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RESUMO 

O objetivo deste estudo ex vivo foi avaliar o efeito da radiação ionizante na resistência 

de união do cimento resinoso à dentina intrarradicular, e qual o momento mais apropriado para 

realização do tratamento endodôntico/protético frente à radiação ionizante a qual os dentes 

foram submetidos. Foram utilizados 50 dentes humanos. As amostras foram distribuídas 

aleatoriamente em 5 grupos: G1 (controle) - dentes não submetidos a radioterapia (RT); G2 - 

dentes submetidos a RT antes do preparo e obturação do canal radicular; G3 -  dentes 

submetidos a RT após preparo, seguido de preenchimento do canal radicular com pasta 

medicamentosa à base de hidróxido de cálcio; e G4 - dentes submetidos a RT após preparo 

químico-mecânico e obturação do canal radicular; G5 - dentes submetidos a RT após preparo, 

obturação e cimentação do pino de fibra de vidro. Os grupos submetidos a RT receberam dose 

total de 70 Gy. As raízes foram seccionadas em discos de 1,0 mm de espessura, que foram 

submetidos ao teste de resistência de união push-out em Máquina Universal de Ensaios (Instron, 

Modelo 4444 - 0,5 mm/min). Posteriormente, as amostras foram avaliadas em 

estereomicroscópio para análise do padrão de fratura. Os dados obtidos foram comparados 

estatisticamente (two-way ANOVA e Tukey). G4 e G5 apresentaram resistência de união 

significativamente menor que G1 (p<0,05). Não houve diferença significativa entre os demais 

grupos (p>0,05). G1 e G3 apresentaram maior percentual de falhas do tipo coesivo da dentina. 

Já para os demais grupos, o maior percentual foi de falhas do tipo adesiva. A irradiação afetou 

a adesividade do cimento resinoso à dentina radicular quando a obturação e a cimentação do 

pino foram realizadas previamente a RT. O melhor momento para realizar a RT foi após a 

modelagem e preenchimento do canal radicular com pasta à base de hidróxido de cálcio. 

 

Palavras-chave: Radioterapia, Endodontia, Pinos dentários, Resistência ao cisalhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this ex vivo study was to evaluate the effect of the ionizing radiation on 

the bond strength of resin cement to root intraradicular dentin, and to determine the most 

appropriate period to perform the endodontic/prosthetic treatment against the ionizing radiation 

to which the teeth were submitted. Fifty human teeth were used. The samples were randomly 

distributed into 5 groups, as follows: G1 (control) - no radiotherapy (RT); G2 - RT before root 

canal preparation and filling; G3 - RT after preparation, followed by root canal filling with 

calcium hydroxide dressing; G4 - RT after chemical-mechanical preparation and root canal 

filling; and G5 - RT after preparation, filling and fiberglass posts luting. Groups submitted to 

RT received a total dose of 70 Gy. The roots were sectioned in 1.0 mm-thick dentin discs, which 

were submitted to the push-out bond strength test in a Universal Testing Machine (Instron, 

Model 4444 - 0.5 mm/min). Next, the samples were analyzed under stereomicroscope to 

determine the failure mode. The data obtained were statistically compared (two-way ANOVA 

and post hoc Tukey tests). G4 and G5 had lower bond strength values than G1 (p<0.05). There 

was no significant difference among the other groups (p>0.05). G1 and G3 had a higher 

percentage of dentin cohesive-type failures. For G2, G4 and G5, the highest percentage was of 

adhesive type failures. The irradiation affected the resin cement bonding to the root dentin when 

filling and post luting were performed previously to RT. The most appropriate period to perform 

the RT was after root canal shaping and filling with calcium hydroxide dressing. 

 

Keywords: Radiotherapy, Endodontic treatment, Fiberglass post, Shear bond strength. 
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1 INTRODUÇÃO 

O câncer de cabeça e pescoço (CPP) é o sétimo grupo de neoplasias mais frequentes no 

mundo, com incidência diária de aproximadamente 2.000 casos (GLOBOCAN 2017). Pode 

atingir diversas regiões como, a cavidade oral, faringe, laringe, cavidade nasal, seios paranasais, 

tireóide e glândulas salivares (GLOBOCAN 2017). No Brasil, o câncer de cavidade oral ocupa 

a quinta posição de neoplasias mais frequentes, com 11.200 casos novos entre os homens e 

3.500 casos entre as mulheres (INCA 2018).  Cerca de 90% dos casos de CPP são 

diagnosticados histologicamente como carcinoma de células escamosas ou carcinoma 

epidermóide, e sua causa frequentemente é ocasionada ao uso constante e simultâneo de álcool 

e tabaco (DOBROSSY 2005, OLIVEIRA et al. 2015).  

Os métodos de tratamento para tal doença são a cirurgia, a radioterapia (RT) e a 

quimioterapia (QT), sendo o tratamento primário nesses casos a RT, combinada ou não ao 

tratamento cirúrgico e/ou a QT (VISHAK et al. 2015). Para que a RT tenha um efeito adequado 

sobre os tecidos é necessário e essencial que ocorra um processo chamado de ionização 

(TAUHATA et al. 2014). Este é alcançado através da excitação e interação dos elétrons 

presentes no meio com os elétrons das ondas eletromagnéticas (radiação ionizante) liberadas 

pela radioterapia (TAUHATA et al. 2014). Como os elétrons liberados são superiores aos 

elétrons do meio, elétrons livres são criados, sendo responsáveis direta e indiretamente pela 

destruição das células tumorais (TAUHATA et al. 2014).    

 Nos casos de CCP, a exposição à radiação ionizante, mesmo em doses baixas, pode 

provocar danos irreversíveis aos tecidos adjacentes, como hipóxia celular e redução na 

quantidade de osteoblastos e osteócitos, reduzindo o potencial de vascularização e reparo dos 

tecidos (IHDE et al. 2009, GREEN & RUBIN 2014, POMPA et al. 2015). Tal fato aumenta 

significativamente as chances do desenvolvimento de uma osteorradionecrose, uma necrose 

asséptica do tecido ósseo (OZEN et al. 2005), que apesar de ter sua prevalência diminuído muito 

nos últimos 50 anos, ainda flutua entre 5% a 9 % dos casos (DHANDA J et al. 2016). 

