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RESUMO 

Costa JRN. Avaliação multiparamétrica da citocompatibilidade de um protótipo de 
material endodôntico hermético autoadesivo baseado em biovidro.  Dissertação. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012. 

Para um tratamento endodôntico ser realizado com sucesso, o fechamento 

hermético dos sistemas de canais radiculares se faz de grande importância, uma vez 

que os fluidos oriundos do periápice e da cavidade bucal poderiam adentrar o 

sistema de canais radiculares. Para isso, na fase de obturação dos sistemas de 

canais radiculares se faz necessário o emprego de cimentos endodônticos e guta 

percha. Um novo material endodôntico baseado na incorporação de biovidro (Bio-

Gutta, smartodont llc, Zurique, Suíça), por não sofrer encolhimento após 

resfriamento, é declarado como não dependente do uso de cimentação 

convencional. No entanto, ainda não existem estudos indicando sua 

biocompatibilidade, necessária para sua aplicação clínica. Neste trabalho, o objetivo 

foi verificar a citocompatibilidade de dois protótipos do Bio-Gutta com diferentes 

concentrações de radiopacificador (18 ou 25%), através de um ensaio 

multiparamétrico de citotoxicidade.  Extratos dos materiais teste foram preparados 

de acordo com a ISO10993-5:2009 e osteoblastos humanos em cultura primária 

forma expostos por 24 horas. A viabilidade celular foi determinada sequencialmente 

por três diferentes parâmetros: atividade mitocondrial, integridade membranar e 

densidade celular. Pérolas densas de poliestireno e fragmentos de látex foram 

usados como controle negativo e positivo, respectivamente, enquanto uma Guta 

percha disponível no mercado foi utilizada para comparação. Ambos os protótipos 

do Bio-Gutta se mostraram citotóxicos em todos os testes, com IC50 similar para as 

duas concentrações de radiopacificador. Os materiais também causaram alterações 

consideráveis no pH do meio de cultura em 24 horas de extração. Esses resultados 

indicam que o Bio-Gutta deve ser reavaliado com relação a sua biocompatibilidade e 

possíveis interações com o meio biológico, antes de sua comercialização.  

Palavras-chaves: Guta-Percha, Biovidro, Biocompatibilidade 
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Abstract 

Costa JRN. Multiparametric Evaluation of cytocompatibility of a prototype material 
based on self-adhesive endodontic airtight bioglass. Dissertation.Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012. 

 

For the success of an endodontic treatment, the hermetic sealing of the root canal 

system is of great importance, since the periapical and oral cavity fluids may enter 

the root system. Therefore, during the obturation phase of the root canal system, it is 

necessary to employ endodontic cements and gutta percha. A novel endodontic 

sealer based on the incorporation of bioglass (Bio-Gutta, smartodont llc, Zurich, 

Switzerland) is declared as releasing the need for conventional cementation, as it do 

not shrink after cooling. However, there are no data indicating the biocompatibility of 

such material, which is needed prior to its clinical use. In the present work, the 

objective was to verify the cytocompatibility of two prototypes of Bio-Gutta with 

different concentrations of radiopacifier (18 or 25%), through a multiparametric cell 

viability assay. Extracts of each test material were prepared according to ISSO 

10993-5:2009 and human osteoblastic cells in primary culture were exposed by 24 

hours. Cell viability was assayed sequentially through three different parameters: 

mitochondrial activity, membrane integrity and cell density. High density polystirene 

beads and fragments of latex were employed as negative and positive controls, 

respectively, while a commercially available Gutta percha was evaluated for 

comparison. Both prototypes of Bio-Gutta were consistently cytotoxic in all 

parameters studied, with a similar IC50 for both radiopacifier concentrations. The 

materials also caused alterations on the pH of the culture medium during extraction. 

These results indicate that Bio-Gutta should be reevaluated, concerning its 

biocompatibility and possible interactions with biological media prior to its 

commercialization. 

Keywords: Gutta-Percha, Bioglass, Biocompatibility 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO  10 

2. REVISÃO DA LITERATURA  12 

3. PROPOSIÇÃO  17 

4. MATERIAL E MÉTODOS  18 

4.1. Preparo das amostras 18 

4.2. Cultura primária de osteoblastos humanos 18 

4.3. Tripsinização celular 18 

4.4. Preparo dos extratos 19 

4.5. Plaqueamento celular 19 

4.6. Ensaio citotoxicológico por método multiparamétrico 20 

4.6.1. Teste XTT 20 

4.6.2. Teste NR 21 

4.6.3. Teste CVDE 21 

4.7. Teste CC50 21 

4.8. Teste de pH 21 

4.9. Análise estatística 22 

5. RESULTADOS 23 

5.1. Teste Multiparamétrico 23 

5.1.1. Análise do teste XTT 23 

5.1.2. Análise do teste NR 24 

5.1.3. Análise do teste CVDE 24 

5.2. Teste CC50 27 

5.3. Alteração do pH 32 

6. DISCUSSÃO  34 

7. CONCLUSÃO  37 

REFERÊNCIAS  38 

 
 
 

 

 



10 
 

1. Introdução 

A necessidade de um tratamento endodôntico usualmente ocorre após uma 

agressão à polpa dentária, a qual reage iniciando um processo inflamatório, com 

intuito de combater e/ou controlar o avanço infeccioso. A vascularização sanguínea 

da polpa é do tipo terminal, além de ter uma limitada drenagem linfática, o que 

dificulta o processo de defesa aos agentes agressores.24 Objetivando remover o 

tecido pulpar alterado, lança-se mão do preparo químico-cirúrgico, que é finalizado 

com o selamento hermético do sistema de canais radiculares com materiais 

obturadores.  

