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RESUMO 

Arid, J. Efeito da radioterapia na adesão e interface ao substrato de dentes 
permanentes. Ribeirão Preto, 2015. 98p. [Dissertação de mestrado]. Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto, São Paulo.  
 
O câncer de cabeça e pescoço é, dentre todos os tipos de cânceres, o sétimo mais comum, 
dentre suas principais formas de tratamento está a radioterapia (RT), que é amplamente 
utilizada e eficiente, mas os efeitos colaterais aos tecidos adjacentes são inevitáveis. A 
realização do tratamento odontológico previamente a radioterapia é de suma importância e 
visa eliminar/reduzir os focos infecciosos presentes na cavidade bucal, sendo essencial a 
eliminação das lesões de cárie, e após a radioterapia é fundamental tratar as “cáries de 
radiação”, que é um dos efeitos colaterais do tratamento radioterápico de cabeça e pescoço. 
Os sistemas resinosos são os materiais mais indicados para restauração dos dentes de 
pacientes submetidos à radioterapia, por isso o objetivo do presente estudo foi avaliar in 
vitro o efeito da radiação, no momento em que é realizada a restauração ao esmalte e a 
dentina, por meio de teste de cisalhamento, analisar longitudinalmente as alterações 
morfológicas na superfície do substrato dental durante a radiação por meio de microscopia 
confocal a laser e analisar qualitativamente a interface de união compósito/substrato dental 
por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram utilizados 60 terceiros 
molares permanentes, que foram seccionados em um total de 120 fragmentos de esmalte e 
120 de dentina, e após o preparo da superfície foram divididos aleatoriamente em grupos 4 
grupos (n=30): G1 (controle) – substrato sem irradiação + procedimento restaurador; G2 – 
procedimento restaurador realizado antes da RT; G3 – procedimento restaurador realizado 
após a RT; e G4 – procedimento restaurador realizado 6 meses após a RT. Cada um dos 
grupos foi dividido em 2 subgrupos, sendo empregado no subgrupo “A” (SGA) o adesivo 
AdperTM Single Bond 2 (SB); e no subgrupo “B” (SGB) o adesivo Clearfil SE Bond (CL), para 
o procedimento restaurador. Os espécimes foram irradiados com fração de dose de 2Gy, 5 
dias consecutivos, até atingirem a dose total de 60Gy, com um total de 30 frações, durante 6 
semanas. O procedimento restaurador foi realizado com resina Z350, e para padronização 
da restauração foi utilizada uma matriz, de forma que os espécimes apresentam 4mm de 
altura e 2mm de diâmetro. Os corpos de prova foram submetidos ao teste de resistência ao 
cisalhamento e depois analisou-se o modo de fratura. Foram selecionados 5 espécimes de 
cada substrato, para a realização da análise morfológica da superfície dental por meio da 
microscopia confocal, sendo estes avaliados a cada 10Gy. Para a análise da interface 
adesiva foram selecionados 3 espécimes de cada grupo e estes foram preparados para 
realização da MEV. O sistema adesivo CL apresentou desempenho superior, em ambos 
substratos, quando comparado o SB; quanto ao tempo da restauração, tanto em esmalte 
quanto em dentina, o grupo 2 apresentou os menores valores;  o padrão de fratura 
predominante para todos os grupos foi a Adesiva; houveram alterações morfológicas 
notáveis em esmalte e dentina após a dose acumulativa de 30Gy, onde aos 60Gy, no 
esmalte, os prismas se tornaram amorfos e a camada interprismática degradada, e na 
dentina os túbulos dentinários encontravam-se completamente obliterados; na análise da 
interface adesiva do grupo 2 notou-se que quase não houve formação de tags e nos grupos 
3 de esmalte a camada adesiva formada era mais fina, porém com formação de tags mais 
prolongados e na dentina houve formação de gaps. 

 
Palavras-chave: Radioterapia; Neoplasias de cabeça de pescoço; Esmalte dentário; 
Dentina; Sistemas adesivos; Resistência ao cisalhamento  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Arid, J. Effect of radiotherapy on bonding and bonding interface to substrate of 
permanent teeth. Ribeirão Preto, 2015. 98p. [Dissertação de mestrado]. Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto, São Paulo. 
 
Head and neck cancer is among all kinds of cancer the seventh most common and 
radiotherapy (RT) is one of its main treatments, which is widely used and efficient, but side 
effects are unavoidable. A dental treatment before RT is very important to reduce/eliminate 
infectious foci in the oral cavity, so it is essential to eliminate carious lesions, and after RT 
“radiation caries”, which are a side effect of the treatment, must be eliminated. Adhesive 
systems are the most indicated to restore teeth of patients undergoing RT, so this study 
aimed to evaluate in vitro the effect of RT in the moment of the dental restorations in enamel 
and dentin, using shear bond strength tests, evaluate morphologic alterations at teeth 
surface during RT, with a laser confocal microscopy and to evaluate qualitatively the union 
interface of the composite/ dental substrate by scanning electron microscope (SEM). It was 
used 60 third molars, which were sectioned into 120 fragments of enamel and 120 of dentin, 
and after the surface prepare the specimens were randomly divided into 4 groups (n=30): G1 
(control) – no irradiated substrate + restorative procedure; G2 – restorative procedure 
performed before RT; G3 – restorative procedure performed after RT; e G4 – restorative 
procedure performed 6 months after RT.  Each group was divided into 2 subgroups: 
Subgroup “A” (SGA) in which was used the AdperTM Single Bond 2 (SB); and subgrup “B” in 
which was used Clearfil SE Bond (CL), for the restorative procedure. The specimens were 
fractionally irradiated by a dose of 2Gy/day, 5 consecutive days, until it reached a total dose 
of 60Gy, in a total of 30 fractions, lasting 6 weeks. For the restorative treatment the resin 
Z350 was chosen, and for standardization it was used a matrix so all specimens had 4mm 
height and 2mm in diameter. The specimens were submitted to shear bond strength test and 
the fracture pattern was evaluated. It was chosen 5 specimens of each substrate for the 
morfological evaluation of the dental surface by a laser confocal microscopy, those were 
evaluate every 10Gy. To evaluate the adhesive interface it was chosen 3 specimens of each 
group and those were prepared for the SEM. A better performance was observed for the CL, 
in both dental substrates, rather than the SB; according to the period of restoration, in both 
enamel and dentin, Group 2 has showed lower values; the predominant fracture pattern to all 
groups was the Adesive one; there were morphological alterations in enamel and dentin after 
a cumulative dose of 30Gy, the prisms of enamel became formless and the interprismatic 
region was degraded after 60Gy, at the dentin the dental tubules were completely 
amorphous; the analysis of the interface adhesion has showed that in group 2 tags were 
barely formed, and in group 3 of enamel the adhesive layer was thinner, but tags were 
longer, and at the dentin gaps were observed. 
 
Keywords: Radiotherapy; Head and Neck Neoplams; Dental Enamel; Dentin; Adhesive 
System; Shear Bond Strength  
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1. INTRODUÇÃO 

O termo “câncer de cabeça e pescoço” refere-se a 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 sétimo tipo de câncer mais comum (Rettig e 

D'souza, 2015). O seu tipo histológico mais frequente é o carcinoma de células escamosas 

(Lemaire et al., 2003; Lothaire et al., 2006; Rettig e D'souza, 2015), o qual compreende 90% 

dos casos de câncer nessa região (Dobrossy, 2005). Nos Estados Unidos, a cada dia são 

diagnosticados 100 novos casos de câncer de cabeça e pescoço, e a cada hora uma 

pessoa vem a óbito (Overman, 2009). Este tipo de neoplasia acomete duas a três vezes 

mais homens do que mulheres  (Dobrossy, 2005; Rettig e D'souza, 2015), segundo o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer na cavidade bucal é o quinto tipo mais comum 

em homens, com estimativa de 11.280 novos casos por ano para o Brasil (INCA). Em 2008 

foi estimado que mais de 128.000 pessoas morreram devido ao câncer na cavidade bucal 

ao redor do mundo (Jemal et al., 2011). 

Os agentes causais do câncer de cabeça e pescoço podem ser externos ou 

internos, ou seja, quando o indivíduo apresenta predisposição e ainda é exposto a agentes 

externos, que estão associados ao meio ambiente e hábitos, a chance de desenvolvimento 

das neoplasias é ainda maior. Nos casos de câncer de cabeça e pescoço os agentes 

externos estão relacionados principalmente ao consumo de álcool e tabaco (Kim, Hong e 

Khuri, 2002; Hashibe et al., 2009; Jemal et al., 2011; Zhou et al., 2013; Gaudet et al., 2015; 

Rettig e D'souza, 2015). O uso indiscriminado de bebidas alcoólicas, isolado de outros 

fatores, aumenta a chance de desenvolvimento de câncer na região de cabeça e pescoço 

em 1-4% (Hashibe et al., 2007; Hashibe et al., 2009), especialmente na região hipofaringeal 

(Menvielle et al., 2004). O maior risco é quando há associação entre uso de álcool e de 

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

et al., 2011; Rettig e D'souza, 2015), sendo que para indivíduos que fumam dois maços de 

cigarro e bebem quatro doses de bebidas alcoólicas por dia o risco de desenvolvimento de 

câncer de cabeça e pescoço aumenta 35 vezes (Blot et al., 1988). Já foi demonstrado que 
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90% dos indivíduos que apresentam câncer de cabeça e pescoço fizeram uso de tabaco 

(Hashibe et al., 2007). Mesmo o tabaco que não é usado sob forma de cigarro, como por 

exemplo, indivíduos que mastigam tabaco, é nocivo e aumento o risco de aparecimento de 

câncer de cabeça e pesco (Secretan et al., 2009; Zhou et al., 2013), sendo estimado que 

seu uso aumente em  até 80% o risco de aparecimento de câncer na cavidade bucal 

(Boffetta et al., 2008). 

