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RESUMO 
 

 

Abreu-Pereira F. Avaliação in vitro e in vivo da biocompatibilidade de um fio 
ortodôntico a base de resina polimérica reforçada com fibra de vidro 
[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 
Odontologia; 2012. 
 

A biocompatibilidade dos materiais dentários tem sido motivo de estudos e 

depende de diversos fatores relacionados à sua composição e utilização. No 

ambiente úmido da cavidade bucal os acessórios ortodônticos estão sujeitos a 

liberação de substâncias tóxicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar um fio 

ortodôntico estético feito a base de resina polimérica reforçada com fibra de 

vidro através de  ensaios de citotoxicidade (in vitro) por três diferentes 

parâmetros de viabilidade celular de acordo com a norma ISO 10993-5 e 

biocompatibilidade (in vivo) em subcutâneo de camundongos de acordo com a 

norma ISO 10993-6. Foram preparados extratos de amostras do fio Optis® 

preformed archwire da TP Orthodontics (USA) multiseccionados e, como 

referência, fios de aço inoxidável de igual espessura do mesmo fabricante, em 

meio de cultura de células. Fragmentos de látex comercial e poliestireno de alta 

densidade foram utilizados como controle positivo e negativo respectivamente. 

Fibroblastos humanos em cultura primária foram expostos por 24 horas a esses 

extratos, e a viabilidade celular foi identificada por três parâmetros: atividade 

mitocondrial, a partir do método do XTT, integridade membranar, pela captação 

do corante Vermelho Neutro e densidade celular, por meio do teste de exclusão 

do corante Cristal Violeta. O estudo in vivo foi aprovado pelo Comitê de Ética no 

Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense (CEUA/UFF nº 42). Foram 

utilizados 15 camundongos machos da linhagem Balb-c, que receberam a 

implantação subcutânea (dorso) de 1 cm do fio. As amostras e o tecido 

adjacente foram coletados após 1, 3 e 9 semanas e sessões semi seriadas com 

5µm de espessura foram cortadas e coradas com Hematoxilina e Eosina para 

avaliação histológica. Os extratos dos fios foram compatíveis com altos índices 

de viabilidade celular medido através dos três diferentes parâmetros, sem 

diferenças estatísticas significativas entre os grupos. Para o estudo in vivo não 

foi observado resposta inflamatória nos períodos estudados 1, 3 e 9 semanas. 



 

 

De acordo com os parâmetros avaliados, o fio estético não apresentou 

citotoxicidade e foi biocompatível em meio biológico. 

 

 

Palavras-chave: teste de materiais, fios ortodônticos, estética. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Abreu-Pereira F. In vitro and in vivo evaluation of the biocompatibility of an 
orthodontic wire-based polymer resin reinforced with fiberglass [dissertation]. Niterói: 
Fluminense Federal University, Faculty of Dentistry; 2012. 
 

The biocompatibility of dental materials has been the subject of studies and depends 

on several factors related to its composition and use. In the moist environment of the 

oral cavity, orthodontic accessories are subject to release of toxic substances. This 

work aimed to evaluate an esthetic orthodontic wire composed of a base polymer 

resin reinforced with fiberglass via cytotoxicity assays (in vitro) by three different 

parameters of cell viability in accordance with ISO 10993-5 and biocompatibility (in 

vivo) in the subcutaneous tissue of mice in accordance with ISO 10993-6. These 

extracts were prepared from samples of the preformed wire OPTIS ® TP 

Orthodontics archwire (USA) and, stainless steel wire of the same manufacturer and 

thickness, as a reference, in cell culture medium. Fragments of commercial latex and 

high-density polystyrene were used as positive and negative controls respectively. 

Human fibroblasts in primary culture were exposed for 24 hours to these extracts, 

and cell viability was identified by three parameters: mitochondrial activity, by the 

method of XTT, membrane integrity, for the uptake of neutral red dye and cell density 

through the of Crystal Violet dye exclusion test. The in vivo study was approved by 

the Ethics Committee for Animal Use of the Fluminense Federal University (CEUA / 

UFF Nº. 42). A total of 15 male Balb-c mice received subcutaneous implantation (on 

the back) of 1 cm of the wire. The samples and adjacent tissue were collected after 1, 

3, and 9 weeks and semi serial sessions with 5µm thick were cut and stained with 

hematoxylin and eosin for histological evaluation. Extracts of the wires were 

compatible with high rates of cell viability measured by the three different parameters. 

On the in vivo study no inflammatory response was observed after the studied 

periods of 1, 3 and 9 weeks. According to the parameters evaluated, the aesthetic 

wire showed no cytotoxicity and was biocompatible in biological media. 

 

Keywords: materials testing; orthodontic wires; esthetics. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Pacientes de ortodontia, em muitos casos, questionam sobre a sua própria 

aparência quando há necessidade de serem submetidos à terapia ortodôntica. Na 

tentativa de minimizar as exigências estéticas durante o tratamento ortodôntico, a 

indústria vem introduzindo diversos acessórios estéticos, fabricados por diferentes 

processos, todos com o fim de diminuir o impacto do tratamento sobre a aparência 

do paciente.50 De fato, a estética tem se tornado um elemento importante no 

momento da escolha dos aparelhos ortodônticos fixos, principalmente quando o 

tratamento é executado em pacientes adultos. Embora a maioria dos acessórios 

utilizados atualmente na terapia ortodôntica sejam feitos de aço inoxidável, com 

propriedades físicas apropriadas e boa compatibilidade biológica,64 estes fios não 

satisfazem tais aspectos estéticos, esperados pela maioria dos pacientes. 

Compósitos dentários, por outro lado, são esteticamente agradáveis, uma vez que 

possuem aparência similar aos dentes, são estáveis no ambiente bucal e são 

relativamente fáceis de manusear.42 

 

O desenvolvimento destes novos compósitos decorre de rápidos avanços na 

tecnologia de materiais, com grande impulso na ortodontia moderna, permitindo a 

escolha de materiais com propriedades físico-químicas, biológicas e estéticas mais 

apropriadas. No entanto, antes do lançamento de novos dispositivos ortodônticos, 

deve-se considerar os potenciais riscos de seu uso para a saúde do paciente.72 

 

A Ortodontia moderna tem apresentado grande evolução decorrente do 

avanço tecnológico, que determina uma substancial melhora na qualidade do 

material utilizado na confecção dos acessórios utilizados pelos ortodontistas. Muitos 

dispositivos são usados na ortodontia e vários estudos científicos são conduzidos 

para investigar estes materiais. A despeito dos avanços técnicos e científicos, a 

biocompatibilidade de alguns materiais usados rotineiramente, os quais podem 

causar efeitos adversos em situações clínicas,  ainda são questionados.29 
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A biocompatibilidade dos materiais dentários tem sido tema de grande 

especulação e incerteza, por esta razão tornou-se motivo de estudos e depende de 

diversos fatores relacionados à composição e utilização destes materiais.20 

 

Há, particularmente na ortodontia, vários materiais mantendo contato direto 

com os tecidos bucais por longo período de tempo. Estudos recentes têm 

investigado a biocompatibilidade de diferentes tipos de materiais ortodônticos.43, 92 

 

Os fios ortodônticos estão entre esses materiais. Seus contatos com a 

mucosa bucal podem ser prolongados por meses, podendo oferecer riscos aos 

pacientes.43, 65, 92 

 

Os tipos de ligas usadas na ortodontia diferem grandemente em sua 

composição e em suas propriedades físicas. No ambiente úmido da cavidade bucal, 

esses dispositivos ortodônticos estão sujeitos a processos corrosivos,72 podendo  

portanto ocorrer a liberação de substâncias tóxicas,72, 80, 88 essa possibilidade, tem 

sido abordada, pois tais substâncias podem causar danos as células.43, 92 

 

A biocompatibilidade dos arcos ortodônticos é amplamente determinada pela 

sua composição metálica. A presença de níquel em alguns arcos tem sido uma 

preocupação especial. Alergia ao níquel é o tipo mais comum de alergia de contato 

em mulheres nos EUA e Europa.3, 15, 86 

 

O surgimento dos fios estéticos e consequentemente a utilização desses na 

rotina do ortodontista adquiriu ao longo dos tempos importância muito grande na 

Ortodontia, principalmente devido às vantagens estéticas que eles apresentam. 
 

Tal gama de materiais utilizados na terapia ortodôntica, e a possibilidade de 

que diferentes compostos podem vir a ser liberados quando  sujeitos a um ambiente 

bucal úmido, que também pode modificar suas propriedades físico-químicas, levam 

à necessidade da avaliação biológica dos mesmos. A fim de avaliar a 

biocompatibilidade de aparelhos ortodônticos metálicos e não metálicos, as 

avaliações in vitro tem sido uma grande ferramenta.62 
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Dentre os critérios de avaliação da biocompatibilidade de um novo material 

odontológico, preconizados por normas e padrões internacionais,39 encontra-se a 

determinação de o quanto este pode ser tóxico para células em contato direto ou 

nas proximidades do material (citotoxicidade). Ensaios in vitro de citotoxicidade são, 

portanto, etapas necessárias no cenário de novos materiais para utilização in vivo.   

 

Como acontece com qualquer investigação sobre a toxicidade, um exame dos 

efeitos tóxicos dos produtos de corrosão e dissolução de materiais ortodônticos 

precisa fornecer informações relevantes sobre os efeitos destes materiais in vivo.88 

 

De acordo com a norma ISO 10993-5:2009,40 alguns parâmetros devem ser 

considerados na seleção de testes para a avaliação biológica in vitro de biomateriais 

dentários. O risco biológico de resinas compostas pode ser parcialmente estimado 

por testes de citotoxicidade in vitro. Em geral, as culturas de células são utilizadas 

para a seleção e classificação do potencial citotóxico dos compósitos e dos 

ingredientes individuais da resina.31
 

 

Não existem até a presente data, no entanto, trabalhos avaliando a 

citotoxicidade ou mesmo outros parâmetros de biocompatibilidade dos fios 

ortodônticos estéticos compostos em fibra de vidro, talvez em decorrência do 

lançamento relativamente recente dos mesmos. Em vista disso, este trabalho tem 

como objetivo avaliar a citotoxicidade de fios ortodônticos estéticos feitos de resina 

polimérica reforçada com fibras de vidro - Optis® Preformed Archwire (TP 

Orthodontics, Inc., USA) a partir de um sistema multiparamétrico, onde três 

diferentes parâmetros de citotoxicidade (atividade mitocondrial, integridade 

membranar e densidade de células) são investigados na mesma amostra. Como 

material de referência, utilizamos fios ortodônticos em aço inoxidável (TP 

Orthodontics, Inc., USA). Assim como avaliar in vivo a biocompatibilidade deste 

mesmo fio estético de acordo com a norma ISO 10993-6.38 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Fios Ortodônticos 
 

 

Um variado número de características tem sido usado para descrever as 

propriedades de um arco ortodôntico ideal.  O fio deve ter um grande retorno 

elástico, baixa rigidez, fácil de ser contornado, elevada energia armazenada, 

biocompatibilidade, estabilidade ambiental, o baixo atrito superficial, e a capacidade 

para ser soldado aos auxiliares.44 Atualmente nenhuma única liga de fio ortodôntico 

apresenta todas essas características e portanto, cada fio é selecionado com base 

em suas qualidades e indicações para cada fase do tratamento ortodôntico.15 

 

Existem certos requisitos em relação a todos os materiais (implantes 

dentários ou aparelhos), que são inseridos no corpo humano. Os problemas 

seguintes são considerados: a resposta biológica tecidual segura, biofuncionalidade 

e resistência à corrosão. Além disso, aspectos tecnológicos e econômicos são 

importantes. Muitos desses aspectos são abordados através da 

biocompatibilidade.19 Parece que os biomateriais aplicados devem possuir duas 

características importantes. O primeiro aspecto é a integridade e a degradação do 

material e o segundo é a reação do organismo hospedeiro (efeitos tóxicos e 

resposta alérgica). Ligas devem ser biocompatíveis e apresentar necessárias 

propriedades mecânicas (resistência ao stress e ao desgaste).95 

 

A aplicação de dispositivos ortodônticos (braquetes, bandas, e fios) na 

cavidade bucal requer a avaliação de biocompatibilidade dos materiais. No caso do 

fio, isso está relacionado com a susceptibilidade em liberação de íons, com a 

resistência à corrosão, e a capacidade para criar uma camada de passivação.58 

Estudos de biocompatibilidade incluem investigação de alterações teciduais no 

hospedeiro que foi exposto ao material por período de tempo prolongado. A resposta 

do hospedeiro é a ativação da biocompatibilidade do material utilizado.22  
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Antes de avaliar a biocompatibilidade in vitro e in vivo de qualquer material, é 

importante conhecer a definição de biocompatibilidade e as normas dos testes. 