Para que ocorra um resultado favorável no tratamento endodôntico, o preparo 

químico-cirúrgico se dá pela modelação, seguida de desinfecção dos canais 

coadjuvada pela irrigação.24 Entretanto, o resultado só se confirma com o 

vedamento hermético que não permitirá a penetração de microrganismos presentes 

nos fluidos oriundos do periápice e da cavidade oral para dentro do sistema de 

canais radiculares.31 Na fase de obturação dos sistemas de canais radiculares se faz 

necessário o emprego de cimentos endodônticos e guta percha.  

Durante o preparo químico-cirúrgico os fatores físicos e químicos muitas 

vezes ocasionam alterações do tipo inflamatório nos tecidos perirradiculares. 

Entretanto, os microrganismos e seus produtos exercerem um fundamental papel na 

indução e principalmente na perpetuação das doenças pulpares e perirradiculares. 

29,3 

O cuidado na escolha de materiais obturadores endodônticos é fundamental 

para que não ocorram danos ou irritação aos tecidos periapicais, uma vez que o 

emprego de materiais não compatíveis com a biologia tecidual pode ter resultado 

desfavorável no tratamento. O insucesso pode ser ocasionado por efeitos tóxicos 

dos componentes presentes nos materiais endodônticos, podendo levar a uma 

degeneração dos tecidos envolvidos e até mesmo ao retardo da cicatrização.8  
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Constantemente são lançados no mercado novos produtos com finalidades 

diversas dentro da endodontia, mas é importante lembrar que o conhecimento da 

natureza dos materiais empregados é fundamental para sua utilização, uma vez que 

estarão em contato direto com os tecidos periapicais. 

Para esse propósito, lança-se mão de testes que possam assegurar a 

qualidade do produto proposto na utilização do fechamento hermético dos sistemas 

de canais radiculares. Dentre vários tipos de testes, os ensaios in vitro de 

citotoxicidade são amplamente utilizados por serem confiáveis, sensíveis e 

quantitativos.14   

Diante do que foi ressaltado, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar a 

biocompatibilidade in vitro de um protótipo de material endodôntico hermético 

autoadesivo incorporado com partículas ultrafinas de biovidro, cuja 

biocompatibilidade ainda não fora investigada de modo sistemático. Através de um 

ensaio denominado Multiparamétrico a viabilidade de células será avaliada.  
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2. Revisão da Literatura 

As pesquisas realizadas atualmente com materiais endodônticos obturadores 

visam buscar substâncias que apresentem características básicas como estabilidade 

dimensional, que não sofram solubilização e que sejam de fácil manipulação. Os 

materiais ainda apresentam outras características tais quais radiopacidade, adesão 

às paredes do canal radicular e selamento tridimensional, além de atividade 

antibacteriana e provocarem o mínimo de agressão aos tecidos perirradiculares.21 

Para que ocorra o sucesso da terapia endodôntica, é de extrema importância 

que, após a limpeza dos sistemas de canais radiculares, haja o selamento com 

material hermeticamente compatível. Basicamente estes materiais são: cimento 

endodôntico e guta-percha. 

A guta-percha vem sendo utilizada na odontologia desde 1867 por Bowman, 

17, 18 e sua forma em cone, além das suas propriedades tais como 

biocompatibilidade, estabilidade dimensional, plasticidade e facilidade de remoção, 

quando necessário, favorecem a obturação dos canais.6,16 

Composta por guta percha e óxido de zinco em diferentes proporções, o que 

pode interferir na composição do material durante a fabricação, a guta percha 

original é retirada das árvores sapotácias encontrada na Malásia e obtidas através 

do processo de coagulação do látex. Quando comparado com a borracha, a guta 

percha é mais dura, quebradiça e menos elástica.25  

A guta percha é um polímero natural que, após sua extração, passa por um 

processo de industrialização finalizado na forma de cones calibrados para serem 

utilizados na área da odontologia como material de preenchimento dos sistemas de 

canais. Ela é composta por uma parte orgânica (polímero de guta percha e graxas 

ou resina) e uma parte inorgânica (óxido de zinco e sulfato de bário) além de 

corantes, substâncias antioxidantes e sais metálicos.12,24 
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O estudo da composição em diferentes marcas de cones de guta-percha 

disponível no mercado (Konne, Tanari, Endopoint, Odous, Dentsply 0.04, Dentsply 

0.06, Dentsply TP e Dentsply FM) foi avaliado por Ferreira, 2005,11 em uma análise 

química e difração de raio X. A porção orgânica foi separada da inorgânica através 

da dissolução em clorofórmio. Foi observado que em alguns cones não havia a 

presença de sulfato de bário na sua composição e concentração de resina era 

exagerada em algumas marcas. 

