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Resumo 

CONCEIÇÃO, Luciana Domingues. Desenvolvimento de compósito fotoativado 
para aplicação em coberturas periodontais temporárias. 2012. 62f. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Universidade Federal 
de Pelotas, Pelotas. 

A aplicação de um material após a cirurgia periodontal é recomendada para reduzir 
o sangramento pós-operatório, proteger a área da ferida e evitar a formação 
excessiva de tecido de granulação. A tendência atual é o desenvolvimento de novos 
biomateriais para aplicação cirúrgica livres de eugenol. O objetivo do presente 
estudo foi desenvolver e caracterizar um material cirúrgico periodontal baseado em 
monômeros metacrilatos fotopolimerizável com formação de polímero de alta 
flexibilidade. Para isso, foi realizado um screening para se determinar a melhor 
fórmula baseada na facilidade de manuseio do material e considerando a utilização 
de Exothane 8™, canforoquinona, e partículas de sílica e quartzo. Três grupos foram 
testados; Gperio (Grupo cimento periodontal Periobond®, Dentsply); Gbar (Grupo 
cimento periodontal Barricaid®, Caulk, que serviu como grupo de referência 
comercial) e Gexp (Grupo do material experimental). Foi avaliado o desempenho 
físico-mecânico do compósito experimental e das referências comerciais: Periobond

®
 

e Barricaid® (grupos controle), através dos ensaios in vitro de resistência à tração 
(n=15) e sorção e solubilidade (n=10). Testes de citotoxidade (ensaio colorimétrico 
com MTT) e de genotoxicidade através do ensaio de micronúcleos (MN) em 
linhagem celular de fibroblastos de camundongo 3T3/NIH, foram realizados em 
triplicata, com o intuito de caracterizar a resposta biológica desses materiais. Teste 
microbiológico para avaliar a quantidade de bactérias viáveis de Enterococcus 
faecalis anaeróbicos, aeróbicos e micro-organismos totais.  Os dados obtidos foram 
submetidos ao método estatístico baseado no modelo de distribuição normal e 
igualdade de variância (ANOVA 1 via), considerando-se o valor de P<0,05 como 
estatisticamente significante. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significantes entre os valores medianos do Gexp e Gbar, em relação à resistência 
máxima a tração. Em relação à sorção houve diferença estatística entre Gperio e 
Gexp e entre Gperio e Gbar (P<0,001). Não houve diferença estatisticamente 
significante quando comparamos Gbar e Gexp. Em relação à solubilidade não houve 
diferença estatística entre os grupos. Em geral, os efeitos citotóxicos dos materiais 
foram dependentes do tempo de extração do eludato (24h, 48h e 7 dias). Foi 
encontrada diferença estatística no tempo de 24h entre Gexp e Gperio. No tempo de 
72h houve diferença entre Gexp e Gperio (P<0,001), tendo o primeiro melhor 

comportamento, da mesma forma entre Gbar e Gperio (P<0,001). Em 7 dias, houve 



 

 

diferença estatística entre Gbar e Gperio, tendo resultado de P<0,05. No teste de 
genotoxicidade não foi encontrada diferença estatística entre os grupos. No ensaio 
microbiológico não foi encontrada diferença estatística para E. faecalis anaeróbicos, 
E. faecalis aeróbicos ou micro-organismos totais. Concluímos que Gexp teve 
comportamento semelhante aos controles podendo ser utilizado como material para 
recobrimento de feridas cirúrgicas periodontais, sendo necessários mais estudos de 
fase pré-clínica e clínica.  

Palavras-chave: Materiais Dentários. Cimentos Periodontais. Citotoxidade. 
Genotoxidade. Resistência à tração. Sorção e solubilidade. Ensaio microbiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

CONCEIÇÃO, Luciana Domingues. Desenvolvimento de compósito fotoativado 
para aplicação em coberturas periodontais temporárias. 2012. 62f. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Universidade Federal 
de Pelotas, Pelotas. 

The application of a material after periodontal surgery is recommended to reduce 
postoperative bleeding, to protect the wound area and to avoid the formation of 
excessive granulation tissue. The current trend is the development of new 
biomaterials eugenol-free for surgical application. The aim of this study was to 
develop and characterize a periodontal dressing based on photopolymerizable 
methacrylate monomers. For this purpose, a screening was made to determine the 
best formulation based on the ease of handling and the use of Exothane 8™, 
camphorquinone, silica and quartz particles. Three groups were tested: Gperio 
(Group of periodontal dressing Periobond®, Dentsply); Gbar (Group of periodontal 
dressing Barricaid®, Caulk), which served as the reference group and Gexp (Group 
of experimental material). The physical-mechanical performance of the experimental 
composite and the commercial references Periobond® and Barricaid® (control 
group) were tested using in vitro tests of tensile strength (n = 15) and sorption and 
solubility (n = 10). Cytotoxicity (MTT colorimetric assay) and genotoxicity by 
micronuclei (MN) tests were performed in a cell lineage of mouse fibroblasts 
3T3/NIH, in triplicate, in order to characterize the biological response of these 
materials. Microbiological test assess the amount of viable bacteria of Enterococcus 
faecalis anaerobic and aerobic and total microorganisms. Data were subjected to 
statistical analysis based on the model of normal distribution and equal variance 
One-Way ANOVA, considering the value of P<0.05 as statistically significant. There 
were no statistically significant differences between the median values of Gexp and 
Gbar, for ultimate tensile strength. Regarding the sorption there was statistical 
difference between Gperio and Gexp and between Gperio and Gbar (P=<0.001). 
There was no difference when comparing Gbar and Gexp. The solubility showed no 
statistical difference between groups. In general, the cytotoxic effects of the materials 
were time dependent according to eluate extraction periods (24h, 48h and 7 days). 
No statistical difference at 24h between Gexp and Gperio. At 72h, differences were 
observed between Gexp and Gperio (P<0.001) with Gexp showing the best results. 
Similar results were seen between Gbar and Gperio (P<0.001). At 7 days, statistical 
difference was observed between Gbar and Gperio (P<0.05). In genotoxicity test no 
difference was found among the groups. In microbiological assay no statistical 
difference was found for E. faecalis anaerobic, E. faecalis aerobic and for total 
microorganisms. We conclude that Gexp experienced similar behavior to the 



 

 

commercial samples and can be possibly used as a periodontal dressing; however, 
more studies are needed at pre-clinical and clinical levels. 

Keywords: Dental Materials. Periodontal Dressing. Cytotoxicity. Genotoxicity. Tensile 
Strength. Sorption and Solubility. Microbiological Assay. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Devido à exposição de áreas cruentas após cirurgias é recomendada a 

utilização de um cimento cirúrgico a fim de reduzir o sangramento pós-operatório, 

proteger a área da ferida, proporcionar maior conforto para o paciente e evitar a 

formação excessiva de tecido de granulação. Basicamente os materiais 

odontológicos recomendados para recobrimentos gengivais podem ser classificados 

de acordo com o tipo de reação de presa dos tipos ácido-base ou polimerização. Os 

cimentos cirúrgicos periodontais (CCP) com presa tipo ácido-base, são classificados 

como produtos à base de eugenol e livres de eugenol. Materiais contendo eugenol 

têm sido utilizados ao longo dos anos, mas podem causar mais reações alérgicas 

(BARKIN; BOYD; COHEN, 1984), inflamação, atraso na cicatrização, necrose do 

tecido (KOZAM; MANTELL, 1978) e inibição da proliferação de fibroblastos (EBER et 

al., 1989).  

Nesse propósito é importante que os constituintes químicos dos cimentos 

periodontias não causem danos aos tecidos orais e possuam propriedades físicas 

como, maior estabilidade dimensional, flexibilidade, adesão, elasticidade e baixa 

viscosidade facilitando o desempenho clínico e manipulação com luvas de 

procedimento (RUBINOFF; GREENER; ROBINSON, 1986). 

O cimento cirúrgico deve ter tempo de trabalho e tempo de presa compatível 

com o tipo de aplicação clínica, permitindo a sua manipulação e aplicação em tempo 

hábil. Adicionalmente, os CCP devem produzir uma superfície lisa e não ser irritante 

à mucosa, conservar a flexibilidade para suportar distorção e deslocamento, 

entretanto sem fraturar, possuir boas propriedades adesivas aos tecidos dentais e 

ter estabilidade dimensional suficiente para prevenir a infiltração de saliva e o 

acúmulo de placa (RUBINOFF; GREENER; ROBINSON, 1986). Além disso, o 
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cimento cirúrgico deve inibir o crescimento bacteriano sobre a superfície da ferida, 

não induzir reações alérgicas e finalmente possuir sabor aceitável. Frente aos 

requisitos para um bom desempenho clínico dos cimentos cirúrgicos, nota-se o 

lançamento frequente de novos produtos no mercado com marcas e composições 

diferentes. Isto revela a necessidade cada vez maior de estudos a seu respeito, para 

saber o que está sendo usado, ou se a proteção pode reduzir o desconforto pós-

operatório, normalmente experimentado pelo paciente nesse período. 

