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RESUMO

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA CITOTOXICIDADE IN VITRO DOS

SOLVENTES UTILIZADOS NO RETRATAMENTO ENDODÔNTICO

O objetivo deste estudo foi comparar a citotoxicidade in vitro dos solventes

utilizados em terapia de retratamento endodôntico: óleo de casca de laranja,

eucaliptol, xilol, clorofórmio e halotano através da avaliação da citotoxicidade

de cada solvente em diferentes concentrações finais e condições de contato

com as células de fibroblastos de linhagem NIH 3T3. O experimento foi

dividido em 4 etapas: etapa 1- os solventes foram misturados em meio de

cultura (DMEM) nas concentrações finais de 0, 5, 10, 25, 50 e 100% e

depositados sobre a cultura de células para o tempo de 5 minutos; etapa 2-

os solventes foram misturados em meio de cultura nas concentrações finais

de 0, 10 e 25% e depositados sobre a cultura de células para os tempos de

10 e 15 minutos; etapa 3a- os solventes foram depositados sobre as células

de fibroblastos (contato direto) e acrescido de meio de cultura; etapa 3b-

onde os fibroblastos receberam o meio de cultura e sobre este depositado os

solventes testes (contato indireto) nas concentrações finais de 0, 5 e 10%

para o tempo de 5 minutos; etapa 4- os solventes foram previamente

solubilizados com o álcool absoluto na proporção de 1:1 e depois misturados



ao meio de cultura na concentração final de 5% para o tempo de 5 minutos.

A avaliação foi realizada pela contagem celular através de método de

exclusão de células coradas pelo azul Trypan. Os resultados obtidos nos

permitiram concluir que todos os solventes testados são citotóxicos in vitro,

sendo que o óleo de laranja foi o menos tóxico, ao permitir alguma

viabilidade celular. Observou-se ainda que o preparo prévio dos solventes

influenciou no percentual de células viáveis.



1 INTRODUÇÃO

O tratamento endodôntico busca a eliminação de microrganismos do

sistema de canais radiculares e posterior obturação de modo a garantir a

integridade dos tecidos periapicais. A terapia endodôntica convencional é

eficaz em aproximadamente 90% dos casos; porém, por motivos diversos, a

vantagem dos microrganismos às resistências orgânicas observadas pela

lesão periapical decorrente de sua disseminação e invasão no periápice, em

conjunto com a resposta sintomatológica, após tratamento endodôntico,

caracterizam os primeiros vestígios de fracasso endodôntico e o re-

tratamento torna-se necessário.

Uma vez determinado o insucesso endodôntico recorre-se ao

retratamento conservador como a primeira alternativa escolhida pelos

clínicos.

O retratamento endodôntico consiste na remoção do material

existente dentro do conduto radicular, composto geralmente de um cimento

obturador e um material semi-sólido, a guta-percha, seguida da re-

instrumentação do canal e re-obturação. Normalmente é um procedimento

tedioso e que consome muito tempo do profissional.
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Diversas técnicas são sugeridas, para proporcionar a rapidez, a

eficiência e a praticidade na manobra de desobturação. Exemplos: a

utilização de instrumentos aquecidos, aparelhos ultrasônicos, uso de brocas

Gates-Glidden e para todas essas técnicas o uso de um solvente parece ser

extremamente válido como coadjuvante na remoção da guta percha.

O solvente orgânico atua sobre a guta percha promovendo

solubilização, facilitando assim a remoção do material obturador. Dentre os

solventes mais utilizados para essa finalidade podemos citar o clorofórmio e

o eucaliptol, amplamente utilizados desde 1850. O primeiro é considerado

muito eficaz, porém, de utilização bastante questionada, devido à

necessidade de reposição constante. Por alguns anos o uso do clorofórmio

esteve banido em seres humanos, por ser considerado uma substância

citotóxica e com potencial carcinogênico. O segundo por sua vez, apesar de

apresentar menores efeitos deletérios, parece não ser eficaz ao seu objetivo

(Zakariasen et al., 1990).

Outro solvente muito utilizado pelos profissionais é o xilol. Este,

embora bastante eficaz, parece exercer alguns efeitos indesejáveis aos

tecidos, como, por exemplo: irritação na mucosa por contato e por inalação

ou ainda causar discrasias sanguíneas, convulsão, insônia, excitação e

depressão do Sistema Nervoso Central, podendo levar à morte por

depressão respiratória (Pécora et al., 1993).

A avaliação da biocompatibilidade dessas substâncias é de extrema

importância, uma vez que essas são aplicadas no interior do canal radicular

e, desta forma, podem eventualmente atingir a região apical e apresentar um
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possível efeito lesivo sobre as células vivas dessa região. A utilização de

testes, in vitro, por meio de ensaios de viabilidade celular, constitui o

primeiro passo para a avaliação da compatibilidade biológica de uma

substância e pode fornecer elementos importantes para a análise da

biocompatibilidade dos diferentes materiais.

Tentando minimizar a divergência entre a efetividade e a toxicidade

dos solventes, algumas substâncias alternativas, como o halotano e o óleo

de laranja, têm sido sugeridas ultimamente, o primeiro, um anestésico

utilizado por inalação e o segundo usado em farmacologia para aromatizar e

dar sabor. Ambos apresentando eficácia na solubilização de guta percha.

Entretanto, não existem relatos quanto à sua toxicidade ou outras

características relacionadas à citotoxicidade.

Diante do conhecimento atual sobre as toxicidades dos solventes de

guta percha, sabe-se que os mais eficientes, como o clorofórmio e xilol, são

os mais tóxicos. Cabe assim a busca continuada de uma solução ou produto

capaz de solubilizar satisfatoriamente a mesma, minimizando seus efeitos

indesejáveis. Por essa razão esse estudo buscou analisar a citotoxicidade

de diversas substâncias utilizadas na clínica endodôntica com o objetivo de

solubilizar a guta-percha.



2 REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com Paiva & Antoniazzi (1988), o objetivo da terapia

endodôntica é todo dirigido no sentido de se obter processo reparativo no

menor intervalo de tempo após a intervenção praticada e que tenha seu

fecho de forma normal, como se com ele nada tivesse acontecido e assim

permitindo ao dente o retorno às suas tarefas específicas.

O sucesso do tratamento endodôntico é apreciado pelas informações

obtidas através de exames clínicos acrescidos da análise da imagem

radiográfica. Porém, cabe ao dentista a compreensão dos fundamentos

gerais do processo reparador para permitir, através da correlação com os

achados clínico-radiográficos, ajuizar-se sobre o bom e mau êxito do

tratamento realizado e adotar medidas conseqüentes à superação de falhas

e dificuldades ligadas à prática endodôntica (Paiva & Antoniazzi, 1988).

Diante do exposto, é uma tendência atual, tanto dos clínicos como

dos pesquisadores, manterem a preocupação em acompanhar e estabelecer

os níveis de sucesso alcançado em intervenções endodônticas realizadas,

mesmo porque, esses dados poderão conduzir ao aprimoramento de novas

propostas técnicas e terapêuticas.
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Como pudemos rever na literatura, há quase meio século existe uma

preocupação em controlar o tratamento endodôntico realizado. O clássico

estudo realizado por Ingle, em 1962, mostrou o controle de 2 anos em 1229

tratamentos endodônticos realizados, chegando ao índice de 94.45% tidos

como bem sucedidos e relatando que 63.46% dos fracassos estavam

relacionados com a obturação do canal.

Mais tarde, Healing & Tamshe (1970) obtiveram 30% insucesso de

dos tratamentos endodônticos realizados em 213 dentes de pacientes que

procuraram atendimento na Escola de Medicina Dentária de Jerusalém, no

período de 5 anos.

Kerekes & Tronstad (1979) realizaram controle clínico radiográfico dos

501 canais tratados pelos estudantes da Universidade de Oslo e relataram o

índice de insucesso de 5%. Os resultados mostraram ainda que 61% do

insucesso estavam relacionados com a falha de obturação com selamento

apical inadequado.

Barbakow et al. (1980) estudaram 566 casos de canais radiculares

tratados e obtiveram um índice de 12.6% de insucesso nos 555 canais

obturados. Os autores alertaram que a taxa de insucesso foi ainda maior

quando o limite da obturação foi inadequado.

Desta forma argüimos que a precaução no tratamento deve ser ponto

fundamental para o êxito da terapia endodôntica. Se o retratamento for

inevitável, vale ressaltar que é através de um estudo criterioso da situação

clínica como um todo, que se definirá como e quando se fará a nova

intervenção, quer seja a cirúrgica ou de retratamento convencional. O desejo
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principal da reintervenção é ganhar acesso ao comprimento ideal de trabalho

do canal radicular (Friedman & Stabholz, 1986; Stabholz & Friedman, 1988).

Preocupados com a grande ocorrência de casos de retratamento

endodôntico em prática clínica e pouca abordagem desse assunto na

literatura, alguns pesquisadores propuseram discutir os critérios para a

seleção de caso e guias de plano de tratamento para retratamento

endodôntico.

A persistência de sintomatologia pós-tratamento, como: sensibilidade

à percussão, à temperatura e a presença de sinais clínicos da doença

periapical como fístula, defeito periodontal e sinais radiográficos seriam

fatores relacionados ao diagnóstico que após obtenção de informações das

prováveis causas, facilitariam o traçado do plano de tratamento. E o

profissional deveria alcançar um balanço para decidir qual seria a escolha de

tratamento, evitando falhas desnecessárias devido à escolha errada na

seleção do caso, ainda avaliar se existe cooperação do paciente e como

está a habilidade profissional (Friedmann & Stabholtz, 1986; Stabholtz &

Friedmann, 1988; Lovdahl, 1992).