 

A capacidade de termoplastificação da guta percha em diferentes conicidades 

foi avaliada por Nascimento et al, 2010,26 entre as marcas: Dentsply convencional 

(Dentsply Ind. e Com. Ltda.,Petrópolis - RJ, Brasil), Dentsply 0,04, (Dentsply Ind. e 

Com. Ltda., Petrópolis-RJ, Brasil), Antaeos 0,04 (VDWGmbH, München, Alemanha), 

Protaper (Dentsply Ind. e Com. Ltda., Petrópolis-RJ, Brasil) e Alfa 0,06 (VDWGmbH, 

München, Alemanha). Os materiais que apresentaram maior termoplastificação após 

aquecimento foram os cones de guta-percha Alfa 0,06 e Protaper. Foi notado que as 

diferenças entre os materiais na termoplastificação podem interferir na escolha da 

técnica utilizada de obturação. 

 

Novos materiais entram no mercado com a proposta de melhor selamento dos 

sistemas de canais radiculares. O ResilonTM é um material com a mesma forma 

cônica encontrada nos cones de guta-percha e sua composição química foi 

analisada por ALZUBAIR  et al, 2006,9 em estudos de caracterização estrutural 

extensa, térmica e física e identificado como polímero sintético termoplástico 

degradável (Policaprolactona), que contém vidro bioativo. 

  O vidro bioativo ou biovidro foi desenvolvido em 1969 por Larry L. Hench,18 

sendo chamado de Bioglass® com a pespectiva de um promissor biomaterial 

sintético que apresenta elevada biocompatibilidade e por possuir propriedades 

osteocondutoras e tem a sílica como principal óxido formador de rede vítrea. 18,28,32 

Desta forma o biovidro tem sido amplamente utilizado em tratamentos 

odontológicos.  Em sua composição química, estão presentes o sódio, sílica, fósforo, 

cálcio e oxigênio componentes estes similares à porção inorgânica do tecido 

ósseo.2,5,32 A técnica de fabricação e os componentes utilizados podem levar a 
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variações de tamanho, quantidade dos elementos que o constitui e superfície da 

partícula do biovidro. 2,5 

 

Em trabalho realizado por KAUFMANN et al, 2000,20 determinou os efeitos do 

biovidro poroso (45S5) quanto à porosidade e tamanho do poro referente à 

expressão e o fenótipo em células osteobláticas. As células ROS 17/2.8 foram 

cultivadas em substrato com diferentes tamanhos de poro e porosidade por período 

de até 14 dias. Posteriormente foram analisadas as características celulares e da 

membrana extracelular. Os resultados do estudo mostraram que o substrato do vidro 

suportou a proliferação e crescimento dessas células. Embora a morfologia das 

células diferisse nos diversos tipos de substratos, a forma e extensão da membrana 

sugeriu níveis elevados de atividade metabólica.  Em uma dada porosidade de 40% 

o tamanho do poro não dirigiu nem modulou in vitro a expressão do fenótipo das 

células osteoblasticas. Em contraste, a porosidade afetou a função celular. Um 

aumento na porosidade conduziu em aumento na área de superfície total dos 

espécimes afetando a composição do meio local.  

O objetivo do estudo de SILVER et al, 2001,28 foi avaliar as alterações 

metabólicas, a viabilidade das células, alterações nas concentrações de íons 

intracelulares, proliferação e diferenciação nos seguintes biovidros: Bioglass® 45S5  

na sua forma fundida e 58S , 77S ambos na forma de gel em cultura de 

osteoblastos. Os resultados demostraram que Bioglass® 45S5 promoveu 

alcalinização extra e intracelular e pequena hiperpolarização da membrana 

plasmática além do aumento na produção de lactato. O mesmo não teve efeito na 

viabilidade dos osteoblastos e não afetou a proliferação e diferenciação na maioria 

das condições. Os biovidros 58S e 77S não alteraram os níveis de íons e atividade 

metabólica. Concluiu-se que alguns vidros bioativos exercem efeitos definidos na 

cultura de osteoblastos e que o Bioglass® 45S5 promoveu alcalinização extra e 

intracelular, que, provavelmente foi o responsável pelo aumento da glicose e 

produção de ATP celular. As mudanças nas concentrações de íons hidrogênio 

podem alterar a concentração de outros íons e que o aumento de íons cálcio pode 

influenciar na atividade de enzimas extracelular.  
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Outros vidros biocompatíveis podem ser chamados de biovidros e não 

necessariamente conter sílica como o Bioglass®. Com intuito de melhorar as 

propriedades do biovidro, diversas pesquisas estão sendo realizadas. 

  Desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia (IME, Rio de Janeiro, Brasil) o 

BvNb que é um biovidro com adição de nióbio-fosfato foi submetido a estudos in vivo 

por LIMA et al para avaliar a resposta biológica do tecido subcutâneo à sua 

implantação. O biovidro foi implantado no tecido subcutâneo noa região dorsal de 

camundongos Balb/c em períodos de 1, 3 e 9 semanas. A morfologia do material foi 

analisada por microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de raios X 

por dispersão de energia (MEV/EDX) que demonstrou partículas irregulares com 

ampla variação dimensional e a presença de nióbio, cálcio, fósforo, carbono e 

oxigênio. O estudo histopatológico considerou a reação inflamatória e processo de 

reparo o qual foi observado moderado infiltrado inflamatório na semana 1.  Os 

autores concluíram que o material testado é biocompatível e não-bioabsorvível. 22 

 

Materiais endodônticos tem sido desenvolvidos para minimizar tanto o uso de 

diferentes materiais (cimento e guta percha) no mesmo procedimento, através do 

aumento das capacidades seladoras de cimentos. Dentre estes se encontram 

materiais como o GuttaFlow e o EndoREZ, por exemplo. Normalmente, estes 

cimentos se baseiam em resinas hidrofílicas ou na incorporação de componentes 

nanoparticulados, e costumam ter radiopacidade similar a do gutta percha, 

simplificando interpretações radiográficas. Testes de biocompatibilidade e 

citotoxicidade realizados nestes cimentos endodônticos (GuttaFlow e EndoREZ) 

demonstraram não haver danos aos tecidos, indicando boa biocompatibilidade.13 

Na busca de novos materiais, associados aos avanços tecnológicos e visando 

a qualidade de vida, os biomateriais iniciaram sua primeira geração em 1961 com os 

implantes ósseos (primeira articulação artificial de anca). Por volta dos anos 70 com 

dispositivos bioativos os biomateriais marcaram sua segunda geração. Devido a sua 

evolução constante, os biomaterias vêm se destacando cada vez mais nas 

pesquisas para a sua aplicabilidade com a bioengenharia, definindo a terceira 

geração que se mantem até a atualidade.19 
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Biomateriais por definição é a aplicação de materiais poliméricos e compostos 

inseridos no corpo humano que atuam na interface com os sistemas biológicos para 

tratar, avaliar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do corpo 

humano e podem ser de origem natural ou sintética. 10,14,19,34 

 

A biocompatibilidade é uma definição essencial para a Ciência dos 

biomateriais, 14,19 que pode ser definida como a habilidade de um material agir numa 

aplicação específica gerando o mínimo de reações alérgicas, inflamatórias ou 

tóxicas quando em contacto com tecidos vivos ou fluidos orgânicos. 10,14,19 

 

Recentemente, vem sendo desenvolvido pela smartodont llc (Zurique, Suíça) 

um novo material com estes mesmos objetivos, denominado de Bio-Gutta. O Bio-

Gutta é um protótipo de uma guta percha autoadesivo incorporado com partículas 

ultrafinas de biovidro. Sua proposta é a de preencher e selar a área obturada com 

um único material, que não seria suscetível a efeitos negativos relativos à 

encolhimento associado a termoplastificação. Este material ―2-em-1‖, que se 

adaptaria completamente à parede do canal espera reduzir procedimentos de 

manuseio, melhorar o resultado clínico e tornar desnecessária a associação de 

seladores endodônticos. A utilização de biovidro espera trazer também ao material 

propriedades de bioatividade em meio biológico18. Ainda, para obter radiopacidade 

similar à guta percha, são adicionadas diferentes concentrações de radiopacificador. 

No entanto, enquanto ainda se encontra em desenvolvimento, como 

declarado no website do fabricante (http://www.smartodont.ch/), ainda não existem 

dados sistemáticos sobre a biocompatibilidade de materiais com este tipo de 

composição. 

 

 

 

 

http://www.smartodont.ch/
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3. Proposição 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a citocompatibilidade de um 

protótipo de uma guta percha autoadesivo incorporado com partículas ultrafinas de 

biovidro (Bio-Gutta) com 25% e 18% de radiopacificador. Foi empregado um ensaio 

normatizado multiparamétrico com três testes sequenciais de viabilidade celular: 

XTT, Vermelho Neutro e Cristal Violeta. 
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4. Material e Métodos. 
 

4.1. Preparo das amostras. 

Neste estudo foram utilizados as seguintes amostras: Guta percha accessory 

da Dentsply (GP), Bio-Gutta, smartodont llc, Zurique, Suíça com 18% de radio 

pacificador (BG18), Bio-Gutta, smartodont llc, Zurique, Suíça com 25% de radio 

pacificador (BG25), pérolas densas de poliestireno (P) como controle negativo e 

fragmentos de látex (L) como controle positivo. Todos os materiais citados 

anteriormente foram esterilizados por raio gama.  

