populações expostas. Tais valores variam de 1,9 a 4 

micronúcleos por 1000 células com um desvio padrão de 0.99 ou com média de 0,32–1,70% 
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na população geral. Estes valores aumentam com a idade em ambos os sexos, sendo maior 

no sexo feminino. Com relação ao estilo de vida a frequência de MN é maior em fumantes e 

pessoas com doenças sistêmicas como diabetes e câncer (Konopacka 2003; Holland et al., 

2008; Bloching et al., 2008; Bonassi et al., 2011; Fenech et al., 2011;Katarkar et al., 2014).  

 

1.3.  ESTUDOS REALIZADOS  

Estudos genotóxicos in vitro e in vivo avaliando os efeitos do uso de aparelhos 

ortodônticos foram realizados por meio de ensaio cometa (CA) e MNT. Amini et al. (2008), 

realizaram estudo in vitro com o objetivo de avaliar os efeitos da indução de estresse na 

saliva que contém íons metálicos liberados pelos aparelhos ortodônticos, usando amostra 

30 pacientes. As coletas da saliva foram realizadas em 4 tempos diferentes; antes da 

instalação do aparelho, três meses depois da instalação do aparelho, 15 minutos após a 

indução de estresse na saliva por Trier Social Stress Test e 30 minutos após a indução. 

Logo após, as concentrações dos íons metálicos foram mesuradas por espectrometria de 

absorção. Como resultados, os autores encontraram um aumento das concentrações de 

níquel na saliva apresentando diferenças estatísticas quando comparadas com o tempo 1. 

As concentrações de crômio não mostraram diferenças estatisticamente significativas 

quando comparadas ao tempo 1. Os autores concluíram que a indução de estresse na 

saliva permitiu um incremento da liberação de níquel dos aparelhos ortodônticos, mostrando 

que estas condições podem alterar o ambiente bucal por meio da redução do pH.  

Gonçalves et al. (2014) realizaram estudo para avaliar os efeitos citotóxicos e 

genotóxicos das bandas ortodônticas de aço inoxidável com tubos soldados e não soldados 

em células da mucosa bucal, usando como meio de avaliação a espectrometria, o MNT e o 

CA. Como resultados encontraram que as bandas soldadas apresentaram maior 

citotoxicidade do que as bandas não soldadas, apresentando maior liberação de ferro, 

níquel, cobre, crômio, zinco e prata provocando alterações no metabolismo celular. O estudo 

também confirmou que os dois tipos de bandas induziram dano do DNA quando avaliados 

pelo CA. Observou-se também níveis altos de brotos nucleares nas células dos pacientes 
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que tinham bandas soldadas, os quais estão relacionados com problemas de reparo do 

DNA. Portanto, concluíram que as bandas soldadas por suas altas concentrações de cádmio 

estão relacionadas com maiores efeitos citotóxicos e citogenéticos quando são colocadas 

nos pacientes durante o tratamento ortodôntico.  

Com relação a estudos em pacientes com aparelho ortodôntico corretivo, Faccioni 

et al. (2003) realizaram estudo visando determinar a liberação de metais por meio de 

espectrometria e avaliar sua citotoxicidade ou efeitos genotóxicos pelo CA, usando amostra 

de 55 pacientes e 30 controles. Os autores encontraram diferenças de viabilidade celular 

nos dois grupos, além que as concentrações de íons liberados de níquel e cobalto 

mostraram diferenças quando comparadas ao grupo controle nos primeiros 4 a 5 meses do 

tratamento ortodôntico. Porém, essa liberação foi significativamente inferior ao consumo 

alimentar diário, sem atingir concentrações tóxicas. Nos testes de citotoxicidade por ensaio 

cometa observaram que os dois metais (níquel e cromo) induziram danos no DNA. 

Concluíram que o potencial toxicológico do níquel e do cobalto pode produzir quebras no 

DNA em células da mucosa bucal, porém as células normais presentes na mucosa podem 

reparar os tecidos. A perda da capacidade desse reparo por tempos de exposição 

prolongada poderia dar início a efeitos biológicos adversos.  

Westphalen et al. (2008), realizaram estudo para avaliar os efeitos genotóxicos 

causados pelo uso dos aparelhos ortodônticos usando MNT e CA. Amostra foi composta de 

20 pacientes em tratamento ortodôntico. As coletas foram realizadas antes da instalação 

dos aparelhos (grupo controle) e 30 dias após a instalação para o MNT. Com relação ao CA 

foi realizada a coleta antes da instalação e depois de 10 dias de tratamento. Detectaram 

baixos níveis de dano no DNA pelo CA, sem alcançar níveis significantes, porém os 

resultados com teste de micronúcleos mostraram aumento da frequência de micronúcleos 

após 30 dias de tratamento.  

Hafez et al. (2011) avaliaram os efeitos citotóxicos, genotóxicos e a liberação de 

metais em 46 pacientes com e sem aparelhos ortodônticos, cujas coletas foram realizadas 

antes, aos três e 6 meses de tratamento. Encontraram aumento nas concentrações de 
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níquel e de crômio. Com relação ao dano no DNA, observaram diferenças significativas aos 

três meses, porém essas diferenças não foram evidentes aos 6 meses de tratamento. 

Concluíram que esses resultados podem estar relacionados com a capacidade individual de 

reparo e de adaptabilidade dos indivíduos durante o tratamento ortodôntico.  

Natarajan et al. (2011) usando 40 pacientes e realizando coletas até 30 dias após 

da instalação do aparelho ortodôntico, encontraram aumento da frequência de micronúcleos 

em pacientes experimentais quando comparados ao grupo controle. Essas diferenças foram 

pequenas e não significantes quando avaliados após 30 dias de tratamento. Com relação às 

concentrações de metais na saliva não observaram diferenças significativas entre os grupos, 

não estabelecendo, assim correlação entre a frequência de micronúcleos e conteúdo de 

íons metálicos na saliva. Concluíram que as concentrações de íons liberados pelos 

aparelhos ortodônticos podem induzir efeitos genotóxicos locais, porém esses efeitos são 

revertidos com a remoção do aparelho.  