Devido ao uso variado de materiais não biológicos em contato com sistemas 

biológicos, é difícil encontrar uma definição geral válida de biocompatibilidade.22  

 

 

2.2 Avaliação de Biocompatibilidade 
 

 

Williams95 em 1987 descreveu biocompatibilidade como: ''a capacidade de um 

material para obter uma resposta adequada do hospedeiro em uma aplicação 

específica''. Esta definição abrange o fato de que há uma variedade de possíveis 

interações entre os biomateriais e o hospedeiro, e não se concentrar apenas na 

toxicidade ou efeitos prejudiciais para o sistema hospedeiro. 

 

Uma definição mais concreta foi proposta em 1998 por Wintermantel,98 que 

definiu biocompatibilidade como a compatibilidade estrutural e de superfície entre 

um sistema técnico e biológico, onde a parte estrutural é governada pelas 

propriedades mecânicas, e a compatibilidade de superfície pelas propriedades 

físicas, químicas, biológicas e morfológicas da superfície do biomaterial. 

 

Uma vez estabelecida sua definição, é necessário estruturar uma estratégia 

para avaliar a biocompatibilidade de acordo com normas apropriadas. Considerando 

a multiplicidade de novos e modernos materiais e aparelhos continuamente criados 

em todo o mundo, a necessidade de utilizar as normas geralmente aceitas para 

avaliar a biocompatibilidade é evidente.22  

 

Biocompatibilidade e Biofuncionalidade são duas importantes características 

necessárias para que os biomateriais possam exercer suas funções. 

 

De acordo com Clemson Advisory Board for Biomaterials, um biomaterial é 

sistematicamente e farmacologicamente uma substância inerte desenhada para 

incorporação ou implantação dentro de um tecido vivo, definição que foi adotada 

pela 6° Annual International Biomaterials – 1974.66 Posteriormente, BLACK em 
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1982,4 afirmou que um biomaterial é considerado qualquer material inerte 

farmacologicamente, viável ou não viável, produto natural ou sintetizado, que faz 

parte ou é capaz de interagir de forma benéfica com um organismo vivo. De acordo 

com a Food and Drugs Administration (FDA) um biomaterial para ser considerado 

biocompatível não deve ser tóxico, carcinogênico, antigênico nem mutagênico, não 

deve interferir com a cicatrização dos tecidos lesados durante o ato cirúrgico e os 

tecidos do hospedeiro devem tolerar bem as propriedades biomecânicas dos 

materiais.89 Além disso, deve ser fabricável, esterilizável e estável durante a 

implantação e quando necessário, para aplicação. Não deve ser corrosível, 

degradável.11 São implantados no corpo com o objetivo de reposição de um tecido 

doente, lesado ou perdido ou de reposição de todo um órgão. 

 

A biocompatibilidade descreve as interações entre os sistemas vivos e o 

biomaterial implantado dentro deste sistema. Para avaliar a biocompatibilidade dos 

biomateriais utilizados nos seres humanos, os mesmos devem ser testados 

utilizando diferentes procedimentos. Diversas organizações vêm propondo uma série 

de testes a serem realizados. Esses testes, que consistem em uma série de 

protocolos de pesquisa, descritos e regulamentados em diversos países, têm como 

objetivo a correta utilização dos materiais experimentais, avaliando assim a sua 

segurança para aplicação clínica em seres humanos. 
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2.2.1 Classificação dos biomateriais quanto à resposta biológica 
 

 

De acordo com a resposta biológica dos tecidos aos biomateriais, podemos 

classificar os biomateriais em bioinerte, bioativo, bioreativo, biestável, biocompatível, 

biotolerante e biofuncional. 

 

2.2.1.1 Bioinerte 
 

São materiais menos suscetíveis a causar uma resposta biológica adversa 

devido a sua estabilidade química em comparação com outros materiais, são 

tolerados pelo organismo e praticamente não liberam nenhum tipo de componente. 

No entanto, esses materiais tendem a ser envolvidos por uma cápsula fibrosa que o 

isolam do meio vivo. A espessura da camada fibrosa depende de muitos fatores 

como as condições do implante, tecido e carga mecânica existente na interface. As 

cerâmicas (Zircônia e Alumina) são muito estáveis e, portanto, muito pouco 

prováveis de terem uma resposta biológica adversa.79, 96 

 

Um material é bioinerte quando a interface material e tecido é estável, isto é, 

quando os componentes dos tecidos nem reagem com o biomaterial nem dissolvem 

quimicamente entre si. Quando a interface não está em equilíbrio, ou seja, quando a 

interface é instável, a relação entre material e hospedeiro é caracterizada por 

irritação, inflamação, lesão, imunogenicidade, pirogenicidade, toxicidade e 

mutagenicidade ou carcinogenicidade evidenciando um estado de 

bioincompatibilidade, enquanto o estado de biocompatibilidade existe na ausência 

dessas características.  

 

 

2.2.1.2  Bioreativo 
 

 

Os materiais classificados como bioreativos ficam no limite entre os bioinertes 

e bioativos. No caso dos metais, adquirem a bioatividade após um tratamento de 

ativação da superfície, como por exemplo, o titânio, nióbio e tântalo. Vale ressaltar 
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que os materiais metálicos considerados bioreativos são os utilizados na ortopedia e 

na implantodontia, porém, excluindo esse grupo, a maioria dos materiais metálicos 

não é bioreativa, ficando mais próxima à classe dos materiais bioinertes.18, 70 

 

 

2.2.1.3 Bioativo 
 

 

O termo bioatividade é definido como sendo a propriedade de formar tecido 

sobre a superfície de um biomaterial e estabelecer uma interface capaz de suportar 

cargas funcionais.47 São os materiais que favorecem a ligação química entre o 

material implantado e o tecido ósseo (osseointegração), sem a presença de 

invólucros fibrosos. Em função da similaridade química entre tais materiais e a parte 

mineral óssea, os tecidos ósseos se ligam a eles, permitindo a osteocondução 

através do recobrimento por células ósseas. Quando o material bioativo é 

implantado no corpo, uma série de reações bioquímicas e biofísicas ocorrem na 

interface implante/tecido. Essas reações eventualmente resultam em uma ligação 

interfacial de natureza química e não física.5, 96 Os materiais bioativos podem ainda 

ser classificados em: 

 

Materiais Osteoindutores - são materiais que promovem uma resposta 

intracelular e extracelular na interface. Por meio desse processo uma superfície 

bioativa é colonizada pelas células-tronco livres no ambiente defeituoso como 

resultado de intervenções cirúrgicas. Como exemplo estão os biovidros que podem 

ligar-se com tecidos moles e também com tecidos mineralizados.71 

 

Materiais osteocondutores - promovem uma superfície biocompatível que 

favorece o desenvolvimento das células ósseas. Isso ocorre quando um material 

promove somente uma resposta extracelular na interface. Como exemplo podemos 

citar a hidroxiapatita sintética.7 
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2.2.1.4 Absorvíveis 

 

 

São materiais que, após certo período de tempo em contato com os tecidos, 

acabam sendo degradados, solubilizados ou fagocitados pelo organismo. Tais 

materiais são extremamente interessantes em aplicações clínicas em função de ser 

desnecessária nova intervenção cirúrgica para a sua retirada. Os principais 

exemplos desses materiais são o fosfato tricálcio (TCP) e o ácido poliático.69 

 

 

2.2.1.5 Biotolerante 
 

 

São materiais apenas toleráveis pelo organismo, sendo isolados dos tecidos 

adjacentes por meio da formação de camada envoltória de tecido fibroso. Esta 

camada é induzida por meio da liberação de compostos químicos, íons, produtos de 

corrosão e outros por parte do material implantado. Quanto maior a espessura da 

camada de tecido fibroso formada, menor a tolerabilidade dos tecidos ao material. 

Os materiais biotoleráveis são praticamente todos os polímeros sintéticos assim 

como a grande maioria dos metais. Biomateriais que não podem ser eliminados do 

corpo e são encapsulados por tecido fibroso.68 Biomateriais que não podem ser 

eliminados do corpo e são encapsulados por tecido fibroso são chamados de 

biotolerantes. 

 

 

2.2.1.6 Biofuncional 
 

 

Caracterizam-se por desempenhar funções desejadas dadas as suas 

propriedades mecânicas, químicas, ópticas e elétricas. Devem atender ao requisito 

de funcionalidade para o qual foram projetados, não estimulando ou provocando o 

mínimo de reações alérgicas ou inflamatórias. Embora este conceito seja algo não 

muito preciso, é consenso que a funcionalidade está associada à aplicação a que se 
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destina, de tal modo que um material biocompatível para uma dada função pode ser 

inadequado se usado em outras aplicações.82 

 

 

2.2.1.7 Bioartificiais 
 

 

Podem ser definidos como sendo uma combinação de materiais sintéticos e 

células vivas.96 

 

Se o material for tóxico (bioincompatível), o tecido adjacente morre. Se o 

material não for tóxico e biologicamente inativo (quase inerte), um tecido fibroso de 

variável espessura se forma. Se o material não for tóxico e biologicamente ativo 

(bioativo), uma adesão se forma, porém se o material não for tóxico e se dissolver 

(absorvível), será substituído pelos tecidos adjacentes.70 

 

Alguns materiais artificiais implantados no osso tendem a ser encapsulados 

com tecidos fibrosos que os isolam do contato direto com a matriz óssea. 

Conseqüentemente, eles não aderem ao osso devido à ausência de ligação química 

na interface material/tecido ósseo. Dentre os materiais que apresentam tais 

características estão o titânio e suas ligas, o aço inoxidável, as ligas de Cr-Co-Mo e 

o polietileno, que são considerados bioinertes.48 

 

Os padrões de resposta dos tecidos dependem das propriedades químicas e 

físicas dos implantes assim como do potencial de reação do hospedeiro. Os fatores 

críticos abrangem a toxicidade, composição química, afinidade ou não pela água, 

tamanho, forma, peso por área, textura da superfície, superfície livre de energia, 

carga superficial, adsorção superficial de proteínas, solubilidade, porosidade, 

tamanho do poro, grau de degradação, produtos de degradação, local de 

implantação e reações específicas das espécies.70 

 

Segundo KOKUBO et al.,51 um dos pré-requisitos para um material ligar-se ao 

osso é a formação de uma camada de apatita biologicamente ativa na interface 

material/osso, usualmente conhecida como bone-like apatite. Tal camada de apatita 
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é similar à fase mineralizada do tecido ósseo, em composição. Acredita-se que ela 

atua como sinalizadora de proteínas e células para iniciar a cascata de eventos que 

resultam na formação da estrutura óssea. Ou seja, os osteoblastos, células ósseas 

responsáveis pela produção do tecido ósseo, proliferam preferencialmente e se 

diferenciam produzindo apatita e colágeno sobre a camada de apatita formada 

anteriormente, o que favorece a união do implante com o osso. Quando isso ocorre, 

uma ligação química é formada entre o osso e a camada de apatita, reduzindo a 

energia interfacial entre elas.48 

 

 

2.3 Testes de biocompatibilidade in vitro 
 

 

A avaliação sob condições in vitro pode nos fornecer dados rápidos e de 

menor custo sobre a interação biológica que os testes in vivo. Contudo, a pergunta 

que deve sempre ser levantada é se o teste está avaliando verdadeiramente o que 

ocorrerá no complexo ambiente in vivo. Os testes in vitro minimizam o uso de 

animais nas pesquisas, o que é um fator desejável. Deve ser levado em 

consideração que os resultados in vitro de testes podem não ser relevantes à 

situação do implante. 