Desde a década passada a infecção pelo papiloma vírus humano (HPV), 

transmitido sexualmente, vem sendo reconhecida também como causa primária para o 

aparecimento do câncer de cabeça e pescoço, o que pode justificar o fato de pessoas mais 

jovens estarem apresentando câncer nesta região (Smith et al., 2004; Lothaire et al., 2006; 

Pintos et al., 2008; Jemal et al., 2011; Rettig e D'souza, 2015). A prevalência de câncer na 

região da orofaringe ocasionada pelo HPV vem aumentando, sendo atualmente estimada 

em 80% nos EUA (Gillison et al., 2008; Ang et al., 2010). Embora existam mais de 100 tipos 

de HPV apenas uma minoria é considerada de alto risco ou carcinogênica (Tota et al., 

2011), e o HPV16 é responsável por mais de 90% desta relação entre HPV e câncer de 

cabeça e pescoço (Herrero et al., 2003; Gillison et al., 2012). 

Indivíduos diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço podem ser tratados 

com cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou pela combinação destes tratamentos (Kim, Hong 

e Khuri, 2002; Qing et al., 2015).  A radioterapia é amplamente utilizada para o tratamento 

deste tipo de câncer, podendo ser indicada como terapia primária, coadjuvante ao 

tratamento cirúrgico e à quimioterapia ou como tratamento paliativo em estágios finais e 

inoperáveis da doença (Adelstein, 2003; Soares et al., 2011).  

A radioterapia pode ser realizada com diferentes fontes de radiação ionizante, 

dentre elas a contatoterapia, roentgenterapia, unidade de cobalto, acelerador linear e 

isótopos radiotivos dependendo do tipo de lesão (superficial, semiprofunda ou profunda) 

(INCA). Essa terapia destrói os tecidos neoplásicos devido à sua interação com o corpo, que 

dá origem a elétrons que ionizam o meio e criam efeitos químicos, como a hidrólise da água 
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e a ruptura das cadeias de ácido desoxirribonucleico (DNA), levando à incapacidade de 

divisão da célula até a sua morte por inativação (Chaachouay et al., 2011).  

Embora o tratamento com a radioterapia seja muito eficiente e realizado da maneira 

mais conservadora possível, muitas vezes os efeitos colaterais aos tecidos adjacentes são 

inevitáveis e, embora muitos possam ser transitórios ou intermediários, outros podem ser 

tardios e irreversíveis (Kielbassa et al., 2006). Dentre os principais efeitos colaterais da 

radioterapia na cavidade bucal, pode-se citar: mucosite, xerostomia, hipo ou disgeusia, 

trismo, dor orofacial, alteração do ligamento periodontal, alterações microvasculares, 

necrose de tecidos moles, osteorradionecrose e “cárie de radiação”. A “carie de radiação”  

apresenta características singulares que a diferem das lesões de cárie convencionais, tais 

como uma progressão rápida e o acometimento de locais pouco suscetíveis como a porção 

incisal, a cervical e as cúspides (Kielbassa et al., 2006; Silva et al., 2009; Beech et al., 

2014).   

Além dos efeitos colaterais acima citados, diversos estudos já demonstraram que a 

radioterapia é capaz de ocasionar alterações na estrutura dental, tanto no esmalte quanto 

na dentina como: diminuição da microdureza (Jansma et al., 1988; Kielbassa et al., 1997; 

Walker et al., 2011) ou aumento da mesma (De Siqueira Mellara et al., 2014; Goncalves et 

al., 2014), aumento da solubilidade (Markitziu et al., 1986), atrofia dos processos 

odontoblásticos e obliteração de túbulos dentinários (Kielbassa, 2000), redução da 

estabilidade da junção amelodentinária (Pioch, Golfels e Staehle, 1992; Kielbassa et al., 

1997), destruição 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) e presença de fendas e túbulos 

dentinários destruídos e/ou colabados (Gonçalves et al., 2014).  

Pacientes com câncer de cabeça e pescoço geralmente apresentam cavidade bucal 

em condições precárias de saúde  (Kielbassa et al., 2006; Joshi, 2010; Beech et al., 2014) e 

a realização do tratamento odontológico prévio ao início da radioterapia de cabeça e 

pescoço é de extrema importância (Vissink et al., 2003; Joshi, 2010; Beech et al., 2014).  
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Entretanto, muitas vezes, o período entre o diagnóstico do câncer e o início do tratamento 

antineoplásico é curto e insuficiente para tratamentos odontológicos mais complexos, o que 

leva a mudanças do que seria um tratamento odontológico “ideal”. Mesmo assim, é 

imperativo que se elimine ou, ao menos, reduza-se os focos de infecção presentes na 

cavidade bucal, bem como remova-se os dentes com prognóstico duvidoso para evitar 

exodontias futuras, visto que estas podem levar a osteoradionecrose (Vissink et al., 2003; 

Joshi, 2010; Beech et al., 2014). Idealmente, dentes com prognóstico duvidoso deveriam ser 

extraídos três semanas antes do início da radioterapia, para cicatrização (Vissink et al., 

2003; Kielbassa et al., 2006; Joshi, 2010; Beech et al., 2014). 

Outros problemas odontológicos como próteses mal adaptadas, dentes e 

restaurações com bordas afiladas e cortantes também devem ser reparados, visto que 

podem traumatizar a mucosa, aumentando o risco de lesãoes bucais traumáticas, de 

infecções e podendo agravar a mucosite (Kielbassa et al., 2006; Joshi, 2010). 

Quanto às lesões de cárie dental, que são frequentes nestes pacientes, visto que 

esses apresentam em sua maioria saúde bucal precária, é importante que as mesmas 

sejam submetidas a tratamento previamente à radioterapia (Joshi, 2010; Beech et al., 2014). 

Entretanto, é pouco abordado na literatura específica qual o momento mais oportuno para a 

realização de procedimentos restauradores definitivos nestes pacientes e qual o material de 

escolha a ser utilizado, não existindo nenhum protocolo que estabeleça tais diretrizes. Outro 

fator que deve ser considerado é que novas lesões de cárie podem aparecer durante e pós 

pós radioterapia de cabeça e pescoço, as chamadas “cárie de radiação”, as mesmas 

dúvidas permanecem, ou seja, qual material restaurador se comportará da melhor maneira e 

se a adesão dos materiais restauradores aos tecidos dentais mineralizados, após a 

radioterapia, será equivalente à dos tecidos dentais anteriormente a mesma.  

Com relação aos materiais restauradores, já foi demonstrado que o cimento de 

ionômero de vidro (CIV) convencional não apresenta resultados muito favoráveis quando 

utilizado em pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço (Hu et al., 2002) e 

que o amálgama de prata não é uma opção considerável, pois pode aumentar a quantidade 
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de radiação secundária devido à sua densidade e número atômico (Schratter-Sehn et al., 

1992). Sendo assim, os materiais restauradores resinosos, que utilizam sistemas adesivos, 

parecem ser os mais indicados para restaurações em pacientes submetidos à esse tipo de 

tratamento radioterápico (Mccomb et al., 2002).  

Assim é importante saber que existem dois tipos de sistemas adesivos que são 

empregados de diferentes maneiras: etch & rinse e self-etch (Kanca, 1992). No sistemas 

etch & rinse a smear layer, que é basicamente composta por cortes de fibras colágenas 

mineralizadas, é removida por meio do condicionamento ácido e o substrato dental é 

desmineralizado; posteriormente o ácido é removido por meio de enxágue e o sistema 

adesivo é aplicado ao substrato condicionado completando, assim, o protocolo de adesão 

(Nakabayashi e Pashley, 2000; Tay e Pashley, 2001; Pashley et al., 2011). No esmalte este 

condicionamento ácido tem a finalidade de limpar o esmalte, remover a smear layer e 

aumentar microscopicamente a rugosidade (Retief et al., 1986; Frankenberger e Tay, 2005; 

Pashley et al., 2011); já na dentina o objetivo é aumentar a porosidade intertubular, 

permitindo a infiltração do monômero (Nakabayashi e Pashley, 2000), sendo recomendado 

que a dentina condicionada não seja seca antes da aplicação do sistema adesivo, pois uma 

sobre secagem pode prejudicar a penetração dos monômeros  (Kanca, 1992; Pioch et al., 

1999; Ermis et al., 2009).  