Em um estudo realizado por Angelieri et al. (2011), com o objetivo de biomonitorar 

os efeitos mutagênicos e citotóxicos em pacientes com aparelhos ortodônticos, avaliando a 

presença de micronúcleos e células mortas como picnóticas, cariolíticas e carrioréxes em 

células epiteliais da mucosa bucal, utilizaram amostra de 23 pacientes em tratamento. 

Diferenças significativas não foram encontradas, concluindo que o tratamento ortodôntico 

não provoca danos no DNA, nem promove citotoxicidade. 

Estudos recentes concluíram que os aparelhos ortodônticos não incrementam o 

risco de dano no DNA nas células da mucosa bucal, por sua capacidade de renovação e 

regeneração em um tempo curto de 7 a 14 dias, sem que os efeitos deletérios permaneçam 

ao final do estudo (Heravi et al., 2013; Toy et al., 2014). Porém, todos esses estudos foram 

realizados num tempo de avaliação menor que nove meses de tratamento, existindo a 

necessidade de realizar estudos que avaliem pacientes com tempos prolongados de 

tratamento. Isto se faz necessário para dirimir controvérsias sobre o grau de 

hipersensibilidade causado pelos aparelhos ortodônticos, ao longo do tratamento.  
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2. PROPOSIÇÃO 

 

O presente trabalho propõe-se analisar os danos citotóxicos e citogenéticos em 

células epiteliais da mucosa bucal de pacientes com diferentes tempos de tratamento 

ortodôntico corretivo, por meio do MNT. 

A hipótese a ser confirmada ou rejeitada é que o tratamento ortodôntico corretivo 

pode causar efeitos citotóxicos e genotóxicos nos pacientes. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comite de Ética em Pesquisa da FORP-

USP (CAAE 35905914.1.0000.5419, Anexo 1). A participação dos pacientes no estudo 

ocorreu forma voluntária e com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) ou do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), onde foram esclarecidos 

os objetivos, os benefícios e os riscos inerentes ao estudo. 

 

3.1. SELEÇÃO DE PACIENTES 

Foram selecionados (74) pacientes do gênero masculino e feminino, entre 11 e 35 

anos de idade em tratamento ortodôntico corretivo (grupos experimentais) nas clínicas de 

pós-graduação em Ortodontia da FORP/ USP e (21) pacientes como grupo controle sem 

tratamento ortodôntico, alunos do curso de graduação em Odontologia da mesma instituição 

e do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP). Como 

critérios de inclusão, foram selecionados pacientes com dentição permanente, sem 

restaurações de amálgamas, sem tratamentos ortodônticos anteriores e ainda que não 

tivessem hipersensibilidade a metais como níquel e o cromo. Foram excluídos pacientes 

com síndromes, doenças sistêmicas como diabetes, anemia ou doenças debilitantes como 

câncer, doenças relacionados a algum dano genético, fumantes, alcoólatras, dependentes 

de drogas, expostos à radiação ou produtos químicos, em tratamento com antibióticos ou 

algum tipo de esteróides, pacientes fazendo uso de enxaguatórios bucais com álcool e 

doenças bucais como cáries, periodontites e gengivities. 

Os pacientes participantes da pesquisa nos grupos experimentais, foram 

subdivididos em 3 subgrupos que se diferenciaram pelo tempo de tratamento: G1 com 21 

pacientes (1 mês à 12 meses de tratamento); G2 com 21 pacientes (13 à 24 meses de 

tratamento); G3 com 23 pacientes (25 à 48 meses de tratamento) e G4 com 9 pacientes 

(acima de 48 meses de tratamento). Todos os pacientes em tratamento apresentaram média 

de 20 bráquetes colados, 4 tubos e 4 bandas. Todos os bráquetes eram do sistema 
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Edgewise standard, slot 0.022"x 0.028" de aço inoxidável (Cromo 17,0-20,0%; Níquel 8,0–

10,5%; Molibdeno máximo 0,60%) e receberam ou estavam com fios de aço inoxidável 

(0,016”, 0,018”, 0,020” ou 0,019” x 0,025”) em ambos arcos com dobras e alças utilizadas de 

acordo com a necessidade do caso. Todos os materias ortodônticos utilizados foram da 

marca Morelli (Sorocaba, SP, Brasil).  

 

3.2. TÉCNICA DE COLETA DE CÉLULAS EPITELIAIS PARA M NT 

Antes de iniciar o estudo, todos os pacientes foram orientados a continuar com 

escovação, mas sem uso de enxaguatórios que contenham fluór ou clorexidina (Hafez et al., 

2011). 

No início do experimento os pacientes foram instruídos para realizar bochechos 

com soro fisiológico (Solução de Cloreto de Sódio 0,9%) durante 2 minutos por duas vezes 

antes da coleta das células bucais, com a finalidade de remover células bucais esfoliadas 

(Figura 8).  

 

 
Figura 8.   A- Paciente realizando bochechos com soro fisiológico 0,9%; B- Solulção de Cloreto de 
Sódio 0,9% (Arboreto, Poço Rico, Juiz de Fora, MG, Brasil) 
 
 

As células foram coletadas por meio de raspagem da mucosa bucal de cima para 

baixo dos dois lados da bochecha com escova dental macia (Escova Dental Científica, 

FORP-USP) durante 30 segundos. Isto permitiu coletar amostra heterogênea de células de 

toda a mucosa bucal do epitélio escamoso estratificado (Figuras 9 e 10, página 48). 

A B 
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Figura 9.  Escova de dente utilizada para realizar a coleta das amostras. 

 

 
Figura 10.  Raspagem das bochechas com escova de dente. A- Lado 
Esquerdo; B- Lado Direito. 

 

O material coletado foi transferido para tubos de polietileno de 15 ml (Tubo de 

centrifugação) tipo FALCON, não pirogênico, livre de DNAse, RNAse e toxinas, LMP, 

KASUI, China), devidamente identificados e contendo 5ml de soro fisiológico 0,9% (Figura 

11, página 49). 
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Figura 11.   A - Tubos de polietileno de 15 ml tipo FALCON; B- Tubos de polietileno contendo 5 ml de 
soro fisiológico contendo a escova de dente com amostra do paciente. 