Muitos estudos têm mostrado apenas testes com cimentos tipo ácido-base, 

contendo eugenol e livres de eugenol. Recentemente, formulações a base de 

monômeros foram introduzidas no mercado e estes materiais podem ter na sua 

composição resinas acrílicas e dimetacrilato de uretano em alternativa ao eugenol  

(ALPAR et al., 1999). Muitas vantagens a respeito do seu manejo clínico, 

propriedade hemostática, redução da dor pós-operatória, estimulação na 

cicatrização e inibição do crescimento bacteriano tem sido relatadas. (SACHS et al., 

1984). Para facilitar a adesão aos tecidos em ambiente úmido, os adesivos químicos 

a base de cianocrilatos tem mostrado sua aplicação nos materiais para recobrimento 

de feridas.  

Na última década, um cimento cirúrgico periodontal fotopolimerizável foi 

desenvolvido (Barricaid®, L.D. Caulk, Milford, Delaware, EUA). Trata-se de um 

compósito de baixa viscosidade e pegajosidade, a base de um poliéter de uretano 

dimetacrilato, sílica silanizada como carga inorgânica, fotoiniciador VLC, 

aceleradores de polimerização, estabilizante e corante. Sua apresentação é em 

forma de seringa opaca para aplicação direta. Após a fotopolimerização apresenta 

consistência borrachóide e baixa solubilidade (PETELIN et al., 2004). Indicado como 

biomaterial para recobrimento gengival de contato temporário, esse material 

apresenta uma grande conveniência durante a aplicação, uma vez que não 

necessita da mistura de pastas e tem um controle de tempo de trabalho e presa 

determinados pela ativação por luz visível, comum aos materiais odontológicos 

fotopolimerizáveis. O aspecto final do material polimerizado é uma consistência que 

se assemelha a materiais de moldagem elastoméricos, como o polivinilsiloxano de 

média viscosidade, o que favorece a aplicação pós-cirúrgica. Adicionalmente o 

aspecto róseo e o sabor atenuado é um fator estético favorável ao paciente se 
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comparado aos tradicionais cimentos à base de óxido de zinco e eugenol para a 

finalidade de aplicação periodontal temporária, a que o material se destina.  

Contudo, apesar das vantagens apresentadas por compósitos temporários 

para recobrimento gengival uma das principais preocupações acerca desses novos 

materiais diz respeito à biocompatibilidade que estas composições poliméricas sobre 

o tecido conjuntivo. Estudos in vitro evidenciam a liberação de monômeros na 

cavidade oral em formulações semelhantes de materiais resinosos utilizados nos 

materiais restauradores (HANKS et al., 1988) e dos sistemas de união. Após a 

degradação hidrolítica dos polímeros em ambiente bucal e em contato com os 

tecidos moles, a quantidade de monômeros liberados pode variar de microgramas a 

miligramas (SPAGNUOLO et al., 2006) e este fato tem sido reportado como principal 

fator responsável pelos eventos de citotoxidade e eventos metabólicos como 

sensibilidade pós-operatória. 

Atualmente, não se sabe o quanto de citotoxicidade observada in vivo é 

causada pelos materiais restauradores e o quanto é causada pelos produtos da 

placa bacteriana que se acumulam nos dentes e nas restaurações (CRAIG; 

POWERS, 2004) 

Ainda não existem muitas informações sobre os efeitos biológicos nos 

tecidos orais do cimento fotopolimerizável Barricaid®. Um estudo histológico em 

animais não mostrou diferença entre os produtos testados, indicando que não há 

contraindicações para sua aplicação após cirurgia periodontal. (SMEEKENS; 

MALTHA; RENGGLI, 1992). Outro estudo mostrou propriedades físicas superiores 

dos cimentos fotopolimerizaveis em comparação aos cimentos convencionais em se 

tratando da presa química (VON FRAUNHOFER; ARGYROPOULOS, 1992). 

Mesmo considerando as questões relacionadas à biocompatibilidade e 

diante das vantagens em termos de manipulação, estética e tempo de aplicação, e 

controle de tempo de trabalho/presa os esforços para desenvolvimento de novos 

materiais são estratégicos.  

Com a introdução no mercado em 2011 de elastômeros chamados de 

Exothanes considerados de comportamento elastoméricos, tornou-se viável o 

desenvolvimento de novos polímeros de baixo módulo de elasticidade e com 

consistência apropriada para aplicações como recobrimento gengival. Frente à 
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possibilidade de desenvolvimento de novos biomateriais utilizando a estratégia de 

redução de monômeros diluentes como HEMA e UDMA em detrimento a utilização 

de surfactantes e monômeros da classe dos Exothanes tornam viáveis novos 

estudos. Nos projetos de desenvolvimento deve ser realizada caracterização inicial 

através de ensaios mecânicos e testes biológicos de novos biomateriais compósitos 

para aplicação de recobrimento gengival a fim de se verificar a viabilidade de novas 

formulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  OBJETIVOS 

2.1 Geral 

O objetivo do presente estudo foi desenvolver um compósito resinoso 

fotoativado biocompatível baseado em elastômeros Exothane™ para aplicação 

cirúrgica periodontal.  

2.2 Específicos 

1. Desenvolver uma formulação nova de cimento cirúrgico periodontal 

baseado nos novos elastômeros Exothane™; 

2. Avaliar a compatibilidade celular de cimentos comerciais e compará-los 

aos do novo cimento; 

3. Avaliar as propriedades mecânicas de cimentos comerciais e compará-los 

aos do novo cimento. 

4. Avaliar propriedade microbiológica de atividade antimicrobiana e comparar 

com o novo cimento. 

 

2.3 Hipótese 

 

A hipótese nula a ser testada é que o material experimental não apresentará 

diferenças significantes em relação ao material referencia comercial (Barricaid®, L.D. 

Caulk, Milford, Delaware, EUA) referente à resistência à tração, sorção e 

solubilidade, citotoxidade, genotoxicidade e ensaio de biofilme. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ward (1929) foi o primeiro pesquisador a introduzir o uso de cimentos 

periodontais em 1923. Este material era chamado de Wondrpak® que originalmente 

continha óxido de zinco e eugenol (ZOE), álcool, óleo de pinho e fibras de amianto e 

deveria ser utilizado ao redor dos dentes após a cirurgia periodontal. Tinha o 

propósito de cobrir e proteger a área submetida à cirurgia, esplintar dentes e tecidos 

moles, imobilizar áreas lesionadas, dessensibilizar dentes e promover conforto ao 

paciente. 

Em relação à aplicação do cimento cirúrgico, diversos autores sugeriram 

usos como: recobrir e proteger áreas cirúrgicas (BERNIER; KAPLAN, 1947), 

controlar o sangramento e desconforto pós-operatório (BLANQUIE, 1962), manter o 

retalho suturado em posição ou imobilizar um enxerto gengival dissipando forças do 

lábio e mucosa gengival na área cirúrgica. (BAER; SUMNER; MILLER, 1969) 

Em sequência, foram adicionadas outras substancias para produzir 

propriedades físicas e químicas diferentes, incluindo ácido tânico para aumentar a 

hemostasia (BOX; HAM, 1943), formaldeído para cauterização química (ORBAN, 

1943) e corticoesteróides para diminuir a inflamação (SAAD; SWENSON, 1965).  

Amianto e ácido tânico foram eliminados das formulações devido aos efeitos 

sistêmicos. O amianto pode causar mesotelioma (neoplasia maligna primária da 

pleura) e câncer de pulmão (DYER, 1967). O ácido tânico pode causar danos graves 

no fígado se for absorvido sistemicamente (COUNCIL, 1977). 

Watts e Combe (1982), em uma revisão bibliográfica sobre aplicações dos 

cimentos cirúrgicos, avaliaram o uso físico após cirurgia periodontal, e terapêutico 

com ou sem cirurgia. Concluiu que a proteção da ferida, conforto, algum grau de 
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hemostasia e estabilidade do tecido são considerados efeitos desejáveis de um 

cimento cirúrgico e, ainda, que certos materiais devem ser excluídos por serem 

tóxicos ou terem outros efeitos colaterais. Não há uma indicação definitiva sobre o 

uso de agentes biológicos e que são necessárias mais pesquisas sobre os aspectos 

químicos e físicos desses materiais.  

Antes de sua aplicação clínica, os materiais baseados em monômeros 

devem ser cuidadosamente investigados em relação à sua biocompatibilidade por 

meio de vários testes padronizados. Autian (1974) fez uma abordagem estruturada e 

sugeriu três etapas: testes de triagem (não específicos), testes de toxicidade em 

animais (específico) e estudos clínicos em seres humanos. 

 

3.1  Biocompatibilidade dos constituintes dos cimentos cirúrgicos periodontais 

 

A Organização Internacional para Padronização na seção “avaliação 

biológica de dispositivos médicos” (1997), inclui diretrizes para preparação de 

amostras, testes de citotoxicidade, genotoxidade, carcinogenicidade e toxidade 

reprodutiva, assim como testes para avaliar reações locais após implantação, 

irritação, sensibilização e toxicidade sistêmica. Além disso, avaliação clinica e pré-

clínica, bem como analise e gestão de risco (SCHMALZ, 1997). 