As amostras foram preparadas de acordo com o descrito para materiais 

sólidos de formato irregular na norma ISO 10993-12:2009. Para isso, os materiais 

foram fragmentados em pequenos pedaços com menos de 0,5cm em sua maior 

dimensão.  

4.2. Cultura primária de osteoblastos humanos. 

Os osteoblastos humanos em cultura primária foram obtidos da coleção da 

Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). As células foram cultivadas com base em 

protocolos previamente estabelecidos, 23 em meio Alfa-MEM (Cultilab, Brasil) 

suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) e três antibióticos (Penicilina 

10.000U.I./ml, Estreptomicina 10mg/ml e Sulfato de Gentamicina 50mg/ml) em 

frascos de cultura de células de poliestireno de 25 cm2 (Corning; New Jersey, USA) e 

mantidas em estufa a 37°C, sob atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2. 

A troca do meio foi feita a cada 48 horas.  

4.3. Tripsinização celular. 

Após as células atingirem confluência, foi removido o meio de cultura Alfa-

MEM da garrafa e adicionado BSS (Balanced salt solution) para lavagem por três 
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vezes, em seguida foi adicionado 2ml de tripsina/EDTA (Gibco) por 2 minutos ou até 

que todas as células estivessem desprendidas. Posteriormente foi adicionado meio 

Alfa-MEM às células para cessar a ação da tripsina. Após este tempo todo conteúdo 

da garrafa foi transferido para um tubo Falcon de 15mL, os quais foram 

centrifugados por 10.000rpm por 3 minutos. O sobrenadante foi desprezado e ao 

pellet foi adicionado novo meio Alfa-MEM com 10% de SFB com os três antibióticos 

anteriormente mencionados e ressuspendido. O conteúdo suspendido foi transferido 

após contagem em Câmara de Neubauer para placa de cultura de 96 poços e 

mantidas em estufa a 37°C, sob atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2 

por 24 horas. 

4.4. Preparo dos extratos. 

 Os extratos dos materiais foram preparados após a esterilização conforme 

norma ISO 10993-12 que estabelece uma proporção de 0,2g de material por mL de 

Meio de Cultura (0,2g/mL). O meio de cultura utilizado foi Alfa-MEM sem SFB. Cada 

material ficou imerso em meio de Alfa-MEM e, após 24 horas de incubação a 37°C, 

era retirado e os extratos assim obtidos eram imediatamente utilizados nos testes de 

citotoxicidade.  

4.5. Plaqueamento celular. 

 Foram utilizadas para em cada ensaio Citotoxicológico Multiparamétrico 

250.000 células de cultura primária de osteoblastos humanos, divididas e 

transferidas para 25 poços (1x104 celulas/poço) em placas de poliestireno de 96 

poços com fundo chato e tampa, estéreis. As células eram incubadas em meio Alfa-

MEM e mantidas em estufa a 37°C, sob atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% 

de CO2. Após 24 horas, era observada a subconfluência, e o meio de cultura era 

removido e substituído por 180µl de extrato (Bio-Gutta 18% de radiopacificador, Bio-

Gutta 25% de Radiopacificador, Poliestireno ou Látex) ou meio de cultura não 

condicionado (controle do experimento). Após a disposição dos extratos foi 

adicionado 10% de SFB em cada poço, obtendo-se assim cinco réplicas de cada 
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condição experimental. Apenas o controle do experimento foi exposto somente ao 

meio de cultura (Alfa-MEM) com 10% de SFB. 

 Para o cálculo de CC50, definido como a concentração de extrato citotóxica 

para 50% das células expostas, os extratos de cada material (Bio-Gutta 18% de 

radiopacificador, Bio-Gutta 25% de Radiopacificador e Gutta Percha) foram diluídos 

nas concentrações de 100%, 50%, 10%, 5%. Foram utilizadas 750.000 células de 

cultura primária de osteoblastos humanos divididas e transferidas para 75 poços 

(1x104 células/poço) em uma placa de 96 poços de poliestireno com fundo chato e 

tampa, estéril. 24 horas após o plaqueamento o meio de cultura foi removido e em 

seguida foram adicionadas as diluições dos extratos em cinco poços (quintuplicata) 

por condição experimental, além do controle do experimento (meio de cultura não 

condicionado).   

4.6. Ensaio citotoxicológico por método multiparamétrico. 

 O estudo citotoxicológico multiparamétrico foi realizado com base em outras 

pesquisas. 1,3,7 Após 24 horas de exposição das células aos extratos, como descrito 

acima, foi utilizada para análise de citotoxicidade o Kit In Cytotox® – XTT - NR – 

CVDE (KXRCV 96.300/310, Xenometrix Inc, Allschwill, Suíça) que permitiu analisar 

sequencialmente, em cada poço, a viabilidade celular por três testes: XTT, NR 

(Vermelho Neutro) e CVDE (Cristal Violeta).  