 

 

Os tubos foram mantidos refrigerados em caixas de isopor com gelo, para em 

seguida serem transportados ao Laboratório de Mutagênese e Citogenética da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto (Figura 12). 

 

 
Figura 12.  Caixa de isopor com gelo contendo amostras de pacientes 

 

 

O MNT seguiu os protocolos descritos por (Tolbert et al., 1992; Thomas et al., 

2009). Primeramente, os tubos contendo as amostras celulares em solução fisiológica foram 

centrifugados (Centrifuga 216, FANEM, São Paulo, SP, Brasil) a 1000 rpm por cinco minutos 

(Figura 13, página 50). 
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Figura 13. Amostras colocadas na centrifuga.  

  

Em seguida parte do sobrenadante foi retirada e descartada com ajuda de uma 

pipeta (Pipeta Pasteur em vidro 23cm, ponta longa 3ml, Precision, Icral, Cotia, SP, Brasil), 

para diminuir endógenos, DNAases e remover bactérias, deixando aproximadamente duas 

vezes o volume do sedimento de células (Figura 14 e Figura 15, página 51). 

 

 
Figura 14.  Pipeta usada para retirar o sobrenadante. 
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Figura 15. A- Amostra após ser centrifugada; B- Sobrenadante que foi eliminado com ajuda da 
pipeta. 
 

 
Posteriormente, foi acrescentada solução fixadora (metanol/ácido acético 3:1) até 

completar 5 ml e também 5 gotas de Dimetil sulfóxido (DMSO) para permitir que o 

citoplasma se espalhasse evitando que as células ficassem grudadas. A suspensão foi 

agitada e novamente centrifugada da mesma forma e pelo mesmo tempo descrito 

anteriormente. O sobrenadante foi então descartado e esta etapa foi repetida por duas 

vezes (Figura 16). 

 

 
Figura 16.  Soluções fixadoras; A- Acido Acético Glacial (J.T. Backer, Xalostoc, México); B- Metanol 
(J.T. Backer, Xalostoc, México); C- Dimetil Sulfóxido P.A.- A.CS (Synth, LABSYNTH, Diadema, SP, 
Brasil). 
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A suspensão resultante foi gotejada (2 a 3 gotas) em lâminas limpas (Knittel Glass, 

Starfrost, Alemanha), a uma altura de 3-4 cm e deixadas para secar à temperatura ambiente 

por 24 horas (Figuras 17 e 18). 

 

 

Figura 17.  Suspensão resultante gotejada na lâmina. 

 

 

 
Figura 18.  Lâminas para secar em porta lâminas por 24 horas à 
temperatura ambiente. 

 

 

Para a coloração das lâminas foi usado o método de Feulgen/Fast Green, onde as 

lâminas foram colocadas em cubas contendo ácido clorídrico (HCL 5N, Labsynth-Diadema, 

SP, Brasil) por 20 minutos cronometrados (Unilab, São Paulo, SP, Brasil) sendo 

posteriormente lavadas 3 vezes com água destilada (Figura 19, página 53).  
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Figura 19.  A- Ácido Clorídrico; B- Cuba de vidro; C - Cronômetro marcando 20 minutos. 

 

  

Em outra cuba envolta em papel alumínio foram colocadas as lâminas e 

posteriormente acrescentado o reativo de Schiff (1g de Fucsina básica, 200ml de H2O 

destilada, 300ml de HCL 1N, 3g de matabissulfito de potássio (K2S2O5), 0,5g de carvão 

descolorante) o qual ficou por 90 minutos (agitado de 30 em 30 minutos) (Figura 20). 

 

 
Figura 20.  A- Reativo de Schiff; B- Cuba de vidro coberta com papel alumínio; C- Cronômetro 
marcando 90 minutos. 
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Após esse tempo foi retirado o reativo de Schiff e foi colocada água destilada por 10 

minutos (Figura 21).  

 

 
Figura 21. A- Cuba contendo água destilada para lavar as lâminas por 10 minutos; B- cronômetro 
marcando 10 minutos. 
 

 

Logo após, as lâminas foram retiradas e secas à temperatura ambiente (Figura 22).  

 

 
Figura 22.  Lâminas colocadas em porta lâminas e deixadas para secar à temperatura ambiente. 

 

 

Posteriormente, as lâminas foram contra coradas com Fast Green 3% (Etanol 95%; 

Fast Green 0,25g FCF, Merck, Darmstadit, Alemanha), diluído em metanol 100% e secas à 

temperatura ambiente (Figuras 23 e 24, página 55). 
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Figura 23. A-  Fast Green à 3%; B- Cuba contendo Fast Green à 3%; C- Cuba contendo 
Metanol à 100%. D. Metanol. 

 

 

 
Figura 24.  Lâminas após serem contra coradas e secas à temperatura ambiente. 

 

 

3.3. ANÁLISE DAS LÂMINAS 

 As lâminas contendo as células foram analisadas em microscópio de luz 

(Microscópio óptico binocular, Carl Zeiss, Gottingen, Alemanha) em 400x para contagem 

das células com micronúcleos e células metanucleadas e 1000x para verificação das 

mesmas. Para cada paciente foram confeccionadas duas lâminas, todas elas foram então 

codificadas e as análises citogenéticas foram realizadas em teste cego. Inicialmente foram 

avaliadas 1000 células para a caracterização dos tipos celulares (basal ou diferenciada) e 

das anormalidades nucleares (células binucleadas, cariolíticas, cariorréxes e núcleos com 

cromatina condensada). Nesta primeira análise foram contados MN e brotos em células 

diferenciadas. Em uma segunda etapa foram analisadas um total de 2000 células 



Material e Métodos | 56 

diferenciadas para finalizar verificação da presença de micronúcleos e brotos nucleares 

(Figura 25) (Sarto et al., 1987; Fenech et al., 2007; Thomas et al., 2009).  

 

 
Figura 25. A- Microscópio óptico; B- Contador eletrônico de células sanguíneas CCS-011 (Kacil, Itda, 
São Paulo, SP, Brasil) utilizado para avaliar a frequência de micronúcleos. 