A biocompatibilidade é definida formalmente como a capacidade de um 

material extrair uma resposta biológica apropriada numa certa aplicação no corpo 

(CRAIG; POWERS, 2004). Ela depende das condições do hospedeiro, das 

propriedades do material e do contexto em que o material é usado (ANUSAVICE, 

2005). 

Haugen e Mjor (1979) estudaram a resposta óssea de três cimentos 

periodontais (Coe-Pack, Peripac e Wondrpak) que foram implantados em 

subcutâneo de ratos em contato íntimo com o periósteo e sem periósteo (osso 

desnudo) por um período de 3, 7, 14, 30 e 90 dias. Danos em osteócitos foram 

relatados em todos os níveis conforme o tempo de exposição ao produto. Embora 

não tenham ocorrido reabsorções ósseas, houve um defeito em sua formação. 

Quando o Wondrpak foi utilizado por 3 dias, removido e deixado cicatrizar por 30 

dias, observou-se lacunas ósseas e o reparo do defeito foi retardado ou ausente.  
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As proporções exatas dos constituintes dos cimentos cirúrgicos comerciais 

são segredos, mas suas formulações são conhecidas (SACHS et al., 1984). 

Diversas fórmulas com óxido de zinco e eugenol foram bem documentadas. Eles 

contêm de 40 a 50% de eugenol e isto tem sido relatado como causa de necrose 

tecidual e atraso na cicatrização (KOZAM; MANTELL, 1978) (HAUGEN, 1980; 

HAUGEN; MJOR, 1979) (COLEMAN, 1962) reação inflamatória e alérgica (KOCH et 

al., 1973). Em relação à biocompatibilidade, Barkin (1984) avaliou o uso do eugenol 

nas formulações. O autor relata que o eugenol é amplamente utilizado por dentistas 

e incorporado em muitos produtos odontológicos. Apesar disso, não é incomum 

ocorrer dermatite de contato e reações alérgicas graves são extremamente raras.  

Coe-Pak, um cimento cirúrgico popularmente utilizado, consiste em um 

sistema pasta-pasta, uma contendo óxido de zinco, um óleo (para plasticidade), uma 

goma (para coesividade) e lorotidol (fungicida) (SMITH, 1970). A outra pasta 

consiste de um líquido de ácidos graxos de coco, espessado com colofônia e 

clorotimol (agente bacteriostático). Os agentes antimicrobianos foram reduzidos 

devido a relatos de irritação tecidual. (PERSSON; THILANDER, 1968) 

Alpar et al. (1999) investigaram a citocompatibilidade de vários cimentos 

cirúrgicos periodontais (Coe-Pak, Voco pac e Barricaid®) em culturas de fibroblastos 

gengivais humanos, osteoblastos derivado de osso alveolar e fibroblastos de 

camundongos 3T3/NIH. Concluiu que o cimento Barricaid é extremamente 

citocompatível, enquanto que todos os outros materiais revelaram moderados ou 

severos efeitos citotóxicos de acordo com os tipos de células. 

Gilbert, Lloyd e Scrimgeour (1994) estudaram o efeito que o CCP baseado 

em resina de uretano dimetacrilato completa e parcialmente fotopolimerizado 

apresentava sobre células imortalizadas Henrietta Lacks (HeLa) e fibroblastos in 

vitro. Materiais completamente fotopolimerizados não apresentaram efeito em 

qualquer tipo de célula. Já o material não totalmente fotopolimerizado produz uma 

zona circundante de inibição do crescimento e morte celular em contato direto. Essa 

inibição é causada pela liberação de substancias tóxicas para a célula. No entanto 

essa inibição é superada em 5 dias. Sugere-se que monômeros residuais livres em 

contato direto com um sítio de cicatrização gengival pode retardar a reparação 

rápida. Concluiu que o aumento da exposição à luz do fotopolimerizador poderá 
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evitar ou minimizar a presença de material parcialmente fotopolimerizado e, assim, o 

material completamente fotopolimerizado será compatível com as células. 

Petelin et al. (2004) estudaram histologicamente em fibroblastos a 

proliferação e sobrevivência em cães dos cimentos comerciais disponíveis sem 

eugenol (Peripac, Barricaid®, Fittydent, Reso-Pac and Myzotect-tincture). A avaliação 

histológica dos tecidos gengivais demostrou que as feridas cobertas pelo cimento 

Reso-Pac mostraram melhor epitelização e vascularização e menos reação 

inflamatória nos primeiros 4 dias. Em período superior, os parâmetros foram 

similares às feridas cobertas pelo cimento Barricaid®. Os presentes resultados 

indicaram que o cimento Peripac e Myzotect-tincture mostraram ser mais citotóxicos 

para fibroblastos in vitro.  

Smeekens, Maltha, e Renggli (1992), em um estudo histológico em animal, 

avaliaram a resposta tecidual de áreas cirúrgicas cobertas por 7 dias pelos cimentos 

Barricaid® (sem eugenol) e Wondrpak (contendo eugenol) e carboxi-metil-celulose 

como controle.  Um grupo foi estudado imediatamente a remoção do cimento da 

ferida. Em outro grupo o processo de cura foi mantido por mais uma semana. Os 

resultados após 7 dias indicaram reação inflamatória aguda sem diferença 

significativa entre os dois cimentos. Após 4 dias não foram encontradas diferenças 

significativas entre os materiais teste e controle. De um ponto de vista biológico, os 

achados não sugerem contraindicação para a aplicação dos produtos 

fotopolimerizáveis após cirurgia periodontal. 

Eber et al. (1989) testaram in vitro os efeitos de dois cimentos a base de 

eugenol e dois sem eugenol em cultura de fibroblastos humanos. Estes extratos 

ficaram em contato com as células por 24, 48 e 72h. Utilizando esta linhagem 

celular, concluiu-se que os cimentos que contêm eugenol inibem a proliferação de 

fibroblastos em maior extensão do que os que não contêm eugenol. 

Jorkend e Skoglund (1990), em um estudo randomizado, examinaram a 

incidência de dor pós-operatória após gengivectomia utilizando um cimento que não 

continha eugenol (Coe-pack) e dois que continham eugenol (Wondrpak e Nobetec) 

em um período de 5 dias. Concluiu que a dor foi estatisticamente significante com a 

aplicação do cimento Coe-pack comparando com os outros dois. 
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Em relação a materiais odontológicos baseados em resina composta 

existem poucos estudos a respeito de sua biocompatibilidade. O grau de conversão 

dos polímeros é um aspecto importante na biocompatibilidade de uma restauração 

de resina composta. Após a polimerização, monômeros livres e outros aditivos são 

extraídos por solventes como, por exemplo, a saliva e/ou componentes da dieta 

especialmente durante as primeiras 24h. Assim, ao longo do tempo, substâncias 

podem ser geradas por erosão ou degradação (FERRACANE, 1994; GEURTSEN et 

al., 1998). 

É descrito por Pearson e Longman (1989) que estereases salivares podem 

degradar as superfícies de resinas compostas e podem resultar em liberação de 

metacrilatos. A natureza da matriz monomérica pode influenciar a liberação desses 

componentes como compósitos baseados em UDMA = urethane dimethacrylate; 1,6-

bis (methacrylyloxy-2-ethoxycarbonylamino)-trimethylhexaneI se mostram menos 

solúvel que materiais que contém Bis-GMA ("Bowen monomer", bisphenol-A-glycidyl 

methacrylate)  

Estudos mostram que resinas compostas modernas contém uma variedade 

de monômeros e aditivos. Spahl, Budzikiewicz e Geurtsen (1998) investigaram a 

composição de 10 produtos e acharam 67 diferentes ingredientes orgânicos. Por 

causa dessa complexa composição química e da incompleta conversão de 

monômeros em polímeros, muitas substâncias podem ser liberadas nos tecidos 

adjacentes às restaurações e na cavidade oral (FERRACANE, 1994). Essas 

substâncias liberadas podem causar efeitos adversos locais e sistêmicos 

(GEURTSEN et al., 1998). 

 

3.2 Características físicas, químicas e mecânicas dos constituintes dos cimentos 

cirúrgicos periodontais 

 

A sorção em água de um material representa a quantidade de água 

adsorvida na superfície e absorvida para dentro do corpo do material durante sua 

imersão em água, confecção ou enquanto a restauração está em uso. Por sua vez, a 

solubilidade em água de um material pode ser conceituada como a liberação de 

seus componentes para fora do material, também chamada de fração solúvel 
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(CRAIG; POWERS, 2004). Os fenômenos de sorção e solubilidade podem ser 

precursores de uma variedade de processos químicos e físicos que acarretam em 

efeitos deletérios na estrutura do material polimérico podendo comprometer seu 

desempenho clínico (FERRACANE, 2006). 

Diversos são os fatores que influenciam nos fenômenos da sorção e 

solubilidade. Uma delas é a hidrofilicidade, a qual depende da quantidade de grupos 

polares na molécula de um material como éster e/ou hidroxila e éter e/ou uretano, 

tornando o material propenso à sorção de água. Contudo, a água tem sido utilizada 

como solvente universal para a avaliação deste fenômeno e, por isso, a 

hidrofilicidade é considerada um fator importante nessa análise.  