Com o intuito de se diminuir os efeitos colaterais da radiação ionizante sobre os tecidos 

adjacente à lesão oncológica, esta é realizada de forma fracionada (THIAGARAJAN & IYER 

2014). O procedimento consiste num total de 65 a 72 Gy divididos em frações diárias menores 

de 1,8 a 2, que são realizadas num período de 7 semanas, 5 dias por semana (THIAGARAJAN 

& IYER 2014).  Entretanto, glândulas salivares, ossos, mucosa e dentes raramente são 

preservados (THIAGARAJAN & IYER 2014). Apesar disso, a RT ainda é o tratamento de 

eleição (ou parte dele) para aproximadamente 70% dos pacientes portadores de tumores 

malignos de cabeça e pescoço (MA & SHEN 2012). 
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Em relação a mudanças que ocorrem na cavidade oral, Soares et al. (2010) e Gonçalves 

et al. (2014) relataram alterações significativas na microdureza do esmalte e da dentina de 

dentes submetidos à RT. Outros efeitos como perda do paladar, infecções fúngicas e mucosites 

(KHAW et al. 2014), diminuição no fluxo salivar e alteração na sua composição (VISSINK et 

al. 2003, GONÇALVES et al. 2014, de SIQUEIRA MELLARA et al. 2014), osteorradionecrose 

mandibular, atrofia muscular, trismo (BEECH et al. 2014), e mudanças na composição da 

microbiota oral (KHAW et al. 2014) também foram relatadas. Além disso, a exposição à 

radiação ionizante pode provocar alterações morfológicas significativas na junção cemento-

esmalte, solubilidade ácida no esmalte, alteração no módulo de elasticidade da dentina e a ação 

das metaloproteinases presentes na matriz colágena da dentina (KIELBASSA et al. 1999, 

SILVA et al. 2010, GONÇALVES et al. 2014, MCGUIRE et l. 2014, REED et al. 2015). Desta 

forma, o aparecimento e a progressão de lesões de cárie associadas à radiação são favorecidos 

(GUPTA et al. 2015, DOBRÓS et al. 2016). 

Com o aumento da expectativa de vida da população, há um aumento no número de 

pacientes que desenvolvem CCP, e consequentemente, na quantidade de RTs realizadas 

(SILVA et al. 2010). Desta forma, é fundamental que o profissional esteja apto a identificar 

precocemente patologias dentárias e maxilofaciais decorrentes da RT, bem como conduzir o 

tratamento adequado para suas eventuais sequelas, durante e após a RT (SILVA et al. 2010). 

Algumas décadas atrás, dentes severamente acometidos por lesão de cárie eram 

extraídos antes do tratamento radioterápico (LYLLI 1998). Entretanto, a partir do final da 

década de 1990, tais dentes começaram a ser submetidos a tratamento endodôntico previamente 

à RT para evitar sua extração precoce (LYLLI 1998).  

A terapia endodôntica tem como objetivo a limpeza e desinfecção do sistema de canais 

radiculares, assim como o selamento de toda extensão do canal radicular, a fim de impedir a 

reinfecção e manter a saúde bucal e sistêmica do paciente (TUNCEL et al. 2015). Para que tal 

selamento ocorra de forma eficiente, é importante que o material obturador tenha adesão as 

paredes dos canais radiculares, impedindo ou diminuindo a infiltração microbiana (TAGGER 

et al. 2002; MAMOOTIL & MESSER 2007; MONTICELLI et al. 2007; TEDESCO et al. 2014; 

TOPÇUOĞLU et al. 2014).  

Em dentes com grande destruição coronária, pinos de fibra de vidro pré-fabricados são 

indicados após o tratamento endodôntico para retenção do material restaurador (GULDENER 

et al. 2016). Devido ao módulo de elasticidade similar ao da dentina, pinos de fibra de vidro 

tendem a diminuir a concentração de estresse na interface pino-dentina, reduzindo o risco de 

fratura radicular (SANTOS-FILHO et al. 2014; GULDENER et al. 2016).  
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A adesão do pino de fibra de vidro à dentina radicular é obtida com o uso de cimentos 

resinosos, que podem ser classificados como convencionais (múltiplos passos) de 

polimerização química ou polimerização-dual; auto condicionantes, que dispensam 

condicionamento ácido prévio, e os cimentos auto-adesivos, que não necessitam de aplicação 

de sistemas adesivos (HIKITA et al. 2007).  

Os procedimentos adesivos para fixação do pino de fibra de vidro utilizando cimentos 

de múltiplos passos (cimentos convencionais) tendem a ser mais complexos devido aos 

inúmeros passos operatórios que devem ser realizados para uma adequada hibridização do 

substrato dentinário (CHERSONI 2005; D’ARCANGELO 2008). Em contrapartida, os 

cimentos auto condicionantes e auto-adesivos têm se tornado cada vez mais difundidos devido 

a menor sensibilidade de sua técnica de aplicação (CHERSONI 2005; D’ARCANGELO 2008; 

SARKIS-ONOFRE et al. 2014). 

São poucos os estudos que avaliaram a retenção de pinos de fibra de vidro e a adesão 

do cimento resinoso à dentina radicular submetida a RT (AGGARWAL 2009; LOPES et al. 

2020). Ainda, nenhum estudo demonstrou qual seria o momento ideal para realização do 

tratamento endodôntico e cimentação dos pinos de fibra de vidro em pacientes submetidos ao 

tratamento radioterápico. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESE 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito da radiação ionizante na resistência de união do cimento resinoso à 

dentina radicular em função do momento do tratamento endodôntico/protético. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a resistência de união do cimento resinoso à dentina radicular por meio do teste 

de push-out em dentes irradiados e não irradiados; 

 Avaliar a resistência de união do cimento resinoso à dentina radicular, onde a 

radioterapia foi realizada em diferentes momentos: antes, durante e após o tratamento 

endodôntico; e após a cimentação dos pinos de fibra de vidro. 