 

  

Os critérios de inclusão para o contagem das células normais e com alterações 

nucleares seguiram as recomendações descritas por Tolbert et al. (1992) e Katarkar et al. 

(2014). Assim, para células basais (Figura 26, página 57), quando apresentavam citoplasma 

intacto e relativamente plano, pouca ou nenhuma sobreposição com células adjacentes, 

pouca ou nenhuma destruição da célula e núcleo com perímetro normal e intacto, liso e 

diferenciado.  
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Figura 26.  Células basais (seta). 

 

 Micronúcleos só foram considerados se estes apresentassem as seguintes 

características; núcleo arredondado, com suave perímetro sugestivo de membrana, 

diâmetro menor que um terço do diâmetro do núcleo associado, mas suficientemente grande 

para ser diferenciado em sua forma e cor, Feulgen-positivo, cor rosa-claro na iluminação de 

campo claro, intensidade da coloração semelhante à do núcleo, textura semelhante à do 

núcleo, mesmo plano focal como o núcleo e ausência de sobreposição ou com ponte para o 

núcleo (Figura 27 e Figura 28, página 58).  

 

 
Figura 27. Células com um micronúcleo (seta). 
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Figura 28. Células com dois micronúcleos (seta). 

 

Assim como foram avaliadas outras anomalias celulares. Defeitos durante a divisão 

ou citocineses; binucleadas (Figura 29), tetranucleadas (Figura 30, página 59), brotos 

nucleares (Figura 31, página 59), pontes nucleares (Figura 32, página 59). Células com 

morte celular ou apoptoses; picnóticas (Figura 33, página 60) e cariolíticas (Figura 34, 

página 60).  

  

 
Figura 29. Células binucleadas (seta). 
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Figura 30. A e B -  Células tetranucleadas (setas). 

 

 

 
Figura 31. Células com brotos nucleares (seta). 

 

 

 
Figura 32.  Células com pontes nucleares (seta). 
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Figura 33.  Células picnóticas (seta). 

 

 

 
Figura 34.  Células cariolíticas (seta). 

 

 

O fluxograma a seguir ilustra os principais procedimentos metodológicos (Figura 35, 

página, 61). 
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Figura 35.  Fluxograma dos procedimentos metodológicos.  
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4. RESULTADOS 

Foram realizadas análises descritivas verificando-se a distribuição de cada variável. 

Análises bivariadas utilizando testes paramétricos (teste t, ANOVA) e testes não 

paramétricos quando necessário (teste do qui-quadrado ou exato e teste Kruskall-wallis 

seguido de pós-teste de Dunn) (Tabela 1).  

 
Tabela 1 . Análise descritiva dos grupos de indivíduos (n =95). 

 Controle  
n= 21 

G1 
n=21 

G2 
n=21 

G3 
n=23 

G4 
n= 9 p**= 

 

Idade anos (EP)* 

 

24,5 (1,09) 

 

16,4 (1,09) 

 

16,7 (1,09) 

 

16,9 (1,05) 

 

18,2 (1,67) 

 

<0,001 

Sexo masculino (%) 9,5 38,1 33,3 60,9 33,3 0,0127 

Sexo feminino (%) 90,5 61,9 66,7 39,1 66,7  

Tempo de tratamento 

meses (EP) 

--- 8,1 (1,3) 20,3 (1,3) 38,3 (1,2) 71,2 (1,9)  

* EP = erro padrão; ** p= valor de p para teste de comparação de médias ou de proporções.  

 

A distribuição de idade entre indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino é 

bem diferente (p= 0,0390). Isto é, a idade dos indivíduos do sexo masculino é 

significantemente menor do que dos indivíduos do sexo feminino, mas existem valores 

extremos entre o primeiro grupo (Figuras 36 e 37, página 65 e Figura 38 página 66). A idade 

do grupo controle foi bem maior que os demais grupos (p˂0,001). 
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Figura 36.   Gráfico da distribuição de idade entre os grupos. 
 
 
 
 

 

Figura 37.  Gráfico da distribuição de idade e sexo (1=masculino; 2=feminino). 
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Figura 38.  Gráfico de distribuição de idade entre sexo masculino e feminino 

 

 

A média de idade entre indivíduos do sexo masculino foi de 16,9 (EP = 1.0) e média 

de idade entre indivíduos do sexo feminino foi de 19,5 (Tabela 2). Para comparação de 

idade utilizou ANOVA com pós-teste de Tukey mostrando que apenas o controle teve idade 

diferente dos demais grupos. 

 

Tabela 2. Distribuição da idade entre sexo e grupos. 

 Masculino  
(n=34) 

Feminino  
(n= 61) 

 N M (DP) Min – Max N M (DP) Min - Max 

 

Controle 

 

2 

 

31,0 (4,2) 

 

28 – 34 

 

19 

 

23,8 (4,3) 

 

18 - 33 

G1 8 14,3 (2,7) 12 – 20 13 17,7 (7,5) 11 - 35 

G2 7 15,6 (4,0) 12 – 24 14 17,2 (6,1) 11– 31 

G3 14 16,7 (4,3) 14 – 31 9 17,2 (3,8) 14 – 24 

G4 3 18,3 (0,6) 18 – 19 3 18,2 (4,5) 13 - 24 

M= Média/ DP= desvio padrão/ Min=mínima/ Max=máxima. 

 

Analisando a Tabela 3, não foi possível encontrar diferenças estatisticamente 

significantes para nenhuma das anomalias citogenéticas, exceto para a cariolíticas, com 

maior frequência no grupo controle. Apenas o controle foi diferente do grupo 4. O grupo com 

maior tempo de tratamento com o aparelho. Células binucleadas se apresentaram em maior 
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quantidade em todos os grupos avaliados e quando foram comparadas com as outras 

anomalias celulares. Porém, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

(p ˂0.05). 

 
Tabela 3 . Análise descritiva das alterações citogenéticas.  