Apesar de não ser o objetivo do trabalho, avaliar técnicas ou

procedimentos cirúrgicos, é importante salientar que a cirurgia apical tem

atuado com eficiência para a resolução dos insucessos endodônticos.

Todavia, Luebke et al. (1964) advertiram haver uso abusivo desta prática

que deveria ser reservada somente a casos especiais onde o retratamento

for considerado de alto risco ou até impossível de ser realizado.
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Quanto às manobras de desobturação, vimos que as técnicas de

remoção de guta percha incluem o uso de instrumentos manuais,

instrumentos aquecidos, sistemas rotatórios, aparelhos de ultra-som e

solventes (Taintor et al., 1983; Wilcox et al., 1987; Stabholz & Friedman,

1988; Friedman et al., 1990; Teplitsky et al., 1992; Imura et al., 1996;

Ferreira et al., 2001). Em muitos casos, o uso combinado de diferentes

técnicas pode ser o mais eficiente método de economizar tempo (Wilcox et

al., 1987; Aun & Santos, 1989; Teplitsky et al., 1992; Imura et al., 1996;

Gutmann et al., 1997; Ferreira et al., 2001; Betti & Bramante, 2001). Mas, a

remoção em muitos casos é operação tediosa e consome tempo,

especificamente em canais estreitos e curvos ou quando o material

obturador está bem condensado.

Com desenvolvimento de novas gerações de instrumentos, vários

relatos foram descritos confirmando as vantagens de instrumento em

sistema rotatório de níquel-titânio, incluindo a manutenção da forma de canal

sem formação de degrau ou zip e com preparo relativamente mais rápido

com aparelhos rotatórios quando comparados às limas manuais.

Zakariasen et al., em 1990, propuseram técnica de retratamento

endodôntico eliminando a necessidade de clorofórmio como solvente de guta

percha. Esta técnica constituía-se de um aquecimento do instrumento

calcador elétrico de guta percha e solvente eucaliptol aquecido em conjunto

ou isoladamente. Em adição, o ultra-som e as brocas Gattes-Glidden foram

sugeridos como complementares úteis à limpeza do canal durante o re-
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preparo do sistema de canais radiculares. Observaram que o eucaliptol

quando aquecido tornava-se bastante eficaz.

Lu, em 1994, descreveu um método alternativo para a remoção de

guta-percha em retratamento endodôntico, utilizando solvente halotano

previamente ao emprego de um aparelho de sistema de obturação

termoplastificada e afirmou ser uma técnica simples e que consumiu menos

tempo que outros métodos comumente empregados.

Imura et al. (1996) verificaram a eficiência de remoção de guta percha

utilizando canal Finder e instrumentação manual acrescido de solvente e

observaram que a combinação da técnica conseguiu remover melhor o

material obturador.

Hülsmann & Stotz, em 1997, avaliaram a capacidade de limpeza,

eficácia e segurança de diferentes aparelhos para a remoção de guta percha

em retratamento. Os autores observaram que houve redução de tempo

quando foi associado lima tipo Hedstrom e solvente, apesar de aparelhos

rotatórios terem demonstrado serem mais rápidos, a limpeza e a segurança

do retratamento de canal foi melhor com instrumentos manuais em conjunto

com solvente.

Ferreira et al., em 2001, demonstraram a eficiência de remoção de

guta percha comparando o sistema Profiles, limas flexofiles com clorofórmio,

limas Hedstrom com clorofórmio e os resultados mostraram que o uso de

solvente melhorou a eficiência de limpeza.

Betti & Bramante, em 2001, compararam Sistema Quantec SC e limas

manuais com solvente quanto à eficiência de remoção de guta percha e o
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tempo despendido durante o retratamento. Os resultados mostraram que o

tempo consumido foi significantemente menor com Quantec SC. Quanto à

eficiência de limpeza na parede do canal, as limas manuais com solvente

apresentaram-se superiores. Os autores sugeriram a combinação de

instrumentos rotatórios e limas manuais com solventes durante a

desobturação do canal em procedimentos de retratamento endodôntico.

Com o intuito de prevenir injúria ao tecido periapical, autores

relataram que a utilização de solventes deveria ser evitada na porção apical

do canal radicular (Taintor et al., 1983; Gilbert & Rice, 1987; Gutmann et al.,

1997). No entanto, a possibilidade de fratura de instrumento é a maior

consideração a ser realizada, pois temos visto, clinicamente, fratura de

instrumentos sem serem recuperados.

 Diante da possibilidade de acidente no elemento dental durante o

procedimento de retratamento endodôntico é prudente que nos milímetros

apicais, especialmente em canais curvos, canais com material obturador

bem condensado e antigo, o solvente possa ser utilizado para dissolver a

guta-percha e o cimento obturador e assim diminuir os riscos de acidentes.

Muitos autores relatam a utilização de algum solvente de guta-percha,

no procedimento de retratamento. Por isso, neste momento iremos enfocar

sobre a efetividade de alguns solventes.

Della Nina et al. (1980) avaliaram a capacidade de solvência de

eucaliptol, xilol, éter, clorofórmio, benzina, terebentina e acetona através da

perda de peso dos cones de guta-percha, submetido à ação desses

solventes nos períodos de 2, 10 e 30 minutos. Os autores concluíram que
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dentre os solventes estudados o que mostrou maior capacidade solvente foi

o xilol, sendo que após trinta minutos a guta-percha ficou tão amolecida que

impediu a continuação do processo de avaliação.

Tamse et al., em 1986, descreveram um método para comparar os

solventes de guta percha e demonstraram que existem alterações de

solubilização em diferentes marcas comerciais de guta percha,

provavelmente devido à variação em sua composição, na quantidade de

resina e cera. Os resultados mostraram que a guta percha DMS apresentou

maior solubilidade que as outras marcas e o clorofórmio foi o solvente mais

eficaz quando comparado ao xilol, endosolv E e óleo essencial de laranja. O

endosolv E e o óleo essencial de laranja possuíram atividade solvente

somente em algumas marcas comerciais de guta-percha. Os autores

enfatizaram a necessidade de avaliar várias marcas comerciais de guta

percha quando da realização de testes de solubilização utilizando solventes

orgânicos.

Wennberg & Orstavik (1989) avaliaram a capacidade de alguns

solventes em dissolver os cones de guta-percha. O xilol e eucaliptol foram

comparados ao clorofórmio. O efeito solvente foi avaliado através da

mensuração da profundidade de penetração de um pequeno marcador, de

peso e formato fixo, dentro do disco de guta-percha coberta com solução

teste. O efeito dos solventes foi analisado em períodos de 1, 2, 5, 10, 15 e

30 minutos e o resultado mostrou que o clorofórmio teve efeito

marcadamente superior aos outros.
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Oyama et al. (2003) verificaram a eficácia dos solventes xilol,

eucaliptol, óleo da casca de laranja e halotano em dissolver os cones de

guta percha através de perda de peso. O efeito solvente foi analisado para

os tempos de 1, 5, 10 e 15 minutos. Os resultados mostraram que o xilol foi

o mais eficaz para o tempo de 5 minutos, porém ao final dos tempos

estudados o óleo da casca de laranja mostrou ser mais eficaz seguido por

xilol, eucaliptol e halotano.

Como pudemos observar os solventes têm como objetivo facilitar a

remoção do material obturador, através de solubilização deste, com o

destaque especial para clorofórmio e xilol. No entanto, existe uma grande

preocupação em relação aos efeitos deletérios relatados particularmente a

estes dois solventes. Assim, no início da década de 90 ocorreu uma intensa

busca a um solvente alternativo.

Verificando a necessidade de identificar um outro solvente de guta-

percha que não estivesse listado como possível carcinogênico e que

pudesse ser mais eficaz que o eucaliptol, Wourms et al. (1990) propuseram

a avaliação de um solvente eficaz em dissolver a guta-percha. Para tanto, a

solubilidade de guta percha com peso padronizado foi testado em 5 mL de

cada solvente. Dos 32 tipos de solventes analisados os autores relataram

que o halotano demonstrou qualidade de trabalho favorável, em relação aos

demais utilizados até aquele momento.

Kaplowitz, em 1990, mencionou que a utilização do clorofómio em

seres humanos foi proibida pela FDA (Foods and Drugs Administration),

desde 1976. Assim, o autor estudou os solventes: turpentina, óleo de
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melaleuca, eucaliptol, óleo de pinha branca e óleo de agulha de pinha e os

comparou ao clorofórmio, na tentativa de encontrar um alternativo aceitável

para a solubilização da guta-percha. Concluiu que todos os solventes

estudados dissolveram os corpos de prova em no mínimo 50% em 15

minutos a 37oC, enquanto que o clorofórmio e a turpentina os haviam

dissolvido completamente.

Ladley et al. (1991), preocupados com o potencial carcinogênico do

clorofórmio, direcionaram a pesquisa em encontrar um solvente alternativo.

Para tanto, avaliaram o halotano, um anestésico comumente utilizado por

inalação. Observaram que possui ação em dissolver a guta-percha e

acrescentaram ser um produto não irritante, não inflamável e nem explosivo.

Hunter et al. (1991) procuraram produto alternativo ao clorofórmio e

investigaram o halotano e o eucaliptol e concluíram que foram alternativos

aceitáveis para a prática clínica.