 

Os testes in vitro de bioatividade se tornaram muito populares a partir da 

década de 90 pela sua relativa simplicidade e por apresentar uma boa 

reprodutibilidade. A simulação do comportamento dos materiais in vitro não 

considera alguns fatores devido à dificuldade em reproduzir os parâmetros 

biológicos, mesmo assim são considerados imprescindíveis por questões éticas, 

econômicas e as informações obtidas nessa fase são úteis como uma etapa 

preliminar à realização dos testes in vivo.30, 53 

 

A citotoxicidade é um termo que significa causa de efeitos tóxicos (morte, 

alterações na permeabilidade da membrana celular, inibição enzimática entre outros) 

a nível celular. Os testes de citotoxicidade são empregados na avaliação de novos 

materiais rotineiramente antes da aplicação em animais e humanos. 
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Estudos recentes de citotoxicidade in vitro com fios ortodônticos utilizando-se 

fibroblastos humanos não apresentaram toxicidade.78 O níquel causa uma pequena 

diminuição da atividade celular, sem significância estatística, sendo este o metal que 

mais comumente causa alergia em pacientes predisponentes entretanto, nenhuma 

evidência direta da sua toxicidade foi ainda bem demonstrada.15, 21 

 

Os testes in vitro como a cultura de células, entretanto, permitem o controle 

de variações experimentais, as quais frequentemente representam problemas 

significantes quando da realização de experimentos in vivo,85 sendo cada vez mais 

usados para uma varredura inicial de materiais dentários destinados a utilização em 

humanos. Ensaios de citotoxicidade in vitro também têm as vantagens de serem 

simples, reprodutíveis e de custo eficaz, relevante e adequado para a avaliação de 

aspectos biológicos básicos em relação à biocompatibilidade.12, 76 

 

Células humanas em cultura primária são sabidamente conhecidas como 

ferramentas úteis para estudos de citotoxicidade, pois estas são as que mais se 

assemelham aos modelos in vivo.93 

 

A escolha dos materiais odontológicos está na dependência não somente de 

suas propriedades físicas, químicas e mecânicas, bem como do conhecimento das 

respostas biológicas desencadeadas nos tecidos vivos, pois muitos desses materiais 

têm a capacidade de alterar o equilíbrio biológico quando em contato com os 

mesmos. Dessa forma, é crescente, nos últimos anos, o número de pesquisas 

envolvendo a biocompatibilidade dos materiais odontológicos. No entanto, 

questiona-se se este fato estaria associado a um aumento real na frequência de 

reações alérgicas aos materiais ou ao maior cuidado com os possíveis efeitos 

colaterais determinados por eles.29 

 

Em 1992, Grimsdottir et al conduziram um estudo in vitro para investigar a 

citotoxicidade de alguns metais empregados na ortodontia e demonstrou a 

biocompatibilidade dos arcos de aço.35 

 

A biocompatibilidade dos arcos ortodônticos é amplamente determinada pela 

sua composição metálica. A presença de níquel em alguns arcos tem sido uma 
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preocupação especial. Alergia ao níquel é o tipo mais comum de alergia de contato 

em mulheres nos EUA e Europa.3, 15, 86 

 

O problema da corrosão do aparelho ortodôntico e os resultados da liberação 

de íons  em condições in vitro e in vivo foi discutido previamente.57, 59 

 

Neste trabalho um interessante ensaio multiparamétrico foi aplicado 

empregando três testes sequenciais diferentes (2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-

sulfophenly)-5- [(phenylamino) carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide [XTT], Vermelho 

Neutro e Exclusão do corante Cristal Violeta).61 

 

 

Atividade mitocondrial 
 

 

Atividade da desidrogenase mitocondrial é medida pela capacidade de tais 

enzimas para reduzir o XTT reagente a sais solúveis de formazan, com diferentes 

cores. A redução é detectada colorimetricamente pela absorbância das amostras a 

480 nm, num leitor de microplacas UV/Vis (Synergy II, BioTek Instruments, USA). 

Como formazano é em forma solúvel, não há necessidade de extração, permitindo a 

sobrevivência de células e, consequentemente, de prosseguir para a próxima 

avaliação (integridade da membrana). 

 

 

Integridade membranar 
 

 

Após a remoção do reagente XTT e lavagem, a integridade da membrana das 

células expostas é medida pela absorção de corante vermelho neutro nos 

lisossomas da membrana intacta das células viáveis. Após 3 h de exposição ao 

corante vermelho neutro, as células são fixadas e o corante é extraído. A 

absorbância do sobrenadante é medida a 540 nm. 
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Densidade celular 
 

 

A densidade das células ainda ligados à placa de cultura é estimada 

imediatamente após o teste de vermelho neutro. As placas são lavadas e expostas 

ao corante, cristal violeta que cora o DNA, independentemente do estado de vida 

das células (que permite a estimativa de célula, mesmo após a fixação no passo 

anterior). Após lavagem exaustiva, o corante foi extraído em uma mistura de 

metanol/ácido acético, e a quantidade de corante cristal violeta ligado às proteínas 

nucleares e de DNA das células aderidas é medida por absorbância a 540 nm. 

 

 

2.4 Testes de biocompatibilidade in vivo 
 

 

As diversas situações que necessitam do uso de animais em pesquisas 

promoveram, ao longo da história, reflexões éticas, bioéticas, filosóficas e religiosas 

direcionadas para pesquisa em animais vertebrados.67, 83 Aristóteles (384-322 a.C.), 

Galeno (131-201), Francis Bacon (1561-1626), William Harvey (1578-1657), Claude 

Bernard (1813-1878) representam alguns dos autores que se destacaram neste 

contexto.75 Porém, somente na segunda guerra mundial, ocorreu uma 

conscientização mundial para a necessidade de preservação da vida humana.24 

Com isso, o Código de Nurenberg (1947) determinou que a experimentação no 

homem devesse ter como substrato a pesquisa em animais, posição esta reforçada 

pela Declaração de Helsinque de 1975.75 

 

Em 8 de outubro de 2008 foi sancionada a Lei 11.794, conhecida como Lei 

Arouca, posteriormente, regulamentada por decreto em 16 de junho de 2009, que 

estabelece procedimentos para o uso científico de animais, definindo critérios para 

criação e utilização de animais em atividades de ensino superior e de educação 

profissional, técnica de nível médio da área biomédica e pesquisa científica, 

especificamente nas pesquisas relacionadas às ciências básica e aplicada, 

desenvolvimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, 

medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros 
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testados em animais (conforme definido em regulamento próprio), em todo território 

nacional.87 

 

O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea), órgão 

criado pela Lei Arouca, que reúne representantes de ministérios, da comunidade 

científica e de sociedades protetoras dos animais legalmente estabelecidas no País. 

O Concea é órgão integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e 

funciona como instância colegiada multidisciplinar de caráter normativo, consultivo, 

deliberativo e recursal. 

 

Por força da legislação, qualquer instituição que crie ou utilize animais para 

ensino e pesquisa no País deve requerer credenciamento ao Concea. Além disso, 

precisam constituir uma Comissão de Ética no uso de Animais (Ceua), formada por 

pesquisadores, docentes, veterinários e representantes de entidades protetoras dos 

animais. 

 

Importante destacar que, de acordo com o Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal - Cobea, entidade filiada ao International Council For 

Laboratory Animal Science (Iclas), que todas as pessoas que pratiquem 

experimentação biológica devem tomar consciência de que todo animal é dotado de 

sensibilidade, de memória e passível de sofrimento por dor. Desta forma, a 

execução de uma pesquisa com experimentação animal deve avaliar as questões de 

anestesia e analgesia de acordo com o modelo animal escolhido. Essa decisão deve 

ser realizada em comum acordo com o médico veterinário antes da submissão do 

projeto de pesquisa a Comissão de Ética no uso de Animais (Ceua). 

 

A avaliação da biocompatibilidade dos biomateriais constitui um pré-requisito 

para a segura e eficaz indicação clínica do material e, nesse sentido, os modelos 

experimentais utilizando animais ainda são fundamentais, pois não há modelos in 

vitro capazes de mimetizar completamente a complexidade do organismo. 

 

Os modelos são analisados de acordo com a sua pertinência, ou seja, se ele 

é capaz de representar os aspectos de um determinado processo empírico e de 

apresentar a precisão suficiente para satisfazer a proposta.27 Esses modelos 
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animais são classificados de acordo com o porte em: pequeno (ratos, camundongos 

e porquinho da índia),25, 73, 81 médio (coelhos, mini porcos, gatos e cães)6, 8, 9, 60 e 

grande (ovelhas, cabras e porcos).14, 34, 36, 55 

 

Como acontece com qualquer investigação sobre a toxicidade, um exame dos 

efeitos tóxicos dos produtos de corrosão e dissolução de materiais ortodônticos 

precisa fornecer informações relevantes sobre os efeitos destes materiais in vivo.88 

 

Testes in vivo, tais como testes de implantação e teste de uso conferem a 

vantagem de permitir interações complexas entre o hospedeiro e o material 

examinado. 

 

O método mais frequentemente estudado para análise in vivo de 

biocompatibilidade baseia-se em estudos de processos inflamatórios.52 Analisando e 

classificando os fenômenos inflamatórios em diferentes grupos experimentais torna 

possível estabelecer melhor a biocompatibilidade, colocando o material em contato 

com tecidos vascularizados e observando as diferentes reações. É também 

importante a utilização de uma substância inócua no grupo de controle, a fim de 

facilitar a interpretação de dados.52 

 

A resposta inflamatória começa com uma reação mais intensa para ambos, 

procedimento cirúrgico e corpo estranho implantado, e como tal reação não é 

específica, as primeiras horas pós cirúrgicas não são tomadas em conta. Após 7 

dias, uma reação inflamatória mais organizada é esperada devido ao corpo estranho 

implantado ao invés do procedimento cirúrgico. 

 

A diminuição da intensidade inflamatória depende do controle do sistema de 

defesa do hospedeiro, que se organiza para limitar a ação agressiva a partir dos 

compostos existentes no corpo estranho implantado e para localizar a reação 

inflamatória.17 
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2.4.1 A utilização do camundongo como modelo animal em cirurgia 
experimental 

 

 

A utilização de animais em experimentos tem sido muito indicada para o 

aperfeiçoamento e comprovação de procedimentos já existentes26, 60, 73 

desenvolvimento de novos materiais6, 55 e a compreensão dos diversos processos 

fisiológicos e patológicos.8, 9, 14 

 
O modelo é um objeto de imitação, que representa algo ou alguém, que seja 

semelhante ou a imagem do outro e deve ter características suficientes para ser 

semelhante ao objeto imitado e a suficiente capacidade de ser manipulado sem as 

limitações do objeto imitado.24 

 

A escolha do modelo experimental é determinada por diversos fatores como 

custo, viabilidade técnica do procedimento, fundamentação científica, base de dados 

disponível e adequação do modelo à questão proposta.67 

 

A norma ISO 10993-6 menciona o uso de ratos, camundongos, porquinhos da 

índia e coelhos devido ao tamanho reduzido e ao fácil manuseio. Normalmente 

utiliza-se o leito subcutâneo como sítio cirúrgico, mas também podem ser utilizados 

tecidos específicos como osso, músculo, tecido nervoso. 

 

A utilização dos animais nas pesquisas experimentais deve estar baseada em 

três aspectos: científico, ético e legal.67 A elaboração de protocolos de pesquisa e a 

submissão a comitês de ética institucionais têm permitido a execução de projetos 

envolvendo modelos animais com mais qualidade, controle e segurança para os 

animais. A experimentação animal, assim como os estudos clínicos em humanos, 

tem permitido a compreensão dos diversos processos fisiológicos e patológicos que 

os acometem.28 
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A escolha do rato, de acordo com a linhagem (Wistar, Sprague Dawley, Am-1-

Tor, germ-free), deve se adequar à pesquisa e, preferencialmente, se ater aos 

grupos isogênicos. 

 

Os ratos, camundongos e cobaios são mais agitados, mas têm como 

vantagem o pequeno porte. Camundongos e cobaios são muito suscetíveis a 

salmonelose. Ratos e também camundongos são muito afetados por micoplasmas. 

(cujo sinal patognomônico é o estalido respiratório) e podem evoluir para 

pneumonia.75 

 

O éter tem sido utilizado na preparação do rato ou camundongo para a 

indução anestésica, mas, progressivamente, tem sido substituído por outros 

fármacos. 