4.6.1. Teste XTT 

 A avaliação multiparamétrica se inicia com o XTT (sal 2,3-bis[2-metoxi-4-nitro-

5-sulfofenil]-2h-tetrazolio-5-carboxianilina), um sal tetrazólio que se divide em 

formazano pelo sistema de desidrogenase succinica, presente na cadeia 

mitocondrial e que é ativado por células viáveis. As células viáveis necessitam de 

uma cadeia respiratória e membrana mitocondrial intacta. As enzimas 

desidrogenase mitocondriais convertem o sal tetrazólio hidrossolúvel XTT de cor 

amarelada em formazano de cor laranja, mensurando-se a absorbância em 480nm 
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1,3,7 em um leitor de microplacas UV/Vis (Synergy II, BioTek Instruments, Winooski, 

VT, Estados Unidos). 

 

4.6.2. Teste NR 

 

 O NR é um corante catiônico fraco que penetra na membrana celular e que se 

acumula intracelularmente nos lisossomos. O teste de NR é um ensaio de 

sobrevivência/viabilidade celular que se baseia na habilidade da célula incorporar e 

reter o vermelho neutro pelos lisossomos, que se acumula na sua membrana 

integra, 1,3,7 apresentando um melhor desempenho nas células aderentes. A 

quantidade de vermelho neutro incorporado se mede por sua absorbância em 540 

nm. 

 

4.6.3. Teste CVDE 

 

 O CVDE é um corante que cora o DNA avaliando a densidade celular. Após a 

lavagem/remoção do excesso do corante, a absorbância em 540 nm será 

diretamente proporcional ao número de células aderentes em cada poço. 1,3,7 

 

4.7. Teste CC50 

 

 Para o teste CC50 que foi definido como a concentração de extrato citotóxica 

para 50% das células expostas como descrito anteriormente. Após 24 horas de 

exposição de células aos extratos foi utilizado para análise de CC50 o Kit In Cytotox® 

– XTT - NR – CVDE (KXRCV 96.300/310, Xenometrix Inc, Allschwill, Suíça) que 

permitiu analisar, em cada poço, a viabilidade celular pelo teste NR (Vermelho 

Neutro).  

4.8. Teste de PH. 

 

 Para o teste de pH foram utilizadas tiras indicadoras de pH da marca MERCK. 

O pH foi medido no teste de CC50 no momento do contato dos extratos com as 

células (0 hora) e após 24 horas. 
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4.9. 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. 

 

Para o cálculo do CC50, os resultados para as diferentes diluições de extrato 

foram plotados e, após a regressão linear, a equação da reta foi calculada com a 

ajuda do programa Excel. A partir da substituição da variável y (viabilidade celular 

como % do controle) pelo valor de 50%, calculando-se assim a dose de extrato 

correspondente. 
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5. Resultados. 

5.1. Teste Multiparamétrico. 

Após 24 horas do plaqueamento celular da cultura primária dos osteoblastos 

humanos, através de um microscópio invertido (LABOMED, TCM 400) conforme 

demonstrado na Figura 1, pode-se observar que as células alojadas na placa de 96 

poços encontravam-se em estado de sub-confluência, situação esta observada 

antes da realização do teste Multiparamétrico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Osteoblastos humanos após 24 horas do plaqueamento. Imagens obtidas 
com aumento de 100X. 

5.1.1. Análise do teste XTT 

Após a exposição destas células aos extratos dos materiais teste, na análise 

do teste do XTT podemos observar que o poliestireno definido como controle 

negativo por não liberar sustâncias tóxicas apresentou índice de atividade 

mitocondrial semelhante ao grupo controle (células sem o tratamento), diferente dos 

poços onde se encontravam os materiais Látex que foi definido como controle 

positivo por liberar substâncias tóxicas, GP18% e GP25% apresentaram alterações 
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nas características deste tipo celular, demonstrando baixa atividade mitocondrial, a 

qual indica sua citotoxicidade como podemos observar na Figura 3A. 

5.1.2. Análise do teste NR 

Para a integridade membranar, que foi quantificada pelo corante Vermelho 

Neutro (NR), o poliestireno, semelhante ao grupo controle, apresentou alta captação 

do mesmo, indicando sua biocompatibilidade como demostrado nas Figuras 2A, 2B 

e 3B. Os demais grupos, no entanto, apresentaram índices de captação irrisórios 

(Figuras 2C, 2D, 2E e 3B).  

5.1.3. Análise do teste CVDE 

A observação de um grande número de células marcadas por Cristal Violeta 

(CVDE) nas amostras dos grupos controle e poliestireno indicou alta densidade 

celular, diferentemente das amostras dos demais grupos, indicando baixa densidade 

de células (Figura 3C) caracterizada pela observação de restos celulares nos poços 

das Figuras 2C, 2D e 2E. 
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Figura 2 -  Osteoblastos  humanos  após  24  horas de exposição ao extrato e 
submetidos ao teste do NR. A. Controle. B. Poliestireno. C. Bio-Gutta 18% (BG18%), 
D. Bio-Gutta 25% (BG25%). E. Látex. Imagens obtidas com aumento de 400X. 
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Figura 3 – Viabilidade celular dos osteoblastos humanos após 24 horas de 
exposição aos diferentes extratos de materiais de Guta percha e Bio-Gutta 
com 18% e 25% de radiopacificador. A. Teste do XTT. B. Teste do NR. C. 
Teste do CVDE. 
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5.2. Teste de CC50  

Após 24 horas do plaqueamento celular da cultura primaria dos osteoblastos 

humanos, pode-se observar por meio de microscópio invertido (LABOMED, TCM 

400) o estado de sub-confluência celular, anterior ao teste de CC50, nos poços da 

placa de 96 poços, conforme demostrado na Figura 4.  