No sistema self-etch, a smear layer é mantida e usada como substrato de adesão, 

sendo o sistema adesivo aplicado sobre a smear layer por um período de tempo 

determinado pelo fabricante, sem enxágue posterior,  visando incorporará-la à camada 

híbrida, que é formada no substrato dental pela desmineralização da superfície, seguida 

pela infiltração de monômeros e subsequente polimerização (Nakabayashi, Kojima e 

Masuhara, 1982; Tay e Pashley, 2001; Peumans et al., 2010). Este sistema vem sendo mais 

empregado por apresentar melhores resultados do que o etch & rinse simplificados (Tay e 

Pashley, 2001; De Munck, Vargas, et al., 2005; Frankenberger e Tay, 2005; Van Landuyt et 

al., 2006). 



30 | Introdução 
 

Os poucos estudos realizados analisando a influência da radiação no sistema de 

adesão dos materiais restauradores ao substrato dental, sendo que estes apresentam 

resultados contraditórios quanto ao efeito da radioterapia na adesão ao substrato dental 

(Gernhardt et al., 2001; Naves et al., 2012; Galetti et al., 2014). Desta forma, em função da 

ausência de consenso nos trabalhos publicados na literatura específica, e que apenas um 

estudo avaliou a influência da radiação ao sistema adesivo aplicado em esmalte de dentes 

permanentes (Naves et al., 2012), há necessidade de mais estudos, a fim de que se possa 

ser desenvolvido um protocolo, que determine qual tipo de sistema adesivo deve ser 

indicado e qual o melhor momento (pré ou pós radioterapia) para que estas restaurações 

sejam realizadas, em pacientes portadores de câncer na região de cabeça e pescoço.   
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2. PROPOSIÇÃO 

Objetivos gerais 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da simulação do tratamento 

radioterápico, em diferentes momentos, na adesão de materiais resinosos e na interface 

adesiva ao esmalte e à dentina de dentes permanentes. 

 

Objetivos Específicos 

 Avaliar o efeito da radiação no período da realização da restauração do 

elemento dental (esmalte e dentina) por meio do teste de cisalhamento. 

 Analisar qualitativamente a interface de união compósito/substrato dental por 

meio de microscopia confocal a laser e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). 

 Analisar longitudinalmente, por meio de microscopia confocal a laser, as 

alterações morfológicas ocorridas na superfície do substrato dental durante o 

processo de radiação, 
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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° 570.705) 

(Anexo 1) e os dentes obtidos junto ao Banco de Dentes da mesma faculdade. 

 

Delineamento Experimental 

O presente estudo foi fatorial com período da realização da restauração em 4 níveis 

controle sem irradiação, antes da irradiação, imediatamente após a irradiação e 6 meses 

após a irradiação) e sistema adesivo em 2 níveis (etch & rinse  e self-etch). Para ambos os 

fatores foi realizado o estudo para esmalte e dentina de dentes permanentes, que não foram 

comparados entre si, pois a composição dos substratos é distinta. As unidades 

experimentais foram 120 fragmentos de esmalte e 120 fragmentos de dentina, divididos 

aleatoriamente em 4 grupos/8 subgrupos experimentais.  

O estudo foi realizado de acordo com um delineamento em blocos completos 

casualizados. A variável de resposta quantitativa foi a resistência adesiva expressa em MPa 

e o tipo de fratura. Qualitativamente a microscopia confocal a laser foi utilizada para análise 

morfológica longitudinal para evidenciar as possíveis alterações do substrato durante a 

irradiação. A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para analisar as interfaces 

dente/restauração. 

 

Seleção dos Dentes 

A amostra foi constituída por terceiros molares permanentes humanos, superiores e 

inferiores, recém-extraídos e hígidos, obtidos junto ao Banco de Dentes da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, armazenados em água 

destilada, à temperatura de 4ºC. Foram selecionados dentes sem facetas de desgaste e 

com rizogênese completa, para que houvesse padronização na idade e maturação do 

esmalte dental. 
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Os dentes foram submetidos à profilaxia com pasta de pedra-pomes e água, com o 

auxílio de escova tipo Robinson montada em micromotor, em baixa rotação. A seguir, com o 

auxílio de uma sonda exploradora e de um estereomicroscópio (Nikon Inc. Instrument 

Group, Melville, NY, USA) em aumento de 10x, foi realizado o exame tátil e visual do 

espécime, sendo selecionados apenas os dentes que não apresentavam trincas, fraturas, 

lesões de cárie ou anomalias de estrutura, e que não tivessem sido submetidos a tratamento 

endodôntico ou químico (dentes clareados). Os dentes que não respeitavam os critérios de 

inclusão foram devolvidos ao Banco de Dentes e substituídos até que o número amostral 

estipulado fosse atingido (n= 60). 

Os dentes selecionados foram armazenados em solução de timol a 0,1% 

supersaturada, durante 1 semana sendo, a seguir, lavados em água corrente por 24 horas. 

Após esse período, os dentes foram colocados em recipientes contendo água destilada e 

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

dos espécimes. 

 

Confecção dos Espécimes 

Os dentes previamente selecionados foram inicialmente seccionados 1mm abaixo 

da junção amelocementária, com disco diamantado adaptado em máquina de corte (Miniton, 

Struers A/S, Copenhagen, Dinamarca), sob refrigeração, para remoção do remanescente 

radicular. 

Cada coroa dental foi então seccionada no sentido mésio/distal e vestíbulo-lingual, 

obtendo-se quatro secções, num total de 240 fragmentos. Os fragmentos foram incluídos em 

resina autopolimerizável (JET-Clássico Artigos Odontológicos, São Paulo-SP, Brasil), 

utilizando anéis de cloreto de polivinil (2,1cm de diâmetro e 1,1cm altura). A seguir foram 

separados em grupos de acordo com a superfície que foi exposta: esmalte (n=120) ou 

dentina (n=120). Após a polimerização da resina, as superfícies do esmalte e da dentina 

foram lixadas com lixas de carbureto de silício #280 (Norton/Saint-Gobain Abrasivos Ltda., 

Guarulhos- SP, Brasil) em uma politriz (DP-9U2, Struers A/S, Copenhagen, Dinamarca), em 
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baixa velocidade, para obter uma superfície plana de esmalte e de dentina. A seguir os 

fragmentos incluídos foram lixados em politriz com lixas de granulação # 400 e # 600, por 

30s, a fim de se obter superfícies planas e ao mesmo tempo padronizar a smear layer 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Inclusão dos fragmentos dentais em resina acrílica e planificação. 

 

Os espécimes, tanto em esmalte como em dentina, foram divididos 

aleatoriamente em grupos 4 grupos (n=30): G1 (controle) – substrato sem irradiação 

+ procedimento restaurador; G2 – procedimento restaurador realizado previamente à 

irradiação, G3 – procedimento restaurador realizado após a irradiação; e G4 – 

procedimento restaurador realizado 6 meses após a irradiação. Cada um dos grupos 

foi dividido em 2 subgrupos, sendo que no subgrupo “A” (SGA) foi empregado para o 

procedimento restaurador o adesivo AdperTM Single Bond 2 (3M/ESPE, St Paul, MN 

55144, USA); e no subgrupo “B” (SGB) utilizou-se o adesivo Clearfil SE Bond 

(Kuraray CO.LTD., Umeda, Osaka Japan) (Figura 2) (Tabela 1). 
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Figura 2. Divisão dos grupos e subgrupos. 

 

Tabela 1. Nome comercial, fabricante e composição dos adesivos. 

Nome comercial Fabricante Composição 

 

Adper
TM

 Single Bond 2 

(etch & rinse de 2 passos) 

 

3M/ESPE, St Paul, MN 55144, 

USA 

Condicionador: ácido fosfórico a 

37%  

Bis-GMA, 2-hydroxyetil metacriato 

(HEMA), Diuretano dimetacrilato, 

Copolímero do ácido polialcenóico 

canforoquinona, Água, Etanol, 

Glicerol 1,3 dimetacrilato e 10% 

em peso de nanopartículas de 

sílica (5nm)  

Clearfil SE Bond 

(self-etch de 2 passos) 

 

Kuraray CO.LTD., Umeda. Osaka 

Japan 

Primer: 10 MDP; HEMA; 

dimetacrilatos hidrofílos; 

canforoquinona; N,N dietanol-

ptoluidina; água. 

Adesivo: 10 MDP; Bis-GMA; 

HEMA; dimetacrilatos hidrófobos; 

canforoquinona; N,N dietanol-

ptoluidina; sílica coloidal 

silanizada. 

 

A superfície dos espécimes de esmalte e dentina foi coberta com uma fita 

adesiva (Scoth, 3M/ESPE do Brasil Ltda, Sumaré – SP, Brasil), com um orifício 

circular de 2mm de diâmetro confeccionado por meio de perfurador modificado, com 

a finalidade de delimitar a área restaurada e então divididos aleatoriamente em 2 

subgrupos (Figura 3). 
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SGA - Para a realização do procedimento restaurador foi utilizado o sistema 

adesivo etch & rinse de 2 passos AdperTM Single Bond 2 (3M/ESPE, St Paul, MN 

55144, USA), seguindo-se as instruções do fabricante. Primeiramente, foi aplicado o 

ácido fosfórico a 37% (Etching gel- 3M Dental Products – ST Paul, MN 55144-USA), 

por 15s para o esmalte e 10s para a dentina, na superfície dental previamente 

delimitada, que foi então removido com spray ar/água por 30s. O excesso de 

umidade foi removido com papel absorvente, permitindo que o substrato ficasse 

hidratado para receber o agente adesivo, que foi aplicado em duas camadas 

consecutivas com tempo de espera de 15s e fotopolimerizado por 20s com o 

fotopolimerizador JetLite 4000 (J. Morita – 9 Manson Irvine, CA 92618 –USA), com 

potência de 1000 mW/cm2.  