 

2.3 HIPÓTESE  

 A hipótese nula testada foi a de que os diferentes momentos em que seriam realizados 

o tratamento endodôntico/protético em função da radioterapia não afetariam a resistência de 

união do cimento resinoso à dentina radicular.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Esta pesquisa é do tipo experimental ex vivo. Foram utilizados elementos dentais 

humanos, sendo este projeto de pesquisa devidamente submetido à avaliação e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) (Protocolo CAAE n. 14579519.7.0000.0121) (Anexo A). 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 Parte deste estudo foi realizado no laboratório de pesquisas em Endodontia do 

Departamento de Odontologia - CCS, da Universidade Federal de Santa Catarina, por um único 

operador, previamente treinado, e especialista em Endodontia. A irradiação dos dentes foi 

realizada no Departamento de Radioterapia do Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON) de 

Florianópolis (SC), sob supervisão de um físico e de um médico oncologista. 

 

3.2 SELEÇÃO DAS AMOSTRAS 

 Um cálculo amostral foi inicialmente realizado para determinar o número mínimo de 

repetições necessárias por grupo experimental, para que fosse possível detectar diferença 

significativa de 5% entre eles (nível de significância). 

 Com base no cálculo amostral, foram utilizados neste estudo 50 dentes anteriores 

humanos permanentes (incisivos e caninos), recém extraídos por motivos diversos alheios a 

esta pesquisa, com dimensões similares, raiz completamente formada, porção apical fechada, 

canal único e reto, sem sinais de calcificação ou reabsorções internas e externas. Os dentes ainda 

passaram por uma segunda etapa de inspeção, onde foram examinados com lupa em aumento 

de 4x. Dentes com presença de trincas, sinais de fratura ou lesões cariosas foram excluídos da 

amostra final. Os pacientes doadores dos dentes assinaram um Termo de Doação (Anexo B) e 

foram conscientizados sobre este estudo por meio da leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C). Em seguida, os dentes foram armazenados em 

solução de cloramina T à 5% por sete dias para desinfecção, seguido de armazenamento em 

frascos contendo água destilada em estufa a 37ºC para evitarem sua desidratação até o momento 

de sua utilização. 

Decorrido este período, as coroas dos dentes foram seccionadas próximo a junção 

cemento-esmalte, com auxílio de um disco diamantado de dupla-face (Fava, São Paulo, SP, 

Brasil), montado em baixa rotação (Modelo 605; Kavo, Joinville, Brasil), sob abundante 

refrigeração por água, padronizando-se o comprimento das raízes em 16 mm. Em seguida, o 

diâmetro da porção cervical do canal radicular foi medido com paquímetro digital (Starret 727, 
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Starret, Itu, SP, Brasil) e os espécimes com diâmetro superior a 1,5 mm (diâmetro do pino) 

foram descartados da amostragem final (PEREIRA et al. 2017).  

 

3.3 DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Inicialmente as amostras foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos experimentais 

(n=10), levando-se em consideração o momento em que foi realizado o preparo químico-

mecânico, a obturação do canal radicular e a cimentação do pino de fibra de vidro, frente à 

radiação ionizante aplicada sobre eles: G1 (controle) - dentes não submetidos a RT; G2 - dentes 

submetidos a RT antes do preparo e obturação do canal radicular; G3 -  dentes submetidos a 

RT após preparo e preenchimento do canal radicular com pasta medicamentosa à base de 

hidróxido de cálcio; e G4 - dentes submetidos a RT após preparo químico-mecânico e obturação 

do canal radicular; G5 - dentes submetidos a RT após preparo, obturação e cimentação do pino 

de fibra de vidro. 

 

3.4 PREPARO DAS AMOSTRAS 

Inicialmente, os canais radiculares foram explorados com lima tipo K #10 (Dentsply-

Maillefer, Ballaigues, Suíça). A determinação do comprimento de trabalho (CT) foi realizada 

pelo método visual, subtraindo-se 1 mm do comprimento real do dente (CRD) quando a ponta 

do instrumento foi visualizada no forame apical. O preparo dos canais radiculares foi realizado 

pela técnica coroa-ápice, utilizando-se o instrumento R40 (40/.06 - 21 mm) do sistema Reciproc 

(VDW GmbH, Munique, Alemanha), acoplado em contra-ângulo 6:1 (VDW Silver Reciproc, 

Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Alemanha) acionado por motor elétrico (VDW Silver 

Reciproc Motor, Sirona Dental Systems), no modo “RECIPROC ALL”, de acordo com as 

orientações do fabricante. O instrumento foi inserido gradativamente, em movimentos de vai-

e-vem realizando-se o preparo dos terços cervical, médio e apical, com avanço de 3 mm a cada 

inserção. Finalizado o preparo de cada terço radicular, o instrumento foi removido do interior 

do canal e limpo com gaze esterilizada. Os canais foram então irrigados com 2 mL de solução 

de hipoclorito de sódio a 2,5% (Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brasil), com seringa plástica 

descartável (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, EUA) e agulha NaviTip amarela 

(Ultradent Products Inc.) 2 mm aquém do CT. Uma lima tipo K #15 foi utilizada como 

instrumento de patência, no CRD. Ao final da instrumentação, foi realizada irrigação final com 

3 mL de EDTA 17% (Biodinâmica) por 3 minutos, seguido de irrigação final com 2 mL de 
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solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, aspiração e secagem dos canais radiculares com cones 

de papel absorvente (Dentsply-Maillefer). 

Nas amostras do G3, antes da obturação, os canais radiculares foram preenchidos com 

pasta medicamentosa à base de hidróxido de cálcio, Ultracal XS (Ultradent Products Inc.). A 

pasta foi inserida no interior dos canais radiculares com auxílio de uma agulha NaviTips 29ga 

(Ultradent Products Inc.), respeitando-se o comprimento de trabalho, com preenchimento de 

todo o canal. Em seguida, o selamento da porção coronal foi realizado com bolinha de algodão 

seca e estéril e resina composta (Z350, 3M, Sumaré, SP, Brasil). 