 Controle  
(n= 21) 

G1 
(n=21) 

G2 
(n=21) 

G3 
(n=23) 

G4 
(n= 9) p**= 

 M (Q1 – Q3) M (Q1 – Q3) M (Q1 – Q3) M (Q1 – Q3) M (Q1 – Q3)  

 

1 MN 

 

2 (0 – 2,5) 

 

1,5(0,5–2,0) 

 

1,5 (1,0 – 2,0) 

 

0,5 (1,0 – 2,5) 

 

1,0 (0 – 2,0) 

 

0,9016 

2 MN  0 ( 0 – 0,5) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0,0723 

Binucleadas  15 (12 – 21) 9 (8 – 16) 14 (9 – 21) 11 (9 – 18) 9 (7 – 12) 0,4257 

Picnóticas  1 (0 – 7) 1 (0 – 4) 0 (0 – 1) 2 (0 – 4) 3 (1 – 3) 0,3467 

Cariolíticas  5 (2 – 10) 4 (0 – 9) 2 (0 – 6) 2 ( 0 – 5) 0 ( 0 – 2) 0,0166 

Brotos  1 (0 – 2) 1 (0 – 1) 1 (0 – 1) 1 (0 – 1) 1 (0 – 1) 0,6480 

Total  28 (18,5 – 36,5) 19 (11,5 – 36,5) 19,5 (14,0 – 30,0) 18 (4,5 – 25,5) 17,5 (11,0 – 19,5) 0,1470 

RI 0,34 (0,11 – 0,71) 0,25 (0,0 – 0,54) 0,97 (0,0 – 0,31) 0,09 (0 – 0,38) 0,10 (0 – 0,30) 0,0661 

*Valor de p para teste de Kruskall-wallis/ M=Média/Q1= quartel 1 /Q3=quarte 3.l 

 

Na comparação das células tetranucleadas utilizou-se o teste exato para tabela de 

contingência e não foi possível encontrar diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos, embora exista aparentemente aumento destas anomalias no grupo G3, um aumento 

no número amostral poderia revelar uma diferença significante As pontes nucleares 

apresentaram valores de apenas 0 , 0,5 e 1 sendo apenas 8 indivíduos com valores de 0,5 e 

2 indivíduos com o valor de 1. Assim, os valores foram agrupados como presente e ausente 

sendo realizado, portanto, teste exato para tabela de contingência resultando num valor de p 

de 0,6526. Isto revela que não foi possível encontrar diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos. A contagem de células binucleadas foi na Tabela 4, 

transformada em presença e ausência. Note que na Tabela 3, a análise foi realizada 

considerando os dados como contínuos, e o valor do p é semelhante. 
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Tabela 4 . Análise descritiva da presença de células com alterações citogenéticas. 

 Controle  
(n= 21) 

G1 
(n=21) 

G2 
(n=21) 

G3 
(n=23) 

G4 
(n= 9) p* 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  

 

Tetranucleadas 

 

2 (9,5) 

 

2 (9,5) 

 

1 (4,8) 

 

4 (17,3) 

 

1 (11,1) 

 

0,7671 

Pontes  2 (9,5) 4(19,1) 1 (4,4) 1 (4,4) 1 (11,1) 0,6526 

Binucleadas  7 (33,3) 2 (9,5) 1(4,8) 1 (8,7) 1 (11,1) 0,0957 

*Valor de p para teste exato para análise de tabela de contingência.  

 

Para dar suporte às análises segue uma análise bivariada de anomalias 

citogenéticas de acordo com o sexo, sem apresentar diferencias estatísticas em nenhuma 

das alterações (Tabela 5 e Tabela 6).  

 

Tabela 5 . Análise bivariada de anomalias citogenéticas de acordo com o sexo. 

 Masculino  
(n=34) 

Feminino  
(n= 61) 

 

M (Q1  Q3) M (Q1-Q3) p* 

1 MN 2 (1 – 3.5) 1,5 ( 0,5 – 2,5) 0,2399 

2 MN 0 ( 0 – 0) 0 ( 0 – 0) 0,3199 

Binucleadas  19,8 (13,5 – 33,5) 19,5 ( 13,5 – 32,0) 0,8800 

Picnóticas  2 (0 – 4) 1 (0 – 4) 0,4328 

Cariolíticas  4 (0 – 6) 2 ( 0 – 5) 0,4564 

Brot os 0 ( 0 – 1) 0 ( 0 – 1) 0,5660 

Mil Total  13,5 (9 – 16,0) 12 (8 – 18,5) 0,9690 

RI 0,25 (0,0 – 0,38) 0,14 (0,0 – 0,42) 0,7591 

*Valor de p para teste Kruskall wallis. M= Mediana, Q1=primeiro Quartil, Q3= terceiro quartil 
 

 
 

Tabela 6.  Distribuição de células com anomalias citogenéticas para 
sexo masculino (n= 34) e sexo feminino (n= 61). 

 Masculino  
(n=34) 

Feminino  
(n= 61) 

 

 n (%) n (%) P* 
Tetranucleadas  5 (14,7) 5 (8,2) 0,4868 

Pontes  Nucleares  5 (14,7) 5 (14,7) 0,4868 

Micro núcleos  3 (8,8) 10 (16,4) 0,3666 

*Valor de p para teste exato de Fischer 
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Na Tabela 7 somente correlação de spearman é apresentada e quando 

estatisticamente signficantes estão marcados com asterisco. Correlações estatisticamente 

significantes forma observadas entre picnóticas e cariolíticas, brotos nucleares  e Total. 

carioliticas se correlacionaou estatisticamente tanto com binucleadas  e Total. Células com 

1Mn esta correlacionado com  binucleadas e total. Total somente não se correlacionou com 

binucleadas.  

 
Tabela 7 . Correlação de Spearman entre as alterações citogenéticas. 