 

O cloridrato de cetamina cuja dose varia entre 15 a 100mg/kg, dependendo 

da via de administração e da associação deste com outros anestésicos, produz um 

tipo de anestesia dissociativa entre o córtex e o tálamo. Causa analgesia, sem perda 

total dos reflexos protetores. Recomenda-se a sua associação com a atropina. A 

xilasina, na dose de 3 a 10 mg/kg, também deve ser administrada junto com outro 

anestésico (ex: cetamina ou mesmo associada ao diazepam), pois atua, 

precipuamente, na imobilização do animal. A combinação cetamina e xilasina, por 

via intramuscular ou intraperitonial, é uma das mais utilizadas em animais de 

pequeno porte e mantém o animal em plano anestésico de 40 a 60 minutos, com 

possibilidade de reforço da dose, caso prolongue o tempo cirúrgico. 75 

 

No cão e no porco o número de batimentos cardíacos por minuto (bpm) é 

muito próximo ao do homem. Já no rato, camundongo e coelhos adultos oscila, 

respectivamente, entre 300, 600 e 200 bpm. A frequência respiratória do rato e do 

camundongo é cerca de dez vezes maior do que no homem e no coelho observam-

se, aproximadamente, 50 incursões respiratórias por minuto. 
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2.4.2 A utilização das normas ISO nos testes de implantação 
 

 

Os materiais utilizados em seres humanos devem ser testados previamente 

para avaliar a sua biocompatibilidade utilizando diferentes procedimentos in vitro e in 

vivo. Diversas organizações e comitês vêm propondo uma série de testes 

padronizados através da elaboração de documentos que representam um consenso 

de opinião quanto a métodos de testes, materiais, dispositivos ou procedimentos.70 

Esses testes, que consistem em um conjunto de protocolos de pesquisa, descritos e 

regulamentados em diversos países, têm como objetivo a correta avaliação dos 

materiais experimentais, indicando assim a sua segurança para aplicação clínica em 

seres humanos. A maioria das organizações para padronização geralmente revisam 

seus documentos a cada cinco anos para garantir a atualização dos mesmos.90 

 

Um método de teste padronizado descreve: a amostra a ser testada, as 

condições aos quais devem ser testados, qual o número de amostras necessárias e 

como os dados devem ser analisados. A partir do momento em que um método de 

teste foi padronizado significa dizer que, esse método pode ser utilizado por outros 

grupos de pesquisas e suas informações são suficientes para garantir a obtenção de 

resultados semelhantes para a mesma amostra por vários grupos de pesquisa e 

sempre deve-se declarar que o teste foi realizado de acordo com as normas de 

padronização. 

 

Os programas de padronização da Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation (AAMI) consistem em mais de 100 comitês técnicos e 

grupos de trabalho que produzem padronizações, práticas recomendadas, e 

relatórios de informações técnicas para dispositivos médicos-eletrônicos, 

esterilização, próteses vasculares e válvulas cardíacas.  Na área de implantes e 

materiais para implantação a grande maioria das normatizações é administrada pela 

American Society for Testing and Materials (ASTM), a partir daí esses documentos 

podem ser revisados e aceitos pela American National Standards Institute (ANSI) e 

serem considerados como padronização e prática recomendada. A ANSI é uma 

organização oficial que interage com outras organizações no desenvolvimento de 

normatizações internacionais como a International Standards Organization (ISO) e a 
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American Dental Association (ADA). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) têm procurado regularizar e padronizar as diversas 

metodologias de pesquisa recomendadas para se avaliar a biocompatibilidade dos 

biomateriais. Assim, uma série de testes foram agrupados em: testes iniciais, testes 

secundários e testes de aplicação (pré-clínico e clínico).23, 70 

 

Embora alguns países ainda exijam que suas diretrizes nacionais sejam 

cumpridas, a ISO 10993 é uma norma internacionalmente aceita. A norma europeia 

EN 30993 e o memorando G95 do livro azul da FDA americana harmonizam bem 

com as diretrizes ISO 10993 e com a ABNT, além de fazer parte dos procedimentos 

recomendados pela ANVISA.2 Estas normas estão na verdade continuamente sendo 

modificadas de acordo com o estado atual da ciência. Utilizar tais diretrizes no 

planejamento de experimentos científicos torna os resultados mais fáceis de se 

comparar, permitindo flexibilidade suficiente para fins / necessidades individuais. 

 

A norma ISO 10993-6: 2007 especifica métodos para testes de avaliação dos 

efeitos locais de um material para uso médico e odontológico implantado em tecidos 

vivos, nos níveis macroscópicos e microscópicos. Os efeitos locais são avaliados 

através da comparação da resposta tecidual causada por uma amostra teste quando 

comparado ao causado por materiais que a aceitabilidade tem sido estabelecida.  

 

Essa norma se aplica aos materiais sólidos e não biodegradáveis, 

degradáveis ou reabsorvíveis e não sólidos como materiais porosos, líquidos, pastas 

e partículas. A parte 6 da norma 10993 não trata a questão da carcinogenicidade, 

toxicidade sistêmica, teratogenicidade ou mutagenicidade. Contudo, os estudos de 

implantação de longo período pretendem avaliar os efeitos biológicos locais que 

podem prover a percepção dessas propriedades. Os estudos de toxicidade sistêmica 

conduzidos pela implantação podem satisfazer os requerimentos da norma ISO 

10993-6.  

 

Os métodos teste para efeito local após a implantação são usados para 

avaliar os efeitos subcrônicos (curto tempo, até 12 semanas) ou efeitos crônicos 

(longo tempo, acima de 12 semanas). Existem dois aspectos nas avaliações após as 
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implantações: a resposta tecidual ao material e a resposta do material (degradação) 

à implantação, que geralmente é observada no período de longo tempo. 

 

Quando citamos que um dispositivo é padronizado significa dizer que não só 

o dispositivo, mas também o seu desempenho no laboratório é específico. Aspectos 

gerais de concepção, dimensões e tolerância de dimensões são orientados através 

de desenhos esquemáticos. Os materiais que serão utilizados nos testes são 

descritos baseados nos materiais padronizados e os métodos para a realização do 

teste também é descrito. Um procedimento padronizado descreve como fazer algo 

que não seria considerado um teste como, por exemplo, a preparação de uma 

superfície ou procedimentos para esterilização de implantes.  

 

A utilização de procedimentos padronizados é voluntária e os documentos 

não são obrigatórios. Geralmente os fabricantes e poucos pesquisadores utilizam os 

procedimentos normatizados. Os fabricantes geralmente utilizam as normas 

padronizadas como diretriz na fabricação e teste dos seus materiais e dispositivos.70 

 

A norma ISO 10993-6, descreve no processo de implantação, a escolha do 

modelo animal, a dimensão e preparação da amostra, a técnica de implantação, a 

quantidade de amostras e animais e avaliação das respostas teciduais no local 

implantado.90 

 

O tamanho, a forma e especialmente as condições superficiais dos implantes 

controles devem ser o máximo possível semelhantes aos implantes testes. Os 

implantes controle devem ser manipulados, lavados e esterilizados de certa forma 

que permita a manutenção deles como implantes aceitáveis e bem caracterizados 

como controle. 

 

A seleção do material controle deve estar baseada no seu específico uso na 

aplicação clínica similar ao uso específico proposto para o material teste e sem 

restrições. 

 

As características físicas (forma, densidade, dureza, polimento da superfície) 

podem influenciar as características da resposta tecidual no teste do material. Cada 
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implante deve ser produzido, processado, limpo de contaminação e esterilizado pelo 

método ideal para cada material. Após a preparação e esterilização cada amostra 

deve ser manipulada de tal forma que assegure que não seja rachada, danificada ou 

contaminada antes ou durante a sua implantação. 

 

 

2.5 Microscopia Eletrônica 
 

 

Na análise e estudos dos materiais duas modalidades de microscopia 

eletrônica são utilizadas em grande extensão: a microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e a microscopia eletrônica de transmissão (MET). Devemos lembrar que 

essas técnicas são complementares e cada uma delas tem seu campo de aplicação 

e a sua potencialidade específica (Tabela 2.1). Com isso, podemos afirmar que a 

microscopia eletrônica de varredura, por apresentar excelente profundidade de 

campo, permite a análise com grandes aumentos de superfícies irregulares, como 

superfícies de fratura, e que a microscopia eletrônica de transmissão permite a 

análise de defeitos e fases internas dos materiais, como as discordâncias, os 

defeitos de empilhamento e pequenas partículas de segunda fase.33 

 

 

TABELA 2.1 Principais características dos dois tipos de microscopia 
Características MEV MET 
Tensão de aceleração (kV) 1 a 50  50 a 1000 
Faixa útil de aumento  10 a 100.000 X 1000 a 300.000 X 
Resolução (Å) 30 Å 2 Å 
Profundidade de campo com 1.000 X 100 µm 10 µm 

 

 
2.5.1 Microscopia Eletrônica de Varredura com Espectroscopia de Energia 
Dispersiva 
 

 

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do 

conhecimento, incluindo a biológica. O uso desta técnica vem se tornando mais 
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frequente por fornecer informações de detalhes da superfície do material, com 

aumentos de até 100.000 vezes, resultando assim em imagens com aparência 

tridimensional. O microscópio eletrônico de varredura é utilizado na avaliação da 

superfície de amostras espessas, não transparentes aos elétrons,46 é um 

equipamento versátil que permite a obtenção de informações estruturais e químicas 

de amostras diversas. A imagem eletrônica de varredura é formada pela incidência 

de um feixe de elétrons no material sob condições de vácuo. Um feixe fino de 

elétrons de alta energia varre a superfície da amostra ponto a ponto  onde, podendo 

ser refletido ou produzir elétrons secundários, que correspondem a elétrons 

arrancados da amostra pelo feixe incidente. A intensidade dos elétrons refletidos ou 

dos secundários pode modular, ponto a ponto, a intensidade do sinal em um 

monitor, gerando uma imagem da superfície varrida. Os elétrons refletidos possuem 

energia aproximadamente igual à do feixe, sendo denominados retroespalhados 

(ERE) ou back scattered (EBS). Já os elétrons secundários possuem energia baixa 

(< 50 eV) e trazem informação da camada mais externa da amostra. 

 

Ocorre também a emissão de Raios X que fornece a composição química 

elementar de um ponto ou região da superfície, possibilitando a identificação de 

praticamente qualquer elemento presente na amostra. O detector mais usado é 

denominado espectrômetro energia dispersiva (EDS) e fornece os picos de emissão 

de raios X da amostra bombardeada pelo feixe, numa faixa ampla de energia. 

 

A imagem por elétrons secundários provém de interações inelásticas entre 

elétrons e amostra, levando a perda de energia do feixe, com pequena mudança de 

direção dos elétrons. A imagem por elétrons retroespalhados provém de relações 

elásticas entre elétrons e amostra ocorrendo a mudança de direção sem perda 

apreciável de energia. As imagens por elétrons secundários fornecem maior 

resolução de imagem, grande profundidade de campo, impressão tridimensional e 

fácil interpretação. As imagens por elétrons retroespalhados apresentam como 

principal característica o contraste de composição,33 pois o ângulo de desvio dos 

elétrons depende do quadrado do numero atômico dos elementos presentes na 

amostra. 
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A análise da amostra pela MEV é mais direta, quando comparada a MET, as 

imagens observadas são mais semelhantes às imagens da microscopia de luz e 

geralmente é possível observar a associação entre a imagem observada com as 

características superficiais da amostra. Essa análise permite a descrição da 

morfologia dos biomateriais à base de fosfato de cálcio, porém é difícil a visualização 

dos cristais individuais. 

 

A função da Espectroscopia Energia Dispersiva é determinar qualitativamente 

e quantitativamente a composição da amostra em um determinado ponto. Essa 

técnica apresenta como característica a obtenção de um espectro rápido que 

apresenta os picos característicos de Raios-X emitido em função da interação 

inelástica do feixe eletrônico com a amostra. Através da Espectroscopia de Energia 

Dispersiva observamos tanto os picos Ca específicos como a radiação contínua. 

Para essa avaliação as amostras devem ser sólidas, sem umidade e composta por 

material condutor, caso contrário, devemos recobrir com ouro ou carbono.32 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 
3.1 Geral 

 
 

Avaliar de forma normatizada a biocompatibilidade in vitro e in vivo dos fios 

ortodônticos estéticos feitos a base de resina polimérica reforçada com fibras de 

vidro. 

 

 

3.2 Especifica 
 
 
Caracterizar estruturalmente (MEV) e quimicamente (EDS) o fio ortodôntico 

estético feito a base de resina polimérica reforçada com fibras de vidro. 