A obturação dos canais radiculares também seguiu a ordem na qual as amostras foram 

submetidas à RT. De maneira geral, a obturação foi realizada com cimento AH Plus (Dentsply-

Herpo, Petrópolis, RJ, Brasil) e cones de guta-percha (VDW GmbH), pela técnica híbrida de 

Tagger.  

 

3.5 IRRADIAÇÃO IONIZANTE DOS DENTES 

A RT foi realizada no Departamento de Radioterapia do Centro de Pesquisas 

Oncológicas (CEPON), Florianópolis, SC; sob a responsabilidade e supervisão do físico Daniel 

Souza Felipe e do médico radio-oncologista Paulo Marcelo Rodrigues. O aparelho de RT 

utilizado foi um acelerador linear Clinac 2100S/C, energia 6MV de fótons (Varian, EUA). Todo 

o procedimento de RT seguiu o protocolo do CEPON, com a administração total de 70 Gy, 

fracionados em 2 Gy diários, 5 vezes por semana, durante 7 semanas. Para tal, as amostras 

foram imersas em água deionizada dentro de um suporte plástico específico para o 

procedimento (DA CUNHA et al. 2016). 

 

3.6 CIMENTAÇÃO DOS PINOS DE FIBRA DE VIDRO 

Inicialmente, as amostras foram inseridas em moldes previamente fabricados em 

silicona por adição (Express XT, 3M, Sumaré, SP, Brasil) para simular o osso alveolar e a 

condição clínica. Foi então realizada a remoção do material obturador em 2/3 do comprimento 

total do canal radicular obturado (12 mm). O preparo do espaço para receber o pino de fibra de 

vidro foi realizado com brocas específicas do sistema de pinos (0,5 a 3 mm de diâmetro de 

acordo com o diâmetro do canal) utilizados neste estudo (BM4; Maringá, PR, Brasil). 

Os pinos de fibra de vidro foram condicionados com ácido fosfórico à 35% (Ultra-Etch; 

Ultradent, South Jordan, UT EUA) por 30 segundos, lavados em água por 30 segundos e 
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secados com jato de ar. Um agente de união silano (Prosil; FGM Produtos Odontológicos Ltda., 

Joinville, SC, Brasil), foi friccionado com ajuda de um microbrush em toda a superfície do pino 

durante 60 segundos e reservados. Em todas as amostras foi realizada aplicação de uma camada 

de sistema adesivo de passo único (Single Bond Universal, 3M, Sumaré, SP, Brasil), sendo 

friccionado por 20 segundos, seguido de aplicação de jato de ar durante 5 segundos para 

volatização do solvente. O cimento resinoso autocondicionante (RelyX Ultimate; 3M, Sumaré, 

SP, Brasil) (Tabela 1) foi então dispensado sobre uma placa de vidro e manipulado por 10 

segundos até obtenção de uma pasta homogênea, e inserido no canal radicular com espiral 

Lentulo #40 (Dentsply-Maillefer). Logo após, uma fina camada de cimento foi aplicada sobre 

o pino de fibra de vidro, e inserido apicalmente no interior do canal radicular em movimento 

de rotação. Após a remoção do excesso de cimento, foi realizada fotoativação por 60 segundos 

(VALO Cordless, Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, EUA - intensidade de luz ≥1200 

mW/cm2, comprimento de onda entre 460 e 480 nm). Todos os procedimentos adesivos 

relatados acima foram realizados de acordo com as orientações do fabricante. 

 

Tabela 1 - Composição dos materiais para cimentação dos pinos de fibra de vidro. 

Materiais Composição Fabricante 

RelyX Ultimate 

Pasta Base: monômeros de metacrilato, carga silanizada 

radiopaca, componentes iniciadores, estabilizantes, 

aditivos reológicos. 

Pasta Catalisadora: Monômeros de metacrilato, carga 

alcalina radiopaca, componentes iniciadores, 

estabilizantes, pigmentos, agente de fluorescência ativador 

para adesivo Scothbond Universal. 

 

3M, Sumaré, SP, Brasil 

Single Bond Universal 

Monômero de fosfato MDP, resina de dimetacrilato, 2-

hidroxietil metacrilato (HEMA), copolímero Vitrebond, 

carga, etanol, água, iniciador, silano. 

3M, Sumaré, SP, Brasil 

 

3.7 TESTE DE RESISTÊNCIA DE UNIÃO PUSH-OUT 

Finalizada a etapa de cimentação dos pinos, as raízes foram removidas dos moldes de 

silicona por adição, e incluídas individualmente em moldes de silicone com resina acrílica auto-

polimerizável incolor (Dencrilay; Dencril, Vaieiras, SP, Brasil) formando blocos de 25 mm x 

10 mm. Para inclusão das amostras na resina acrílica, o conjunto pino/raiz foi posicionado 

paralelamente ao molde, e perpendicularmente ao solo, com auxílio de um paralelômetro.  
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As raízes incluídas dentro dos blocos de resina acrílica foram seccionadas 

transversalmente em relação ao seu longo eixo com disco de corte diamantado (152,4 mm x 0,5 

mm x 12,7 mm) (Buehler, Lake Forest, IL, EUA) montado em cortadeira metalográfica de alta 

precisão (Isomet 1000; Buehler) com peso de 150 g e velocidade constante de 250 RPM, sob 

abundante refrigeração por água. Discos de dentina com 1 mm de espessura foram obtidos e 

identificados com caneta de tinta permanente na face apical. Foi selecionado um disco para 

cada terço. 

Os discos de dentina foram fixados em uma base metálica de aço inoxidável, contendo 

um orifício de 2,5 mm de diâmetro na região central, acoplada na porção inferior da máquina 

universal de ensaios (Modelo 4444; Instrom, Canton, MA, EUA). Uma haste metálica, com 

ponta ativa selecionada de acordo com o diâmetro da obturação/pino (0,47 mm a 1,3 mm) foi 

fixada na porção superior da máquina e acionada no sentido ápico-cervical, com velocidade de 

cruzeta de 0,5 mm/min, até o deslocamento do conjunto obturador/pino. A força necessária para 

o deslocamento foi aferida em kiloNewtons (kN), transformada em Newtons (N) e dividida pela 

área lateral (SL) da obturação (em mm²) para em seguida ser convertida em MPa (MegaPascal). 