SGB – Para realização do procedimento restaurador foi utilizado o sistema 

adesivo selt-etch Clearfil SE Bond (Kuraray CO.LTD., Umeda. Osaka Japan), 

seguindo-se as instruções do fabricante. Primeiramente foi efetuada a aplicação do 

primer na superfície dental delimitada, e aguardando-se 20s para depois aplicar-se o 

bond, aguardando o tempo de 10s para fotopolimerizar o espécime por 10s com o 

fotopolimerizador JetLite 4000 (J. Morita – 9 Manson Irvine, CA 92618 –USA) com 

potência de 1000 mW/cm2.  

Os sistemas adesivos foram cuidadosamente aplicados sobre a superfície 

dental com aplicadores descartáveis (Cavibrush fino - FGM) para evitar excessos, e 

também a fim de evitar que o adesivo se agregasse ao longo das bordas da fita 

isolante, o que poderia comprometer a distribuição das tensões durante o ensaio e, 

consequentemente, a validade dos resultados (Figura 3). 

Em seguida, os espécimes foram fixados individualmente em um dispositivo 

metálico com base ajustável, que permitiu manter a superfície de esmalte ou dentina 

paralela a uma base de superfície plana. Uma matriz de Teflon biseccionada foi 

posicionada sobre o bloco dente/resina, proporcionando assim uma cavidade 

cilíndrica com 4mm de altura e 2mm de diâmetro, coincidindo com a delimitação de 

dentina e esmalte que receberam a aplicação dos adesivos. Em seguida, a resina 

composta Z350 (3M dental Products St Paul, MN 55144 – USA) foi inserida na matriz 

em 3 incrementos e fotopolimerizada por 20s cada incremento, com o 

fotopolimerizador JetLite 4000, obtendo-se assim, um cilindro com 2mm de diâmetro 

coincidente com o sítio de adesão pré-determinado pela fita adesiva (Figura 3). 
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Após o preenchimento da cavidade, o espécime foi retirado do dispositivo 

metálico, a matriz aberta e separada, e a fita adesiva retirada, ficando os cilindros de 

resina composta aderidos ao esmalte ou à dentina. Em seguida os espécimes foram 

armazenados por 24h em água destilada a 37ºC, até serem expostos à radiação 

e/ou serem submetidos ao teste cisalhamento, de acordo com o grupo a que 

pertencia (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Confecção dos cilindros de resina composta. 

 

Procedimento de Irradiação dos Espécimes 

Os corpos de prova foram irradiados no Serviço de Radioterapia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Durante o procedimento de irradiação, os corpos de prova foram dispostos em caixa plástica 

de maneira que todos os corpos de prova recebessem radiação e imersos em água 

deionizada/destilada, com o intuito de mantê-los em ambiente úmido, simulando a cavidade 

bucal. Ao final do procedimento, a água deionizada/destilada foi desprezada e os corpos de 

prova foram mantidos em saliva artificial, em estufa a 37°C até o próximo ciclo de irradiação, 
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quando então a saliva foi novamente substituída por água deionizada/destilada. O uso da 

saliva artificial durante a irradiação foi evitada, devido à sua alta concentração de íons, o 

que poderia interferir na radiação direta por unidade de área. 

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

consecutivos, até atingirem a dose total de 60Gy, em um total de 30 frações por 6 semanas 

(Tabela 2) (Kielbassa, 2000; Bulucu et al., 2009; Soares et al., 2010; Soares et al., 2011; De 

Siqueira Mellara et al., 2014; Goncalves et al., 2014; Martins et al., 2015; Santin et al., 

2015). A fonte de raios-X foi um irradiador dedicado a pesquisas biológicas (RS 2000, Rad 

Fonte Technologies, Inc., Suwanee, GA, USA), com energia de 200kVp e 25mA e filtro 

padrão de cobre de 0,3mm. Os raios-X gerados sob esta condição possuem um espectro 

com energia mínima de 95kV até 200kV máximo de energia e a metade do valor do feixe 

com 0,62mm de cobre. O gradiente de dose destes raios-X em tecido é de cerca de 10% a 

0,5cm de profundidade. As caixas foram alinhadas equidistantes do centro do feixe e interior 

do cone para garantir taxa de dose uniforme (aproximadamente 2,85Gy/min) e entrega total 

da dose por fração. O controle de qualidade foi realizado utilizando dosímetros Nanodot 

(Landauer, Inc., Glenwood, IL, USA), sendo as leituras de dose na superfície das placas 

utilizadas para calcular os tempos de tratamento "beam-on". Os dosímetros foram colocados 

sob as caixas irradiadas e calibrados de acordo com as condições de feixe descritos 

anteriormente.  

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

estufa a 37°C, durante 24 horas, quando foi realizado o teste de cisalhamento ou 

procedimento restaurador, de acordo com o grupo. 

 

Tabela 2. Número de ciclos de irradiação, períodos de tempo e doses totais empregadas 

Número de ciclos de irradiação Período de tempo (semanas) 
Dose total 

(2Gy por ciclo) 

5 1 10Gy 

10 2 20Gy 

15 3 30Gy 

20 4 40Gy 

25 5 50Gy 

30 6 60Gy 
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Ensaio de Resistência ao Cisalhamento 

Para este ensaio os espécimes foram posicionados na máquina de ensaios 

mecânicos (Instron, Modelo 2519-106, Canton, MA, USA) para que fosse realizado o teste 

de cisalhamento, onde os cilindros de resina composta foram descolados à velocidade de 

0,5mm/min com célula de carga de 20Kgf. Uma ponta ativa em cinzel foi apoiada na 

interface adesiva/substrato dental e a força aplicada até o momento da fratura, sendo obtido 

o valor de força máxima do movimento.  

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

registrada durante o ensaio (em N) pela área de união dos cilindros de resina composta 

(3,14mm²) e os valores expressos em MPa. 

  

Análise do Padrão de Fratura 

As superfícies vestibulares de todos os corpos de prova foram submetidas à 

microscopia confocal por varredura à laser (LEXT OLS4000, Olympus, Walthan, MA, USA) 

para determinarr o modo da fratura. Por ser um método não destrutivo, o microscópio 

confocal à laser permite a análise da superfície dos corpos de prova, por meio de imagens 

3D obtidas de áreas representativas de cada grupo. Estas foram distribuídas em tabela de 

contingência, verificando-se a frequência entre grupos/subgrupos. 

Após obtenção das imagens, estas foram classificadas quanto ao modo da fratura 

(Ramos et al., 2004): 

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

e o substrato dental; 

 Fratura coesiva material (CM) – Quando a fratura ocorreu a nível do material 

restaurador, permanecendo aderido ao substrato dental; 

 Fratura coesiva substrato (CS) – Quando a fratura aconteceu sobre a 

superfície dental removendo parte do substrato dental; 

 Fratura mista (M) – Quando em um mesmo corpo de prova houve fratura no 

substrato dental e na resina (tendo pelo menos 40% da área de cada tipo de 

fratura). 
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Análise Morfológica Longitudinal da Superfície Dental 

Para esta análise foram selecionados aleatoreamente 10 espécimes (5 de dentina e 

5 de esmalte)  submetidos à microscopia confocal por varredura à laser (LEXT OLS4000, 

Olympus, Walthan, MA, USA), para que fosse realizada uma análise morfológica durante o 

processo de radiação sendo, assim, possível avaliar as possíveis alterações que a radiação 

proporciona na superfície do substrato dental.  

Os espécimes foram submetidos à microscopia confocal antes do início do 

processo de radiação, para avaliação de sua morfologia inicial. Esta análise foi realizada nos 

aumentos de 172x, 1074x e 3415x e a área avaliada foi determinada e anotada para que as 

análises seguintes sempre fossem feitas na mesma região. O mesmo procedimento foi 

realizado a cada 10Gy, até que se completasse o ciclo de 60Gy, sempre na mesma região.  