Pécora et al. (1992), preocupados com os canais radiculares

obturados com diferentes tipos de cimentos e na eventual necessidade de

um retratamento de um canal que estivesse obturado somente com cimento

de óxido de zinco e eugenol, propuseram um óleo essencial vegetal eficaz

na desintegração desse cimento no interior do canal radicular. Sabe-se que,

esse tipo de cimento não é solúvel em solventes químicos apropriados para

a guta-percha, além de não apresentar colofônia, uma resina vegetal para

proporcionar adesividade, plasticidade e resistência à solubilidade, na sua

composição. O óleo, extraído do epicárpio do fruto da “laranjeira doce”-Citrus

aurantium é de fácil obtenção, propiciaria uma rápida desobturação do canal



13

obturado somente com cimento de óxido de zinco. Os experimentos in vitro

demonstraram que a desobturação de um canal radicular obturado com

cimento de óxido de zinco e eugenol, com auxílio de alargador e clorofórmio,

gastou em média 25 minutos e que a desobturação com o auxílio de um

alargador e óleo de laranja gastou em média, 6 minutos. Já os experimentos

in vivo mostraram que quando não foi possível realizar desobturação de um

canal radicular tratado com cimento de óxido de zinco e eugenol com auxílio

dos solventes comumente utilizados (éter, clorofórmio, xilol e eucaliptol), já o

óleo de laranja promoveu a desobturação de maneira bastante aceitável.

Pécora et al. (1993) estudaram in vitro o tempo de amolecimento de

cones de guta-percha através da ação de cinco solventes químicos: xilol,

clorofórmio, turpentina, eucaliptol e óleo de laranja. Para isso utilizaram um

aparelho que reproduziria a força de penetração de uma lima endodôntica.

As raízes de dentes previamente obturadas e seccionadas constituíam o

corpo de prova. Os autores observaram que o clorofórmio proporcionou

maior rapidez de amolecimento sobre a guta-percha e o mais lento foi o

eucaliptol. O óleo de laranja apresentou ação semelhante ao xilol. Relataram

ainda que seu uso não apresenta efeitos deletérios à saúde, possui

característica química de pouca solubilidade em água, porém solúvel em

álcool, usado em farmacologia para aromatizar e dar sabor, tendo ainda

ação expectorante.

Diante da controvérsia existente sobre a toxicidade de clorofórmio, os

cirurgiões dentistas deveriam desejar uma técnica de retratamento
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endodôntico que pudesse eliminar a utilização do clorofórmio e que ainda

alcançasse um resultado eficaz e eficiente.

Spanó et al. (1995) estudaram a capacidade solvente dos óleos

essenciais: eucaliptol, turpentina, óleo de laranja e suas respectivas

associações sobre a guta percha, utilizando o clorofórmio como controle. Os

autores tinham como objetivo encontrar um alternativo para esse solvente

tóxico. Para tanto utilizaram um aparelho denominado Penetrômetro PVS, os

dados obtidos foram anotados e os resultados mostraram que clorofórmio foi

o melhor, seguido por óleo de laranja e associação óleo de

laranja+turpentina.

Wilcox (1995) comparou a capacidade de halotano e clorofórmio em

remover a guta-percha e o tempo necessário para retratar o canal radicular.

Para esse experimento foram utilizados trinta dentes pré-molares inferiores,

preparados, obturados e armazenados em umidade por catorze meses.

Posteriormente foram retratados, utilizando-se em um grupo o solvente

clorofórmio e no outro o halotano. Os resultados mostraram que não houve

diferença significante entre os solventes testados. Quanto à decisão sobre

qual solvente utilizar para o retratamento a autora sugeriu um balanço entre

uso prático eficiente de tempo e a necessidade de segurança.

Görduysus et al. (1997) avaliaram comparativamente a eficiência de

solubilização de clorofórmio, xilol, eucaliptol, halotano, turpentina, acetona,

álcool e óleo de melaleuca em um corpo de prova de guta-percha. A análise

foi realizada através da perda de peso do corpo de prova nos períodos de 2,

24 e 48 horas. Os resultados revelaram que o halotano, clorofórmio e xilol
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apresentaram efetividade maior e concluíram que o halotano pode ser um

alternativo ao clorofórmio e xilol.

Uemura et al., em 1997, avaliaram eucaliptol e d-limonene na

capacidade de dissolver guta-percha, no intuito de investigar substitutos não

carcinogênicos. Os autores relataram que ao realizar o estudo observaram a

necessidade de reposição constante do clorofórmio, reforçando a

necessidade de escolha para outros solventes analisados neste estudo.

Durante o levantamento dos solventes alternativos observamos

também que houve a preocupação quanto ao efeito destes às estruturas do

órgão dental.

Kaufman et al., em 1997, estudaram o efeito de solventes de guta

percha sobre os níveis de cálcio e fosfato em cortes de dentina humano.

Para este estudo utilizaram dentes humanos intactos e frescos onde foram

cortados e tratados com clorofórmio, xilol e endosolv E. O tratamento

consistiu em embeber os espécimes de cada grupo durante 15 e 30 minutos

em solução teste. Após esses intervalos os espécimes foram enxaguados,

secos e preparados para análise de espectrometria dispersiva de energia de

superfície. Os níveis de cálcio e fósforo foram anotados e as diferenças

entre os grupos teste foram analisadas estatisticamente. As mudanças dos

níveis de cálcio e fósforo foram mínimas e estatisticamente não significantes.

Os resultados mostraram que todos os solventes estudados possuíram

efeito similar sobre a estrutura de dentina e concluíram que o clínico deveria

selecionar o solvente apropriado para o procedimento de retratamento de

acordo com o seu julgamento.
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Rotstein et al. (1999) avaliaram o efeito de solventes: clorofórmio,

xilol, e halotano sobre a microdureza de esmalte e dentina e concluíram que

todos causaram um efeito de amolecimento significante em ambas

estruturas e este amolecimento foi aparente após 5 minutos de tratamento.

Com a necessidade de determinar guias de recomendações

adequadas para a indústria de higiene, pesquisa em espécies de animais de

laboratório foi realizada para averiguar a toxicidade por inalação crônica ao

vapor de clorofórmio.

Torkelson et al. (1976) determinaram a toxicidade de clorofórmio em

animais de laboratório em única ou repetida exposição. A absorção de

clorofórmio através da pele dos coelhos foi aparente, mas não excedeu ao

dano agudo causado em prática. O clorofórmio líquido produziu injúria leve

aos olhos de coelhos em uma semana. Exposição repetida de 1 hora ao

longo de 5 dias da semana, durante 6 meses, com exposição ao vapor de 25

ppm (partícula por milhão) de clorofórmio resultou em efeito adverso em

todos espécimes estudados: ratos, coelhos, porcos e cães. O efeito de 25

ppm foi leve e reversível. Com base nos dados experimentais e em relatos

publicados com carbono tetracloro, os autores sugeriram que profissionais

com exposição repetida ou prolongada devem manter a concentração de

exposição ao clorofórmio abaixo de 25 ppm.

Após a proibição do uso de clorofórmio em medicamentos e produtos

cosméticos houve confusão com relação ao emprego desta substância na

odontologia, por ser considerado não seguro. Assim, McDonald & Vire

(1992) realizaram uma revisão sobre o papel do clorofórmio na odontologia e
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descreveram uma investigação clínico-ocupacional com os possíveis efeitos

deletérios do uso do clorofórmio no consultório. Os autores realizaram

tratamento endodôntico utilizando clorofórmio e verificaram que não houve

efeito lesivo à saúde tanto para o profissional quanto para o assistente. Além

disso, os níveis de vapor no ar ficaram bem abaixo dos níveis recomendados

pela Saúde Ocupacional e Administração de Segurança. Os autores

concluiram que com uso cuidadoso e controlado, o clorofórmio pode ser

adjunto útil na prática odontológica e que a Food and Drug Administration

(FDA) não tinha jurisdição sobre o uso de clorofórmio na prática clínica e não

provaram que o clorofórmio fosse realmente carcinogênico para humanos.

O método de avaliação biológica in vitro foi descrito inicialmente no

século XIX, principalmente no campo de embriologia. Foi Harrison (1907)

apud Freshney (2000) quem demonstrou a manutenção da função normal

através de cultura de tubo medular do embrião do sapo. A partir daí, as

técnicas de cultura celular se desenvolveram rapidamente.

Kawahara et al., em 1968, conduziram trabalho de teste biológico de

materiais odontológicos através de cultura de tecidos e relataram que os

métodos in vitro permitiram um controle mais fácil e com maior precisão

estatística. Relatou a impossibilidade de investigar continuamente a reação

tecidual e celular dos materiais, utilizando técnica in vivo, além de mostrarem

resultados com grandes desvios devido à existência de fatores

desconhecidos. Advertiram que os resultados de pesquisas poderiam variar

de acordo com o método utilizado, principalmente com relação ao preparo,

estado físico, área e contato do material a ser testado. Mencionaram que a
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citotoxicidade de alguns cimentos odontológicos estudados estavam

relacionados à mudança de pH do meio de cultura para ácido. O principal

fator causador de dano celular era a alta acidez por longo período.

Ressaltaram ainda que o método in vitro tornou-se um método importante

para padronização biológica de materiais odontológicos.

Browne & Tyas (1979) realizaram uma revisão sobre os tipos

celulares, o estado físico dos materiais, o método para estabelecer o contato

célula e material-teste e o critério de avaliação da citotoxicidade dos

materiais restauradores. Os autores alertaram que não existe uma

correlação adequada entre os resultados obtidos in vivo e in vitro e por isso

os resultados deveriam ser interpretados com precaução. Ainda, os autores

sugeriram o desenvolvimento de um sistema teste que permitisse a

simulação clínica real e o estabelecimento da patogenia do dano celular

após exposição aos materiais teste.

Existem três técnicas básicas in vitro: cultura de órgão, cultura

tecidual e cultura celular. Neste momento enfocaremos a técnica de cultura

celular.