 
Picnóticas  Cariolíticas  1Mn 2Mn Brotos Binucleadas  Total Idade 

Picnóticas  1.000 0.292* 0.120 -0.086 0.262* 0.097 0.419* -0010 

Cariolíticas   1.000 0.060 0.154 0.325 0.302* 0.638* 0.112 

1Mn   1.000 0.162 0.183 0.311* 0.376* 0.105 

2Mn    1.00 0.013 -0.077 0.036 0.157 

Brotos      1.000 0.1943 0.326* 0.127 

Binucleadas       1.000 0.838* 0.114 

Total        1.000 0.114 

Idade        1.000 
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5. DISCUSSÃO 

A integridade genética da população humana nas últimas décadas tem sido afetada 

pela interação entre fatores ambientais, novos hábitos de vida e certos polimorfismos 

genéticos (Westphalen et al., 2008). Os biomateriais usados na Ortodontia, quando 

presentes na cavidade bucal, estão sujeitos a processos corrosivos facilitando a liberação 

de elementos secundários como íons níquel e cromo, que podem ficar acumulados em 

determinados órgãos (Munksgaard, 1992; Wataha, 2000; Valko et al., 2005; Levrini et al., 

2006; Souza e Menezes, 2008). Embora existam estudos que relatam que a quantidade 

desses metais liberados no sangue e na saliva são significativamente mais baixos, sem 

atingirem níveis tóxicos (Kerosuo, 1995; Janson, 1998; Hwang, 2001; Petoumeno, 2008), 

não se pode excluir a possibilidade de que concentrações não tóxicas, a longo prazo, 

podem ser suficientes para induzir efeitos biológicos em células buco-epiteliais (Hwang et 

al., 2001; Faccioni et al., 2003; Westphalen et al., 2008). Assim, pacientes em tratamento 

ortodôntico tem mostrado reações alérgicas quando apresentam contato prévio com metais 

considerados alergênicos, independente do tempo de tratamento ortodôntico (Genelhu, 

2005). Portanto, nosso estudo teve como objetivo avaliar pacientes em contato com 

aparelhos ortodônticos (bráquetes, bandas, fios) por longo periodo de tempo, levantando a 

hipótese que estes possam causar danos permanentes no DNA e causar mutações. Além 

disto, na literatura existem poucos trabalhos que usaram MNT em pacientes com aparelhos 

ortodônticos (Westphalen et al., 2008; Angelieri et al., 2011; Natarajan et al., 2011; Hevari et 

al., 2013; Martín-Cameán et al., 2015). 

 A literatura relata que o MNT foi usado principalmente em células de linfócitos para 

avaliar pacientes expostos a agentes tóxicos, estilos de vida e ingestão de alimentos. 

(Fenech et al., 2003). No entanto, quando foi aplicado em tecidos epiteliais, a técnica 

apresentou vantagens sobre o emprego em linfócitos, sendo que as células epitelias podem 

ser diretamente estudadas. A coleta não é invasiva e apresenta baixo custo, além de vários 

pesquisadores afirmarem que a análise de micronúcleos em células da mucosa bucal 

apresenta suficiente validade e sensibilidade (Sarto et al., 1987; Bloching et al., 2008; 
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Westphalen et al., 2008). Outra vantagem de usar céluas epiteliais de pacientes em 

tratamento ortodôntico se deve ao fato que elas estão em contato direto com os aparelhos, 

sofrendo alterações por traumas ou pela captação continua de íons tóxicos liberados pelas 

ligas metálicas, além de apresentar capacidade limitada para a reparação do DNA. Servem 

também como amostras mais adequadas para revelar a instabilidade do genoma em 

comparação com células que reparam danos no DNA de forma mais eficiente como são as 

células dos linfócitos (Holland et al., 2008; Heravi et al., 2013). Por outro lado, o MNT 

permite avaliar na mesma lâmina, além dos micronúcleos, outras anomalias nucleares 

denominadas metanucleadas como brotos nucleares, pontes nucleares, cromatina 

condensada, cariolíticas, picnóticas, anomalias frequentes nas células epiteliais da mucosa 

bucal. Por estes motivos optou-se por utilizar neste trabalho o MNT.  

Com relação a estudos in vivo ou in vitro. Estudos in vitro não representam 

totalmente as condições bucais reais, limitando a veracidade dos resultados. Por outro lado, 

estudos in vivo apresentam também fatores limitantes, sendo que as condições biológicas 

de cada paciente dificultam a padronização do estudo. Mesmo assim mostram mais 

vantangens, ao representar uma real condição da cavidade bucal por intermédio das 

células, que são diretamente expostas aos aparelhos ortodônticos (Faccioni et al., 2003). 

Assim, o uso de células da mucosa bucal que estão em contato direto com os aparelhos 

ortodônticos e que absorvem os íons liberados por eles, são fontes que permitem avaliar os 

efeitos causados pelos mesmos. No presente estudo optou-se por usar o MNT em células 

epiteliais da mucosa bucal pela facilidade da realização das coletas, enquanto os pacientes 

eram atendidos regularmente na consulta ortodôntica, sem causar desconforto e facilitando 

a avaliação.  

O MNT em células esfoliadas apresenta muitas variáveis na sua metodologia que 

podem dificultar sua padronização em relação a: critérios de avaliação, tipos de coloração 

(Feulgen, DAPI, May Grunwald Giemsa, etc) e número de células contadas por indivíduos 

(1000-3000 células por individuo) (Titenko-Holland et al., 1993; Nersesyan et al., 2006). Em 

nosso estudo foram avaliadas 2000 células por pacientes, foi usada solução de Fast Green 
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para colorir as lâminas, por ser mais efetivo e por não colorir grânulos de querato-hialina e 

bactérias que se assemelham a MN que podem levar a falsos positivos. Além disto, foi 

realizada a lavagem das lâminas com solução de Buffer, para diminuir a presença de 

DNAases endógenas presentes na cavidade bucal e remover bactérias e restos celulares 

poderiam complicar a seleção de MN e outras anormalidades nucleares.  