 

Figura 4 - Osteoblastos humanos após 24 horas do plaqueamento. Imagens obtidas 
com aumento de 100X. 

Para análise de CC50, as células foram expostas à diferentes tipos de extratos 

e suas diluições. Posteriormente, foram submetidas ao teste de viabilidade celular, 

qualificado pelo corante Vermelho Neutro. O grupo do poliestireno (Figura 5B), 

utilizado como controle negativo, apresentou resultados semelhantes aos grupos 

controle (células sem exposição aos extratos) (Figura 5A) e Guta-Percha, em todas 

as concentrações (Figuras 6A, 6B, 6C e 6D). Os resultados dos grupos 

anteriormente mencionados não apresentaram qualquer alteração neste tipo celular. 

A baixa captação do corante foi observada no grupo do látex (Figura 5C), utilizado 

como controle positivo e nos grupos Bio-Gutta com 25% e 18% de radiopacificador 

na concentração de 100% de extrato (Figuras 7A e 8A), onde foram visualizados 

apenas restos celulares. 
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Figura 5 - Osteoblastos humanos após 24 horas de exposição aos extratos de: A. 
Controle. B. Poliestireno. C. Látex. Imagens obtidas com aumento de 100X. 
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Figura 6 - Osteoblastos humanos após 24 horas de exposição ao extrato de gutta-
percha (GP) em diferentes concentrações submetidas ao teste NR (CC50). A. 100% 
de GP. B. 50% de GP. C. 10% de GP. e D. 05% de GP. Imagens obtidas com 
aumento de 100X. 

Nas Figuras 7B, 7C, 7D, 8B, 8C e 8D pode-se notar uma grande diminuição 

na quantidade de células no interior dos poços nas concentrações de 50%, 10% e 

5% de ambos os extratos dos materiai Bio-Gutta com 18% e 25% de radiopacificador 

e que as células sobreviventes tendem a se acumular nas bordas dos poços da 

placa de cultura celular. 
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30 
 

 

Figura 7 - Osteoblastos humanos após 24 horas de exposição aos extratos de Bio-
Gutta com 25% de radiopacificador (BG25%) em diferentes concentrações 
submetidas ao teste NR. A. 100% de BG25%. B. 50% de BG25%. C. 10% de 
BG25%.  D. 05% de BG25%. Imagens obtidas com aumento de 100X. 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 8 - Osteoblastos humanos após 24 horas de exposição aos extratos de Bio-
Gutta com 18% de radiopacificador (BG18%) em diferentes concentrações 
submetidas ao teste NR (CC50). A. 100% de BG18%. B. 50% de BG18%. C. 10% de 
BG18%. D. 05% de BG18%. Imagens obtidas com aumento de 100X. 

Na Figura 9, pode-se observar que a Guta-Percha apresenta viabilidade 

celular comparável ao controle em todas as diluições utilizadas, enquanto ambos os 

protótipos de Bio-Gutta apresentam uma toxicidade que é dependente da dose, que 

tende a decrescer com a diluição dos extratos. A partir das curvas obtidas, foi 

possível calcular o CC50 para ambos os protótipos, como mostrado na Tabela 1. 
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Figura 9 – Teste de CC50. As barras representam o desvio padrão obtido para as 
diferentes concentrações dos extratos. 

 

Tabela 1- CC50 calculado a partir das curvas de diluição de extratos para os dois 

protótipos de Bio-Gutta. 

Material CC50 calculado 

Bio-Gutta 18% de Radiopacificador 49,96% de Extrato 

Bio-Gutta 25% de Radiopacificador 53,28% de Extrato 

 

5.3. Alteração do pH 

 No momento da exposição dos extratos com as células (0 hora) o pH foi 

medido com tiras indicadoras de pH e após 24 horas (anterior ao teste de CC50). 

Conforme demonstrado na Figura 10, apenas os extratos dos materiais Bio-Gutta 

18% e 25% nas concentrações de 10% e 5% tiveram diminuição da medida com 

relação ao tempo de 0 hora. 
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 A Guta-Percha se manteve 9 em todas as medições e o controle, 

poliestireno e látex aumentaram de 8 para 9 a medida do pH após 24 horas com 

relação ao tempo de 0 hora. 