A cultura in vitro foi introduzida como um método de estudar o

comportamento de células animais sem a interferência de variações

sistêmicas, como homeostase normal e estresse experimental, que poderia

surgir no animal. Pode ser adaptado para determinar efeitos de curto e longo

prazo além de propiciar condições laboratoriais estritas e ainda é

reproduzível, rápido, barato e sem limitação ética (Spangberg & Conn, 1978;

Browne, 1988; Freshney, 2000).
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Testes de viabilidade são utilizados para medir a proporção de células

viáveis seguido a um procedimento traumático potencial, tais como a

desagregação primária, separação celular ou durante a fase de

congelamento e descongelamento.

Pela literatura citada até o momento sobre os solventes alternativos, e

das mais novas tendências conferimos, portanto, a necessidade de

substâncias biocompatíveis. Diante disto, deve-se conseqüentemente

realizar testes apropriados de citotoxicidade e adicionalmente interpretar

corretamente estes testes e transportá-los às condições clínicas.

Grande gama de modelos experimentais foi utilizada, o que tornou

pesquisa comparativa da literatura muito difícil. Diante desse fato,

Spangberg & Pascon (1988) verificaram a importância do preparo dos

materiais para expressar a citotoxicidade, durante uma avaliação in vitro de

biomateriais, sob condições de cultura idênticas. O resultado mostrou que o

preparo do material pode alterar significativamente o efeito citotóxico

aparente de um material. Os autores concluíram que a comparação de

resultados de experimentos in vivo e in vitro pode ser realizada somente

quando as condições de cultura e materiais forem similares. A utilização de

materiais teste através de preparo artificial não forneceu resposta

apropriada; com relação a citotoxicidade geral, tais ajustes auxiliaram no

estudo dos componentes dos materiais e do mecanismo de toxicidade.

A guta-percha tem sido o material mais amplamente utilizado como

material obturador, por possuir baixa toxicidade e ser inerte. Porém,

recentemente, as suas características têm sido alteradas com o propósito de
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ativar as propriedades complementares, o que poderia potencializar outras

reações teciduais ao novo material. Diante disso, Pascon & Spangberg

(1990) propuseram um trabalho in vitro sobre a toxicidade de algumas

marcas comerciais de guta-percha, através do teste de liberação de

radiocrômio. A guta-percha, após ser dissolvida por clorofórmio ou aquecida,

foi espalhada até cobrir o fundo do recipiente-teste e a seguir uma

suspensão de células L929 foi adicionada ao recipiente. Após a incubação a

37o, por 4 e 24 horas, o radiocrômio extra celular no meio de cultura foi

mensurado e calculado, em termos percentuais. A liberação espontânea de

radiocrômio foi utilizada como controle e o resultado foi considerado dentro

dos limites de normalidade em 4 ou 24 horas. Todas as guta-perchas

dissolvidas em clorofórmio mostraram baixa toxicidade em 4 horas, porém,

quando esta foi aquecida, houve diferença significante em 4 horas; ambas

foram tóxicas quando deixadas por 24 horas. Os materiais crus não foram

tóxicos, mas o óxido de zinco e os íons de zinco mostraram marcada

toxicidade. Todos os cones de guta-percha testados foram tóxicos ao longo

período de observação e a toxicidade foi atribuída à infiltração de íons zinco

dentro dos fluidos.

Barbosa et al. (1994) avaliaram o efeito citotóxico in vitro de solventes

como o halotano e turpentina e os compararam com o do clorofórmio. Os

autores utilizaram o método de liberação de radiocrômio em cultura de

células, de fibroblastos de ratos, L929. Observaram que todos os solventes

testados foram citotóxicos e causaram o mesmo nível de dano celular. Após

24 horas de evaporação no ar, o halotano e o clorofórmio não demonstraram
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efeito citotóxico, porém o clorofórmio residual permaneceu por um certo

período de tempo e a toxicidade da mistura foi real e o halotano não pareceu

ser um solvente alternativo ideal.

Chang & Chou em 2001 avaliaram a citotoxicidade do halotano, em

cultura de células fibroblásticas de gengiva humana, relacionando a dose de

exposição, freqüência e duração. Os materiais foram preparados pela

dissolução de 1.0 g de guta-percha em 5 mL de halotano e conservados em

frasco de vidro com tampa. O halotano foi diretamente diluído em meio de

cultura, sendo a concentração final de 1:5, 1:10, 1:20, 1:40 e 1:80. Os

autores concluíram que a baixa concentração e quantidade pequena de

solvente podem minimizar o efeito citotóxico do tecido do hospedeiro. Ainda,

os autores comentaram que o uso de halotano poderia impedir a cicatrização

do tecido periapical e por isso, não deveria ser um solvente de escolha para

amolecimento de guta-percha.

A forma de avaliação do ensaio, após o tratamento das células com

os materiais testes, pode ser verificada através de: viabilidade,

sobrevivência, metabolismo, transformação ou irritação celular. A maioria

dos testes de viabilidade celular depende da ruptura da integridade de

membrana, que é determinada pela pigmentação de células que são

normalmente impermeáveis ao corante. Portanto, o seu efeito é direto,

apesar de não ditar a sobrevivência final (Freshney, 2000).

Scelza et al. (2001) avaliaram efeito citotóxico de ácido cítrico a 10%

e EDTA-T, substâncias químicas utilizadas em canal radicular. Foram

analisadas em cultura de fibroblastos usando método de células coradas
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com o azul Trypan. As soluções foram diluídas para 1, 0.1 e 0.01% em meio

de cultura e aplicadas em cultura de células NIH 3T3. O crescimento celular

em meio de cultura DMEM serviu como controle. Após 0, 6, 12 e 24 horas

(viabilidade a curto prazo) e 1, 3, 5 e 7 dias (sobrevivência a longo prazo) as

células foram contadas, usando hemocitômetro, sob auxílio de microscópio

óptico de fase invertida. Nos testes de curto prazo, a viabilidade celular

alcançou de 85 a 99% para todos os grupos experimentais, sem diferença

estatística quando comparado ao grupo controle, exceto para o grupo

tratado com EDTA-T 1%, que causou uma diminuição progressiva na

viabilidade celular. Em testes de longo prazo, todas as culturas aumentaram

do primeiro ao último período do experimento, não mostrando inibição de

proliferação celular, exceto o grupo tratado com EDTA-T 1%, que preveniu

totalmente o crescimento celular. Todas as diluições de ácido cítrico 10%

foram mais biocompatíveis que EDTA-T. Culturas tratadas com ácido cítrico

tiveram uma porcentagem maior de viabilidade em teste de curto prazo, e as

células mantiveram sua capacidade de renovação própria.

No retratamento endodôntico, cujo procedimento recomendado é a

remoção do material obturador presente dentro do canal radicular, o solvente

é a substância mais amplamente utilizada, devido a seu fácil uso e sua

média de sucesso clínico ser alta. No entanto, os efeitos citotóxicos e a

possível difusão para os tecidos periapicais e sistêmicos, bem como os

possíveis efeitos mutagênicos e carcinogênicos são aparentes.

Portanto, com enfoque na literatura e nas mais recentes tendências,

torna-se estimulante procurar substâncias com ação solvente, para uso
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durante o procedimento de retratamento endodôntico, e ao mesmo tempo

observamos a necessidade de materiais biocompatíveis, que impõem a

utilização de testes adequados, interpretação dos dados obtidos pelo teste e

aplicação desses resultados às condições de uso clínico.



3 PROPOSIÇÃO

Este estudo propõe-se a comparar a ação citotóxica in vitro de alguns

solventes utilizados em terapia de retratamento endodôntico: óleo da casca

de laranja, eucaliptol, xilol, clorofórmio e halotano em diferentes situações de

preparo (concentrações finais e tempo de contato) e diversas condições de

contato sobre as células (direto ou indireto).



4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Material

Álcool absoluto - Fórmula & Ação Farmácia de Manipulação- São Paulo, SP

Banho Maria – Plyscience, Illinois, EUA

Câmara de Neubauer

Capela de Fluxo laminar

Centrífuga – Forma Scientific Division, Ohio, EUA

Cronômetro

DMEM-Dulbelcco’s modified Eagle Médium - Gibco, EUA

DMSO-di-metil sulfóxido - Gibco, EUA

FBS – soro fetal bovino – Gibco, EUA

Frascos plásticos para cultivo celular com 25 e 75 cm2 de área cultivável

Frasco de plásticos vials para contagem de viabilidade celular - Eppendorf

Frasco de vidro âmbar para armazenar material teste

Incubadora com controle de temperatura e pressão – Forma Scientific, Ohio,

EUA

Lamínula de vidro com 5 mm de diâmetro

Linhagem de fibroblastos de embriões de camundongos NIH-3T3 – cedida

pelo Laboratório de Anatomia e Biologia Celular do ICB-USP
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Microscópio invertido de fase – Nikon, Japão

Pipetador automático

Pipetas descartáveis de 2mL, 5mL, 10mL e 20mL

Placa de 24 poços de cultivo celular – Corning Incorporated, New York, EUA

Pontas para pipetas

Solução antibiótica P/S (penicilina/estreptomicina) - Gibco, EUA

Solução tampão de fosfato –PBS- Gibco, EUA

Solução de tripsina - Gibco, EUA

Tubos para congelamento de células

Solução de azul de Trypan a 0.4% - Gibco, EUA

Solventes - Óleo da casca de laranja, eucaliptol, xilol, clorofórmio – Fórmula

& Ação Farmácia de Manipulação, São Paulo, SP

Solvente halotano – Cristália – Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, SP,

Brasil

4.1.1 Linhagem celular

Para este estudo foram utilizadas células NIH 3T3, fibroblastos

originados de embriões de camundongos Swiss, linhagem celular contínua

(Figuras 4.1 e 4.2), cedida pelo Laboratório de Biologia Celular e Anatomia

Funcional do Departamento de Anatomia, ICB-USP.
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Figura 4.1 - Fotomicrografia de cultura de células de fibroblastos NIH 3T3, com

filtro verde (aumento de 100X)

Figura 4.2 - Fotomicrografia de células de fibroblastos NIH 3T3 em cultura, sem

filtro (aumento de 100X)
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4.1.2 Grupos experimentais

Como já citado anteriormente, foram testados alguns dos solventes

utilizados durante o processo de retratamento endodôntico na desobturação

do canal radicular. A ação destes solventes nas culturas celulares foi

analisada quanto à viabilidade ou não das mesmas e para isto foram

determinados os seguintes grupos experimentais:

Grupo 1 - Controle – células mantidas em meio de cultura, na

ausência de qualquer tratamento;

Grupo 2 - Tratamento com Óleo da casca de laranja;

Grupo 3 - Tratamento com Eucaliptol;

Grupo 4 - Tratamento com Xilol;

Grupo 5 - Tratamento com Clorofórmio;

Grupo 6 - Tratamento com Halotano.