 

Teste de contato e interações celulares de contato direto com o fio optis® e 

análise em MEV. 

 

Avaliar a citocompatibilidade dos fios ortodônticos estéticos feitos a base de 

resina polimérica reforçada com fibras de vidro, por três diferentes parâmetros de 

viabilidade celular (atividade mitocondrial, integridade membranar e densidade de 

células) de acordo com a norma ISO 10993-5. 
 
Avaliar a biocompatibilidade de um fio ortodôntico estético feito a base de 

resina polimérica reforçada com fibra de vidro, no subcutâneo de camundongos, de 

acordo com a norma ISO 10993-6 observando a resposta local tecidual em torno do 

fio. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Caracterização estrutural e química do Fio Optis 
 

 

Uma caracterização preliminar do fio Optis foi realizada através da 

observação de sua estrutura de revestimento e fibras através de microscopia 

eletrônica de varredura (em microscópio Jeol modelo JSM-6460LV, com aumentos 

de 50 e 100 vezes, a 20 Kv utilizou-se o sinal de elétrons secundários e trabalhou-se 

em alto vácuo), com análise elemental de sua composição através de um Sistema 

de Energia Dispersiva (EDS). 
 

 

4.2 Estudos Experimentais in vitro 

 

 

Fio:  

 

 

Foram utilizados amostras do fio Optis® preformed archwire da TP 

Orthodontics (USA). Como controles positivo e negativo, utilizou-se látex e pérolas 

de poliestireno, respectivamente. O fio de aço inoxidável (TP Orthodontics, Inc., 

USA) foi utilizado como referência. Os fios testados foram previamente esterilizados 

em autoclave. 

 

 

Cultura de células: 

 

 

As células utilizadas foram fibroblastos humanos de cultura primária, em 

segunda passagem, obtidas na coleção do Centro de Pesquisas Clínicas, do 

Hospital Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (UFF). As referidas 

células foram cultivadas em garrafas de cultura 25 cm2 (Greiner, Alemanha) 
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utilizando meio de cultura ALFA MEM Alta Glicose (CULTILAB, Brasil) suplementado 

com 10% de Soro Fetal Bovino (CULTILAB, Brasil) e mantidas em estufa úmida 

(Thermo Scientific, EUA).com atmosfera 95% ar – 5% CO2, a 37°C. 

 

 

Plaqueamento: 

 

 

Tripsinização e contagem: Após a retirada do meio de cultura, as células 

foram lavadas duas vezes com BSS (Solução de sais balanceada) e, após a retirada 

deste, foi adicionado 1 mL de Tripsina (Sigma-Aldritch, Brasil), tendo sido esta 

inativada com soro fetal bovino presente no meio de cultura suplementado (10% em 

soro fetal bovino). Após a centrifugação por 3 minutos a 1900 RPMs, as células 

então peletadas no fundo do tubo de 15 mL foram ressuspendidas com meio de 

cultura suplementado. Foi retirada uma alíquota desta suspensão para a contagem 

em Câmara de Neubauer. O volume de suspensão necessária para a densidade 

celular de 1 x 104 cel/mL foi calculado. O volume então determinado de suspensão 

de células é colocado em cada poço da placa de 96 poços, acrescentando-se em 

seguida o volume de 200µL de meio de cultura suplementado com soro fetal bovino 

(10%). A placa é armazenada em estufa úmida com atmosfera 95% ar – 5% CO2, a 

37° C (Thermo). 

 
 

Extrato: 
 
 
Os extratos dos materiais-teste e controles foram preparados segundo a 

norma ISO 10993-1241 onde se mantém a proporção de 2g de material para 10mL 

de solução, no caso meio de cultura não suplementado. As células previamente 

plaqueadas foram expostas ao extrato por 24h. 
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Figura 4.1 – Sequencia do experimento in vitro: obtenção dos extratos e avaliação através dos três 
parâmetros XTT, VN e CV.  
 

 

Ensaio de citotoxicidade: 

 

 

A citotoxicidade foi avaliada de acordo com trabalhos anteriores,16 a partir de 

um método multiparamétrico, utilizando o kit In Cytotox® (Xenomatrix, Alemanha). 

Este método permite a realização de 3 diferentes testes de sobrevivência e 

integridade celular em sequencia, nas mesmas células (XTT, Vermelho Neutro e 

Cristal Violeta). 

 

1) A atividade mitocondrial, através do teste do XTT, baseia-se na habilidade 

de enzimas mitocondriais de converterem sais solúveis de tetrazolium em 

compostos solúveis de formazano, medidos por sua absorbância a 480 nm77 em um 

leitor de microplacas UV/Vis (Synergy II, BioTek Instruments, USA). 

 

2) A integridade da membrana lisossômica, pelo Vermelho Neutro (VN), é um 

teste de viabilidade celular baseado na habilidade de células com membranas 

intactas de incorporar e reter o corante vermelho neutro em seus lisossomos;97 a 
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quantidade de corante incorporado pode ser medida, após extração, por sua 

absorbância a 540 nm. 

 

3) A medida da quantidade de células pelo Cristal Violeta (CV), que é um 

ensaio simples que avalia a densidade de células em um poço ao marcar seu DNA, 

após tratamento e lavagem do excesso de corante, sendo a absorbância a 540 nm 

equivalente à quantidade de células no poço.49 

 

Como controle citotóxico positivo foram utilizados fragmentos de látex 

comercial e, como controle negativo, pérolas de poliestireno de alta densidade e 

também previamente esterilizados em autoclave. Os resultados foram normalizados 

como porcentagem do grupo controle (células expostas a meio não condicionado). 

 

 

 
Figura 4.2 – Grupos Experimentais 

 

 

O fio Optis® Preformed Archwire (TP Orthodontics, Inc., USA) e o fio 

ortodôntico em aço inoxidável (TP Orthodontics, Inc., USA), foram obtidos 

comercialmente. Os materiais foram esterilizados em autoclave, de acordo com as 

instruções do fabricante. Sendo o fio Optis® um material composto (resina reforçada 

com fibra de vidro), podendo apresentar citotoxicidade diferenciada em suas porções 

mais internas e externas. As amostras foram divididas em dois grupos 

experimentais: Grupo 1, o fio Optis® o qual foi seccionado em 32 segmentos de 

aproximadamente 10 mm cada, de maneira a expor o reforço em fibra de vidro; e o 

Grupo 2, fio de aço inoxidável, secção circular 0,022”; e dois grupos controles. Como 



 

 

46 

controle negativo de citotoxicidade foram utilizadas pérolas densas de poliestireno, 

material considerado altamente biocompatível e, como controle positivo, fragmentos 

de látex comercial em meio de cultura ALFA MEM. 
 
 

Análise Estatística: 
 
 
A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa InStat® 3.01 

(GraphPad Software, USA). As médias dos valores e desvios padrão foram 

calculados e verificados com relação à sua distribuição normal (teste de D´Agostino). 

Um teste de análise de variância não paramétrica (Kruskal-Wallis, pós-teste de 

Dunn) foi realizado e as diferenças foram consideradas significativas se p < 0,05. 
 
 
Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

 

Os fibroblastos foram também colocados em contato direto com o fio e sua 

morfologia observada através fotomicrografias.  

 

Para esta análise realizada por microscopia eletrônica da varredura (MEV), 

uma gota de meio de cultura contendo 10.000 células foi colocada sobre os fios 

presos em lamínulas de Termanox contidas em uma placa de 24 poços, e levadas  

para uma estufa de CO2 por uma hora e meia. Após esse tempo, os poços contendo 

o material e as células foram completados com 300 µl de meio de cultura Alfa-Mem 

e levados novamente à estufa de CO2, onde permaneceram por 24h.  

 

Concluído esse tempo os materiais foram fixados para MEV. A fixação foi feita 

com solução de Karnovski45 (glutaraldeído 2,5%, paraformaldeído 4% em  tampão 

cacodilato de sódio 01M), por uma hora a temperatura ambiente. 

 

A pós-fixação foi realizada com tetróxido de ósmio 1% por 15 min. Em 

seguida as amostras foram lavadas 3 vezes com tampão cacodilato e então 
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seguimos para a desidratação do material. 

 

A etapa da desidratação foi realizada de forma bem lenta, com concentrações 

crescentes de etanol: 15, 30, 50, 70, 90, 95, e 100% por três vezes. A secagem do 

material foi feita pelo método do ponto crítico com CO2, em um aparelho BAL-TEC 

CPD 030 Critical Point Dryer (E M Systems Support Ltd, Inglaterra). Em seguida as 

amostras foram montadas em suportes especiais e cobertas com um filme de ouro 

durante um minuto, em um metalizador Leica EM SCD050 (Leica Microsystems, 

Wetzlar, Alemanha). 

 
 

 
Figura 4.3 – Amostra do fio Optis® sobre a lamínula de Termanox (seta) após o ponto crítico pronta 
para a cobertura com a camada de ouro.  
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4.3 Estudos Experimentais in vivo  
 

 

Caracterização dos animais:  

 

 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal Fluminense - CEUA/UFF nº 42 (ANEXO A). Todos 

os procedimentos seguiram as normas do  Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA). Foram utilizados 15 camundongos da espécie Balb-C, que foram 

mantidos e operados sob condições ideais no Núcleo de Animais de Laboratório 

(NAL) da Universidade Federal Fluminense. Esses animais foram separados em três 

grupos de cinco camundongos, os quais foram eutanasiados após uma, seis e nove 

semanas de acordo com os procedimentos da norma ISO 10993-6 (International 

Organization for Standardization).38 

 

 

Fio: 
 
 

Foram utilizados amostras de 1 cm do fio Optis® preformed archwire da TP 

Orthodontics (USA)  esterelizado e lacrado de fábrica e só foi aberto no momento da 

implantação. 

 

 

Procedimento anestésico: 

 

 

Os procedimentos foram realizados sob anestesia geral através de injeção 

intramuscular (músculo reto femoral da pata esquerda) (Fig. 4.4-A) com solução de 

60 mg/kg de cetamina (Clortamina® 50 mg/ml–Instituto Biochimico Indústria 

Farmacêutica Ltda., Itatiaia, RJ, BR) e 15 mg/kg de xilazina (Dopaser® 20mg/ml–

Hertape Calier Saúde Animal S/A, Juatuba, MG, BR), perfazendo uma solução com 

três partes de cetamina e uma parte de xilazina, com dose de 0,2 ml/100 g de peso 
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da mistura. Quando necessário, uma dose incremental de 1/3 da original foi 

instituída para aprofundar a anestesia.26  

 

 

Procedimento cirúrgico: 

 

 

Foi realizada a tricotomia e anti-sepsia com solução aquosa de clorexidina 2% 

(Byoformula®, Brasil) na região do dorso dos animais. Então realizou-se a incisão da 

pele com cabo de bisturi número 3 (SS White®) acoplado a uma lâmina de número 

15 e em seguida foi realizada a implantação do fio (Fig. 4.4-B) e sutura com fio de 

nylon 5.0 (technofio®) para coaptação tecidual do leito cirúrgico e nova anti-sepsia 

local com clorexidina 2% (Byoformula®). 

 

 

Coleta das amostras: 

 

 

Ao final de cada período experimental, os animais foram anestesiados pelo 

mesmo protocolo da cirurgia, e foram eutanasiados  com overdose anestésica, 

conforme a resolução 714 do CRMV e após a realização da tricotomia e anti-sepsia 

da região conforme descrita para os procedimentos cirúrgicos foi realizada a incisão 

e dissecação, para remoção do fio juntamente com  o tecido circunjacente (tecido 

conectivo subcutâneo) (Fig. 4.4-C). Os animais foram descartados segundo as 

normas do NAL. 
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Figura 4.4 – Camundongo recebendo anestesia geral (A); Incisão no dorso do animal para a 
implantação subcutânea do fio (B); Após 1, 3 e 9 semanas o fio foi removido junto com o tecido 
circunjacente (C); e uma amostra do material (D). Amostra obtida para o processamento histológico. 