Ao comparar nosso trabalho com os existentes na literatura, observamos certas 

semelhanças de resultados. Westephalen et al., (2008) avaliaram 20 pacientes antes e após 

10 dias da instalação e como resultados não encontraram mudanças significativas nos 

danos citotóxicos. Porém, Natarajan et al. (2011) observaram maiores danos citotóxicos no 

momento da instalação dos aparelhos ortodônticos quando comparados ao grupo controle, 

porém tais efeitos diminuiram após 30 dias de tratamento. Em nosso estudo foram avaliados 

74 pacientes com aparelhos ortodônticos e 21 pacientes controle, num total de 95 pacientes, 

em períodos de avaliação entre 1 a 48 meses de tratamento. Como resultados não foram 

encontrados danos citogenéticos e citotóxicos estatisticamente significativos nos quatro 

grupos avaliados. O grupo de pacientes com tratamento prolongado G4 apresentou poucos 

pacientes o que pode ter mascarado as alterações celulares. Cabe ressaltar que nenhum 

outro trabalho avaliou pacientes acima de 9 meses de tratamento. Contudo, nossos 

resultados afirmam que os aparelhos ortodônticos não causam efeitos genotóxicos e 

citotóxicos nos pacientes, sejam pela capacidade de reparo ou adaptabilidade do paciente 

independente do tempo de tratamento. Assim como a quantidade de liberação dos íons que 

não alcança níveis tóxicos e não provoca instabilidade do genoma. Além disso as células 

epiteliais ao estarem em íntimo contato com a saliva permitem um mecanismo de defensa 

contra reações alérgicas ao níquel, sendo que a saliva elimina os potenciais alérgenos 

quando eles são engolidos, associados a vascularização da mucosa bucal que permite 

rápida dispersão dos mesmos.  

Estudo confirma que a viabilidade celular em células epiteliais é baixa (Thomas et 

al., 2009). A mucosa bucal se encontra em renovação constante da camada superficial, 

apresentando diversidade de células em renovação e apoptose (Albertini et al., 2000; Setcos 
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et al., 2006; Thomas et al., 2009). Portanto, a frequência de Micronúcleos em células 

epiteliais é menor do que em células sanguíneas (Tintenko-Holland et al.,1994). Stich et al. 

(1982) encontraram que 0,47% das céulas bucais apresentavam micronúcleos em pacientes 

saudáveis. Rosin et al. (1989) encontraram frequência de 0,29% numa população controle. 

Tolbert et al. (1992) encontraram em pacientes que receberam radioterapia frequência de 

micronúcleos de 0,52%. Tintenko-Holland et al., (1994) encontraram frequência de MN de 

0.145%. Hevari et al. (2013) encontraram em células da mucosa bucal de 25 pacientes com 

aparelhos ortodônticos, uma  frequência de micronúcleos antes da instalação do aparelho 

de (10,6 ± 5,7) em 1000 células e depois de nove meses de tratamento de 9,2 (± 6,37) 

também em 1000 células, com ausência de resultados estatísticos significantes. Nesta 

pesquisa, foi encontrada na tipologia de 1MN as seguintes médias para os grupos: G0 de 

0,2%, G1 de 0,15%, G2 de 0,15%; G3 de 0,05% e G4 de 0,1%, sem diferenças estatísticas 

significantes entre os grupos (p=0,9016). Por outro lado, quando foram avaliadas a tipologia 

de 2MN, estas só foram encontradas no Grupo controle com uma média de 0 (0-0,5), 

também sem resultados estatísticos significativos (p=0.0723). 

Ao avaliar outras alterações nucleares presentes na mucosa bucal. Tolbert et al. 

(1992) encontraram em pacientes que receberam radioterapia a prevalência de brotos 

nucleares e picnóticas na ordem de 1 em cada 1000 células; para binucleadas, cariorréxes e 

cromatina condensada foram de 3-12 em cada 1000 células e para cariolíticas foram de 200 

em cada 1000 células. Por outro lado, Tintenko-Holland et al. (1994) encontraram uma 

frequência de células picnóticas e brotos nucleares não maior a 2% do total das células 

avaliadas em pacientes saudáveis. Toy et al. (2014) avaliaram a genotoxicidade e 

citotoxicidade em 30 pacientes em tratamento ortodôntico cujo os bráquetes foram colados 

com três diferentes compósitos. Para avaliação foi utilizado o MNT e não foram encontradas 

diferenças estatísticas significantes entre os diferentes grupos. Porém, o número de células 

binucleadas aumentou significativamente em todos os grupos e as células cariolíticas 

aumentou no grupo de 6 meses de tratamento. Concluíram que aos 6 meses de tratamento 

com diferentes compósitos de colagem observou-se citotoxicidade. Porém, efeitos 
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genotóxicos foram ausentes, por causa da capacidade das células epiteliais de se renovar e 

regenerar em um tempo curto de 7 a 14 dias, com os efeitos deletérios dos materiais não 

permanecendo até o final do estudo. Resultados similares foram obtidos nesta pesquisa, 

com maior frequência de células cariolíticas no grupo controle (p=0,0166). Segundo Ramirez 

e Saldanha (2002), incrementos de células cariolíticas acontecem em processos de 

queratinização, representando resposta adaptativa a injúrias que aconteceram no epitélio 

bucal, relacionadas também com células necróticas e efeitos de citotoxicidade. Porém esta 

anomalia é normal em epitélios escamosos, em especial pelos efeitos causados pela 

mastigação. No entanto, a constante ação dos agentes mutagênicos como álcool, tabaco, 

radioterapia em pacientes com câncer e aparelhos ortodônticos poderia aumentar a taxa de 

morte celular, como indicado pelo aumento significativo desta anomalia. Porém, os dados 

obtidos nesta pesquisa não podem ser interpretados como citotoxicidade dos aparelhos 

ortodônticos, sendo que estão presentes nos processos normais de homeostase da mucosa 

bucal.  

Por outro lado, células binucleadas apresentam morfologia semelhante a das 

células diferenciadas, contém dois núcleos com o mesmo tamanho, forma e cor. Os núcleos 

são geralmente muito próximos entre si, podendo ou não se tocar, não envolvem interações 

diretas com o DNA, mas sim envolvem interferências com os eventos que ocorrem no final 

da divisão celular, resultando em divisões celulares incompletas por falhas na citocinese. 

Apresentam também, associação com células do câncer e doenças neurodegenerativas, 

sugerindo que proporção elevada de células binucleadas pode estar associada com essas 

enfermedades (Tintenko-Holland et al., 1994; Thomas et al., 2007). Neste estudo, células 

binucleadas apresentaram valores elevados quando comparadas as outras alterações 

nucleares avaliadas: G0 - 15; G1- 9; G2-14; G3-11 e G4-9 (Tabela 3). Porém com 

distribuição normal entre os grupos e sem valores estatisticamente significativos (p=0,4257). 