4.1.3 Etapas experimentais

Os solventes foram estudados em diferentes situações de preparo e

contato com as células de fibroblastos e as etapas experimentais foram:

1. solvente com diluição final no meio de cultura de 0, 5,15, 25, 50 e 100%

para o tempo de 5 minutos.

2. solvente com diluição final no meio de cultura de 15 e 25% para o

tempo de 10 e 15 minutos.

3. Solvente em contato direto com as células por meio de lamínula de

vidro acrescido de DMEM e em contato indireto onde o DMEM foi



29

depositado sobre as células de fibroblastos e o solvente depositado

sobre este meio na concentração final de 5% para o tempo de 5

minutos.

4. solvente solubilizado em álcool absoluto na proporção de 1:1 e diluído

em DMEM com concentração final de 5% para o período de 5 minutos.

4.2 Métodos

4. 2.1 Cultivo celular

As células foram descongeladas, em banho-maria, transferidas para

placas de cultura apropriadas e mantidas em estufa de Co2 (5%) a 37ºC. As

células foram cultivadas em meio de cultura DMEM (Gibco, USA)

suplementado com P/S (Gibco, USA), contendo 10% de FBS (Gibco, USA).

O crescimento celular foi acompanhado a cada 24 horas, com auxilio de

microscópio de fase invertido e o meio de cultura trocado a cada dois dias. O

subcultivo foi realizado ao se observar formação de uma monocamada

celular com mais de 80% de confluência. Para a observação da viabilidade

celular frente ao tratamento com os diferentes solventes, as células foram

plaqueadas em número aproximado de 12 x104 células/poço, em placas de

cultivo contendo 24 poços, com uma área aproximada de 1,5 cm2 cada.

Todos os experimentos foram realizados em quadruplicata sob ambiente de

fluxo laminar (Figura 4.3).
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Figura 4.3 - Área interna do Fluxo laminar para cultivo celular

4.2.2 Tratamentos

Vinte e quatro horas antes do início dos tratamentos com os

diferentes solventes, as células foram carenciadas de soro, sendo o meio de

cultura substituído para DMEM contendo 0,5% de FBS. Os tratamentos

foram realizados inicialmente avaliando o efeito de diferentes concentrações

dos solventes no meio cultura, ou seja, realizando uma curva dose-resposta

para cada um dos solventes. Posteriormente, avaliou-se o efeito de

diferentes tempos de tratamento com os solventes sobre a viabilidade

celular, curva tempo-resposta. Cada experimento foi repetido três vezes.
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Considerando que os solventes a serem testados não apresentaram

grande solubilidade aquosa, alguns experimentos foram realizados

solubilizando os solventes previamente em álcool absoluto, apesar de na

prática clínica não ser esta a conduta utilizada. Da mesma forma, os

experimentos foram realizados em quadriplicata e um número mínimo de

três experimentos realizados para cada situação em questão.

4.2.3 Determinação da viabilidade celular

A ação dos solventes sobre a viabilidade celular foi determinada pelo

método de exclusão do Trypan Blue. Este método consiste no fato de que

este corante não sendo lipofílico não consegue entrar normalmente nas

células, o que passa a ocorrer caso haja a ruptura da membrana plasmática,

um típico sinal que antecede a morte celular. Assim, somente as células em

morte celular se apresentam coradas em azul e com limites irregulares. As

demais se apresentam arredondadas, transparentes, com a membrana

refringente e os com limites nítidos (Figura 4.4). A contagem de células foi

determinada por amostragem, utilizando-se um hemocitrômetro ou Câmara

de Neubauer e levado ao microscópio de luz.

O percentual de viabilidade celular foi calculado pela razão:

no de células viáveis X 100  /  no total de células
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Figura 4.4 - Fotomicrografia da câmara de Neubauer, somente as células em morte

celular se apresentam coradas em azul e com limites irregulares. As

demais se apresentam arredondadas, transparentes, com a membrana

refringente e com limites nítidos (aumento de 200x)

4.3 Análise estatística

Os dados obtidos foram comparados através de Análise de Variância

(ANOVA), e quando foi significante foi aplicado pós-teste (Tukey-Kramer),

considerando significativas as diferenças entre grupos com p�0.05.



5 RESULTADOS

Comparamos a reação celular de fibroblastos ao contato com os

solventes de guta-percha, utilizados durante o retratamento endodôntico.

Esta reação foi avaliada pela mensuração do número de células viáveis nas

diferentes etapas experimentais e nos tempos estudados.

Etapa 1 – Solvente com diluição final no meio de cultura de 0, 5, 10, 25,

50 e 100% para o tempo de 5 minutos

Os valores da média ± desvio padrão estão descritos na Tabela 5.1 e

no gráfico da Figura 5.1. As Tabelas de An.A1 à An.A5 mostram os valores

originais correspondentes ao número de células viáveis (X104) nos

diferentes grupos experimentais.

Antes da análise dos resultados, é importante ressaltar que no início

do experimento, todos os poços apresentavam aproximadamente o mesmo

número de células, sem diferenças significativas entre os grupos.

A análise de variância ANOVA mostrou que todos os solventes nas

concentrações 0, 50 e 100% foi considerado não significante.



34

Tabela 5.1 - Valores da média ± desvio padrão correspondentes ao número

de células viáveis (x104) quando da exposição aos solventes

testados em diferentes concentrações para o período de 5

minutos. n= número de poços com células, utilizados para o

tratamento

        Concentração

Grupo

0 5 10 25 50 100

Óleo de laranja

(n=12)

9.93

(±1.85)

2.68

(±0.88)

0.89

(±0.63)

0.083

(±0.16)

0 0

Eucaliptol

(n=12)

10.46

(±1.26)

0.14

(±0.24)

0 0 0 0

Xilol

(n=12)

9.58

(±1.40)

2.79

(±0.89)

1.5

(±0.35)

0.91

(±0.30)

0 0

Clorofórmio

(n=12)

10.14

(±0.93)

0.10

(±0.16)

0 0 0 0

Halotano

(n=12)

9.56

(±0.90)

0 0 0 0 0

A Tabela 5.1 nos mostra que independente do tratamento usado a

viabilidade celular foi menor, quanto maior a concentração do solvente,

resultando em citotoxicidade marcante. Ao analisarmos os dados dos grupos

eucaliptol, clorofórmio e halotano pode-se observar que mesmo em

pequenas concentrações ainda assim estes solventes apresentaram alto

índice de morte celular (Figura 5.1).

O ponto 0% de concentração correspondeu à contagem inicial das

células viáveis no momento da aplicação do solvente. Como podemos
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observar na Figura 5.1, os fibroblastos tratados com os solventes: eucaliptol,

clorofórmio e halotano apresentaram poucas células viáveis, mesmo na

menor concentração estudada. O óleo de laranja e o xilol mostraram células

viáveis até a concentração de 25%. Acima desta concentração mostrou total

morte celular em todos os grupos estudados.
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VIABILIDADE CELULAR-5 MINUTOS
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Figura 5.1 - Viabilidade celular quando da exposição aos solventes em diferentes concentrações para o período de 5

minutos. A concentração 0% corresponde ao grupo controle com número de células no momento do

tratamento
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percentual de viabilidade celular- 5 minutos
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Figura 5.2 - Gráfico com as curvas dos valores correspondentes a

porcentagem de células viáveis após a exposição de 5 minutos

nas diferentes concentrações dos solventes estudados

A Figura 5.2 nos mostra que nas concentrações de 5 e 10% o

eucaliptol, clorofórmio e halotano quando comparados ao óleo da casca de

laranja e xilol apresentaram diferenças no percentual de células viáveis e

estatisticamente significantes como podemos confirmar pela Tabela 5.2 e

5.3. O óleo de laranja e o xilol na concentração de 10% também

apresentaram diferenças no percentual de células viáveis, porém

estatisticamente não houve diferença significativa como podemos observar

na Tabela 5.3.

O xilol apresentou a menor toxicidade a 25% quando comparado aos

demais solventes e mostrou diferença estatisticamente significante como

mostra a Tabela 5.4.

(%)
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Na concentração acima de 25% todos os solventes mostraram ser

citotóxicos, levando a morte de todas as células.