 

 

Processamento histológico: 

 

 

As amostras (Fig. 4.4-D) foram coletadas e fixadas em solução de formol a 

10% tamponada em pH 7,4 por um período mínimo de 48 horas, lavadas em água 

corrente por 24 horas. Em seguida, submetidas às seguintes etapas(Fig. 4.5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A" B"
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Soluções Tempo Banhos 

Desidratação     
Álcool 80% 1 hora 1 banho 

Álcool 95% 1 hora 1 banho 

Álcool 100% 1 hora 2 banhos 
 
Impregnação 

    

Parafina 56- 60°C 1 hora 2 banhos 

Inclusão e Resfriamento     
Parafina 56- 60°C     

Microtomia     
Cortes com 5 µm de espessura     

Coloração     
Hematoxilina e Eosina     

Figura 4.5 - Etapas do processamento histológico e inclusão em parafina. 
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5 RESULTADOS 
 
 
5.1 Microscopia Eletrônica de Varredura com Espectroscopia de Energia 
Dispersiva 
 
 

Foi observado através do MEV deste fio ortodôntico estético feito a base de 

resina polimérica reforçada com fibra de vidro (Optis®) a sua estrutura como 

apresentado na Figura 5.1, onde observa-se a diferença da superfície lateral lisa em 

relação à estrutura central (interna) filamentar correspondendo esta porção central 

ao reforço de fibra de vidro. 

 

Também pode se obter uma caracterização microscópica da sua composição 

através da Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), que determinou a presença 

dos  elementos químicos C (carbono), O (Oxigênio), Mg (magnésio), Al (alumínio), Si 

(sílica), Ca (cálcio) e Ba (bário) neste fio (Figura 5.2) . 

 

Observa-se na superfície lateral basicamente o elemento C (carbono), 

apresentando também em quantidade bem menor o Al (alumínio). Na porção central 

do fio o elemento Si (sílica) é notado em maior quantidade, no entanto também 

estão presentes elementos químicos como: Al (alumínio), Mg (magnésio), O 

(oxigênio), C (carbono), Ca (cálcio) e Ba (bário).  
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Figura 5.1 – MEV do fio ortodôntico estético feito a base de resina polimérica reforçada com fibra de 
vidro:  Cortes transversais x100 (A); x 500 (B);  Corte longitudinal x100 (C); x 500 (D). 

 

 

 
Figura 5.2 – Estrutura e caracterização do fio ortodôntico estético feito a base de resina polimérica 
reforçada com fibra de vidro:  Superfície lateral (1) e Porção central (2). 
 

A B 

C D 

! !

! !

A B 
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5.2 Teste Multiparamétrico de citotoxicidade: 
 

 

A Figura 5.3 apresenta a distribuição e o aspecto geral dos fibroblastos 

humanos antes de terem sido expostos aos diferentes extratos e ao meio de cultura 

(controle de células), observada por microscopia eletrônica de varredura. Podem ser 

observadas células espraiadas, com morfologia característica de fibroblastos de 

pele, mas também algumas células mantendo morfologia esferoidal, ainda não 

completamente aderidas ao substrato (lamínulas de Thermanox). 

 

 

 

Figura 5.3 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) x1.000 dos fibroblastos humanos antes de 
serem expostos aos extratos. 

 

 

Nas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 são apresentados os resultados para o teste de 

citotoxicidade, quando estas células foram expostas a extratos dos diferentes grupos 

experimentais, e a viabilidade celular medida por diferentes parâmetros, sendo a 

sobrevivência nos diferentes grupos representada como porcentagens do grupo 

controle de células (sem tratamento). O poliestireno, usado como controle negativo, 
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apresentou índices de viabilidade celular compatíveis com o controle nos três testes. 

Podemos observar que o látex reduziu em 100% a atividade mitocondrial medida 

pelo método do XTT (Fig. 5.4) e a integridade membranar avaliada pelo ensaio 

Vermelho Neutro (Fig. 5.5), indicando sua toxicidade. No ensaio que mede a 

exclusão de Cristal Violeta (Fig. 5.6) observa-se uma pequena densidade de células 

medida no grupo látex (controle positivo). 

 

Todos os outros grupos, no entanto, apresentaram aproximadamente 100% 

de sobrevivência, sem diferença estatística significativa  entre os mesmos (p>0,05), 

representando alta viabilidade celular nestes grupos, o que indica a não toxicidade 

destes grupos. 

 

 

 
Figura 5.4 – Viabilidade celular de fibroblastos humanos após exposição a diferentes extratos de fios 
ortodônticos, medida por diferentes parâmetros. Os valores estão representados como porcentagens 
do grupo controle (sem tratamento). Teste do XTT.  
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Figura 5.5 – Viabilidade celular de fibroblastos humanos após exposição a diferentes extratos de fios 
ortodônticos, medida por diferentes parâmetros. Os valores estão representados como porcentagens 
do grupo controle (sem tratamento). Captação de vermelho neutro. 
 

 

 
Figura 5.6 – Viabilidade celular de fibroblastos humanos após exposição a diferentes extratos de fios 
ortodônticos, medida por diferentes parâmetros. Os valores estão representados como porcentagens 
do grupo controle (sem tratamento). Incorporação de cristal violeta. 
 

 

5.3 Teste de adesão celular e contato direto 
 
 
A figura 5.7 mostra que  as células colocadas em contato direto com o fio não 

apresentaram diferenças em sua morfologia e distribuição, quando comparadas com 

as expostas ao fio de aço,.  Na observação qualitativa, pode-se observar que os 

fibroblastos humanos mostraram se indiferentes à presença de ambos os fios. 

 

Foi percebido que a superfície do fio não parece ser o local onde estes 

fibroblastos tem preferência para adesão. Nas Figuras 5.7 A com o fio de aço e B 
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com o fio Optis® pode ser visto que o formato espraiado, característico destas 

células, foi encontrado sobre a lamínula de Termanox onde foram fixados os fios. 

Estas células apresentaram-se em pequena quantidade e com formato esférico na 

superfície do fio de aço (Fig. 5.7 C) assim como no fio Optis® (Fig. 5.7 D). 

 

 

 
Figura 5.7 – MEV do fio de aço A,C e E e  do fio Optis® B, D e F:  Cortes de x100. A e B fibroblastos 
sobre a lamínula; C e D células na superfície dos fios; E e F células próximas aos fios. 
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5.4 Teste de biocompatibilidade in vivo 

 

 

Uma análise microscópica qualitativa das amostras revelou que, após o 

período de implantação do fio no dorso do camundongo, não foi possível observar 

reação inflamatória nos períodos de 1, 3 e 9 semanas do experimento, o tecido 

circunjacente ao fio Optis® não apresentou resposta inflamatória, ausência de 

angiogênese, edema e necrose tecidual. 

 

 

 
Figura 5.8 – Tecido Conjuntivo (CT) ao redor do fio (*) sem resposta inflamatória após: secção 
longitudinal de 10 mm (A) 1 semana, (B) 3 semanas; secção transversal (C) 9 semanas e (D) 9 
semanas de implantação. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Ainda que existam normas e padrões internacionais no teste e uso de novos 

materiais, a biocompatibilidade de muitos materiais ortodônticos usados 

rotineiramente, os quais podem causar efeitos adversos em situações clínicas, é 

muitas vezes questionada. Apesar de avaliações prévias realizadas pelos próprios 

fabricantes, outras investigações dos efeitos biológicos in vitro e in vivo dos 

materiais são obtidas por meio de pesquisa científica após seu lançamento, na 

medida em que surgem novas técnicas, metodologias e parâmetros de avaliação. 

 

Neste trabalho, apresentamos a avaliação da biocompatibilidade de um 

material ortodôntico relativamente novo e pouco estudado, a saber, os fios 

ortodônticos estéticos feitos à base de resina polimérica reforçada com fibras de 

vidro (Optis®), utilizando fios de aço inoxidável, mais comumente aplicados na 

ortodontia, como referencial biocompatível.54 

 

No presente estudo a biocompatibilidade deste fio foi testada empregando 

duas abordagens: uma  in vitro e a outra in vivo. Na primeira utilizamos a 

observação de alterações morfológicas quando em contato direto com o material, e 

um ensaio multiparamétrico com três diferentes testes de viabilidade celular ao 

mesmo tempo que executamos estes testes com fibroblastos humanos de cultura 

primária, os quais  foram consideradas mais próximas das células ideais para este 

ensaio de citocompatibilidade.74 A segunda metodologia, colocamos este fio no 

subcutâneo de camundongos Balb-C e observamos qualitativamente as lâminas em 

períodos de 1, 3 e 9 semanas, com o objetivo de visualizar a presença ou não de 

processos inflamatórios.52 

 

No teste qualitativo de contato direto, observa-se que nem o fio Optis nem o 

fio de aço apresentam consideráveis características atrativas e de adesão para os 

fibroblastos humanos. De fato, uma vez que não é esperada nem desejada a 

incorporação do fio nos tecidos da mucosa da cavidade oral, podemos considerar 

este um resultado positivo. Mais importante é o fato de que as células não 

pareceram evitar as proximidades do fio Optis®,e à parte de uma certa quantidade 
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de células com aspecto esferoidal – igualmente observado no fio de aço, 

considerado padrão-ouro em ortodontia, e no grupo controle, sem material 

ortodôntico – a maior parte das células apresentavam o esperado aspecto espraiado 

característico. Estes resultados indicam que a presença do material pode ser inerte 

para estas células, quando em contato direto. 

 

Nas Figuras 5.7 E (aço) e F (Optis®) observa-se células com a morfologia 

esferóidal na lamínula próximo ao fio. Esta proximidade leva-se a conclusão que: 

mesmo não sendo a superfície do fio Optis® a de eleição para estes fibroblastos se 

aderirem, o mesmo ocorre com o fio de aço e pode ser  considerado indiferente para 

este trabalho, da mesma forma não parecem que estes fibroblastos se importem 

com a presença do fio, como se os mesmo, o fio de aço e o fio Optis®, fossem 

inertes para estas células. 

 

No teste normatizado quantitativo de exposição indireta aos produtos de 

dissolução do material, a partir da análise de três parâmetros de viabilidade celular, 

não mais uma vez foram observadas diferenças significativas entre os dois tipos de 

fios (Optis® e aço inoxidável) e o grupo controle, de células não expostas. Como 

utilizamos estes fios fragmentados em secções de 10mm, determinamos que o 

processamento do fio estético por meio de diversas secções de modo a expor a 

superfície interna do material, não gera impacto nos parâmetros de viabilidade 

estudados.1 Todos os grupos experimentais apresentaram índices de viabilidade 

celular semelhantes ao controle de células, o que seria não citotóxico dentro de 

padrões aceitos internacionalmente.10, 40 Estes resultados estão também em 

concordância com os resultados de outros trabalhos, onde compósitos de resinas 

reforçados com fibra de vidro aplicados a outras áreas da Odontologia (prótese 

dentária e dentística) foram descritos como materiais adequados e com boa 

biocompatibilidade.56, 91 Além disso, em condições in vivo, os níveis de 

compatibilidade aqui encontrados seriam ainda maiores, seja devido à rápida 

ciclagem de líquidos no espaço bucal, seja devido à queratina e outras proteções 

das células da mucosa.84 

 

Diversas técnicas podem ser empregadas na avaliação da citotoxicidade in 

vitro em materiais odontológicos.54 Neste trabalho, no entanto, uma das vantagens 
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da metodologia é o fato de que, para um mesmo grupo de células tratadas, foi 

possível avaliar três diferentes parâmetros. A relevância desta diferença aparece 

quando considera-se que, muitas vezes, os resultados obtidos apenas com um 

método podem ser super ou subestimados, devido a interferências ou limitações 

metodológicas. Trabalhos prévios mostraram conflitos entre os resultados obtidos 

com o XTT e outros parâmetros.10, 13, 16 Neste trabalho, observou-se que, a despeito 

da queda na atividade mitocondrial e integridade membranar encontrados no grupo 

controle positivo (Figura 5.4 e 5.5), parte das células ainda não tinham perdido a 

aderência e seu material nucléico, causando a presença de uma pequena 

quantidade de células detectadas pelo cristal violeta (Figura 5.6). Em alguns casos, 

enquanto o método do cristal violeta permanece adequado para a determinação do 

grau de adesão de células, sua utilização isolada poderia não ser suficiente para a 

determinação da viabilidade celular. 

 

Outra importante característica deste estudo in vitro é a utilização de 

fibroblastos humanos em cultura primária. Para além do fato de que o uso de células 

humanas torna desnecessária a realização de extrapolações de resultados obtidos 

com outras espécies de mamíferos, nem sempre comparáveis ao modelo humano,  

Willerhausen et al.94 demonstraram que fibroblastos humanos em cultura primária 

podem ter sensibilidade aumentada quando comparadas com linhagens de células 

tumorais e transformadas durante testes de citotoxicidade de materiais 

odontológicos.  Isso pode decorrer de importantes alterações moleculares e 

citogenéticas nestas células, que muitas vezes são aneuplóides. 