 

Análise da Interface Adesiva 

Para este experimento foram selecionados 3 espécimes de cada grupo, que 

apresentavam fratura coesiva material ou fratura mista e foram seccionados a  2mm de 

espessura com disco diamantado adaptado em máquina de corte (Miniton, Struers A/S, 

Copenhagen, Dinamarca). Um dos lados foi polido com lixas de carbureto de silício #600 e 

#1200 e alumina 0,3 e 0,05µm Após serem seccionados os espécimes foram submetidos ao 

seguinte protocolo: fixação (imersão em solução de glutaraldeído a 2,5% tamponado com 

solução de cacodilato de sódio a 0,1M com pH 7,4) a 4⁰C por 12h, lavagem em água 

destilada por 3min, aplicação de EDTA ativamente na dentina por 1min, e aplicação de 

ácido fosfórico a 37% (Gel Etchant- Kerr Corporation, Orange, USA) no esmalte por 10s, 

remoção e lavagem com água destilada, limpeza em cuba ultrassônica (UltrasonicCleaner 

T-1449-D. Odontobrás Ind. e Com., Ribeirão Preto, Brasil) contendo água destilada e 

deionizada durante 10min, secagem e desidratação em graus crescentes de etanol 

(Labsynth Ltda., Diadema, Brasil): 25% (20min), 50% (20min), 75% (20min), 95% (30min) e 

100% (60min). Após a desidratação, os espécimes de dentina foram imersos em solução de 

HMDS (Hexamethyldisiloxane-Merck KgaA, Darmstadt, D-64293, Alemanha) por 10min para 

secagem química. 
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Depois da secagem, os espécimes foram fixados em stubs com fita adesiva de 

carbono, de dupla face (ElectronMicroscopySciences, Washigton, EUA) e realizada a 

cobertura com ouro em aparelho de metalização a vácuo (SDC 050, Bal-Tec AG, 

Foehrenwg 16, Balzers, Alemanha), com pressão de 0,01mbar, corrente de 40mA, distância 

de trabalho de 50mm, tempo de cobertura de 90s e espessura média de deposição de 20 a 

30nm. Em seguida, as secções dentais foram observadas em microscópio eletrônico de 

varredura (Philips XL30 FEG, Eindhoven, Holanda; disponibilizado pelo DEMa - Laboratório 

do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, São 

Paulo, Brasil) para observação da interface adesiva quanto à presença de tags, camada 

híbrida, homogeneidade do adesivo e presença de fendas, sendo obtidas eletromicrografias 

das áreas representativas. 

 

Análise dos Dados 

Os resultados do teste mecânico de cisalhamento, com respostas obtidas em N e 

convertidas em MPa, foram submetidos a teste para verificação da normalidade dos dados 

(teste de Shapiro-Wilk), e para verificação da homogeneidade das variâncias realizou-se o 

teste de Levene. Os resultados para o grupo esmalte apresentaram distribuição normal e 

homogênea, o que não ocorreu para o grupo dentina, onde foi necessária a transformação 

de dados por meio da raiz quadrada dos valores, visto que essa não modifica a tendência 

mantendo, assim a proporcionalidade dos dados. 

Assim, os dados obtidos no teste de resistência ao cisalhamento entre 

grupos/subgrupos experimentais foram analisados por Análise de Variância dois critérios 

(tempos de restauração e sistema adesivo).  Para diferenciação das médias realizou-se o 

teste de Tukey. 

Os dados foram analisados por meio do programa estatístico Bioestat 5.3 e o nível 

de significância adotado foi de 5%. 

As imagens obtidas em microscopia confocal à laser e microscopia eletrônica de 

varredura da área de interface compósito/esmalte foram avaliadas qualitativamente.  
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4. RESULTADOS 

Resistência Adesiva ao Cisalhamento                

Esmalte 

Na análise dos dados para o fator sistemas adesivos observou que o Clearfill SE 

Bond (SGB) apresentou maior média (20,05) quando comparado ao AdperTM Single Bond 2 

(SGA) (14,84) sendo esta diferença estatisticamente significante (p<0,05) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Média da resistência adesiva ao esmalte para os diferentes sistemas adesivos (letras iguais = 

similaridade estatística). 

 

Com relação fator tempo de restauração observou que houve diferença significante 

entre os grupos, sendo a menor média (10,09) observada no grupo restaurado e depois 

irradiado (G2), e estatisticamente diferente dos demais grupos estudados (p<0,05). O grupo 

restaurado após 6 meses (G4), o grupo controle (G1) e o grupo irradiado e depois 

restaurado (G3) foram semelhante entre si (p>0,05) (Figura 5).  
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Figura 5. Média de resistência adesiva ao esmalte para os diferentes tempos de restauração estudados (letras 

iguais = similaridade estatística).  

 

Os grupos G1 e G2 não apresentaram diferença estatística significante entre os 

dois sistemas adesivos testados (p>0,05), para os grupos G3 e G4 houve diferença 

estatisticamente significante entre o SGA e SGB, onde o último apresentou valores mais 

altos, mostrando-se mais eficiente (p<0,05) (Tabela 2). 

Quando analisado o desempenho do SGA em relação aos diferentes tempos o G2 

não apresentou diferença estatisticamente significante em relação ao grupo G3 (p>0,05), 

mas mostrou diferença estatisticamente significante quando comparado aos grupos G4 e G1 

(p<0,05) (Tabela 2). 

Quando comparado o SGB quanto aos diferentes tempos, o grupo G2 apresentou 

diferença estatisticamente significante em relação aos grupos G3 e G4 (p<0,05) e o grupo 

G3 apresentou diferença significante em relação aos outros três grupos, mostrando 

resultados melhores quando comparado aos demais (p<0,05) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Diferença entre a resistência adesiva ao cisalhamento (MPa) dos dois sistemas adesivos nos 

diferentes momentos de restauração em esmalte. 

 SGA SGB 

G1 20,99 b A 18,95 ab A 

G2 14,93 ab B 27,06 c A 

G3 7,98 a A 12,19 a A 

G4 15,46 b B 22,03 bc A 

Letras minúsculas: comparação na coluna (letras iguais = similaridade estatística).; Letras maiúsculas: comparação na linha 
(letras iguais = similaridade estatística). 
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Dentina  

Na análise dos dados pode-se observar que quando avaliado o fator sistemas 

adesivos o grupo SGB apresentou maior média (19,00) quando comparado ao SGA (11,95), 

sendo esta diferença estatisticamente significante (p<0,05) (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Média da resistência adesiva da dentina para os diferentes sistemas adesivos (letras iguais = 

similaridade estatística). 

 

Para o fator tempo de restauração houve diferença significante entre os grupos 

(p<0,05), tendo a menor média (8,33) o grupo restaurado e depois irradiado (G2), porém não 

apresentou diferença estatística quando comparado ao grupo irradiado e depois restaurado 

(G3) (p>0,05), sendo estatisticamente diferente dos demais grupos estudados (p<0,05). O 

grupo restaurado após 6 meses (G4), o grupo controle (G1) e o irradiado e depois 

restaurado (G3)  foram semelhante entre si (p>0,05) (Figura 7). 
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Figura 7. Média de resistência adesiva a dentina para os diferentes tempos de restauração estudados (mesma 

letra – similaridade estatística).  

 

Para os grupos G1 e G2 não houve diferença estatística entre ambos os sistemas 

adesivos testados (p>0,05), para os grupos G3 e G4 houve diferença estatisticamente 

significante entre os sistemas adesivos (p<0,05), onde o SBG apresentou valores mais altos, 

mostrando-se mais eficiente (Tabela 3). 

Quando analisado o desempenho do SGA em relação aos diferentes tempos o grupo 

G1 não apresentou diferença estatisticamente significante em relação aos grupos G2 e G4 

(p>0,05), mas houve diferença estatisticamente significante quando comparado ao grupo G3 

(p<0,05). (Tabela 3). 

No SGB, nos diferentes tempos, os grupos G3 e G2 não apresentaram diferença 

estatística em relação ao G1 (p>0,05), por sua vez o grupo G4 apresentou o melhor 

resultado e diferença significante quando comparado aos outros três grupos (p<0,05) 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Diferença entre a resistência adesiva ao cisalhamento (MPa) dos dois sistemas adesivos nos 

diferentes momentos de restauração em dentina 

 SGA SGB 

G1 17,88 b A 16,22 ab A 

G2 8,33 A a 11,70 a A 

G3 10,03 ab B 18,80 b A 

G4 11,56 ab B 28,76 c A 

Nota: Letras minúsculas: comparação na coluna (letras iguais = similaridade estatística).; Letras maiúsculas: comparação na 
linha (letras iguais = similaridade estatística). 
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Análise do Padrão de Fratura 

Esmalte 

Na análise da porcentagem dos padrões de fratura para os grupos de esmalte 

percebeu-se que a fratura adesiva foi predominante em todos os grupos. Contudo para o 

G3B (grupo irradiado e imediatamente restaurado com Adper Single Bond 2), observou-se 

uma alta incidência da fratura do tipo coesiva material (Figura 8). 

 

             
Figura 8. Média dos padrões de fraturas no esmalte. 

 

Dentina 

Quando avaliou-se as porcentagens dos padrões de fratura para os grupos de 

dentina observou-se que a fratura adesiva foi predominante em todos os grupos. Sendo que 

para o G3B observou-se uma alta prevalência também do padrão de fratura misto (Figura 9). 
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Figura 9. Média dos padrões de fraturas na dentina. 

 

Análise Morfológica Longitudinal da Superfície Dental 

Esmalte 

Na morfologia superficial do esmalte durante o processo de radiação, pode-se 

observar que ocorreram alterações principalmente na sua porção orgânica, ou seja, na 

região interprismática.   