A literatura relata que existe tendência das mulheres apresentarem maior 

frequência de MN e outras células metanucleadas (Konopacka 2003; Holland et al., 2008; 

Bloching et al., 2008; Holland et al., 2008; Bonassi et al., 2011; Fenech et al., 2011). No 
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entanto, nossos resultados não acompanharam essa tendência, pois não foram encontradas 

diferenças estatísticas significantes em nenhuma das alterações citogenéticas quando 

comparadas entre os sexos. Apesar da ausência estatística foram encontrados valores 

maiores de todas as alterações citogenéticas no sexo masculino (Tabela 5).  

Bloching et al. (2008) encontraram maior número de micronúcleos em pacientes 

com maior idade e problemas bucais como falta de dentes e doenças periodontais. Hevari et 

al. (2013) concluíram que idade avançada, presença de doenças sistêmicas e fatores de 

risco como  tabaco e consumo de álcool podem agravar os efeitos nocivos dos aparelhos 

ortodônticos corretivos. Em nosso estudo, não foram selecionados pacientes fumantes, 

alcoólatras e com doenças sistêmicas ou bucais, eliminando os fatores externos que 

poderiam influenciar os resultados. Neste trabalho, ao comparar as alterações nucleares 

com a idade dos pacientes em todos os grupos, não foram encontradas diferenças 

estatísticas significantes em nenhuma das alterações citogenéticas, sendo importante 

reconhecer que a idade do grupo controle foi bem maior que os demais grupos (Figura 39, 

página 68). 

Como relatado na literatura, células binucleadas e brotos nucleares estão 

relacionados com defeitos durante a divisão celular ou citocineses, assim como células 

cariolíticas e picnóticas estão relacionadas com morte celular ou apoptoses (Thomas et al., 

2009). Em nossos resultados encontramos associação com valores estatisticamente 

significativos entre: células picnóticas e células cariolíticas (p=0,004), células picnóticas e 

brotos nucleares (p=0,0104), células cariolíticas e células binucleadas (p=0,0023) e células 

com um micronúcleo e células binucleadas (p=0,0023). Segundo Gonçalves et al., (2014) 

presença de brotos nucleares estão relacionados com problemas de reparo do DNA, assim 

a correlação encontrada em nossos resultados entre células picnóticas e brotos nucleares, 

mostra além de morte celular e apoptoses, problemas de reparo do DNA (Tabela 7). 

Embora os danos encontrados tenham sido reduzidos ou não encontrados, estudos 

adicionais são necessários, tanto de natureza experimental quanto de base epidemiológica. 

Talvez não existam resultados neste estudo que mostrem riscos para os pacientes em 
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tratamento ortodôntico, porém existe a possibilidade que outros agentes associados à 

terapia ortodôntica possam ser responsáveis por alterações celulares. Estes fatores são: 

idade, estilo de vida, materiais restauradores, usos de elásticos, que são, muitas vezes, 

relacionados com danos citogenéticos. Este estudo in vivo não relatou qualquer efeito 

genotóxico causado por aparelhos ortodônticos corretivos nas células epiteliais humanas de 

indivíduos saudáveis nos diferentes tempos de tratamento, ainda que seja o primeiro estudo 

com avaliações em longo prazo G1 (1 a 12 meses), G2 (13 a 24 meses), G3 (25 a 48 

meses) e G4 (acima de 48 meses). Os resultados deste estudo, devem ser interpretados 

com cautela, sendo que danos no DNA causados pelo uso dos aparelhos ortodônticos 

podem ser reparados em indivíduos saudáveis, mas uma diminuição na capacidade de 

reparação ou alterações no sistema imunitário podem permitir que o dano de DNA possa 

permanecer e ser expressado como alteração do genoma ou mutações em tempo futuro 

(Heravi et al., 2013). 

Nosso trabalho apresentou algumas limitações, principalmente no mecanismo de 

avaliação das lâminas que foi realizado por meio do microscópio de luz óptica, o que limita a 

possibilidade de captar galeria de imagens completas para futuras reanálises e controle de 

qualidade. Além disto, causa o risco de obter valores heterogêneos, independentemente do 

nível de formação do avaliador. Assim podem existir diferenças entre os escores dados pelo 

avaliador, seja por fatiga, ou diferenças na capacidade e/ou interpretação dos critérios 

(Fenech et al., 2003). Outras limitações importantes encontradas foram as diferenças de 

idade e sexo entre os grupos estudados, além do pequeno tamanho da amostra no Grupo 

G4, tanto de número de pacientes como número de células avaliadas. A discussão dos 

resultados dos grupos G2, G3, G4 não foi possível devido a ausência de trabalhos na 

literatura com estes tempos de avaliação.  

Mais estudos são necessários para determinar os efeitos biológicos de aparelhos 

ortodônticos numa população maior, avaliando os mesmos pacientes em diferentes tempos 
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de tratamento e com idades semelhantes entre os grupos. Assim como, emprego de outros 

sistemas de teste, como Ensaio Cometa, uso de outro tipo de coloração como 

4'stainfluorescente, 6'-diamidino-2-fenilindole (DAPI), uso de imagens de células vivas e uso 

de sistemas automáticos de contagem de MN como Metafer e MetaSystems, IMSTAR, 

iCyte®.  
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo indicaram que aparelhos ortodônticos corretivos em 

pacientes saudáveis com capacidade de reparo normal, não causaram risco de danos 

genotóxicos em células da mucosa bucal, como evidenciado pelo MNT em diferentes 

tempos de tratamento. 

A frequência de MN e outras anormalidades encontradas no grupo controle 

mostram que a idade e estilo de vida são fatores mais revelantes do que os aparelhos 

ortodônticos para aumentar a frequência de tais alterações. 

Foi rejeitada a hipótese que o tempo prolongado de tratamento ortodôntico corretivo 

pode causar efeitos citotóxicos e genotóxicos nos pacientes.  
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITÊ EM PESQUISA PARA SERE S HUMANOS 
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ANEXO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE AÇO INOXID ÁVEL UTILIZADOS NOS 

PACIENTES 

 