A área lateral (SL) foi calculada pela seguinte fórmula: SL = π (R + r) √h2 + (R − r)2 onde, 

SL = área lateral do canal; R = medida do raio do canal em sua porção coronal; r = medida do 

raio do canal em sua porção apical; e h = altura/espessura do disco de dentina.  

 Após a etapa do teste de resistência de união, os discos foram submetidos a um criterioso 

exame visual em estereomicroscópio (SteREO Discovery.V12, Carl Zeiss, Jena, Alemanha) em 

aumento de 40x. As falhas observadas foram classificadas em 4 tipos: falha adesiva, na qual a 

superfície da dentina estava livre de cimento; falha coesiva da dentina, na qual é observada a 

fratura da dentina, mas com a dentina ainda recoberta por cimento; coesiva do pino; na qual é 

observada fratura do pino; e falha mista, onde podia-se observar dois tipos de falha na mesma 

amostra. 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Análise estatística foi realizada com auxílio do programa JAMOVI Version 1.2 

(https://www.jamovi.org/about.html). Os dados obtidos no ensaio de resistência de união push-out 

foram comparados estatisticamente e, após verificação de normalidade realizado pelo teste de 

Shapiro-Wilk, foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) de dois fatores (grupos e 
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terços radiculares) para comparação. Quando notada diferença estatística, o teste post-hoc de 

Tukey foi utilizado para identificá-la. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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4 RESULTADOS 

Os valores médios de resistência de união em relação aos grupos e terços radiculares 

estão dispostos nas Tabelas 2 e 3. 

 Quando os terços radiculares foram considerados, G4 (p=0,023) e G5 (p=0,05) 

apresentaram resistência de união significativamente menor no terço médio em relação aos           

demais grupos. Nos demais terços não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05).  

 Somente G1 apresentou diferença estatística entre os terços radiculares. Os terços 

cervical e médio apresentaram resistência de união significativamente maior que o terço apical 

(p=0,013). Os demais grupos não apresentaram diferença entre os terços (p>0,05). 

 

Tabela 2 - Valores médios e desvio padrão da resistência de união (MPa) em relação aos 

diferentes grupos e terços radiculares.  

 Cervical Médio Apical 

G1 10,34±5,69Aa 8,16±2,35Aa 5,14±2,34Ba 

G2 8,59±3,79Aa 6,23±2,53Aa 6,03±2,73Aa 

G3 6,51±2,64Aa 7,53±3,16Aa 7,14±2,87Aa 

G4 

G5                                          

5,03±3,77 Aa 

6,30±4,47Aa 

4,28±2,56Ab 

4,67±3,05Ab 

6,15±4,04Aa 

5,21±3,17Aa 

*Letras maiúsculas iguais nas linhas indicam que não há diferença entre os terços do grupo (p>0,05). 

*Letras minúsculas iguais nas colunas indicam que não há diferença entre os grupos para cada terço (p>0,05). 

   

 Independente do terço radicular, G4 (p=0,024) e G5 (p=0,051) apresentaram resistência 

de união significativamente menores em relação aos demais grupos. Não houve diferença 

significativa entre os demais grupos (p>0,05). 
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Tabela 3 - Valores médios e desvio padrão da resistência de união (MPa) em relação aos 

diferentes grupos, independente do terço radicular avaliado.  

                            Resistência de União (MPa) 

G1 7,88±4,26a 

G2 6,95±3,19a 

G3 7,06±2,83a 

G4 5,15±3,48b 

G5 5,39±3,56b 

*Letras minúsculas iguais nas colunas indicam que não há diferença entre os grupos (p>0,05). 

Na Tabela 4 estão descritas as porcentagens dos diferentes tipos de falha (adesiva, 

coesiva do pino, coesiva da dentina ou mista) observadas em cada grupo. G1 e G3 apresentaram 

maior percentual de falhas do tipo coesivo da dentina. Já para o G2, G4 e G5, o maior percentual 

foi de falhas do tipo adesiva. 

 

Tabela 4 - Tipos de falhas (%) observadas nos diferentes grupos, não considerando os terços 

radiculares.  

 Adesiva Coesiva do pino Coesiva da dentina Mista 

G1 35,5 5,5 45,5 13,5 

G2 50 0 30 20 

G3 26 0 48 26 

G4 46,5 0 35,5 18 

G5 75 0 11,5 13,5 
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5 DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da radiação ionizante na resistência de 

união do cimento resinoso à dentina radicular, em função do momento em que o tratamento 

endodôntico/protético foi realizado. De acordo com os resultados obtidos, a hipótese nula 

testada foi rejeitada, uma vez que os diferentes momentos em que foram realizados o tratamento 

frente a RT afetaram a resistência de união do cimento resinoso à dentina radicular. 

Do ponto de vista odontológico, a manutenção da saúde oral de um paciente portador 

de CCP está intimamente associado à elaboração de um plano de tratamento minucioso 

previamente à RT (HANSEN 2012). Diversos aspectos inerentes à RT devem ser considerados 

neste momento, como o campo a ser irradiado, a dose total de irradiação administrada ao tumor 

e as doses entregues às estruturas adjacentes como dentes, tecidos moles, maxila e mandíbula 

(EPSTEIN 2012). 

Para que altas doses de irradiação possam ser administradas aos tecidos-alvo (células 

tumorais) de forma eficaz, e ao mesmo tempo segura aos tecidos normais adjacentes, a 

modalidade de tratamento chamada radioterapia de intensidade modulada (IMRT) é uma das 

mais utilizadas (PULTE & BRENNER 2010). Esta modalidade de tratamento radioterápico 

diminui a necessidade de extração dentária e possibilita a manutenção dos dentes saudáveis por 

maior tempo em boca (PULTE & BRENNER 2010). Por este motivo, tal modalidade foi 

empregada no presente estudo. 