Previamente à radiação observou-se que os prismas estavam bem organizados e a 

porção interprismática bem definida (Figura 10A), sendo essa situação ainda observada 

após 10Gy e 20Gy (Figura 10B e 10C). Contudo, à dose cumulativa de 30Gy observou-se 

uma desorganização dos prismas e da camada interprismática (Figura 10D), e em 40Gy 

ocorreram alterações nas estruturas nos prismas, principalmente nas  cabeças prismáticas, 

e começou-se a observar degradação da região interprismática (Figura 10E). Na dose de 

50Gy, notou-se que os prismas perderam sua forma e a região interprismática estava 

degradada (Figura 10F). Aos 60Gy, os prismas estavam completamente amorfos e a porção 

interprismática totalmente degradada, tornando difícil sua identificação (Figura 10G e 10H). 
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Figura 10. Esmalte (Aumento de 3415x nas figuras de A a G). A: previamente à radiação. B: após 10Gy, 
observa-se prismas e região interprismática bem organizados. C: após 20Gy verifica-se a mesma disposição 
inicial. D: após 30Gy, visualiza-se a desorganização de prismas e a degradação da camada interprismática. E: 

após 40Gy, observam-se alterações nas cabeças dos prismas e a região interprismática se apresenta ainda mais 
degradada. F: após 50Gy, os prismas apresentam-se amorfos. G: após 60Gy, os prismas estão completamente 
amorfos e a região interprismática totalmente degradada. H: após 60Gy, os prismas estão completamente 

amorfos e a região interprismática totalmente degradada (Aumento de 1074x).   
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DENTINA 

A análise inicial da dentina observou-se que os túbulos dentinários encontravam-se 

abertos (Figura 11A); após 10Gy estes apresentaram ligeira diminuição de seu diâmetro, 

sendo mais evidente após 20Gy (Figura 11B e 11C); com 30Gy, os túbulos dentinários 

apresentavam-se parcialmente obliterados, observando uma ocorrência gradativa a 40Gy e 

50Gy (Figura 11D, 11E e 11F); e em 60Gy estes encontravam-se quase completamente 

obliterados (Figura 11G e 11H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Dentina (Aumento de 3415x nas figuras de A a G). A: previamente a radiação. B: após 10Gy, e C: 
após 20Gy verifica-se ligeira diminuição do diâmetro dos túbulos dentinários. D: após 30Gy, observam-se túbulos 
parcialmente obliterados. E: após 40Gy, essa obliteração apresenta-se mais evidente F: após 50Gy, túbulos 
dentinários praticamente obliterados. G: após 60Gy os túbulos encontram-se completamente obliterados. H: 

após 60 Gy, túbulos completamente obliterados (aumento de 1074x). 
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 Análise da Interface Adesiva 

Os grupos controle de esmalte apresentaram formação de tags adesivos, sendo 

que para os grupos do SGB estes tags foram visualmente menores quando comparados ao 

grupo SGA (Figura 12 A-D). Nos grupos controle de dentina observou-se a formação de tags 

em ambos os sistemas adesivos, com formação de camada híbrida (Figura 12 E-H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esmalte (grupos controle) A e B: No G1A observa-se formação de tags; C e D: no G1B observa-se 
formação de tags menos extensos quando comparados ao G1A. Dentina (grupos controle) E e F: no G1A 
observa-se formação de tags; G e H: no G1B observa-se formação de tags. 
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Nos grupos G2 houve perda de corpos de prova dos grupos de esmalte G2A 

e de dentina G2A e G2B, não sendo possível a realização de MEV nestes corpos 

visto que as restaurações se soltaram no momento do preparo dos espécimes.   

Para o grupo de esmalte G2B observou-se uma alteração tanto no substrato 

dental quanto na resina e praticamente não houve formação de tags, estando e o 

adesivo estava sobreposto ao esmalte (Figura 13). 

 

 

 Figura 13. Esmalte (grupo restaurado e irradiado) – Grupo G2B: alteração no substrato dental e na resina, 

quase não há formação de tags, encontrando-se o adesivo apenas sobreposto ao esmalte.  

 

Nos grupos G3 de esmalte, tanto no G3A quanto no G3B, houve formação de uma 

camada adesiva mais fina, porém os tags apresentaram-se mais prolongados (Figura 14 A-

D). Nos grupos G3 de dentina, tanto no G3A quanto no G3B, houve formação de gaps entre 

a camada adesiva e o substrato dental com formação de camada híbrida (Figura 14 E-H). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. A, B, C, D: Esmalte (grupos irradiados e depois restaurados) A e B: grupo G3A com formação de 
fina camada adesiva e tags mais prolongados. C e D: grupo G3B observar-se a formação de fina camada 
adesiva e tags mais prolongados. E, F, G, H: Dentina (grupos irradiados e depois restaurados) E e F: grupo 
G3A, observa-se formação de gaps entre a camada adesiva e o substrato dental.  G e H: grupo G3B formação 

de gaps entre a camada adesiva e a dentina dental.  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussão 
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5. DISCUSSÃO 

O câncer de cabeça e pescoço é frequente, sendo estimado que morreram em 

2008 mais de 128.000 pessoas devido à ao câncer na cavidade bucal (Jemal et al., 2011) . 

Indivíduos diagnosticados com esse tipo de câncer podem ser tratados por meio de cirurgia, 

quimioterapia e/ou radioterapia (Kim, Hong e Khuri, 2002; Qing et al., 2015). Esta última 

amplamente utilizada, por se apresentar muito eficiente, seja como terapia primária ou 

coadjuvante (Adelstein, 2003; Soares et al., 2011).   

Embora muito eficiente, a radioterapia pode ocasionar muitos efeitos colaterais, 

entre eles a “cárie de radiação” (Kielbassa et al., 2006; Silva et al., 2009; Beech et al., 2014), 

que atualmente é designada como a desintegração dos tecidos dentais mineralizados após 

radioterapia de tumores na região de cabeça e pescoço, constituindo-se é um dos principais 

efeitos colaterais observados em pacientes submetidos a este tipo de terapia (Lieshout e 

Bots, 2014). Estudos prévios de Gernhardt, (2001) e Kielbassa et al. (2006) observaram que 

este tipo de desintegração dos tecidos dentais mineralizados era resultado, principalmente, 

da xerostomia resultante dos danos às glândulas salivares ocasionados pela radioterapia. 

Atualmente sabe-se que são ocasionadas não somente pela xerostomia, mas também pelos 

efeitos diretos da radiação sobre os tecidos dentais mineralizados, os quais sofrem 

mudanças significativas na sua estrutura, que culminam com uma redução dramática das 

propriedades biomecânicas (Soares et al., 2010; Goncalves et al., 2014; Lieshout e Bots, 

2014). Juntamente a estes fatores, uma higiene bucal inadequada e o consumo de uma 

dieta rica em carboidratos e alimentos mais pastosos, pós tratamento radioterápico, podem 

ser agravantes para este tipo de lesão de cárie (Lieshout e Bots, 2014).   

Até a década passada acreditava-se que o álcool e o tabaco eram os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de câncer na região de cabeça e pescoço  (Hashibe 

et al., 2007; Boffetta et al., 2008; Hashibe et al., 2009; Secretan et al., 2009; Lassen, 2013), 

o que caracterizava sua maior prevalência em homens em relação a mulheres, visto que 

estes, geralmente, fazem maior consumo de tais produtos (INCA 2014; Rettig e Dsouza, 

2015). Porém esta característica da população vem mudando, e desde a década passada o 
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HPV vem sendo reconhecido como causa primária do câncer de cabeça e pescoço (Smith et 

al., 2004; Lothaire et al., 2006; Pintos et al., 2008; Jemal et al., 2011; Lassen, 2013; Rettig e 

D'souza, 2015). Ainda os pacientes que desenvolvem câncer nesta região devido ao HPV 

além de mais novos, nem sempre fazem uso de álcool e tabaco (Chaturvedi et al., 2008; 

Gillison et al., 2008; Gillison et al., 2012; Lassen, 2013; Young et al., 2015) e apresentam 

prognóstico mais favorável, quando comparados a indivíduos que desenvolveram este tipo 

de câncer devido a outros fatores (Ang et al., 2010; Lassen, 2013; Young et al., 2015). 

A maioria dos estudos existentes analisaram a alteração da estrutura dental após 

irradiação por cobalto 60 (Jansma et al., 1988; Pioch, Golfels e Staehle, 1992; Al-Nawas et 

al., 2000; Soares et al., 2010; Soares et al., 2011; De Siqueira Mellara et al., 2014; 

Goncalves et al., 2014). Contudo optou-se neste estudo pelo acelerador linear por ser 

atualmente o aparelho mais moderno e preciso para a radioterapia empregado para o 

tratamento de pacientes com estes tipos de tumores. Ressalta-se que o acelerador linear já 

foi empregado em estudos recentes como o de Martins et al. (2015) e de Santin et al. 

(2015). Por meio dessa tecnologia é possível irradiar tecidos ou órgãos neoplásicos com 

precisão (tanto na localização quanto na intensidade do feixe) de forma que os tecidos 

sadios em sua volta possam ser preservados. Na teleterapia por cobalto, o ponto de máxima 

absorção está a aproximadamente 5mm de profundidade (penetração). Com o uso dos 

aceleradores lineares de alta energia, esse ponto pode chegar até 30mm de profundidade  

(Santin et al., 2015). 