Segundo Ferracane (2006), todos os materiais dentários, em alguma 

extensão, são solúveis e capazes de dissolverem-se em água, e isso pode 

desencadear várias mudanças dimensionais e alterações químicas na sua estrutura 

(efeitos higroscópicos e hidrolíticos). 

Resistência à tração é uma propriedade física que mostra a resistência 

coesiva máxima à força de tração de um material (NAYIF et al., 2007). Ela é 

calcudaquando  a carga máxima é dividida pela espessura do espécime, e a unidade 

é MPa. (CRAIG; POWERS, 2004). 

Em relação às propriedades físicas, os CCP têm um efeito perceptível no 

seu desempenho clínico especialmente em relação à adaptação a área da ferida 

(SACHS et al., 1984).  

Gjerdet e Haugen (1977) mediram mudanças na dimensão linear de 

amostras preparadas frescas de Coe-Pak, Peripac and Wondrpak. Peripac expandiu 

enquanto os outros cimentos contraíram e concluíram que a expansão do Peripac 

pode movimentar o curativo do local da ferida e irritar os tecidos. 

Haugen, Espevik e Mjor (1979) testaram as propriedades adesivas do Coe-

Pak, Peripac and Wondrpak na superfície dentária e tecidos. Coe-Pak exibiu melhor 

adesão do que o Wondrpak, e Peripac não mostrou nenhuma força adesiva. 

Contudo, nenhum dos cimentos cirúrgicos mostrou adesão suficiente para retenção 

e concluiu-se que o travamento mecânico na região interproximal dos dentes foi 

necessário para manter os cimentos em posição. 
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Quando a viscosidade do Coe-Pak, Peripac e Wondrpak foi testada, nenhum 

dos cimentos exibiu viscosidade ideal durante a manipulação e adaptação. Isto se 

mostrou ser uma desvantagem clínica (WATTS; COMBE, 1982). Na prática clínica 

percebe-se que a viscosidade aumentada desses materiais dificulta sua 

manipulação. 

 

3.2  Elastômeros Exothane™ 

 

Testes prévios, divulgados pelo fabricante, revelaram que os novos 

elastômeros Exothane™ mostraram propriedades mecânicas superiores no que se 

refere à tenacidade, dureza, cor, resistência à tração e alongamento. Testes 

adicionais confirmaram que esses materiais também possuem baixa contração 

volumétrica, baixa tensão de contração e alta taxa de conversão. 

Esses elastômeros apresentam conversão de mais de 90% minimizando o 

estresse de contração de polimerização. Os padrões utilizados em comparação não 

conseguiram alcançar 75% de grau de conversão e teve cinco vezes mais estresse 

de contração de polimerização.  

A tab. 1 apresenta um resumo dos resultados dos testes atuais sobre os 

elastômeros Exothane™. Esses resultados demostram a singularidade desta linha 

de produtos em comparação com os monômeros padrões. O grau de conversão foi 

consistentemente mais elevado do que o UDMA e BisGMA: TEGDMA. Tanto a 

contração volumétrica como a tensão de contração também foram mais baixos do 

que os dos padrões.  
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Tabela 1 – Resultados dos testes atuais sobre os elastômeros Exothane™. 
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Exothane 9 
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1
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Exothane 32 

X-894-000 
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BisGMA: 

TEGDMA 

Blend (70:30) 

0.989 71.7 7.1 1.8 
7

72 

4
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6

6.21 

0

0.41 

 (ESSTECH INc., 2012) 

 

3.2  Características microbiológicas 

 

Biofilme, por definição, é uma matriz fechada de comunidades microbianas 

não calcificadas nas quais as células aderem umas as outras e/ou a superfícies ou 

interfaces por meio de matriz orgânica constituída por polímeros bacterianos e 

substâncias da saliva e dieta do paciente (COSTERTON et al., 1995).   

A produção de polímeros extracelulares (PEC) dificulta a eliminação do 

biofilme da superfície de dentes naturais, próteses, cimentos cirúrgicos, entre outros. 

Os PECs aumentam em 10 a 1000 vezes a resistência da comunidade bacteriana a 
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agentes antimicrobianos como a clorexidina, utilizada no pós-operatório de cirurgias 

bucais uma vez que a limpeza mecânica não é possível (HANNIG et al., 2004). 

A organização desse biofilme permite a agregação de bactérias gram-

negativas as quais contêm em sua superfície lipopolissacarídeos (LPS). A 

endotoxina LPS é capaz de induzir processos inflamatórios nos tecidos periodontais 

independente da viabilidade bacteriana (MARTINHO et al., 2010). A presença de 

inflamatório através de citocinas inflamatórias retarda o processo de cicatrização 

(DICKINSON et al., 2011). O atraso na cicatrização ocorre, pois o fator de 

crescimento epidermal tem expressão reduzida quando os fibroblastos são expostos 

a bactérias orais como a Porphyromonas gingivalis (QUINCHIA-RIOS et al., 2008)  

 Dessa forma, a superfície de um cimento cirúrgico deve evitar ao máximo a 

adesão e proliferação bacteriana, uma vez que a higienização mecânica por meio de 

escovação não é possível e os enxaguatórios bucais não penetram em toda 

profundidade do biofilme e entre o cimento e a ferida cirúrgica. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os ensaios mecânicos foram realizados no Laboratório Centro de Controle e 

Desenvolvimento de Biomateriais (CDC-BIO), os ensaios biológicos no Laboratório 

NCT-BIO e o ensaio microbiológico no Laboratório de Microbiologia, da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Para as análises estatísticas foi 

utilizado o software SigmaStat® (Versão 3.5, Systat Software Inc., Port Richmond, 

CA, USA) e considerado estatisticamente significativo o valor p<0,05. 

 

4.1 Formulações do compósito  

 

Os reagentes analíticos (Labsynth® Produtos para Laboratório Ltda., 

Diadema, SP, Brasil) empregados no presente estudo estão disponíveis no CDC-

BIO, da Faculdade de Odontologia da UFPel. A proporção em massa dos produtos 

experimentais foi realizada, isotermicamente a 23° ± 1°C e umidade relativa de 70%, 

em balança analítica de precisão (AW220D; Shimadzu, Japão). 

Para a manipulação do cimento experimental foram testados os 

componentes listados na tab. 2. 
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Tabela 2 – Materiais utilizados nas formulações do compósito experimental. 

 

Monomeros Fotoiniciadores Cargas Outros Lote 

EXOTHANE 8 

(Esstech Inc., 

Essington, PA, 

USA). 

Canforoquinona  

(CQ) (Esstech Inc). 

amina etil-4-

dimetilaminobenzoato 

(EDAB) 

Partículas de sílica 

silanizadas (7nm, 

Aerosil 380, 

Degussa,Germany) 

Partículas 

de Quartzo 

8:758-

27 

 
A tab. 3 relaciona os materiais utilizados como referência comercial 

(controles) 

 

Tabela 3 – Materiais comerciais utilizados como controle comercial. 
 

Materiais Componentes Fabricantes Lote 

Barricaid® Gel: resina, poliéter, uretano 

dimetacrilato, sílica silanizada, 

fotoiniciador, acelerador, estabilizador 

e corante. 

Milford, 

Delaware, 

EUA 

100721 

Periobond® Base: breu/colofônia, 

celulose, espessante e ceras 

naturais, ácido graxo coco, clorotimol 

(antibacteriano), acetato de zinco, 

álcool desnaturado, metanol, 

petrolatum, lorothidol (antifúngico). 

Acelerador: óxido de zinco, óleo 

vegetal, óleo mineral, clorotimol, 

sílica, óxido de magnésio, resina 

sintética, cumarina 

Denstply, 

Petrópolis, 

RJ, Brasil 

126274B 
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4.2  Preparo dos corpos de prova (CP) 

   

Para todos os ensaios, exceto resistência à tração, os corpos de prova (CP) 

de cada produto foram confeccionados em matriz metálica circular com 1mm de 

espessura e 5,5mm de diâmetro (Fig. 1). Para o preparo dos CP do compósito 

experimental e do Barricaid®, foi colocada sobre o material uma tira de poliéster e 

fotopolimerizados (Radii Cal SDI, São Paulo, SP, Brasil) sob uma irradiância 690 

mW/cm², com tempo de exposição de 30 segundos de cada lado. A distância entre a 

fonte de luz e a matriz foi padronizada em 1cm. Para o cimento Periobond® de presa 

química, foram dispensadas partes iguais da pasta base e catalisadora e misturadas 

para obtenção de uma pasta homogênea, de acordo com as instruções do 

fabricante, e em seguida incluída na matriz metálica isolada com vaselina sólida, 

para confecção de cada CP.  

 

 

 
 

Figura 1 - Matriz metálica utilizada para a confecção 
dos corpos de prova. 