O tratamento radioterápico para CCP geralmente utiliza doses totais de radiação 

ionizante que podem variar entre 65-72 Gy, divididos em frações diárias de, em média, 1,8 a 2 

Gy, com objetivo de diminuir os efeitos colaterais causados pela terapia (THIAGARAJAN & 

IYER 2014). Para determinar as áreas mais afetadas pela irradiação e para correlacionar essas 

áreas com complicações orais após a RT, um mapa de distribuição de doses deve ser elaborado 

(PARAYBA et al. 2016).  

 Parayba et al. (2016) determinaram através de um mapa de distribuição de doses, a dose 

máxima (Dmáx) e a dose média (Dméd) de irradiação alcançada nos dentes, maxila e mandíbula 

de pacientes com câncer de orofaringe e nasofaringe tratados com IMRT. Os autores indicaram 

que a quantidade de irradiação alcançada nos dentes foi menor que na maxila e mandíbula. 

Observou-se ainda que dentes superiores e inferiores em pacientes com tumores orofaríngeos e 

dentes posteriores em tumores nasofaríngeos receberam Dmáx próxima a 60 Gy.  Desta forma, 

no presente estudo, a dose total utilizada nas amostras irradiadas foi de 70 Gy, visto que parte 
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dessa irradiação se perde durante seu trajeto até o tecido alvo, sendo este protocolo geralmente 

utilizado para esse tipo de terapia (SOARES et al. 2010, GONÇALVES et al. 2014). 

Para avaliar a resistência de união do cimento resinoso à dentina intrarradicular foi 

utilizado o teste de push-out (cisalhamento por extrusão). Este teste é amplamente empregado, 

pois é capaz de determinar de forma específica a resistência de união de determinado material 

nos diferentes terços radiculares (PEREIRA et. al. 2015). Além disso, o teste de push-out é 

capaz de simular adequadamente condições clínicas, como as forças de deslocamento axial 

durante a função mastigatória, as quais materiais restauradores e protéticos estão sujeitos 

(PEREIRA et. al. 2015).   

Para a realização do ensaio, uma haste metálica com ponta ativa selecionada de acordo 

com o diâmetro da região central de cada terço radicular foi utilizada para favorecer a aplicação 

da força de cisalhamento o mais próximo possível da interface cimento/dentina (ZANATTA et 

al. 2015). Com o intuito de complementar o teste de push-out, o tipo de falha também foi 

analisado utilizando um estereomicroscópio.  

Os resultados deste estudo demonstraram que somente G1 (grupo controle), em que as 

amostras não foram irradiadas, apresentou valores de resistência de união significativamente 

diferentes entre os terços radiculares. Os terços cervical e médio apresentaram resistência de 

união maior que o terço apical. Apesar da fotoativação do cimento resinoso ter sido realizada 

com uma intensidade de luz mínima de ≥1200 mW/cm2, como recomendado para cimentação 

de pinos de fibra de vidro (BAHARI et al. 2014; LOPES et al. 2020) a transmissão da luz 

através do pino no sentido apical é limitada, o que pode comprometer a polimerização do 

cimento resinoso em áreas mais profundas do canal radicular (RADOVIC et al. 2009; 

ZAITTER et al. 2011; BAHARI et al. 2014; LOPES et al. 2020).   

O terço apical é considerado uma zona crítica para realização de procedimentos adesivos 

devido às características morfológicas do substrato nesta porção da raiz, como a menor 

densidade e distribuição dos túbulos dentinários, além das dificuldades inerentes do meio 

impostas durante a cimentação de pinos de fibra de vidro (CUNHA et al. 2008). Pode-se ainda 

destacar o difícil controle da umidade local que interfere na polimerização do sistema adesivo 

e do cimento resinoso, a insuficiente evaporação dos solventes presentes nos agentes adesivos 

e a dificuldade de aplicação do cimento resinoso no interior do canal radicular levando à 

formação de bolhas de ar na interface adesiva (PEREZ et al. 2006; UBALDINI et al. 2018).  

Por este motivo, o uso de sistemas adesivos de múltiplos passos é extremamente 

desafiador nesses casos (REZENDE et al. 2016; UBALDINI et al. 2018), fazendo com que 

cimentos resinosos autocondicionantes e auto-adesivos sejam utilizados cada vez mais, visto 
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que algumas limitações dos protocolos de cimentação em áreas profundas do canal radicular 

podem ser evitadas (SARKIS-ONOFRE et al. 2014, PEREIRA et al. 2015; UBALDINI et al. 

2018). 

No presente estudo, o cimento resinoso autocondicionante RelyX Ultimate foi utilizado 

de acordo com as recomendações do fabricante, sem o condicionamento ácido prévio da dentina 

radicular (modo self-etching). Entretanto, de acordo com o fabricante, esse cimento também 

pode ser utilizado com aplicação de condicionamento ácido prévio (modo total-etching) para 

potencializar seus efeitos de adesão (PEUMANS et al. 2013).  

Ubaldini et al. (2018) demonstraram que quando utilizado no modo total-etching, RelyX 

Ultimate promove uma zona de difusão mais ampla e profunda dos prolongamentos resinosos 

através da dentina do que no modo self-etching. Entretanto, segundo esses autores, a resistência 

de união desse cimento resinoso à dentina radicular está muito mais associada à sua interação 

química com a dentina do que à forma como ele se difunde pelo substrato. De acordo com 

Ferracane et al. (2011), a resistência de união do cimento resinoso não depende somente da 

formação de uma adequada camada híbrida ou da presença de prolongamentos resinosos 

profundos. A ionização do meio para que a reação química entre o cimento resinoso e o 

substrato dentinário ocorra é fundamental (FERRACANE et al. 2011; MUSHASHE et al. 

2016). Entretanto, esta pode ser alterada pela radiação ionizante recebida pelos dentes durante 

a RT, levando a uma diminuição significativa no número de ligações químicas entre o cimento 

resinoso e a dentina (YAMIN et al. 2018). 