As doses para tratamento de câncer variam de 50 a 70Gy, dependendo do tumor e 

da rotina hospitalar aplicada. A dose comum de irradiação para o tratamento de carcinomas 

espinocelulares de cabeça e pescoço costuma variar entre 60 e 70Gy. A dose diária é 

normalmente 2Gy/dia, 5 dias/semana,  intercalada por 2 dias sem radiação, correspondente 

aos finais de semana, a fim de que os tecidos sadios adjacentes ao tumor possam se 

recuperar (Huber e Terezhalmy, 2003); Vissink et al., 2003; Kielbassa et al., 2006). Neste 

estudo, a fim de simular as condições clínicas de tratamento de tumores da região de 

cabeça e pescoço, utilizou-se dose total de 60Gy (conforme dose padrão utilizada no 
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HCRP/USP), com dose-fração incremental de 2Gy/dia durante seis semanas, respeitando 

dois dias de intervalo (Anneroth, Holm e Karlsson, 1985; Jansma et al., 1988; Jham e Da 

Silva Freire, 2006; Otmani, 2007; De Siqueira Mellara et al., 2014; Goncalves et al., 2014; 

Martins et al., 2015; Santin et al., 2015). Além disso, este protocolo foi previamente utilizado 

na literatura em estudos que avaliaram alterações in vitro, (Jansma et al., 1988; Pioch, 

Golfels e Staehle, 1992; Kielbassa et al., 1997; Al-Nawas et al., 2000; Bulucu et al., 2009; 

Soares et al., 2010; Soares et al., 2011; De Siqueira Mellara et al., 2014; Goncalves et al., 

2014; Martins et al., 2015; Santin et al., 2015), in situ (Kielbassa et al., 1999; Al-Nawas et al., 

2000; Kielbassa, 2000) e in vivo (Al-Nawas et al., 2000) das estruturas dentais.  

Considerando os efeitos deletérios da radiação ionizante sobre as estruturas 

dentais, possivelmente em função da alteração nas propriedades mecânicas dos mesmos 

(Grotz et al., 1997; Soares et al., 2010; Goncalves et al., 2014), neste estudo optou-se pela 

utilização do teste de cisalhamento para avaliação da resistência de união dos sistemas 

adesivos ao substrato dental ao invés do teste de microtração, em virtude do risco de tais 

alterações poderem levar a quebras do substrato dental e a perda de corpos de prova que 

poderia comprometer a viabilidade do estudo. 

A desintegração dos tecidos dentais mineralizados após radioterapia de tumores na 

região de cabeça e pescoço apresenta características singulares tais como: ocorrer logo 

após o tratamento, progredir rapidamente e acometer especialmente a porção cervical 

(Kielbassa et al., 2006; Gernhardt, 2001 Lieshout e Bots, 2014). Sendo necessário, nestes 

casos, a intervenção odontológica, por meio de procedimentos restauradores. De acordo 

com (Mccomb et al., 2002) as resinas compostas em associação com os sistemas adesivos 

são os materiais mais indicados para pacientes submetidos à radioterapia na região de 

cabeça e pescoço.  Portanto, neste estudo, optou-se por testar os adesivos AdperTM Single 

Bond 2 e Clearfil SE Bond, visto que estes são amplamente utilizados na conduta clínica 

para realização de procedimentos restauradores, sendo este último considerado o padrão 

ouro dentre os adesivos self-etch de dois passos (De Munck, Van Landuyt, et al., 2005; Van 

Landuyt et al., 2009; Peumans et al., 2010; Van Landuyt et al., 2010).  
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No presente estudo observou-se que o Clearfill SE Bond apresentou melhores 

resultados quando comparado ao AdperTM Single Bond 2 no substrato esmalte. (Buonocore, 

1955)Buonocore (1955) propôs que ácidos deveriam ser utilizados na superfície do esmalte 

para que houvesse a formação de microporosidades e o substrato se tornasse mais 

receptivo a penetração e embricamento mecânico dos sistemas adesivos, pela alteração da 

energia livre de superfície aumentando-a. O esmalte dental após ser irradiado torna-se mais 

poroso como observado na análise morfológica por meio de miscroscopia confocal deste 

estudo, o que poderia justificar a melhor adesão do Clearfill SE Bond ao substrato dental 

irradiado. Este fato pode ser devido tanto a uma alteração de energia de superfície do 

esmalte pela radiação ionizante a qual pode favorecer a penetração do sistema adesivo 

(Santin et al., 2015), quanto à ausência de necessidade de condicionamento ácido deste 

sistema adesivo, o qual sobre uma estrutura já porosa poderia atuar como um sobre 

condicionamento. 

Com relação ao fator tempo de restauração no esmalte observou-se que a 

restauração realizada previamente a radiação apresntou pior comportamento em relação 

aos demais tempos. Provavelmente este fato ocorreu devido as alterações sofridas no 

binômio substrato dental/sistema adesivo durante a radiação, que também pode ter afetado 

a integridade da interface adesiva. A maior porosidade do esmalte pós radiação poderia 

justificar os maiores valores de adesão no grupo irradiado e restaurado. Divergindo com 

Naves et al., 2012, que observaram que a resistência adesiva foi superior no grupo 

restaurado antes de irradiar. 

No grupo irradiado e depois restaurado houve formação de uma camada adesiva 

mais fina comparado com os demais grupos, porém os tags apresentaram-se mais 

prolongados. A possível explicação para este fato pode ser a alteração da morfologia do 

substrato dental após a radiação, visto que a porção interprismática do esmalte exposto a 

radiação torna-se mais evidente, o que foi visto por Gonçalves et al. (2014), possibilitando a 

maior permeabilidade do adesivo.  
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Na comparação entre os sistemas adesivos, observou-se que o Clearfil SE Bond 

apresentou resistência adesiva ao cisalhamento superior quando comparado ao Adper 

Single Bond 2. A diferença de comportamento dos diferentes sistemas adesivos ao esmalte 

após a radioterapia poderia ser justificada pelo fato da radioterapia promover alterações na 

superfície do esmalte, talvez tornando-o mais poroso, e degradando sua porção inorgânica 

como observado pelo presente estudo por meio de microscopia confocal e por Gonçalves et 

al. (2014) por meio de MEV. Acreditamos que essas alterações possam favorecer a melhor 

adesão de sistemas adesivos do tipo self-etch onde o primer desmineraliza parcialmente o 

substrato, sem modifica-lo substancialmente e incorporando a smear layer que possui uma 

espessura média de 1 a 3µm (Pashley et al., 1988). Pode-se observar que as alterações 

ocasionadas pela radioterapia no esmalte dental sejam favoráveis para a melhor adesão dos 

sistemas self-etch, entretanto, a escassez de outros estudos na literatura específica acerca 

da avaliação das restaurações em esmalte de dentes permanentes, antes e após a 

irradiação, não permite uma comparação direta dos resultados obtidos nesse estudo.  

No presente estudo foi observado o predomínio de fratura adesiva em todos os 

grupos, concordando parcialmente com os resultados de Naves et al. (2012), que 

demonstraram predomínio de fraturas adesivas nos grupos controle e restaurado após 

irradiação, entretanto Naves et al. (2012) observaram prevalência de fratura coesiva ao 

substrato no grupo irradiado e depois restaurado, o que difere dos resultados obtidos no 

presente estudo. 

Quando realizada análise da morfologia da superfície do esmalte, por meio de 

microscopia confocal, foi possível observar alterações principalmente na sua porção 

orgânica, ou seja, na região interprismática. Embora o conteúdo orgânico do esmalte 

corresponda a menos de 1% de seu volume, alterações deste conteúdo podem afetar as 

propriedades mecânicas do substrato (Jameson, Hood e Tidmarsh, 1993; Spears, 1997; 

White et al., 2001; Baldassarri, Margolis e Beniash, 2008). Houve um aumento crescente 

das alterações na superfície de esmalte a partir da dose acumulativa de 30Gy, e após 60Gy, 

os prismas encontravam-se completamente amorfos e a porção interprismática totalmente 
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degradada, tornando difícil sua identificação. Os resultados do presente estudo corroboram 

com os de Gonçalves et al. (2014) que verificaram por meio da MEV que a irradiação 

ocasionou alterações no esmalte, conforme o aumento cumulativo da dose de radiação, com 

degradação da camada interprismática.  

Segundo os resultados do presente estudo foi possível perceber que houve 

alteração da interface adesiva nos diferentes grupos, sendo possível observar, por meio de 

MEV, que nos grupos controle do esmalte houve formação de tags, no grupo restaurado e 

irradiado os tags quase não foram formados e no grupo irradiado e depois restaurado, 

embora a camada adesiva formada tenha sido mais fina, houve formação de tags mais 

prolongados, o que pode ser explicado pelo aumento da porosidade da superfície a qual já 

foi previamente observada por Gonçalves et al. (2014), e novamente verificada na  análise 

morfológica longitudinal por meio de microscopia confocal neste estudo, permitindo a melhor 

penetração do sistema adesivo. Como na literatura não existem estudos que já tenham 

realizado a avaliação da interface adesiva em esmalte irradiado, não é possível uma 

comparação direta dos nossos resultados. 

Já quando avaliado o fator sistema adesivo na dentina, o grupo SGB apresentou 

maior média de resistência adesiva quando comparado ao SB, indo de acordo com 

afirmações já previamentes descritas na literatura de que sistemas adesivos self-etch, de 

pelo menos dois passos, apresentam resultados mais favoráveis para a dentina 

(Frankenberger et al., 2007). Isto pode ser justificado pelo fato da adesão à dentina ser mais 

complexa e imprevisível quando comparada à adesão ao esmalte, em função de sua 

estrutura tubular e de sua umidade intrínseca, e os sistemas adesivos do tipo self-etch, por 

utilizarem-se de ácidos hidrofílicos como monômeros que desmineralizam e penetram na 

dentina simultaneamente evitam a penetração parcial de adesivo em áreas previamente 

desmineralizdas (Nakabayashi e Saimi, 1996; Bulucu et al., 2009). Ainda os sistemas 

adesivos autocondicionantes aumentam simultaneamente a permeabilidade dentinária, pela 

acidez intrínseca, e facilitam a penetraçao dos monômeros resinosos nas microporosidades 
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produzidas na dentina (Pashley e Carvalho, 1997), justificando a melhor adesão do grupo 

CL na dentina irradiada. 