 

Geralmente é aceito que o uso de animais de pequeno porte em testes de 

implantação é adequado para fornecer dados preliminares sobre os efeitos locais 

dos materiais implantados, em estudos in vivo.99 A implantação de materiais no 

tecido conjuntivo de animais pequenos, tais como camundongos, é considerado um 

método adequado para avaliar a sua biocompatibilidade.63 

 

Um material biocompatível deve apresentar baixa toxicidade com a promoção 

de nenhuma ou insignificante resposta inflamatória. 

 

Como para a resposta inflamatória no tecido no período de 1 semana, é 
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esperado ser parcialmente causado pelo trauma cirúrgico produzido durante a 

colocação do fio,37, 99 em adição aos efeitos tóxicos do fio implantado. Com a 

cicatrização da ferida, é lógico pensar que a reação remanescente nos períodos 

seguintes seria ao implante do fio.  

 

Não foi observado células inflamatórias nos períodos experimentais testados 

de 1, 3 e 9 semanas. Nenhuma reação de corpo estranho foi observada em relação 

ao fio. 

 

De acordo com os resultados do presente estudo, o fio Optis® foi 

biocompatível com os tecidos circundantes. Nos períodos estudados não foi possível 

observar reação inflamatória. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Os presentes resultados, obtidos através de diferentes parâmetros de 

viabilidade celular, demonstram biocompatibilidade similar entre o fio ortodôntico 

estético e o fio de aço, considerado padrão-ouro na ortodontia, ambos acima de 

níveis internacionalmente aceitos. Do mesmo modo, resultados in vivo apontam para 

a biocompatibilidade do material estético. 

 

Em conjunto, estes dados indicam a importância de estudos normatizados, 

multiparamétricos e abrangentes para garantir o uso seguro de materiais estéticos 

na clínica odontológica, concomitante à consideração de outras características mais 

ligadas a aspectos estruturais e físicos, durante a escolha do material adequado ao 

tratamento ortodôntico. 

 



 

 

64 

Referências Bibliográficas 
 

 

1. Abreu-Pereira F, Alves G, Linhares A, Castro L O, Calasans-Maia MD, 
Granjeiro JM, Calasans-Maia JA. Multiparametric cytotoxicity in vitro evaluation of a 
glass fiber-reinforced composite orthodontic archwire. Innov Implant J, Biomater 
Esthet 2010; 5: 35-40. 

2. ANVISA A, SEBRAE (2010) Manual para Registro de Equipamentos 
Medicos Anvisa.  Brasilia 

3. Bass JK, Fine H, Cisneros GJ. Nickel hypersensitivity in the orthodontic 
patient. American Journal Of Orthodontics And Dentofacial Orthopedics: Official 
Publication Of The American Association Of Orthodontists, Its Constituent Societies, 
And The American Board Of Orthodontics 1993; 103: 280-285. 

4. Black J. The education of the biomaterialist: report of a survey, 1980-
81. Journal Of Biomedical Materials Research 1982; 16: 159-167. 

5. BOSS JH. Biocompatibility: Review of the concept and its relevance to 
clinical practice.  New York 

6. CALASANS-MAIA M. D. et al. Effect of Hydroxyapatite and Zinc-
containing Hydroxyapatite on Osseous Repair of Critical Size Defect in the Rat 
Calvaria. Key Eng Mater 2008: 361-363:1273-1276. 

7. Cao W, Hench LL. Bioactive materials. Ceramics International 1996; 22: 
493-507. 

8. CARDOSO E. S. et al. Estudo exploratório descritivo do emprego de 
coelhos brancos da Nova Zelândia (Orytolagus cuniculus) como modelo animal na 
avaliação dos padrões de crescimento craniofacial. Revista Odonto ciência - Fac 
odonto/PUC-RS 2007; 22: 66-71. 

9. Castaneda S, Largo R, Calvo E, Rodriguez-Salvanes F, Marcos ME, 
Diaz-Curiel M, Herrero-Beaumont G. Bone mineral measurements of subchondral 
and trabecular bone in healthy and osteoporotic rabbits. Skeletal Radiol 2006; 35: 
34-41. 

10. Castro-Silva II, Alves G, Castro LO, Ramirez CM, JM. G. Preliminary 
analysis of the influence of low intensity laser (GaAlAs) in proliferation of human 
deciduous dental pulp derived cells. Innov Implant J 2009; 4: 48-52. 



 

 

65 

11. Cehreli MC, Sahin S, Kesenci K, Tuzlakoglu K, Piskin E, Ozturk S, 
Ruacan S, Caner B, Bozkurt MF. Biological reactions to a poly(L-lactide)-
hydroxyapatite composite: a study in canine mandible. J Biomater Appl 2003; 17: 
265-276. 

12. Chang YC, Huang FM, Cheng MH, Chou LS, Chou MY. In vitro 
evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of root canal medicines on human pulp 
fibroblasts. Journal Of Endodontics 1998; 24: 604-606. 

13. Chiba K, Kawakami K, Tohyama K. Simultaneous evaluation of cell 
viability by neutral red, MTT and crystal violet staining assays of the same cells. 
Toxicol In Vitro 1998; 12: 251-258. 

14. Dai KR, Xu XL, Tang TT, Zhu ZA, Yu CF, Lou JR, Zhang XL. Repairing 
of goat tibial bone defects with BMP-2 gene-modified tissue-engineered bone. Calcif 
Tissue Int 2005; 77: 55-61. 

15. David A, Lobner D. In vitro cytotoxicity of orthodontic archwires in 
cortical cell cultures. European Journal Of Orthodontics 2004; 26: 421-426. 

16. De-Deus G, Canabarro A, Alves G, Linhares A, Senne MI, Granjeiro 
JM. Optimal cytocompatibility of a bioceramic nanoparticulate cement in primary 
human mesenchymal cells. Journal Of Endodontics 2009; 35: 1387-1390. 

17. dos Santos RL, Pithon MM, Fernandes AB, Cabral MG, Ruellas AC. 
Biocompatibility of orthodontic adhesives in rat subcutaneous tissue. Journal Of 
Applied Oral Science: Revista FOB 2010; 18: 503-508. 

18. Ducheyne P, Qiu Q. Bioactive ceramics: the effect of surface reactivity 
on bone formation and bone cell function. Biomaterials 1999; 20: 2287-2303. 

19. Dunlap CL, Vincent SK, Barker BF. Allergic reaction to orthodontic wire: 
report of case. J Am Dent Assoc 1989; 118: 449-450. 

20. Eliades T. Orthodontic materials research and applications: part 2. 
Current status and projected future developments in materials and biocompatibility. 
American Journal Of Orthodontics And Dentofacial Orthopedics: Official Publication 
Of The American Association Of Orthodontists, Its Constituent Societies, And The 
American Board Of Orthodontics 2007; 131: 253-262. 

21. Eliades T, Pratsinis H, Kletsas D, Eliades G, Makou M. Characterization 
and cytotoxicity of ions released from stainless steel and nickel-titanium orthodontic 
alloys. American Journal Of Orthodontics And Dentofacial Orthopedics: Official 



 

 

66 

Publication Of The American Association Of Orthodontists, Its Constituent Societies, 
And The American Board Of Orthodontics 2004; 125: 24-29. 

22. Es-Souni M, Fischer-Brandies H. Assessing the biocompatibility of NiTi 
shape memory alloys used for medical applications. Analytical And Bioanalytical 
Chemistry 2005; 381: 557-567. 

23. ESTRELA C. Metodologia Cientifica-ensino e pesquisa em 
Odontologia. Ed. Artes Medicas São Paulo 

24. Fagundes DJ, Taha MO. Modelo animal de doença: critérios de escolha 
e espécies de animais de uso corrente. Acta Cirurgica Brasileira 2004; 19: 59-65. 

25. FERNANDES G. V. O.  et al. Histomorphometric Analysis of Bone 
Repair in Critical Size Defect in Rats Calvaria Treated with Hydroxyapatite and Zinc-
Containing Hydroxyapatite 5%. Key Eng Mater 2009: 396-398:315-318. 

26. Ferreira GR, Cestari TM, Granjeiro JM, Taga R. Lack of repair of rat 
skull critical size defect treated with bovine morphometric protein bound to 
microgranular bioabsorbable hydroxyapatite. Braz Dent J 2004; 15: 175-180. 

27. Ferreira LM, Ferreira LRK. Experimental model: historic and conceptual 
revision. Acta Cirurgica Brasileira 2003; 18: 01-03. 

28. Ferreira LM, Hochman B, Barbosa MVcJ. Modelos experimentais em 
pesquisa. Acta Cirurgica Brasileira 2005; 20: 28-34. 

29. Freitas MP, Oshima HM, Menezes LM, Machado DC, Viezzer C. 
Cytotoxicity of silver solder employed in orthodontics. The Angle Orthodontist 2009; 
79: 939-944. 

30. Fujibayashi S, Neo M, Kim HM, Kokubo T, Nakamura T. A comparative 
study between in vivo bone ingrowth and in vitro apatite formation on Na2O-CaO-
SiO2 glasses. Biomaterials 2003; 24: 1349-1356. 

31. Geurtsen W, Lehmann F, Spahl W, Leyhausen G. Cytotoxicity of 35 
dental resin composite monomers/additives in permanent 3T3 and three human 
primary fibroblast cultures. Journal Of Biomedical Materials Research 1998; 41: 474-
480. 

32. Goldstein J. Scanning electron microscopy and x-ray microanalysis. 
Kluwer Academic/Plenum Publishers 



 

 

67 

33. GOODHEW P J et al. Electron Microscopy and Analysis. Ed. London: 
Taylor & Francis 

34. Gosain AK, Song L, Riordan P, Amarante MT, Nagy PG, Wilson CR, 
Toth JM, Ricci JL. A 1-year study of osteoinduction in hydroxyapatite-derived 
biomaterials in an adult sheep model: part I. Plast Reconstr Surg 2002; 109: 619-
630. 

35. Grimsdottir MR, Gjerdet NR, Hensten-Pettersen A. Composition and in 
vitro corrosion of orthodontic appliances. American Journal Of Orthodontics And 
Dentofacial Orthopedics: Official Publication Of The American Association Of 
Orthodontists, Its Constituent Societies, And The American Board Of Orthodontics 
1992; 101: 525-532. 

36. Habibovic P, Kruyt MC, Juhl MV, Clyens S, Martinetti R, Dolcini L, 
Theilgaard N, van Blitterswijk CA. Comparative in vivo study of six hydroxyapatite-
based bone graft substitutes. J Orthop Res 2008; 26: 1363-1370. 

37. Hammad HM, Hamadah MA, Al-Omari WM. Histological evaluation of 
rat tissue response to GMTA, Retroplast, and Geristore retrograde filling materials. 
Aust Endod J 2011; 37: 18-25. 

38. ISO. International Organization for Standardization. ISO 10993. 
Biological evaluations of medical devices. Part 6. Sample preparation and reference 
materials. ISO, Geneva.  2007. 

39. ISO. International Organization for Standardization. ISO 7405. Dentistry 
-- preclinical evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry -- test 
methods of dental materials. ISO, Genève.  2008. 

40. ISO. International Organization for Standardization. ISO 10993. 
Biological evaluations of medical devices. Part 5. Sample preparation and reference 
materials. ISO, Geneva.  2009. 

41. ISO. International Organization for Standardization. ISO 10993. 
Biological evaluations of medical devices. Part 12. Sample preparation and reference 
materials. ISO, Geneva.  2009. 

42. Jandt KD, Sigusch BW. Future perspectives of resin-based dental 
materials. Dental Materials: Official Publication Of The Academy Of Dental Materials 
2009; 25: 1001-1006. 



 

 

68 

43. Kao CT, Ding SJ, He H, Chou MY, Huang TH. Cytotoxicity of 
orthodontic wire corroded in fluoride solution in vitro. The Angle Orthodontist 2007; 
77: 349-354. 

44. Kapila S, Sachdeva R. Mechanical properties and clinical applications 
of orthodontic wires. American Journal Of Orthodontics And Dentofacial Orthopedics: 
Official Publication Of The American Association Of Orthodontists, Its Constituent 
Societies, And The American Board Of Orthodontics 1989; 96: 100-109. 