É consenso que procedimentos adesivos em dentes irradiados são comprometidos 

devido às alterações provocadas pela radiação ionizante no substrato dentinário, como a 

desproteinização e fragmentação do colágeno, alterações morfológicas da dentina intertubular, 

peritubular e intratubular (GONÇALVES et al. 2014; DE SIQUEIRA MELLARA et al. 2014; 

YAMIN et al. 2018), além da indução e ativação de metaloproteinases responsáveis pela 

degradação da camada híbrida (MCGUIRE et al. 2014; LOPES et al. 2020). A obliteração dos 

túbulos dentinários devido à degradação dos processos odontoblásticos também é um destes 

efeitos negativos e afeta de forma significativa a retenção micromecânica do cimento resinoso 

(GONÇALVES et al. 2014). Assim, entende-se que nestes casos, o condicionamento ácido 

prévio da dentina não seria capaz de aumentar a adesividade do pino de fibra de vidro/cimento 

resinoso, além de promover maiores danos ao tecido já alterado (YAMIN et al. 2018). 

Quando os terços radiculares foram considerados na análise, G4 (irradiado após 

obturação) e G5 (irradiado após cimentação dos pinos), apresentaram resistência de união 

significativamente menor no terço médio em comparação aos demais grupos experimentais. O 
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mesmo foi observado quando os terços radiculares foram desconsiderados. G4 e G5 

apresentaram os menores valores de resistência de união. 

Aggarwal et al. (2009) avaliaram o efeito da radiação ionizante sobre a resistência de 

união do cimento resinoso à dentina radicular em função dos diferentes momentos para 

cimentação de pinos de fibra de quartzo. O grupo submetido à radiação após obturação do canal 

radicular e previamente a cimentação dos pinos apresentou menor resistência de união em 

comparação ao grupo controle (não irradiado). Tal resultado está de acordo com os achados do 

presente estudo, uma vez que G4 (RT após obturação) apresentou valores de resistência de 

união significativamente menores que a do grupo não irradiado. Por outro lado, neste mesmo 

estudo de Aggarwal et al. (2009), as amostras irradiadas após a cimentação dos pinos não 

apresentaram diferença significativa em relação ao grupo controle, diferentemente do que foi 

observado por nós. Deve-se ressaltar que no estudo de Aggarwal et al. (2009) pinos de fibra de 

quartzo foram utilizados, o que poderia explicar os resultados discrepantes. Além disso, o 

protocolo de cimentação utilizado (condicionamento ácido da dentina) também foi diferente do 

presente estudo, demonstrando mais uma vez que a interação química do cimento resinosos 

com a dentina é fundamental para obtenção de valores adequados de resistência de união 

(UBALDINI et al. 2018).  

Já G2 e G3 apresentaram resistência de união semelhante ao do grupo controle, 

demonstrando que o momento para realização do tratamento endodôntico/protético pode ter 

papel fundamental no desempenho adesivo do cimento resinoso.  

Em G3, os dentes foram submetidos à radiação ionizante após serem modelados e 

preenchidos com pasta medicamentosa a base de hidróxido de cálcio. A condição clínica 

simulada neste grupo experimental representa a de pacientes oncológicos que necessitam de 

tratamento endodôntico/protético antes mesmo de iniciarem o tratamento radioterápico. Os 

resultados obtidos com este grupo demonstraram que este protocolo pode ser uma alternativa 

viável de tratamento, já que a pasta medicamentosa a base de hidróxido de cálcio é comumente 

utilizada entre as sessões de tratamento endodôntico (SIQUEIRA JR & LOPES 1999).  

Entretanto, vale enfatizar que o uso do hidróxido de cálcio por um período superior a 4 semanas 

pode causar redução nos valores da microdureza da dentina radicular (NASERI et al. 2019). A 

causa mais provável de redução nesta propriedade mecânica da dentina é a alteração da força 

de ligação entre a hidroxiapatita e as fibras colágenas (NASERI et al. 2019). O aumento do pH 

da dentina promovido pelo hidróxido de cálcio induz a uma mudança na conformação das 

enzimas proteolíticas, levando a um aumento da atividade das metaloproteinases da matriz 

orgânica dentinária (NASERI et al. 2019).  
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É importante notar que os dentes submetidos à radiação ionizante passaram por um 

protocolo radioterápico de 7 semanas, para que a dose total de 70 Gy fosse aplicada de forma 

fracionada. Assim, os dentes de G3 ficaram preenchidos com a pasta à base de hidróxido de 

cálcio por um período superior a 4 semanas. Nenhum tipo de teste capaz de avaliar a resistência 

à fratura ou a microdureza dos dentes foi realizado neste estudo. Entretanto, G3 foi o grupo que 

apresentou o maior número de falhas do tipo coesiva da dentina, o que sugere um 

enfraquecimento da dentina ocasionado pelo hidróxido de cálcio (NASERI et al. 2019). Porém, 

grande parte das amostras do grupo controle também apresentaram falha do tipo coesiva da 

dentina. Por se tratar de um cimento resinoso autocondicionante, o mecanismo de adesão do 

RelyX Ultimate se baseia na ação de monômeros ácidos que interagem com a matriz orgânica 

da dentina (UBALDINI et al. 2018; LOPES et al. 2020). Estes monômeros ácidos promovem 

uma profunda desmineralização do substrato, criando áreas de microretenções mecânicas, que 

podem se tornar pontos de propagação de microfraturas (LOPES et al. 2020). Além dessas 

alterações, a instrumentação e o preparo do espaço endodôntico para cimentação do pino de 

fibra de vidro são fatores de stress adicionais que podem também afetar a resistência mecânica 

dos dentes não irradiados. Entretanto, não se deve descartar que a ocorrência de fraturas do tipo 

coesiva da dentina poderia estar mais associada à adequada força de adesão do cimento resinoso 

à dentina do que de seu enfraquecimento mecânico em si. 

Por outro lado, nos demais grupos experimentais, a maior taxa de falhas foi a do tipo 

adesiva. Este tipo de falha é considerado o mais comum em ensaios de resistência de união, 

demonstrando que apesar de toda evolução dos materiais e técnicas de adesão, a interação entre 

cimento resinoso e dentina ainda é frágil (YAMIN et al. 2018). 

