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Inúmeras alterações dentárias podem ocorrer em crianças submetidas ao tratamento 

radioterápico. O objetivo neste trabalho foi avaliar histologicamente a ação da radiação X na 

região odontogênica do incisivo inferior de ratos com doses de 5 e 15 Gy. Foram utilizados 30 

ratos machos (Rattus norvegicus, Albinus, Wistar), os quais foram divididos em três grupos: 

controle; radioterapia 5 Gy (irradiados com 5 Gy);  e grupo 15 Gy (irradiados com 15 Gy).  As 

doses foram administradas na região de cabeça e pescoço, em dose única, no segundo dia do 

experimento. As mandíbulas foram preparadas em lâminas histológicas. Na porção inicial da 

região odontogênica do grupo 5 Gy, os odontoblastos apresentaram-se alterados 

morfologicamente e menos organizados. Já no grupo 15 Gy foram observadas irregularidades 

na organização dos odontoblastos e ameloblastos, além de alteração na formação da alça 

epitelial e hemorragia. Na porção média da região odontogênica, o grupo 5 Gy apresentou 

alterações na face lingual, bem como leves alterações nos odontoblastos na região distal do 

dente; o órgão dentário do grupo 15 Gy apresentou visível redução do tamanho, hemorragia, 

odontoblastos não polarizados e produção de dentina para diferentes direções; observando-se 

ainda na porção distal,  extensa destruição com visível redução no tamanho e vasta 

desorganização nos odontoblastos e ameloblastos. Conclui-se que a dose de 5 Gy causou 

leves e pequenas alterações morfológicas, e a dose de 15 Gy provocou intensas alterações 

histológicas e estruturais na região odontogênica do incisivo de rato. 
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