Tabela 5.2 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 5

minutos e concentração de 5%

comparação diferença da média q Valor de p

Laranja vs eucaliptol 2.540 7.659 s    P<0.01

Laranja vs xilol -0.110 0.331 ns  P>0.05

Laranja vs clorofórmio 2.580 7.780 s    P<0.01

Laranja vs halotano 2.680 8.081 s    P<0.01

Eucaliptol vs xilol -2.650 7.991 s    P<0.01

Eucaliptol vs clorofórmio 0.040 0.120 ns  P>0.05

Eucaliptol vs halotano 0.140 0.422 ns  P>0.05

Xilol vs clorofórmio 2.690 8.111 s   P<0.01

Xilol vs halotano 2.790 8.413 s   P<0.01

Clorofórmio vs halotano 0.100 0.301 ns  P>0.05

s=significante e ns= não significante (Valor de q>4.654 significa o valor de p < 0.05)

Tabela 5.3 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 5 minutos e

concentração de 10%

comparação diferença da média q Valor de p

Laranja vs eucaliptol 0.890 4.783 s    P<0.05

Laranja vs xilol -0.610 3.278 ns  P>0.05

Laranja vs clorofórmio 0.890 4.783 s    P<0.05

Laranja vs halotano 0.890 4.783 s    P<0.05

Eucaliptol vs xilol -1.500 8.061 s    P<0.01

Eucaliptol vs clorofórmio 0.000 0.000 ns  P>0.05

Eucaliptol vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

Xilol vs clorofórmio 1.500 8.061 s   P<0.01

Xilol vs halotano 1.500 8.061 s   P<0.01

Clorofórmio vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

s=significante e ns= não significante (Valor de q>4.654 significa o valor de p < 0.05)
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Tabela 5.4 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 5

minutos e  concentração de 25%

comparação diferença da média q Valor de p

Laranja vs eucaliptol 0.083 0.945 ns    P>0.05

Laranja vs xilol -0.827 9.420 s    P<0.001

Laranja vs clorofórmio 0.083 0.945 ns    P>0.05

Laranja vs halotano 0.083 0.945 ns    P>0.05

Eucaliptol vs xilol -0.910 10.366 s    P<0.001

Eucaliptol vs clorofórmio 0.000 0.000 ns  P>0.05

Eucaliptol vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

Xilol vs clorofórmio 0.910 10.366 s   P<0.001

Xilol vs halotano 0.910 10.366 s   P<0.001

Clorofórmio vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

s=significante e ns= não significante (Valor de q>4.654 significa o valor de p < 0.05)

Etapa 2 – Solvente com diluição final no meio de cultura de 0, 10, 25

para o tempo de 10 e 15 minutos

Etapa 2.a Tratamento no período de 10 minutos

Os valores da média ± desvio padrão estão descritos em número de

células viáveis na Tabela 5.5 e na Figura 5.3. As Tabelas de An.B1 à An.B5

mostram os valores originais correspondentes ao número de células viáveis

(X104) nos diferentes grupos experimentais.
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Tabela 5.5 - Valores da média ± desvio padrão correspondentes ao número

de células viáveis (x104) quando da exposição aos solventes

testados, nas concentrações de 0, 10 e 25% para o período de

10 minutos. n= número de poços com células, utilizados para o

tratamento

             Concentração

Grupos

0 10 25

Óleo da casca de laranja

(n=12)

9.83
(±0.19)

0.5
(±0.51)

0.06
(±0.06)

Eucaliptol

(n=12)

9.39
(±0.43)

0.02
(±0.03)

0

Xilol

(n=12)

10.3
(±0.56)

1.3
(±0.95)

0.46
(±0.12)

Clorofórmio
(n=12)

10.41
(±0.43)

0 0

Halotano
(n=12)

10
(±0.69)

0 0

A Tabela 5.5 nos mostra que o tratamento das células nas

concentrações de 10 e 25%, para o tempo de 10 minutos resultou em

acentuada diminuição na média do número de células viáveis. Os dados dos

grupos clorofórmio e halotano revelaram que mesmo para concentração de

10% ocorreu total morte celular.



41

VIABILIDADE CELULAR -10 MINUTOS
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Figura 5.3 - Viabilidade celular quando da exposição aos solventes nas concentrações de 0, 10 e 25% para o período de
10 minutos. A concentração 0% corresponde ao grupo controle com número de células no momento do
tratamento
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PERCENTUAL DE VIABILIDADE CELULAR-10 MINUTOS
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Figura 5.4 - Gráfico com as curvas dos valores correspondentes a

porcentagem das células viáveis após a exposição de 10

minutos nas concentrações de 0, 10 e 25% dos solventes

estudados

A Figura 5.4 mostra que na concentração de 10% os solventes xilol

e óleo de laranja apresentaram diferenças no percentual de células em

relação aos outros solventes, no entanto somente xilol mostrou diferença

estatisticamente significante em relação aos demais solventes como

podemos observar pela Tabela 5.6, demonstrando assim, ser o menos

citotóxico neste tempo e concentrações estudados. E na concentração de

25% o xilol mostrou diferença no percentual de células viáveis em

comparação aos demais solventes e apresentou diferença estatisticamente

significante como podemos ver na Tabela 5.7.

(%)
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Tabela 5.6 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 10

minutos e concentração de 10%

comparação diferença da média q Valor de p

Laranja vs eucaliptol 0.480 3.447 ns    P>0.05

Laranja vs xilol -0.800 5.745 s      P<0.01

Laranja vs clorofórmio 0.500 3.591 ns    P>0.05

Laranja vs halotano 0.500 3.591 ns    P>0.05

Eucaliptol vs xilol -1.280 9.192 s    P<0.001

Eucaliptol vs clorofórmio 0.020 0.143 ns   P>0.05

Eucaliptol vs halotano 0.020 0.143 ns   P>0.05

Xilol vs clorofórmio 1.300 9.335 s   P<0.001

Xilol vs halotano 1.300 9.335 s   P<0.001

Clorofórmio vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

s=significante e ns= não significante (Valor de q>3.993 significa o valor de p < 0.05)

Tabela 5.7 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 10 minutos e

concentração de 25%

comparação diferença da média q Valor de p

Laranja vs eucaliptol 0.060 1.732 ns    P>0.05

Laranja vs xilol -0.400 11.547 s    P<0.001

Laranja vs clorofórmio 0.060 1.732 ns    P>0.05

Laranja vs halotano 0.060 1.732 ns    P>0.05

Eucaliptol vs xilol -0.460 13.279 s    P<0.001

Eucaliptol vs clorofórmio 0.000 0.000 ns  P>0.05

Eucaliptol vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

Xilol vs clorofórmio 0.460 13.279 s   P<0.001

Xilol vs halotano 0.460 13.279 s   P<0.001

Clorofórmio vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

s=significante e ns= não significante (Valor de q>4.654 significa o valor de p < 0.05)



44

Etapa 2.b Tratamento no período de 15 minutos

Os valores da média ± desvio padrão estão descritos em número de

células viáveis na Tabela 5.8 e na Figura 5.5. As Tabelas de An.B6 à An.B10

mostram os valores originais correspondentes ao número de células viáveis

(X104) nos diferentes grupos experimentais.

Tabela 5.8 - Valores da média ± desvio padrão correspondentes ao número

de células viáveis (x104) quando da exposição aos solventes,

nas concentrações de 10 e 25%, para o tempo de 15 minutos.

n= número de poços com células, utilizados para o tratamento

Concentração

Grupos
0 10 25

Óleo de laranja

n=12

10.58

(±1.12)

0.08

(±0.07)

0.08

(±0.09)

Eucaliptol

n=12

9.45

(±0.28)

0 0

Xilol

n=12

10.18

(±0.37)

0.48

(±0.12)

0.21

(±0.07)

Clorofórmio

n=12

10.33

(±1.04)

0 0

Halotano

n=12

10.18

(±0.46)

0 0
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A Tabela 5.8 apresenta os valores após a exposição aos solventes

no período de 15 minutos, nas concentrações de 10 e 25%, onde podemos

observar que os grupos tratados com eucaliptol, clorofórmio e halotano

mostraram 100% de morte celular, em ambas as concentrações estudadas,

demonstrando ser extremamente citotóxicos, como podemos observar na

Figura 5.5.
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VIABILIDADE CELULAR -15 MINUTOS
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Figura 5.5 - Viabilidade celular quando da exposição aos solventes nas concentrações de 0, 10 e 25%  para o
períodode 15 minutos. A concentração 0% corresponde ao grupo controle com número de células no
momento do tratamento
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PERCENTUAL DE VIABILIDADE CELULAR-15 MINUTOS
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Figura 5.6 - Gráfico com as curvas dos valores correspondentes a porcentagem

das células viáveis após a exposição de 15 minutos nas

concentrações de 0, 10 e 25% dos solventes estudados

A Figura 5.6 nos mostra uma queda acentuada no percentual de

viabilidade celular em todos os grupos experimentais, após 15 minutos de

tratamento. Demonstrando extrema citotoxicidade celular nesse tempo e

concentrações estudados.

Na concentração de 10% observamos que todos os solventes

mostraram diferenças no percentual de número de células em relação ao

solvente xilol como podemos observar na Figura 5.6. A Tabela 5.9 nos

mostra que existe diferença estatisticamente significante. Já na

concentração de 25% o xilol e o óleo de laranja apresentaram percentual de

células viáveis, porém somente o xilol mostrou diferença estatisticamente

significante como podemos observar pela Tabela 5.10. Demonstrando que o

xilol foi menos citotóxico de todos os solventes estudados nesta

concentração e tempo.