Considerando-se que a taxa de sobrevivência de um paciente com câncer de cabeça e 

pescoço gira em torno de 80-90% (GLOBOCAN 2017), a criação de protocolos clínicos que 

atendam de forma satisfatória as necessidades endodônticas e protéticas deste tipo de paciente 

é crucial. Os resultados desta pesquisa demonstram que o momento em que o tratamento 

endodôntico/protético é realizado frente a RT afeta a retenção de pinos de fibra de vidro. Assim, 

mais estudos devem ser conduzidos para que novos protocolos clínicos sejam desenvolvidos e 

aprimorados para atender as necessidades de pacientes oncológicos.  
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6 CONCLUSÃO 

Apesar das limitações inerentes a uma pesquisa laboratorial, os resultados obtidos no 

presente estudo nos permitem concluir que os diferentes momentos em que o tratamento 

endodôntico/protético é realizado frente à radioterapia afetam a resistência de união do cimento 

resinoso à dentina radicular. Os melhores momentos para realização da radioterapia são antes 

do preparo e obturação do canal radicular, ou após o preparo e preenchimento do canal radicular 

com pasta medicamentosa à base de hidróxido de cálcio. Nestes casos, a retenção do pino de 

fibra de vidro foi semelhante ao do grupo onde a dentina não foi irradiada.  
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ANEXO B - Termo de Doação de Dentes 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  

TERMO DE DOAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

n°_______________, por meio deste termo, declaro que estou doando o(s) dente(s) ___________, o(s) 

qual(is) foi(ram) extraído(s) por indicação __________________________, e serão exclusivamente 

usados para a pesquisa “Efeito da radiação ionizante na resistência de união de pinos de fibra de 

vidro a dentina radicular”. Declaro, também, que recebi todas as orientações sobre os riscos e 

objetivos da pesquisa, e que todos os meus dados serão mantidos em sigilo, conforme Resolução CNS 

466/2012, que estabelece normas para pesquisa envolvendo seres humanos, assim como, poderei 

remover o consentimento da pesquisa sem haver penalidade alguma e posso obter informações sobre o 

andamento da pesquisa através da pesquisadora responsável Prof. Dr. Lucas da Fonseca Roberti Garcia 

(drlucas.garcia@gmail.com) 

       Florianópolis, ____/____/_____ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Doador ou Responsável Legal 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Lucas da Fonseca Roberti Garcia 

Pesquisador Responsável 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _________________________________________________, ______anos, 

nacionalidade:____________, RG_____________, estado civil_________, profissão 

______________, endereço____________________________________________, 

Aceito doar o(s) dente(s) para a pesquisa intitulada “Efeito da radiação ionizante na união de pinos de 

fibra de vidro a dentina radicular de acordo com o momento do tratamento endodôntico/reabilitador”. O 

objetivo desta pesquisa é avaliar o efeito da radioterapia na estrutura dental e no tratamento endodôntico 

(tratamento de canal).  As amostras serão distribuídas aleatoriamente em 5 grupos: G1 (controle) - dentes 

não submetidos a RT; G2 - dentes submetidos a RT antes do preparo químico-mecânico e obturação do 

canal radicular; G3 - dentes submetidos ao preparo químico-mecânico, preenchimento com pasta 

medicamentosa à base de hidróxido de cálcio e submetidos a RT; e G4 - dentes serão preparados e 

obturados previamente a RT e G5 – dentes preparados, obturados e pinos de fibra de vidro cimentados 

previamente a RT. Os grupos submetidos a RDT, receberão doses de 70 Gy fracionados em 7 semanas 

consecutivas. As raízes serão seccionadas em discos de 1,0 mm de espessura, que serão 

submetidos ao teste de resistência de união push-out em Máquina Universal de Ensaios (Instron, 

Modelo 4444 - 0,5 mm/min). Posteriormente, as amostras serão avaliadas em 

estereomicroscópio para análise do padrão de fratura. Os dados obtidos serão comparados 

estatisticamente (two-way ANOVA e Tukey). 

 

Fui alertado de que, os desconfortos ou riscos possíveis são devido à cirurgia para extração do elemento 

dentário, e que só serão utilizados na pesquisa dentes com indicação clínica evidente para extração. 

Também fui informado que a minha identidade, bem como todos os dados ou informações fornecidas 

serão consideradas confidenciais e mantidas em sigilo. Em nenhum momento os nomes e dados clínicos 

dos pacientes serão incluídos ou divulgados na pesquisa. Recebi esclarecimentos que não há benefícios 

diretos para mim e para os outros participantes desta pesquisa. Os benefícios esperados estão 

relacionados ao melhor entendimento das alterações que ocorrem na adesão dos pinos a dentina radicular 

quando os dentes são submetidos à radioterapia na região de cabeça e pescoço. Espera-se a partir desse 

conhecimento possibilitar melhor entendimento da estrutura dental como também otimizar o tratamento 

endodôntico com base nas alterações encontradas. 

 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são a mestranda Patrícia da Agostim Cancelier, a 

cirurgiã-dentista Mariana Comparotto Minamisako e o prof. Dr. Lucas da Fonseca Roberti Garcia, que 
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poderão ser contatados no departamento de Endodontia da Universidade Federal de Santa Catarina, 

Campus Universitário, Departamento de Odontologia, laboratório de Endodontia prédio F - 

Florianópolis - SC - CEP 88040-900, pelo telefone 3731-5842 ou pelos e-mails 

maminamisako@yahoo.com.br, cancelierp@gmail.com, ou  drlucas.garcia@gmail.com@, para 

eventuais dúvidas. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o 

objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente 

ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar para o CEPSH/UFSC 

(48)37219206 ou e-mail para cep.propesq@contato.ufsc.br 

 

 

Consentimento   

Eu, _________________________________________, Identidade Nº  _______________, Telefone: 

____________________, certifico que, após a leitura deste  documento e de outras explicações dadas 

pelo pesquisador responsável, sobre os itens  acima, estou de acordo com a minha participação ou do 

meu familiar na realização dessa pesquisa. 

 

   

Florianópolis, _____ de ________________ de 2018. 

 

   

________________________________   

Assinatura do paciente ou responsável  

 

  

________________________________   

Assinatura do pesquisador  
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