Para o ensaio de resistência à tração os CP de 6mm confeccionados 

utilizando uma matriz metálica de com uma área de constrição de 1,0mm2 e 

fotopolimerizados por 30s em ambos os lados. Todos os corpos de prova para os 

testes biológicos foram esterilizados por 25 kilograys (kGy) de radiação gama e 

confeccionados com controle de temperatura e umidade relativa em fonte emissora 

de Cobalto 60, no Serviço de Radioterapia, Centro Regional de Oncologia, 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
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4.3  Ensaios físicos – mecânicos 

 

4.3.1 Ensaio de resistência à tração 

 

Para este teste, apenas foram utilizadas amostras do cimento experimental e 

Barricaid® e amostras do cimento experimental (já explicados no item 4.2), devido à 

impossibilidade de confecção de CP deste tipo com o cimento de presa química 

Periobond. Antes de realizar o ensaio, os corpos foram imersos em água deionizada 

e armazenados em uma estufa a 37°C por 24h.  

Foi utilizado o dispositivo metálico específico para este teste (Fig. 2 e 3), 

acoplado a uma máquina de ensaio mecânico EMIC DL-500 (EMIC, São José dos 

Pinhais, PR) com adaptação de célula de carga de 100 Newtons. As amostras foram 

medidas através de paquímetro digital com precisão de 0,01mm, na área de 

constrição de 1,0 (±0,2)mm2, em altura e largura e fixadas no dispositivo de tração 

por intermédio de adesivo a base de cianocrilato (Superbonder Gel, Loctite, SP, 

Brasil) e acelerador de presa (Flashtec, NHP Co. Inc Lowell, MA, USA), de modo a 

posicionar a constrição do corpo de prova paralela ao longo eixo de carregamento 

de tração. 

 

  

Figura 2 e 3 – Montagem de corpo de prova em dispositivo de tração 
em pequenas escala para registro da resistência coesiva 
máxima à tração (MPa). 
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Em seguida o dispositivo foi acoplado à máquina de ensaios universal e feito 

o carregamento de tração com velocidade de 0,5mm/minuto, até a fratura da 

amostra. No momento da fratura os dados foram coletados para posterior análise. 

Os valores finais de resistência à tração foram calculados dividindo-se os valores de 

resistência de ruptura pela área das secções transversais das amostras, 

determinando a resistência máxima (MPa). 

 

4.3.1.1 Análise estatística 

 

As comparações entre os grupos foram realizadas através do teste 

estatístico de Mann-Whitney, em nível de 5% (p<0,05). 

 

4.3.2 Teste de Sorção e Solubilidade 

 

Para avaliação dos fenômenos de sorção e solubilidade foram preparados 

espécimes conforme já explicado no item 4.1 e foram baseadas nas especificações 

de International Standards Organization (ISO): 4049: 2000 (exceto para a dimensão 

dos espécimes). As análises foram feitas em duplicata e houve repetibilidade e 

reprodutibilidade. 

 Os espécimes foram pesados em uma balança analítica digital (AW220D; 

Shimadzu, Japão) com precisão de 0,00001g e levados ao dessecador com sílica 

gel a 37°C (Fig. 4) em tubos para microcentrífuga. Diariamente foram feitas 

pesagens até estabilização de massa seca (variação menor que 0,1mg). Os valores 

estáveis obtidos são denominados m1. Após obtenção de m1, foram realizadas 

duas mensurações de diâmetro e cinco mensurações de espessura utilizando um 

parquímetro digital (Mitutoio, Tokio, Japão, 0.01mm precisão). Esses dados foram 

usados para obtenção de diâmetro médio (Dm) e espessura média (h). Com os 

valores médios foi realizado o cálculo de raio: R: Dm/2 e então, o calculo para 

obtenção de volume V =  R²h que posteriormente foram utilizados para cálculos de 

sorção e solubilidade. 
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Figura 4 – Dessecador contendo 
sílica a 37°C. 

 
Após os CP foram armazenados em água deionizada por 7 dias. Depois 

desse período os espécimes tiveram novamente suas massas mensuradas, obtendo 

assim os valores de massa úmida (m2). Para obtenção de m3, os espécimes foram 

levados novamente ao dessecador com sílica gel a 37°C e pesados diariamente até 

estabilização de massa. No momento em que a variação de massa for menor que 

0,1mg em 24hs são obtido os valores de m3.  

Logo após obtenção de m3 tivemos todos os dados necessários para efetuar 

os cálculos de sorção e solubilidade, sendo os valores expressos em µgmm-3. 

 

Sorção = (m2 - m3) 

              V 

 

Solubilidade = (m1 - m3) 

              V 

 

Onde m1= Massa seca, m2= Massa úmida, m3= Massa seca. 

 Os resultados foram submetidos à análise ANOVA 1 via e teste de 

Kruskall-Wallis (p <0,05). 

 

 

4.4  Ensaios biológicos 

 

4.4.1 Preparo do eludato 

Cada um dos materiais foi colocado em DMEM sem soro, em um volume de 

1mL cada, em tempos de 24h, 72h e 7 dias em tubos para microcentrífuga (Fig. 5)  
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(MODARESZADEH et al., 2010; YAN et al., 2010) para o condicionamento do meio 

(DAMAS et al., 2011). Imediatamente, no interior da capela de fluxo laminar, os CP 

de ambos os materiais serão removidos dos tubos, com auxílio de pinça clínica para 

algodão estéril (Golgran). Os eludatos obtidos foram congelados em freezer - 80ºC 

(Indrel/ IULT 335D) para posterior utilização nos testes de citotoxidade e 

genotoxidade (ALANEZI et al., 2010; GOMES-FILHO et al., 2009). 

 

 
Figura 5 – Corpo de 
prova imerso em 1mL de 
DMEM para formação do 
eludato teste 

 

 

 

4.4.2 Cultivo Celular 

Uma linhagem celular de 3T3/NIH (Banco de Células do Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) será utilizada no estudo. O meio de cultura celular utilizado foi DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 2% L-glutamina, penicilina 

(100U/mL) e estreptomicina (100mg/mL). A placa foi incubada em uma estufa de 

CO2 com controle de temperatura, em ambiente úmido a 37ºC, 95% de ar e 5% de 

CO2 por 24h de forma a permitir a adesão das células no fundo da placa de cultivo. 

 

4.4.3 Contagem Celular  

 

Conhecer o número de células nos frascos de cultivo antes dos 

experimentos de citotoxidade e genotoxidade tem a finalidade de dividir igualmente 
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as células por grupo. O número de células semeadas em cada poço foi de 2 x 104 

células de 200µL de DMEM acrescido de 10% SFB, para  a citotoxidade e 4 x 104 

células em 400µL de DMEM acrescido de 10% SFB, para a genotoxidade. 

Para a determinação desse número (contagem celular), as células foram 

lavadas duas vezes em PBS e ressuspensas do seu substrato utilizando 3mL de 

solução de tripsina a 0,25% em PBS e 1% de EDTA, para os frascos de cultivo de 

75cm2 por 5 minutos. Para neutralizar a ação da tripsina, foram adicionados, no 

mínimo, a mesma quantidade de DMEM, suplementado com 10% SFB.  De cada 

suspensão celular, 20µL foram dispensados em um tubo de ensaio com mais 20µL 

de azul de Trypan a 0,4%. Fora do fluxo laminar, uma gota dessa mistura foi 

colocada em um hemocitômetro (Câmara de Neubauer Espelhada Melhorada/ Labor 

Optik) e levado ao microscópio de fase invertido para realização da contagem. As 

células escurecidas com formato distorcido foram consideradas mortas, enquanto 

que as de aspecto brilhante e formato arredondado foram consideradas viáveis. 

Foram contados os quatro quadrantes das extremidades. O cálculo foi feito com 

base na fórmula onde o número total de células viáveis contadas nos quatro 

quadrantes foi multiplicado por 104 (fator de correção do hemocitômetro). Esse valor 

foi dividido pelo número de quadrados contados (nesse caso 4) e multiplicado pelo 

fator de diluição, que é a quantia do meio de cultura adicionado. A partir dessa 

fórmula obteremos a quantidade aproximada de células presentes em cada frasco. 

O número total de células presentes no frasco foi obtido através da equação 

abaixo: 

 

De acordo com a quantidade de células existentes foi adicionado 

DMEM/FBS suficiente a essa suspensão para obter-se a quantidade desejada de 

células por volume em cada poço. 
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4.4.4 Teste de citotoxidade 

4.3.4.1 Teste do metabolismo ou função celular (MTT) 

Alguns testes in vitro de biocompatibilidade usam a biossíntese ou a 

atividade enzimática das células para avaliar a resposta citotóxica e um teste 

enzimático comum para a citotoxicidade é o teste MTT. 

Este ensaio quantifica a atividade mitocondrial medindo-se a formação de 

cristais de formazan, produto formado pela redução de tetrazolio MTT, no nosso 

caso as células de fibroblastos (3T3). A redução de MTT ocorre principalmente na 

mitocôndria através da ação da succinato desidrogenase fornecendo então uma 

medida de função mitocondrial. Dentre as possibilidades de testes, de acordo com a 

Norma ISO: 10993-5 (1997) foi selecionado o teste por contato indireto empregando 

eludato. 