(%)
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Tabela 5.9 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 15

minutos e concentração de 10%

Comparação diferença da média q Valor de p

Laranja vs eucaliptol 0.080 2.230 ns    P>0.05

Laranja vs xilol -0.400 11.151 s    P<0.001

Laranja vs clorofórmio 0.080 2.230 ns    P>0.05

Laranja vs halotano 0.080 2.230 ns    P>0.05

Eucaliptol vs xilol -0.480 13.382 s    P<0.001

Eucaliptol vs clorofórmio 0.000 0.000 ns  P>0.05

Eucaliptol vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

Xilol vs clorofórmio 0.480 13.382 s   P<0.001

Xilol vs halotano 0.480 13.382 s   P<0.001

Clorofórmio vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

s=significante e ns= não significante (Valor de q>4.654 significa o valor de p < 0.05)

Tabela 5.10 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 15

minutos e concentração de 25%

Comparação diferença da média q Valor de p

Laranja vs eucaliptol 0.080 2.717 ns    P>0.05

Laranja vs xilol -0.130 4.416 ns    P>0.05

Laranja vs clorofórmio 0.080 2.717 ns    P>0.05

Laranja vs halotano 0.080 2.717 ns    P>0.05

Eucaliptol vs xilol -0.210 7.133 s    P<0.01

Eucaliptol vs clorofórmio 0.000 0.000 ns  P>0.05

Eucaliptol vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

Xilol vs clorofórmio 0.210 7.133 s   P<0.01

Xilol vs halotano 0.210 7.133 s   P<0.01

Clorofórmio vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

s=significante e ns= não significante (Valor de q>4.654 significa o valor de p < 0.05)
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Etapa 3 - Contato direto e indireto, com concentração final de 0, 5 e

10%, para o tempo de 5 minutos

Os valores da média ± desvio padrão estão descritos em número de

células viáveis na Tabela 5.11 e na Figura 5.7. As Tabelas de An.C1 à

An.C5 mostram os valores originais correspondentes ao número de células

viáveis (X104) nos diferentes grupos experimentais.

Tabela 5.11 - Valores da média ± desvio padrão correspondentes ao

número de células viáveis (x104) quando da exposição aos

solventes testados, analisados em formas de contato direto e

indireto, nas concentrações de 0, 5 e 10% para o período de 5

minutos. n= número de poços com células, utilizados para o

tratamento

0 5 10
concentração

grupos contato
direto

contato
indireto

contato
direto

contato
indireto

contato
direto

contato
indireto

Óleo de laranja

n=12

8.75

(±0.69)

9.31

(±0.41)

1.35

(±0.24)

4.75

(±0.78)

0.37

(±0.2)

1.06

(±0.16)

Eucaliptol

n=12

8.75

(±0.69)

9.31

(±0.41)

0.12

(±0.20)

0.41

(±0.40)

0 0

Xilol

n=12

8.75

(±0.69)

9.31

(±0.41)

0 3.81

(±0.70)

0 1.70

(±0.20)

Clorofórmio

n=12

8.75

(±0.69)

9.31

(±0.41)

0 0.07

 (±0.16)

0 0

Halotano

n=12

8.75

(±0.69)

9.31

(±0.41)

0 0.7

(±0.58)

0 0
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A Tabela 5.11 representa os valores da média ± desvio padrão

quando os solventes foram colocados em contato direto e indireto com as

células de fibroblastos e nos revelou que a forma de contato dos diferentes

grupos experimentais alterou o número de células viáveis. Quando os

solventes foram colocados em contato direto com as células ocorreu uma

diminuição acentuada nas médias de número de células viáveis. Nos grupos

tratados com xilol, clorofórmio e halotano ocorreram 100% de morte celular,

em 5 minutos, independente da concentração utilizada. O óleo de laranja e o

xilol mostraram ser menos citotóxicos em relação aos outros grupos quando

o contato foi indireto.

A Figura 5.7 mostra o gráfico com os valores de média ± desvio

padrão dos grupos com o tratamento sobre as células em formas de contato

direto e indireto. Podemos observar que o óleo de laranja e o xilol

apresentaram número de células viáveis maiores em relação aos demais

grupos experimentais, quando o contato foi indireto.

Na concentração de 5% todos os solventes apresentaram células

viáveis quando o contato foi indireto, porém quando o contato foi direto

ocorreu queda drástica no número de células viáveis. Já na concentração de

10%, o óleo de laranja e o xilol mostraram células viáveis em relação aos

demais grupos, quando o contato foi indireto como podemos observar na

Tabela 5.11.

Quando o contato foi direto, somente óleo de laranja apresentou

viabilidade celular, na concentração de 10%, embora não tenha mostrado
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ser significantemente diferente dos demais solventes como podemos

verificar pela Tabela 5.13.



52

viabilidade celular-contato direto/indireto

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10

concentração em %

n
ú

m
e

ro
 d

e
 c

é
lu

la
s

 v
iá

v
e

is
 (

x
1

0
4 )

óleo de laranja direto

óleo de laranja indireto

eucaliptol direto

eucaliptol indireto

xilol direto

xilol indireto

clorofórmio direto

clorofórmio indireto

halotano direto

halotano indireto

Figura 5.7 -Viabilidade celular quando da exposição direta ou indireta dos solventes sobre as células em cultura, nas

concentrações de 0, 5 e 10% no período de 5 minutos. A concentração 0% corresponde ao grupo controle com

número de células no momento do tratamento
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PERCENTUAL DE VIABILIDADE CELULAR-CONTATO DIRETO x  INDIRETO
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Figura 5.8 - Gráfico com as curvas dos valores correspondentes a

porcentagem das células viáveis após a exposição de 5

minutos nas concentrações de 0, 5 e 10% dos solventes

estudados em contato direto e indireto

Ao observarmos a Figura 5.8 verificamos que o óleo de laranja,

contato direto e indireto, e xilol, contato indireto, mostraram diferenças no

percentual de células viáveis em relação aos demais solventes. E a análise

dos dados apresentados nas Tabelas 5.12 e 5.13 revelou que a diferença foi

estatisticamente significante em relação aos demais solventes e entre eles

também, quando a concentração foi de 5 %. Já na concentração de 10% e

em contato indireto, o óleo de laranja e o xilol mostraram diferenças no

percentual de células viáveis que também foram estatisticamente

significantes. Portanto, observamos que quando a concentração foi 5%, o

(%)
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óleo de laranja em contato indireto foi o menos citotóxicos de todos os

grupos estudados, seguidos pelo xilol no contato indireto. Na concentração

de 10% o menos citotóxico foi xilol em contato indireto seguido pelo óleo de

laranja em contato indireto.

O eucaliptol, xilol, clorofórmio e halotano, em contato direto,

mostraram ser muito citotóxicos.

Tabela 5.12 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 5

minutos e concentração de 5%. Formas de contato direto ou

indireto sobre as células em cultura

Comparação diferença da média q Valor de p

Laranja d vs laranja in -3.400 39.005 s    P<0.001

Laranja d vs eucaliptol d 1.230 14.111 s    P<0.001

Laranja d vs xilol d 1.350 15.487 s    P<0.001

Laranja d vs clorofórmio d 1.350 15.487 s    P<0.001

Laranja d vs halotano d 1.350 15.487 s    P<0.001

Laranja in vs eucaliptol in 4.340 49.789 s    P<0.001

Laranja in vs xilol in 0.940 10.784 s    P<0.001

Laranja in vs clorofórmio in 4.680 53.689 s    P<0.001

Laranja in vs halotano in 4.050 46.462 s    P<0.001

Eucaliptol d vs eucalyptol in -0.290 3.327 ns   P>0.05

Eucaliptol d vs xilol d 0.120 1.377 ns   P>0.05

Eucaliptol d vs clorofórmio d 0.120 1.377 ns   P>0.05

Eucaliptol d vs halotano d 0.120 1.377 ns   P>0.05

Eucaliptol in vs xilol in -3.400 39.005 s    P<0.001

Eucaliptol in vs clorofórmio in 0.340 3.900 ns   P>0.05

Eucaliptol in vs halotano in -0.290 3.327 ns   P>0.05

Xilol d vs xilol in -3.810 43.708 s   P<0.001

Xilol d vs clorofórmio d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Xilol d vs halotano d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Xilol in vs clorofórmio in 3.740 42.905 s   P<0.001

Xilol in vs halotano in 3.110 35.678 s   P<0.001

Clorofórmio d vs clorofórmio in -0.070 0.803 ns   P>0.05

Clorofórmio d vs halotano d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Clorofórmio in vs halotano in -0.630 7.227 s   P<0.001

Halotano d vs halotano in -0.700 8.030 s   P<0.001
d=contato direto, in=contato indireto, s=significante e ns= não significante. (valor de q>5.096
significa que o valor de p< 0.05)
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Tabela 5.13 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 5

minutos e concentração de 10%. Formas de contato direto ou

indireto sobre as células em cultura

Comparação diferença da média q Valor de p

Laranja d vs laranja in -0.690 7.916 s    P<0.001

Laranja d vs eucaliptol d 0.370 4.245 ns    P>0.05

Laranja d vs xilol d 0.370 4.245 ns    P>0.05

Laranja d vs clorofórmio d 0.370 4.245 ns    P>0.05

Laranja d vs halotano d 0.370 4.245 ns    P>0.05

Laranja in vs eucaliptol in 1.060 12.160 s    P<0.001

Laranja in vs xilol in -0.640 7.342 s    P<0.001

Laranja in vs clorofórmio in 1.060 12.160 s    P<0.001

Laranja in vs halotano in 1.060 12.160 s    P<0.001

Eucaliptol d vs eucalyptol in 0.000 0.000 ns   P>0.05

Eucaliptol d vs xilol d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Eucaliptol d vs clorofórmio d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Eucaliptol d vs halotano d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Eucaliptol in vs xilol in -1.700 19.502 s    P<0.001

Eucaliptol in vs clorofórmio in 0.000 0.000 ns   P>0.05

Eucaliptol in vs halotano in 0.000 0.000 ns   P>0.05

Xilol d vs xilol in -1.700 19.502 s   P<0.001

Xilol d vs clorofórmio d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Xilol d vs halotano d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Xilol in vs clorofórmio in 1.700 19.502 s   P<0.001

Xilol in vs halotano in 1.700 19.502 s   P<0.001

Clorofórmio d vs clorofórmio in 0.000 0.000 ns   P>0.05

Clorofórmio d vs halotano d 0.000 0.000 ns   P>0.05

Clorofórmio in vs halotano in 0.000 0.000 ns   P>0.05

Halotano d vs halotano in 0.000 0.000 ns   P>0.05
d=contato direto, in=contato indireto, s=significante e ns= não significante (valor de q>5.096

significa que o valor de p< 0.05)
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Etapa 4 – Solvente / álcool (1:1), diluição final no meio de cultura de 5%,

para o tempo de 5 minutos

Os solventes foram previamente solubilizados em álcool absoluto na

proporção de 1:1, com concentração final de 5% em meio de cultura.