 

Figura 10 – Alteração do pH em ( 0 hora)  no momento do contato dos extratos 
com as células e 24 horas após contato das células com os extratos. 
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6. Discussão 

 No presente trabalho podemos avaliar por diferentes parâmetros a 

citotoxicidade do material proposto Bio-Gutta (smartodont llc, Zurique, Suíça) com 

18% de radiopacificador (BG18%) e Bio-Gutta, (smartodont llc, Zurique, Suíça) com 

25% de radio pacificador (BG25%) pelo método Multiparamétrico e teste de CC50 

além do teste de alteração do pH. 

Uma importante característica deste estudo in vitro é a utilização de células 

ósseas humanas 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, 33 demonstraram que células humanas em cultura primária 

podem ter sensibilidade aumentada quando comparadas com linhagens de células 

tumorais e transformadas durante testes de citotoxicidade de materiais 

endodônticos.  Isso pode decorrer de importantes alterações moleculares e 

citogenéticas nestas células, que muitas vezes são aneuplóides.  

Outra importante característica do presente desenho experimental é o uso de 

uma metodologia multiparamétrica. Diversas técnicas podem ser empregadas na 

avaliação da citotoxicidade in vitro em materiais odontológicos.1,7,10 Neste trabalho, 

no entanto, uma das vantagens da metodologia é o fato de que, para um mesmo 

grupo de células tratadas, foi possível avaliar três diferentes parâmetros.1,3,7 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. 1,7,10 

Para os ensaios de citotoxicidade, as características específicas de cada 

material são de fundamental importância para determinar os tipos de testes 

utilizados conforme Granjeiro et al, 2011,14 demostraram em seu livro, que estas 

características podem variar desde a natureza química de um material até a 

presença de componentes cito-genotóxicos. Para este presente trabalho de acordo 
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com as características do material foram escolhidos os testes indireto de eluição ou 

extratos possibilitando avaliar a biocompatibilidade14 dos protótipos de Bio-Gutta.  

No primeiro ensaio de atividade mitocondrial medida pelo teste XTT, fica claro 

que não houve a presença de células que apresentassem atividade da cadeia 

respiratória mitocondrial indicando não haver células viáveis após a exposição aos 

protótipos do Bio-Gutta. 

A avaliação proposta pelo ensaio NR demonstra não haver o acúmulo de 

corante incorporado no interior dos lisossomos o que demonstra não ter integridade 

membranar em céluals expostas a ambos os protótipos.  

A densidade celular medida pelo CVDE apresentou pequenas porcentagem 

como podemos observar na figura 3C, lembrando que o Cristal Violeta avalia a 

densidade celular ao marcar seu DNA, mesmo de células mortas que ainda estejam 

aderidas. Uma vez que os ensaios anteriores XTT e NR apresentaram respostas 

negativas com relação a viabilidade celular podemos observa que no ensaio medido 

pelo Cristal Violeta marcou apenas restos celulares. 

No ensaio multiparamétrico foi observado que a Bio-Gutta em ambas as 

porcentagens de radiopacificador com a concentração dos extratos em 100% foram 

capazes de matar todas das células.  

Curiosamente, ao calcularmos a relação entre a cirtotoxicidade e a 

concentração do extrato exposto, podemos observar que os dois protótipos 

apresentam uma dose letal muito próxima, com CC50 em torno de 50% de diluição. 

Isso vai contra a possível hipótese de que seria o radiopacificador o principal 

responsável pela toxicidade observada. 

Como demonstrado na Figura 10, o pH 9 após 24 horas de exposição aos 

extratos para os grupos controle, poliestireno e látex foram iguais, podendo observar 

que o pH não foi decisivo para a morte celular observada no grupo controle positivo 
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(látex), uma vez que nos grupos controle e poliestireno as células se mantiveram 

íntegras sem nenhuma alteração para este padrão celular.  

Ambos os Bio-Gutta causaram aumentos consideráveis no pH inicial dos 

extratos (pH10), de forma dependente da dose, uma vez que extratos mais diluídos 

(concentração de 10% e 5%) tornou-se o mesmo que o grupo controle (pH9) ao final 

de 24 horas de exposição dos extratos as células. O mesmo pH foi encontrado, ao 

fim de 24 horas de exposição nos grupos onde a viabilidade celular observada foi 

alta.  

A correlação direta entre a alteração no pH nos momentos iniciais da 

exposição e a citotoxicidade observada ainda carecem, portanto, de maiores 

investigações.  
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7. Conclusão 

Os resultados dos testes monstram que o material Bio-Gutta com 18% e 25% 

de radiopacificador biomodula negativamente a viabilidade celular de células de 

cultura primária de osteoblastos humanos. A utilização do Bio-Gutta como material 

obturador dos sistemas de canais radiculares em endodontia sugere desfavorável 

potencial referente à sua citotoxicidade em sua aplicação, embora outros parâmetros 

sejam sugeridos para melhores avaliações.  

Alterações no pH do meio biológico podem, através de dados preliminares, 

estar até certo ponto envolvidos no processo de citotoxicidade destes materiais, mas 

esta hipótese ainda carece de investigações posteriores. 
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