Os ensaios de citotoxidade foram feitos sempre em ambiente estéril, dentro 

da capela de fluxo laminar e foram usadas células 3T3/NIH. A suspensão das 

células foi plaqueada em uma concentração de 2 x 104 células por poço e 

distribuídas em placas de cultivo celular (ELISA/ Techno Plastic Products) de 96 

poços. Cada poço recebeu 200µL de DMEM suplementado com 10% de SFB e 1% 

de antibiótico. As placas foram então incubadas à 37ºC, em ar a 5% de CO2, por 24h 

com os fibroblastos 3T3/NIH, para promover a adesão celular ao fundo dos poços 

(FRESHNEY, 2000). Passado o período, os 200µL de meio foram removidos e logo 

adicionados 180µL dos meios condicionados pelos materiais experimentais, com 

adição de 20µl de SFB por poço, em contato com as células nas placas de 96 poços 

(ALANEZI et al., 2010; GOMES-FILHO et al., 2009). Após a adição do eludato a 

placa foi colocada por cinco minutos no agitador Shaker (Biomixer/ TS-2000A UDRL 

Shaker) para homogeneização dos meios condicionados. As células do experimento 

ficaram em contato com o meio teste por 24 horas na incubadora de CO2. Poços 

com DMEM sem a adição de células foram usados como controles brancos. 

 Após a remoção dos produtos teste, 20µL de MTT (sal tetrazolium [3-(4,5-

dimetltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolium brometo] (Sigma/Aldrich) diluído em 180µl de 

DMEM foi adicionados em cada poço sendo as placas incubadas em ambiente sem 

luminosidade por 4h à 37ºC (GOMES-FILHO et al., 2009). A solução contendo MTT 

diluído em DMEM foi aspirada e 200µL de dimetilsulfóxido (DMSO/ Synth) foram 

adicionados a cada poço e as placas novamente levadas à mesa agitadora a uma 
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velocidade de 150rpm por dez minutos para a solubilização dos cristais de formazan. 

Subsequentemente, a absorbância foi aferida usando o espectrofotômetro 

(Termoplate/TP-Reader) em um comprimento de onda de 540nm.  

Foram utilizados três poços da placa para cada material teste e para o 

controle, nos quais foram adicionadas células com o meio de cultura, não sendo 

realizada troca pelo meio condicionado.  

 

 

4.4.5 Teste de genotoxidade 

4.3.5.1 Teste de contagem de micronúcleos (MN) 

O ensaio usado foi o de micronúcleos (MN). Este teste identifica estruturas 

contendo DNA dentro do citoplasma da célula, fora do núcleo principal, o que 

caracteriza algum dano genético celular, após a coloração com a técnica de 

Feulgen. 

Este tipo de ensaio pode fornecer, através de simples critérios morfológicos, 

as seguintes medidas de genotoxicidade e citotoxicidade: quebra cromossômica, 

perda de cromossomo, rearranjo cromossómico, inibição da divisão celular, necrose 

e apoptose (FENECH, 2000). 

Os ensaios de genotoxidade foram feitos sempre em ambiente estéril, dentro 

da capela de fluxo laminar e usadas somente as células 3T3/NIH. As células foram 

semeadas em placas de 24 poços (Techno Plastic Products). Foram adicionadas 

lamínulas de vidro circular previamente esterilizada com 13mm de diâmetro (G13C 

Glasscyto), onde as células ficaram aderidas. Foi feita a contagem celular e em cada 

poço foram adicionadas 4x104 células em 400µl de meio de cultura (DMEM) com 

10% de SFB acrescido de antibiótico. As placas contendo as lamínulas e as células 

ficaram em repouso em atmosfera de 5% CO2, com 95% O2, a 37°C por 24h. 

Passado o período de incubação o meio foi substituído em três poços por 360µL do 

eludato formado pelo cimento experimental com adição de 40µL de SFB, outros três 

poços por 360µL do eludato do Barricaid, com adição de 40µL de SFB, outros três 

poços por 360µL do eludato do Periobond e nos outros três poços denominado 

grupo controle negativo serão adicionados 400µL de novo meio de cultivo (DMEM + 

10% SFB). Novamente a placa será levada a incubadora por mais 24h. 
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Passado o período de incubação, os meios foram sugados dos poços e a 

cada um foi adicionado 300µL de PBS por 10s, para lavagem das lamínulas. Fora da 

capela de fluxo laminar as células foram fixadas, dentro do próprio poço, com 300µL 

de solução constituída por três partes de metanol (Vetec) para uma parte de ácido 

acético (Synth) e imediatamente foram levadas ao freezer -20ºC (Consul 220) por 30 

minutos. O protocolo utilizado para fixação e coloração foi adaptado (FERNANDEZ 

et al., 2010). 

Após este período, o metanol/ácido acético foi removido dos poços e 

adicionado 1mL/poço de ácido clorídrico 1N, temperatura ambiente, por 1 minuto. 

Removido este, foi adicionado novamente 1mL/poço de ácido clorídrico 1N,  à 

temperatura de 63°C e levado à estufa de 60°C por 10 minutos. Após este período, 

será necessário resfriamento da placa à temperatura ambiente, por 10 minutos. Em 

seguida foi removido o ácido clorídrico e adicionado novamente o mesmo (HCl, 1N), 

por mais 5 minutos. Este foi removido e adicionado 1mL/poço de água deionizada, 

por 10 minutos (2 passagens de 5 minutos, cada).  As lamínulas secaram à 

temperatura ambiente.   

Inicia-se então a coloração com a Técnica de Feulgen, que consiste na 

coloração de todos os elementos celulares que contenham DNA que, após hidrólise 

ácida moderada, quando tratado pelo reagente de Schiff (ácido periódico de Schiff), 

dá lugar à formação de um produto que cora num tom de vermelho arroxeado. 

Esta técnica consiste na coloração com o reagente de Schiff, 1mL/poço, por 

duas horas e trinta minutos à temperatura ambiente, em ambiente escuro. Logo 

após, o reagente foi removido e as lamínulas cobertas por água tamponada por 4 

minutos, também em ambiente escuro. Então, foi realizada a lavagem em água 

deionizada e as lamínulas removidas do interior dos poços, identificadas e deixadas 

para secar. Vinte e quatro horas após, as lamínulas serão imersas no corante Fast 

Green (Sigma-Aldrich) por 10 segundos e depois lavadas em três frascos de álcool 

metílico (96°) por 3 segundos cada passagem. Para a visualização da reação em 

microscopia as lamínulas serão montadas em lâminas histológicas com Entellan 

(Merck  KGaA), após 24h de secagem.   

Os MN foram visualizados em microscópio óptico comum, com objetiva de 

40x e oculares de 10x em lâminas identificadas (fig. 6). Antes das leituras, foram 

adicionados códigos para o cegamento dos examinadores. A determinação da 
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proporção de micronúcleos foi mediante a contagem manual de células 

micronucleadas, em 1000 células por lamínula. 

 

 
 

Figura 6 – Exemplo de célula 
micronucleada (ampliada 
400x).  

 

O número de MN em, pelo menos, 1.000 células devem ser marcadas e a 

freqüência de MN por 1.000 células calculadas (FENECH, 2000). Os critérios 

utilizados para caracterizar a formação dos micronúcleos foram os seguintes: (a) 

devem ter um contorno regular, redondo ou oval e estar dentro do citoplasma da 

célula; (b) apresentarem coloração semelhante ao núcleo principal; (c) seu diâmetro 

deve ser menor que 1/3 do diâmetro do núcleo principal; (d) devem estar no mesmo 

plano de foco do principal; (e) deve estar separado ou marginalmente justaposto ao 

núcleo principal, de modo que haja identificação clara do limite nuclear de ambos 

(COUNTRYMAN; HEDDLE, 1976). 

 

 

 

4.4.6 Análise estatística 

 

Os cálculos foram realizadas utilizando o software GraphPadPrism 4 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA). A significância estatística das diferenças 

entre os grupos experimentais foi verificada através da análise por Kruskal-Wallis via 

e teste de Tukey (P<0,05). 
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4.4  Ensaio microbiológico 

 

Foi avaliado o efeito antimicrobiano dos CCP pelo ensaio de inibição da 

formação de biofilme em modelo multicultura de S. mutans. 

 

4.4.1 Teste de acúmulo de biofilme de S. mutans e E. faecalis 

 

Para este ensaio foram utilizados corpos de prova já descritos acima para os 

ensaios biológicos.  

 

4.4.2  Colônias bacterianas e condições de crescimento 

 

O inóculo das cepas de E. faecalis 1 e 0,5 para S. mutans UA159 de 

densidade ótica, respectivamente, com comprimento de onda de 650  foi 

padronizado a partir da avaliação de turbidez no aparelho de espectrofotômetro. As 

bactérias foram cultivadas e crescidas anaerobicamente em meio ágar BHI, a 37°C, 

por 24h. O meio utilizado para o desenvolvimento dos biofilmes foi o TSB 

suplementado com 1% de sacarose. 