Como observado, o comportamento dos sistemas adesivos foi mantido, onde o 

SGB mostrou-se superior ao SGA no quesito adesão à dentina, deve-se provavelmente ao 

fato dos sistemas self-etch, não utilizarem-se de ácidos e visto que seu primer tem pH 2,0, 

ocasionando a desmineralização parcial da dentina, ocorrendo a formação de uma camada 

híbrida uniforme, de  0,5 a 1µm, com hidroxiapatita substancial que protege as fibras 

colágenas (Van Meerbeek et al., 2003; De Munck, Van Landuyt, et al., 2005; Van Landuyt et 

al., 2006; Bulucu et al., 2009; Peumans et al., 2010), também já foi comprovado que o 10-

Metacriloiloxidecil dihidrogênio fosfato, presente no primer do CL, interage com a 

hidroxiapatita residual, por meio de ligações iônicas primárias (Yoshida et al., 2004). Já os 

sistemas adesivos etch and rinse desmineralizam completamentamente a dentina, expondo 

assim mais colágeno deixando os cristais de hidroxiapatita sem proteção. 

No presente estudo pode-se observar que no fator tempo de restauração não houve 

diferença quanto a resistência de união entre os grupos restaurado e irradiado e irradiado e 

restaurado, apresentando estes grupos as menores médias. Os mesmos resultados foram 

observados por (Biscaro et al., 2009) e Naves et al. (2012), os quais demonstraram redução 

na resistência de união de restaurações realizadas na superfície da dentina submetida ao 

tratamento radioterápico. Entretanto, discordam dos resultados obtidos por Gernhardt et al. 

(2001), onde não houve diferença entre os valores de resistência a união na superfície 

dentinária restaurada pós radiação e não irradiada. A redução nos valores de resistência de 

união nos grupos irradiados pode ser resultante de alterações induzidas no substrato dental 

pela radiação, conforme demonstrado em estudos prévios, os quais apontaram redução nas 

propriedades mecânicas e danos nas fibrilas colágenas da dentina (Davis, 1975; Kielbassa 

et al., 1997; Franzel et al., 2006).  

De acordo com Pioch et al. (1992); Gernhardt et al. (2001); Soares et al. (2011) e 

Gonçalves et al. (2014) a radiação pode causar danos especialmente na matriz orgânica 

dentinária. No entanto, os grupos controle, irradiado e depois restaurado e restaurado após 
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6 meses, apresentaram resultados semelhantes entre si, com relação a média de resistência 

adesiva. Nossos resultados assemelham-se aos de Galleti et al. (2013), onde não foi 

verificada alteração de comportamento entres os grupos irradiados e não irradiados quando 

utilizado os mesmo sistemas adesivos empregados no presente estudo. 

Quando avaliada a resistência adesiva ao cisalhamento dos diferentes sistemas 

adesivos, nos diferentes momentos de restauração em dentina, verificou-se que o SGB 

apresentou resultados superiores ao SGA nos grupos irradiados e restaurado e restaurados 

após 6 meses, demonstrando mais uma vez a superioridade dos sistemas adesivos self-etch  

nos dentes pós radiação, diferente dos resultados obtidos por Galleti et al. (2013) onde não 

houve diferença entre os sistemas adesivos nos grupos irradiados e não irradiados. 

Possíveis hipóteses para justificar os maiores valores de adesão no grupo restaurado após 

6 meses com Clearfil SE Bond seria a forma com que ocorre a adesão nos sistemas self-

etch (Pashley e Carvalho, 1997) e talvez pelo poder de remineralização da solução de saliva 

artificial, que possui em sua formulação componentes tais como fosfato diácido de potássio, 

fosfato dibásico de potássio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, 

cloreto de cálcio, fluoreto de sódio, sorbitol 70%, aromatizante, conservantes 

(nipagin/nipasol), espessante e água. 

Quanto ao padrão de fratura, a exemplo dos espécimes de esmalte, o padrão 

predominante em todos os grupo na dentina foi a fratura adesiva, concordando com os 

resultados de Naves et al. (2012) e Galletti et al.  (2013). 

Sabendo que a radiação age sobre os tecidos orgânicos, e que a dentina madura é 

composta por aproximadamente 70% de material inorgânico, 20% de material orgânico e 

10% de água, adsorvida na superfície do mineral ou nos interstícios entre os cristais, era 

esperado que este tecido sofresse alterações devido à radiação. Enquanto o componente 

inorgânico dentinário consiste de hidroxiapatita na forma de pequenas lâminas, o orgânico 

consiste em 90% de colágeno (Ten-Cate et al., 2008). Assim, a progressiva obliteração dos 

túbulos dentinários observada nos dentes irradiados no presente estudo, por meio de 

microscopia confocal, demonstra claramente a capacidade da radiação afetar a porção 
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orgânica dentinária, assim como foi observado no estudo de Gonçalves et al. (2014) que 

observaram por meio de MEV a obliteração e fissuras na estrutura dentinária e 

fragmentação das redes de fibras de colágeno. Isso pode ser justificado pela obliteração dos 

túbulos dentinários ser resultado de um dano celular causado diretamente pelos efeitos 

radiogênicos como afirmaram Grotz et al. (1997) em seu estudo.   

Alterações adicionais à porção orgânica do tecido dentinário pós radiação foram 

observadas por meio de MEV por Soares et al. (2010) e Gonçalves et al. (2014), que 

verificaram a degradação e fragmentação progressiva da rede de fibras colágenas e 

alterações na dentina como um todo conforme o aumento das doses de radiação, sendo 

estes resultados semelhantes aos do presente estudo por meio de microscopia confocal a 

laser. (Grotz et al., 1997) atribuíram a degeneração dos processos odontoblásticos, ao dano 

direto da radiação sobre as células, levando à redução do metabolismo celular, 

especialmente na área terminal dos odontoblastos. Como no presente estudo, foram 

utilizados terceiros molares extraídos, portanto sem atividade odontoblástica, uma hipóteses 

para a desorganização do tecido dentinário é que esta tenha sido oriunda da fragmentação 

da rede de fibras colágenas. 

Quando comparadas as imagens de MEV para análise da interface adesiva pode-

se perceber que no grupo controle de dentina houve formação de tags em ambos os 

sistemas adesivos, já nos grupos irradiados e depois restaurados foi possível observar a 

formação de gaps entre a camada adesiva e o substrato. Este achado pode ser resultado da 

obliteração dos túbulos dentinários pós radiação, como pôde ser observado neste estudo 

por meio da análise morfológica longitudinal da superfície dentinária e pelo estudo de 

Gonçalves et al. (2014), por meio de MEV. Devido à ausência de estudos que avaliaram a 

interface adesiva após radiação não foi possível uma comparação direta dos resultados 

obtidos no presente estudo. 

É claro que este é um estudo in vitro com todas as suas limitações, entretanto, 

devido a escassez de estudos nessa área, acreditamos que o mesmo possa contribuir para 

elucidação tanto do processo de desintegração dos tecidos dentais mineralizados pós 
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radiação, quanto da escolha do material restaurador mais adequado e do melhor momento 

para realizar restaurações definitivas em pacientes em tratamento radioterápico. Com base 

em nossos resultados acreditamos que deva ser escolhido um adesivo dentinário do tipo 

self-etch, e que o melhor momento para se realizar a restauração em esmalte e/ou dentina 

seja preferencialmente 6 meses após o tratamento radioterápico. Ainda, vale enfatizar a 

necessidade de mais estudos nessa área, e uma vez que é de fundamental importância a 

remoção de focos infecciosos da cavidade bucal previamente à radioterapia, o que inclui a 

remoção de lesões de cárie, e tendo sido observado também que o comportamento de 

restaurações adesivas previamente à radioterapia foi insatisfatório, sugerimos que futuros 

estudos  avaliando o comportamento de materiais como cimento de ionômero de vidro 

sejam realizados. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados deste estudo e considerando as limitações inerentes aos 

modelos experimentais utilizados, conclui-se que: 

 Os diferentes sistemas adesivos apresentaram comportamentos distintos na 

resistência de união em ambos os substratos, onde o Clearfil SE Bond 

apresentou desempenho superior ao AdperTM Single Bond 2.  

 No fator tempo de restauração observou-se que a irradiação afetou a adesão 

nos dentes restaurados e que após 6 meses os efeitos sobre a adesão à 

dentina foi mínimo. 

 Na análise morfológica do esmalte observou-se após a irradiação degradação 

da porção interprismática e também alteração da forma dos prismas. Na dentina 

observou-se obliteração dos túbulos dentinários. 

 Na análise da interface adesiva observou-se que a irradiação afetou a 

morfologia da mesma, levando a formação de tags mais prolongados no 

esmalte e de gaps entre a camada adesiva e a dentina.  
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