45. Karnovsky MJ. A formaldehyde-glutaraldehyde fixative of high 
osmolality for use in electron microscopy. J. Cell Biol. 1965; 27: 137-138A. 

46. KESTENBACH H, BOTTA W. J, BOTTA WJ. Microscopia Eletrônica: 
Transmissão e Varredura. Associação Brasileira de Metais São Paulo 

47. Kohn DH, Ducheyne P, Awerbuch J. Acoustic emission during fatigue of 
porous-coated Ti-6Al-4V implant alloy. Journal Of Biomedical Materials Research 
1992; 26: 19-38. 

48. Kokubo T, Kim HM, Kawashita M, Nakamura T. Bioactive metals: 
preparation and properties. Journal Of Materials Science Materials In Medicine 2004; 
15: 99-107. 

49. Kueng W, Silber E, Eppenberger U. Quantification of cells cultured on 
96-well plates. Anal Biochem 1989; 182: 16-19. 

50. Kusy RP. A review of contemporary archwires: their properties and 
characteristics. The Angle Orthodontist 1997; 67: 197-207. 

51. Loty C, Sautier JM, Boulekbache H, Kokubo T, Kim HM, Forest N. In 
vitro bone formation on a bone-like apatite layer prepared by a biomimetic process 
on a bioactive glass-ceramic. Journal Of Biomedical Materials Research 2000; 49: 
423-434. 

52. Machado NP, Moysés MR, Pereira AAC, Pereira LJ, Ribeiro JCR, Dias 
SC. Study of dentinal adhesives compatibility using histological analysis. Brazilian 
Journal of Oral Sciences 2007; 6: 1289-1294. 

53. Masuda T, Yliheikkila PK, Felton DA, Cooper LF. Generalizations 
regarding the process and phenomenon of osseointegration. Part I. In vivo studies. 
Int J Oral Maxillofac Implants 1998; 13: 17-29. 



 

 

69 

54. Matta ENR, Calasans-Maia JA, Ruellas ACO, MD W. Avaliação da 
Citotoxicidade in vitro de elásticos ortodônticos com tratamento de superfície. J Bras 
Ortodon Ortop Facial 2004; 9: 587-593. 

55. Mendes SC, Reis RL, Bovell YP, Cunha AM, van Blitterswijk CA, de 
Bruijn JD. Biocompatibility testing of novel starch-based materials with potential 
application in orthopaedic surgery: a preliminary study. Biomaterials 2001; 22: 2057-
2064. 

56. Meric G, Dahl JE, Ruyter IE. Cytotoxicity of silica-glass fiber reinforced 
composites. Dental Materials: Official Publication Of The Academy Of Dental 
Materials 2008; 24: 1201-1206. 

57. Mikulewicz M, Chojnacka K. Trace metal release from orthodontic 
appliances by in vivo studies: a systematic literature review. Biological Trace Element 
Research 2010; 137: 127-138. 

58. Mikulewicz M, Chojnacka K. Cytocompatibility of medical biomaterials 
containing nickel by osteoblasts: a systematic literature review. Biological Trace 
Element Research 2011; 142: 865-889. 

59. Mikulewicz M, Chojnacka K. Release of metal ions from orthodontic 
appliances by in vitro studies: a systematic literature review. Biological Trace 
Element Research 2011; 139: 241-256. 

60. Miranda ES, Cardoso FTS, Medeiros Filho JFd, Barreto MDíR, Teixeira 
RMdM, Wanderley AL, Fernandes KE. Estudo experimental comparativo no uso de 
enxerto ósseo orgânico e inorgânico no reparo de fraturas cirúrgicas em radio de 
coelhos. Acta Ortopédica Brasileira 2005; 13: 245-248. 

61. Mitri F, Alves G, Fernandes G, König B, Rossi A, Jr., Granjeiro J. 
Cytocompatibility of Porous Biphasic Calcium Phosphate Granules With Human 
Mesenchymal Cells by a Multiparametric Assay. Artificial Organs 2012: no-no. 

62. Mockers O, Deroze D, Camps J. Cytotoxicity of orthodontic bands, 
brackets and archwires in vitro. Dental Materials: Official Publication Of The 
Academy Of Dental Materials 2002; 18: 311-317. 

63. Mori GG, Moraes IG, Nunes DC, Castilho LR, Poi WR. Biocompatibility 
of acetazolamide pastes in the subcutaneous tissue of rats. Braz Dent J 2009; 20: 
17-21. 



 

 

70 

64. Oh KT, Choo SU, Kim KM, Kim KN. A stainless steel bracket for 
orthodontic application. European Journal Of Orthodontics 2005; 27: 237-244. 

65. Oh KT, Kim KN. Ion release and cytotoxicity of stainless steel wires. 
European Journal Of Orthodontics 2005; 27: 533-540. 

66. PARK JB. Biomaterials Science and Engineering.  New York 

67. PETROIANU A. Aspectos éticos na pesquisa em animais. Acta Cir Bras 
1996; 11: 157-164. 

68. Pizzo RCA. Ablação de biomateriais: resinas compostas, ceramicas e 
metais 138. IFSC 

69. Prado da Slva MH, Lemos AF, Ferreira JMF, Santos JD. Proceedings 
of the European Society for Biomaterials Conference In:  Proceedings of the., Year. 

70. Ratner BD, Hoffman AS, Schoen FJ. Biomaterials science: an 
introduction to materials in medicine. Academic Press San Diego 

71. Ripamonti U. Osteoinduction in porous hydroxyapatite implanted in 
heterotopic sites of different animal models. Biomaterials 1996; 17: 31-35. 

72. Rose EC, Jonas IE, Kappert HF. In vitro investigation into the biological 
assessment of orthodontic wires. Journal Of Orofacial Orthopedics = Fortschritte Der 
Kieferorthopadie: Organ/Official Journal Deutsche Gesellschaft Fur Kieferorthopadie 
1998; 59: 253-264. 

73. Sanada JT, Rodrigues JGR, Canova GC, Cestari TnM, Taga EM, Taga 
R, Buzalaf MlAR, Granjeiro JM. Análise histológica, radiográfica e do perfil de 
imunoglobulinas após a implantação de enxerto de osso esponjoso bovino 
desmineralizado em bloco em músculo de ratos. Journal of Applied Oral Science 
2003; 11: 209-215. 

74. Scelza MZ, Linhares AB, da Silva LE, Granjeiro JM, Alves GG. A 
multiparametric assay to compare the cytotoxicity of endodontic sealers with primary 
human osteoblasts. Int Endod J 2012; 45: 12-18. 

75. Schanaider A, Silva PC. Uso de animais em cirurgia experimental. Acta 
Cirurgica Brasileira 2004; 19(4): 441-447. 



 

 

71 

76. Schweikl H, Schmalz G. Toxicity parameters for cytotoxicity testing of 
dental materials in two different mammalian cell lines. Eur J Oral Sci 1996; 104: 292-
299. 

77. Scudiero DA, Shoemaker RH, Paull KD, Monks A, Tierney S, Nofziger 
TH, Currens MJ, Seniff D, Boyd MR. Evaluation of a soluble tetrazolium/formazan 
assay for cell growth and drug sensitivity in culture using human and other tumor cell 
lines. Cancer Res 1988; 48: 4827-4833. 

78. Sestini S, Notarantonio L, Cerboni B, Alessandrini C, Fimiani M, 
Nannelli P, Pelagalli A, Giorgetti R. In vitro toxicity evaluation of silver soldering, 
electrical resistance, and laser welding of orthodontic wires. European Journal Of 
Orthodontics 2006; 28: 567-572. 

79. Shen M, Martinson L, Wagner MS, Castner DG, Ratner BD, Horbett TA. 
PEO-like plasma polymerized tetraglyme surface interactions with leukocytes and 
proteins: in vitro and in vivo studies. J Biomater Sci Polym Ed 2002; 13: 367-390. 

80. Shih CC, Lin SJ, Chen YL, Su YY, Lai ST, Wu GJ, Kwok CF, Chung 
KH. The cytotoxicity of corrosion products of nitinol stent wire on cultured smooth 
muscle cells. Journal Of Biomedical Materials Research 2000; 52: 395-403. 

81. Silva I.I.C.  et al. Natural bovine anorganic apatite and collagen 
presents osteoconductivity and contribute to bone repair of rat calvaria critical size 
defect. Key Engineering Materials 2008: 396-398, 249-252. 

82. SILVA OL. Avaliação de Biocompatibilidade do Nitreto de Titânio usado 
como revestimento para Biomateriais Metálicos. Livre Docente em Biomateriais Livre 
Docente em Biomateriais, Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São 
Carlos, 1999. 

83. SILVA PC. O Uso de animais de experimentação biomédica. Rev Med 
Cir 1997; 1: 71-79. 

84. Sjogren G, Sletten G, Dahl JE. Cytotoxicity of dental alloys, metals, and 
ceramics assessed by millipore filter, agar overlay, and MTT tests. J Prosthet Dent 
2000; 84: 229-236. 

85. Spangberg L. Biological effects of root canal filling materials. 1. Media 
for the investigation of the toxic effect of water-soluble substances on human cells in 
vitro. Odontol Revy 1969; 20: 123-132. 



 

 

72 

86. Staerkjaer L, Menne T. Nickel allergy and orthodontic treatment. 
European Journal Of Orthodontics 1990; 12: 284-289. 

87. Takiya CM, Granjeiro JM, Calasans-Maia MD. Avaliação da 
Compatibilidade biológica de biomateriais: ensaios in vivo. In: Ltda VCEs, ed. 
Proceedings of the Biomateriais em Odontologia: princípios, métodos investigativos 
e aplicações. 2011: 167-178. 

88. Tomakidi P, Koke U, Kern R, Erdinger L, Kruger H, Kohl A, Komposch 
G. Assessment of acute cyto- and genotoxicity of corrosion eluates obtained from 
orthodontic materials using monolayer cultures of immortalized human gingival 
keratinocytes. Journal Of Orofacial Orthopedics = Fortschritte Der Kieferorthopadie: 
Organ/Official Journal Deutsche Gesellschaft Fur Kieferorthopadie 2000; 61: 2-19. 

89. Tweden KS, Harasaki H, Jones M, Blevitt JM, Craig WS, Pierschbacher 
M, Helmus MN. Accelerated healing of cardiovascular textiles promoted by an RGD 
peptide. J Heart Valve Dis 1995; 4 Suppl 1: S90-97. 

90. UPMAN P. J. ISO 10993-6: Tests for Local Effects After Implantation. 
BONEZone 2006: spring 50-52. 

91. Vallittu PK, Ekstrand K. In vitro cytotoxicity of fibre-polymethyl 
methacrylate composite used in dentures. J Oral Rehabil 1999; 26: 666-671. 

92. Vande Vannet BM, Hanssens JL. Cytotoxicity of two bonding adhesives 
assessed by three-dimensional cell culture. The Angle Orthodontist 2007; 77: 716-
722. 

93. Wang K, Shindoh H, Inoue T, Horii I. Advantages of in vitro cytotoxicity 
testing by using primary rat hepatocytes in comparison with established cell lines. J 
Toxicol Sci 2002; 27: 229-237. 

94. Willershausen B, Marroquin BB, Schafer D, Schulze R. Cytotoxicity of 
root canal filling materials to three different human cell lines. Journal Of Endodontics 
2000; 26: 703-707. 

95. Williams DF. On the mechanisms of biocompatibility. Biomaterials 2008; 
29: 2941-2953. 

96. Wilson J, Clark AE, Hall M, Hench LL. Tissue response to Bioglass 
endosseous ridge maintenance implants. J Oral Implantol 1993; 19: 295-302. 



 

 

73 

97. Winckler J. [Vital staining of lysosomes and other cell organelles of the 
rat with neutral red (author's transl)]. Prog Histochem Cytochem 1974; 6: 1-91. 

98. Wintermantel E, Mayer J, Ruffieux K, Bruinink A, Eckert KL. 
[Biomaterials, human tolerance and integration]. Chirurg 1999; 70: 847-857. 

99. Zmener O, Guglielmotti MB, Cabrini RL. Biocompatibility of two calcium 
hydroxide-based endodontic sealers: a quantitative study in the subcutaneous 
connective tissue of the rat. Journal Of Endodontics 1988; 14: 229-235. 
 

 



 

 

74 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética 

 