 

4.4.3 Ensaio de biofilme 

 

Para avaliar o efeito antimicrobiano foi utilizada metodologia adaptada do 

modelo de Cahuana et al. (2010). Utilizou-se uma placa de cultura de 24 de poços 

que continha uns suportes de aço inoxidável para manter os discos dos materiais 

testados suspensos no meio. Os biofilmes foram cultivados anaerobicamente a 

37°C, por 72h, sendo que a cada 24h os espécimes foram lavados com solução 

salina e o meio foi trocado por novos meios de cultura. 
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4.4.4  Coleta de biofilme 

 

Os discos com biofilme formado de 72h e expostos à solução de sacarose 

1%, foram transferidos para um tubo de microcentrífuga com 1mL de solução NaCl 

0,9% (“salina”). Foram sonicados por 30s a 7W (Sonicator DE S500, R2D091109 

Brazil)  para dispensar todo o biofilme na solução salina, foram realizadas diluições 

seriadas,  obtendo assim as diluições de 10-1 a 10-7. As amostras foram plaqueadas 

em meios agar triptic soya (TSA), para crescimento de E. Faecalis e ágar mitis 

salivarus, para crescimento de S. mutans. As placas foram incubadas a 37°C, 10% 

CO2 por 24h , simulando as condições orais de temperatura e pCO2 (Anaerobac - 

Probac do Brasil produtos Bacteriológicos Ltda., Santa Cecília, SP, Brazil). Após o 

período de incubação, foi realizada a contagem das Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC).  

 

4.5 .5  Análise estatística 

 

Os resultados foram submetidos a análise ANOVA 1 via e teste de Kruskall-

Wallis (p <0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1  Resistência à tração 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, segundo o 

teste de Mann-Whitney, entre os valores medianos do Gexp e do Gbar em relação à 

resistência máxima a tração. (fig. 7). 

Figura 7 – Representação dos dados de resistência à 
tração para os materiais compósitos testados.  

 

O material Periobond não foi testado pela dificuldade de obtenção de CP. 
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5.2  Sorção e solubilidade 

 

A tab. 4 mostra os resultados de média e desvio padrão obtidos do ensaio 

de sorção e solubilidade. Em relação à sorção houve diferença estatística entre 

Gperio e Gexp e entre Gperio e Gbar (P=<0,001). Não houve diferença quando 

comparamos Gbar e Gexp. 

Em relação à solubilidade não houve diferença estatística entre os grupos. 

Tabela 4 – Sorção e solubilidade, média e desvio padrão em µg/mm3 (n=10). 

Grupos SO SL 

Gperio (n=10) 426,0 (240,9)a 6,7 (23,6) 

Gbar (n=10) 83,5 (29,8)b 4,3 (1,7) 

Gexp (n=9) 46,6 (12,9)b 6,8 (2,7) 

Grupos com letras sobrescritas diferentes indicam diferenças estatisticamente 
significantes (P <0,001). 

 

 

5.3  Citotoxidade 

 

Dados do ensaio de citotoxidade de todos os produtos testados são 

apresentados gráfico 1. Os ensaios foram realizados em triplicata para a linhagem 

3T3/NIH. Em geral os efeitos citotóxicos dos CCP foram dependentes do tempo de 

extração do eludato (24h, 48h e 7 dias).  

Em todos os ensaios os valores foram expressos em porcentagem nos quais 

o valor máximo de 100% foi o controle (sem tratamento).    

Os dados são apresentados como a percentagem média das absorbâncias 

para cada sistema de teste e o valor da média de cada triplicata foi dividido pelo 

valor da absorbância do controle do respectivo teste, obtendo-se assim, as 

percentagens de cada grupo experimental.  

Cruzando os grupos, no tempo de 24h, foi encontrada diferença estatística 

apenas entre Gexp e Gperiod. No tempo de 72h, não houve diferença estatística 

entre Gexp e Gbar. Já entre Gexp e Gperio houve diferença (P<0,001), tendo o 



47 
 

 

primeiro melhor comportamento, da mesma forma entre Gbar e Gperio (p<0.001). 

Em 7 dias, tivemos diferença estatística entre Gbar e Gperio, tendo resultado de 

p<0.05 (Gráfico 2). 

 

Figura 8 – Ensaio de citotoxicidade.Porcentagem de células viáveis em relação 
ao grupo controle não estimulado após contato indireto por 24h com 
os eludatos dos produtos testados. *Diferença estatística entre os 
grupos (p<0.05). 

 

5.4   Genotoxidade 

 

Foram contadas 1000 células por lâmina, por dois avaliadores cegos e feito 

uma média dessas leituras. Os experimentos foram realizados em triplicata. Foi 

aplicado teste ANOVA, seguido de Tukey para comparação de múltiplos grupos. 

Não foi encontrada diferença estatística entre os grupos (fig 11). 
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Figura 9 – Ensaio de genotoxidade.Número de células 3T3/NIH 
micronucleadas por grupo após a exposição ao eludato de 24h, 
72h e 7 dias de cada produto. 

 

5.5   Ensaio microbiológico 
 

 

Figura 10 – Quantidade de bactérias viáveis (unidades formadoras de 
colônias/mL – micro-organismos totais) na superfície de 
CCP. 

Observa-se que o CCP Barricaid
®
 teve maior quantidade de bactérias 

viáveis, seguido pelo Periobond®. O cimento experimental mostrou o menor 

valor, embora não tenha havido diferença estatística entre os grupos. 
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Figura 11 - Quantidade de bactérias viáveis (unidades formadoras de 
colônias/mL – Enterococcus faecalis aeróbicos e anaeróbicos) na 
superfície de CCP.  

 

Em relação a quantidade de Enterococcus faecalis aeróbicos os cimentos 

Periobond® e Barricaid® se mostraram muito semelhantes, seguido pelo 

experimental que teve o maior valor entre os grupos. Em relação à quantidade de 

Enterococcus faecalis anaeróbicos O cimento Barricaid® mostrou uma maior 

quantidade de bactérias viáveis. Os cimentos Periobond e experimental foram 

semelhantes. Não foi encontrada diferença estatística significativa entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 

 

O uso de cimento cirúrgico periodontal no recobrimento de áreas cruentas 

pós-cirúrgicas é importante a fim de reduzir o sangramento pós-operatório, proteger 

a área da ferida, proporcionar maior conforto para o paciente e evitar a formação 

excessiva de tecido de granulação. No Brasil há somente materiais com ativação 

química, como o Periobond®, Coe-pak, Pericem, entre outros. Por este motivo, 

focamos nosso estudo no desenvolvimento de um material a base de Exothane com 

cura fotopolimerizável a fim de suprir essa necessidade de mercado.  

Poucos estudos compararam as características físico-mecânicas de CCP 

devido a grande diferença existente entre as metodologias e próprio material em 

termos de composição, manipulação, consistência, resistência à tração, sorção e 

solubilidade. Da mesma forma, há escassa literatura e metodologias muito 

diversificadas a respeito de testes biológicos como citotoxicidade e genotoxicidade, 

principalmente de materiais mais atuais como Barricaid®, o que torna difícil a 

comparação de resultados. 

A resistência à tração é uma propriedade física que determina a resistência 

coesiva máxima sob a força de tração de um material (NAYIF et al., 2007). Em 

relação à resistência à tração em nosso estudo foi possível comparar apenas os 

grupos Gbar e Gexp, uma vez que o material Periobond® não se conseguiu obter 

corpo de prova, pois se apresentou quebradiço após presa, não sendo possível 

realizar o ensaio com o mesmo. Neste estudo foi possível medir satisfatoriamente a 

resistência do material quando for utilizado clinicamente, pois não foi encontrada 

diferença estatística entre Gexp e o Gbar, mostrando, então, que o material 

experimental é bastante semelhante ao material comercial Barricaid®. Os resultados 
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sugerem que a remoção deste cimento das ameias dentais é de fácil execução, sem 

ferir os tecidos ainda em cicatrização adjacentes. 

Não há estudos que digam qual o valor ideal da sorção e solubilidade para 

um CCP, então utilizamos a ISO 4049/2000 para termos um parâmetro de 

comparação. Ela trata a respeito da sorção e solubilidade de materiais restauradores 

e relata que o valor satisfatório de sorção e solubilidade de um material seja menor 

ou igual a 40 µg/mm-3 e 7,5 µg/mm-3, respectivamente. Com estes valores podemos 

concluir que nossos valores estão dentro do padrão aceitável. 

A partir disso, a sorção de água que é dispersa na matriz polimérica, atua 

como plastificante, causando inchamento do polímero. A quantidade de água 

absorvida depende assim do equilíbrio entre o volume disponível de espaços livres, 

afinidade físico-química de grupos de polímeros à água e à resistência das cadeias 

poliméricas à tensão de deformação (SIDERIDOU; TSERKI; PAPANASTASIOU, 

2003). Esses fatores podem influenciar também, os valores da resistência à tração. 

Nossos resultados em relação à sorção mostraram que houve diferença 

estatística entre Gperio e os outros grupos: Gbar e Gexp (P = <0,001). Isto se deve 

ao CCP Periobond® ser um sal e possuir ligações iônicas facilitando sua interação 

com outros líquidos como no caso a água, sorvendo uma maior quantidade dela. Por 

isso, mostrou um comportamento muito diferente dos outros dois grupos. Já o Gexp 

e o Gbar mostraram resultados bastante semelhantes, pois são materiais 

poliméricos de formulação equivalente e formados por ligações do tipo covalentes, 

diminuindo sua interação com a água e, consequentemente sua sorção. Um cimento 

cirúrgico idealmente deve apresentar baixa taxa de sorção de água evitando sua 

movimentação, e consequente remoção do mesmo antes do prazo determinado. Ao 

mesmo tempo, é interessante que absorva um pouco de água e inche para auxiliar 

sua retenção entre os elementos dentais. 

O processo de solubilidade é caracterizado pela lixiviação dos componentes 

do material com saída de componentes da rede polimérica. Este fenômeno pode 

acontecer em decorrência do rompimento de ligações intermoleculares ou pela 

eliminação de componentes que não reagiram ou não foram consumidos durante a 

reação de fotopolimerização e que estavam inertes e presos no interior do material 

(CRAIG; POWERS, 2004).  
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Em nosso estudo, em relação à solubilidade, não houve diferença estatística 

entre os três grupos (P = 0,072) e os valores obtidos estão dentro do padrão 

aceitável conforme a ISO 4049/2000. Corroborando com nossos achados a respeito 

CCP Barricaid®, VON FRAUNHOFER e ARGYROPOULOS (1990) em seu estudo 

sobre propriedades de CCP, encontraram valores menores de solubilidade para 

esse cimento, comparado com outros dois de presa química (Coe-Pak e PerioCare). 

Além disso, seus achados indicaram que o Barricaid tem vantagens em sua 

manipulação em relação aos tradicionais Coe-Pak e PerioCare e sua adesão 

depende de retenção mecânica entre os dentes da mesma forma que os demais 

cimentos; a resistência à tração manteve-se inalterada quando imerso por 7 dias em 

água a 37°C, o que indica ser um material altamente inerte durante o período 

correspondente ao uso clínico. 

A biocompatibilidade de um material é determinada por vários fatores como 

a citocompatibilidade, compatibilidade tecidual, mutagenicidade e comportamento 

clínico. Esses testes devem reproduzir parâmetros importantes da cavidade oral 

(SCHMALZ, 1997). Desse modo, a liberação de monômeros de resina composta que 

não reagiram podem causar reações alérgicas em alguns pacientes (SPAHL; 

BUDZIKIEWICZ; GEURTSEN, 1994). Assim, avaliou-se a capacidade de agentes 

lixiviados, dissolvidos ou residuais dos materiais em contato com tecidos biológicos, 

de acarretarem alteração de viabilidade e, até mesmo, induzirem danos ao material 

genético celular. Estes testes são recomendados antes de estudos em animais, pois 

são de simples reprodução e confiáveis da mesma forma.  

Em geral, os efeitos citotóxicos dos CCP foram dependentes do tempo de 

extração do eludato (24, 72h e 7d) corroborando com Alpar et al. (1999) que 

investigaram a citotoxicidade dos CCP com extratos de Coe-Pak, Voco Pac, Peripac 

e Barricaid® em culturas de células osteoblásticas humanas (hOB), fibroblastos 

gengivais primários (HGF) e fibroblastos de camundongos (3T3) e relataram que o 

CCP Barricaid® é extremamente compatível, ao passo que todos os outros materiais 

por ele testados revelaram citotoxicidade moderada a severa, de acordo com o tipo 

celular. Além disso, os cimentos não causaram alterações citotóxicas em qualquer 

dos ensaios e as células 3T3 são mais suscetíveis a mudanças citotóxicas do que os 

outros tipos celulares.  
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Alguns estudos relatam o aumento da citotoxidade quando o produto não é 

totalmente polimerizado, podendo causar uma zona de morte celular e inibição do 

crescimento em contato direto. Isto então sugere que o material parcialmente 

polimerizado contém monômero livre residual e, em contato com a gengiva em fase 

de cicatrização, pode impedir o reparo (GILBERT; LLOYD; SCRIMGEOUR, 1994). 

Uma polimerização ideal, portanto, é de grande importância para a 

citocompatibilidade desses materiais. Além disso, quantidades extraíveis de 

componentes devem ser reduzidas, por exemplo, pelo uso de menos componentes 

solúveis em água. Substâncias muito citotóxicas devem ser substituídas por 

alternativas menos tóxicas, se disponíveis (GEURTSEN, 2000). 

Da mesma forma que a citotoxidade avalia danos celulares, micronúcleos 

representam fragmentos de cromossomos ou cromossomos inteiros que não são 

incorporados às células filhas durante a divisão celular. Drogas que induzem 

quebras cromossômicas bem como danos ao aparelho do fuso podem causar uma 

frequência de micronúcleos (JENA; KAUL; RAMARAO, 2002). Para este tipo de 

estudo o ensaio de micronúcleos surgiu como um dos métodos preferidos para 

avaliar os danos no cromossomo porque permite avaliar tanto a perda de 

cromossomos quanto as quebras e pode ser medido de forma confiável (FENECH, 

2000).  

Em nosso estudo, o grupo controle mostrou uma baixa frequência de células 

MN, assim como os outros grupos testados não se encontrando diferença estatística 

entre eles. A frequência de MN pode variar dependendo o tipo de célula utilizada 

para avaliar os efeitos genotóxicos. É indicado utilizar tipos celulares, como a 

linhagem 3T3 em que a cinética de divisão celular seja muito bem entendida e 

controlada (FENECH, 2000).  

Não só os monômeros podem lesar a área em cicatrização, mas a 

velocidade de formação de biofilme também. A fim de avaliar o potencial 

antimicrobiano dos CCP, nosso estudo avaliou a quantidade de bactérias viáveis de 

micro-organismos totais, E. faecalis e S. mutans. Nossos achados mostraram que 

não houve diferença estatística entre os grupos, embora o Gexp tenha os melhores 

resultados quanto aos E. faecalis anaeróbicos e micro-organismos totais. Sabe-se 

que a relação entre o acúmulo de biofilme na região dento-gengival e o 

desenvolvimento de gengivite é bem estabelecida. Pacientes com doença 
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periodontal que precisam de tratamento cirúrgico necessitam recobrir esta área após 

o tratamento a fim de protegê-la.  Por isso, o uso de potentes agentes 

antimicrobianos nos CCP não é necessário, na medida em que os cimentos já fazem 

uma barreira mecânica contra a contaminação bacteriana e impacção alimentar. 

Além disso, é comum o clínico prescrever bochecho de clorexidina 0,12%, por 

exemplo, a fim de prevenir o acúmulo de biofilme. Portanto, o potencial 

antimicrobiano não é a característica mais importante que um cimento precisa ter.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 CONCLUSÕES 

 

 

1. Foi desenvolvido um compósito resinoso fotoativado experimental que 

pode ser utilizado em coberturas periodontais temporárias com o objetivo de 

proteger a área cirúrgica tratada;  

2. Os efeitos citotóxicos dos CCP testados foram dependentes do tempo de 

extração do eludato, mostrando comportamentos semelhantes entre os grupos. 

Apesar disso, o cimento experimental não é citotóxico; 

3. O ensaio de genotoxicidade dos CCP não houve diferença entre os 

grupos, mostrando comportamentos semelhantes entre eles o que conclui-se que o 

cimento experimental não é genotóxico; 

4. O ensaio de resistência à tração o Gexp mostrou comportamento 

semelhante ao Barricaid
®
, pressupondo bom comportamento clínico em relação a 

essa propriedade; 

5. No ensaio de sorção e solubilidade não houve diferença estatística 

quando comparados Gexp e Gbar, pressupondo bom comportamento clínico do 

cimento experimental em relação a essa propriedade; 

6. O ensaio microbiológico o Gexp mostrou um efeito antimicribiano similar 

aos outros grupos, pressupondo bom comportamento clínico do cimento 

experimental em relação a essa propriedade; 

 

Concluímos que o cimento experimental à base de Exothane™ é 

comparativamente semelhante com o controle utilizado Barricaid com grande 

potencial de comercialização de um cimento periodontal para cobertura temporária 

de áreas cirúrgicas. Além disso, é um material relativamente fácil de ser produzido, 



56 
 

 

com matéria prima de fácil obtenção e que pode ter um valor agregado muito bom 

para fins de comercialização. 

Nos dias de hoje, no Brasil, não há produto semelhante no mercado 

odontológico.  Muitos cirurgiões-dentistas evitam o uso dos cimentos periodontais 

pela dificuldade de aplicação/manipulação desses materiais. Assim, nosso cimento 

pretende preencher essa demanada com características como ser de fácil aplicação, 

com utilização de seringa que dispensa a espessura correta formando uma camada 

de cimento homogênea; ser fotopolimerizável, dispensando a manipulação de duas 

pastas como nos cimentos comercialmente disponíveis e ser biocompatível. Esses 

são seus pontos fortes diferenciando o material dos atualmente utilizados.  
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