Com o intuito de avaliar se o preparo prévio da substância a ser

testada, poderia promover alguma alteração na viabilidade celular, além da

mensuração de número de células viáveis, com os solventes utilizados em

retratamento endodôntico na forma como são utilizados na prática clínica,

realizamos ainda a solubilização de todos os solventes em álcool absoluto

para torná-los substâncias homogêneas e miscíveis em meio de cultura. As

médias ± desvio padrão referentes a estas medidas estão representadas na

Tabela 5.14 e na Figura 5.9.

Antes da análise dos resultados é importante salientar que o grupo

controle corresponde ao grupo tratado com o álcool absoluto, que foi o

veículo utilizado na preparação dos diferentes solventes.

A Tabela 5.14 nos mostra pequeno número de células viáveis nos

grupos óleo de laranja e eucaliptol, enquanto o xilol, clorofórmio e halotano

mostraram 100% de morte celular. No grupo controle pode-se observar que

77% de células estavam vitais, isto significa que o álcool absoluto, na

proporção utilizada para solubilizar os solventes, pode manter as células

viáveis e permitiu o estudo comparativo entre os solventes.
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Tabela 5.14 - Valores da média ± desvio padrão correspondentes ao

número de células viáveis (x104) quando da exposição aos

solventes testados, na concentração de 5% para o período de

5 minutos, os solventes foram previamente solubilizados em

álcool absoluto. n= número de poços com células, utilizados

para o tratamento. Controle corresponde ao grupo com a

mesma proporção de álcool absoluto utilizado para solubilizar

os solventes

         Concentração

Grupos 5

Óleo de laranja

n=12

1.42

(±0.06)

Eucaliptol

n=12

0.15

(±0.12)

Xilol

 n=12

0

Clorofórmio

n=12

0

Halotano

n=12

0

Controle

n=12

6.8

(±1.14)
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VIABILIDADE CELULAR-SOLUBILIZADO COM ÁLCOOL ABSOLUTO
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Figura 5.9 - Gráfico que representa os valores da média ± desvio padrão do

número de células viáveis dos solventes testados na

concentração de 5% para o período de 5 minutos, os solventes

foram previamente solubilizados em álcool absoluto

Pela Figura 5.9 podemos observar que os grupos experimentais

apresentam diferenças na média de número de células viáveis em relação

ao grupo controle. O eucaliptol, xilol, clorofórmio e halotano apresentaram

diferenças estatisticamente significantes quando comparados ao óleo de

laranja e todos os solventes estudados mostraram diferenças significantes

em relação ao controle como podemos verificar na Tabela 5.15. O álcool

absoluto foi menos citotóxico que os solventes estudados seguido pelo óleo

de laranja e eucaliptol.
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Tabela 5.15 - Teste de comparação múltipla Tukey-Kramer, período de 5

minutos e concentração de 5%, solventes previamente

solubilizados em álcool absoluto

comparação diferença da média q Valor de p

Laranja vs eucaliptol 1.270 9.388 s   P<0.001

Laranja vs xilol 1.420 10.497 s   P<0.001

Laranja vs clorofórmio 1.420 10.497 s   P<0.001

Laranja vs halotano 1.420 10.497 s   P<0.001

Laranja vs controle -5.380 39.770 s   P<0.001

Eucaliptol vs xilol 0.150 1. 109 ns   P>0.05

Eucaliptol vs clorofórmio 0.150 1. 109 ns   P>0.05

Eucaliptol vs halotano 0.150 1.109 ns   P>0.05

Eucaliptol vs controle -6.650 49.158 s   P<0.001

Xilol vs clorofórmio 0.000 0.000 ns   P>0.05

Xilol vs halotano 0.000 0.000 ns   P>0.05

Xilol vs controle -6.800 50.267 s   P<0.001

Clorofórmio vs halotano 0.000 0.000 ns  P>0.05

Clorofórmio vs controle -6.800 50.267 s   P<0.001

Halotano vs controle -6.800 50.267 s   P<0.001
s=significante e ns= não significante (valor de q>4.156 significa que o valor de p< 0.05)

A Tabela An.D mostra os valores originais correspondentes ao

número de células viáveis (x104) no diferentes grupos experimentais.

A solubilização dos solventes em álcool absoluto provocou alteração

no número de células viáveis e colocou em discussão a importância da

forma como as substâncias são preparadas antes do estudo comparativo de

citotoxicidade. Como podemos observar os resultados, quando os solventes

foram preparados previamente, divergiram quando comparados aos dados

da Tabela 5.1, na coluna onde mostrou a concentração de 5% dos solventes

estudados. Sugerindo que o xilol foi menos citotóxico pelos dados da etapa
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experimental 1 e o resultado após o preparo prévio, etapa experimental 4,

nos mostrou que o óleo de laranja foi menos citotóxico.

Após a análise de todas as etapas experimentais pudemos verificar

que a forma de contato e o preparo prévio dos solventes alteraram

significantemente o número de células viáveis, como podemos ver na Tabela

5. 16.

Tabela 5.16 - Percentual de número de células viáveis quando da exposição

aos solventes testados, em diferentes etapas experimentais,

na concentração de 5% para o período de 5minutos

             Etapas

Experimentais

Grupos

1

adicionado ao

meio de cultura

3a

contato

direto

3b

contato

indireto

4

solubilizado com

álcool absoluto

Óleo da casca de laranja 26 15 51 16.3

Eucaliptol 1 1 4 0.37

Xilol 29 0 40 0

Clorofórmio 0 0 0 0

Halotano 0 0 8 0

A Tabela 5.16 mostra que a forma de contato e o preparo prévio do

material puderam alterar acentuadamente o percentual de viabilidade celular

em aproximadamente 50% como ocorreu com o óleo de laranja (etapa 1 vs

etapa 3b) e em 40% com o xilol (etapa 3a vs etapa 3b). Sugerindo a

importância do preparo do material antes dos testes de citotoxicidade.



6 DISCUSSÃO

O retratamento endodôntico consiste na realização de um novo

tratamento, seja porque o anterior fracassou ou porque se deseja fazer um

tratamento mais correto ou adequado, principalmente nos casos em que

surgiu a necessidade dos elementos dentários servirem de suporte a

trabalhos protéticos (Gilbert & Rice, 1987; Lopes et a l., 1999).

Apesar da endodontia contemporânea, respaldada no

desenvolvimento científico e no aprimoramento técnico das manobras que

lhe são próprias, vir alcançando altos índices de sucesso, recentemente tem

aumentado consideravelmente o número de casos caracterizados por uma

sintomatologia incompatível com a reparação tecidual, demonstrando falha

do tratamento endodôntico realizado (Berger, 1998).

Neste sentido, alguns estudos têm mostrado que o retratamento do

insucesso tornou-se necessário para preservação do dente. A manipulação

bem sucedida desta etapa operatória depende de uma compreensão das

diferenças existentes do tratamento inicial, diagnóstico e plano de tratamento

bem traçado e domínio das técnicas dessa nova intervenção (Taintor et al.,

1983; Friedman & Stabholz, 1986; Stabholz & Friedman, 1988; Friedman et
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al., 1990; Costa & Antoniazzi, 1992; Gutmann et al., 1997; Lopes et al.,

1999).

Independentemente da técnica empregada durante a remoção do

material obturador, o importante nesse momento é não criar iatrogenias que

possam dificultar ou impedir a reinstrumentação do canal radicular. Contudo,

é importante ressaltar que as alterações podem ocorrer devido à resistência

que o material obturador como a guta-percha e o cimento exercem na

penetração do instrumento para acessar as proximidades do forame apical

do dente (Friedman et al., 1990).

Tentando minimizar esses riscos, vários solventes orgânicos de guta

percha foram testados e pesquisados. Entre os mais conhecidos ainda são o

clorofórmio, xilol e o eucaliptol. O clorofórmio apresenta-se como um líquido

pesado, transparente, incolor e de odor característico. É pouco solúvel na

água e inteiramente miscível com o álcool. Altera-se pela luz e pelo ar.

Atualmente, a utilização deste produto é bastante polêmica, devido a relatos

de toxicidade e potencial carcinogênico (Torkelson et al., 1976; Wilcox et al.,

1987; Wennberg & Orstavik, 1989; McDonald & Vire, 1992; Zakariasen et al.,

1990; Wourms et al., 1990).

O xilol, por sua vez, apresenta-se como um líquido límpido, incolor,

com odor semelhante ao benzeno. É insolúvel na água, porém solúvel em

álcool e no benzeno. Podendo causar irritação à mucosa gástrica,

convulsão, insônia, excitamento e depressão do SNC por contato e inalação

(The Condensed Chemical Dictionary, 1966; The Merck Index, 1989; Pécora

et al., 1993; Dorland’s illustrated medical dictionary, 1994).
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O eucaliptol apresenta-se como um líquido incolor e de odor

aromático semelhante ao da cânfora. É insolúvel na água e inteiramente

miscível com o álcool, exibe efeito antibacteriano e propriedades

antiinflamatórias (The Condensed Chemical Dictionary, 1966; The Merck

Index, 1989; Dorland’s illustrated medical dictionary, 1994), não sendo um

solvente de guta-percha tão eficaz quanto aos demais (Worms et al., 1990;

Hunter et al., 1991; Pécora et al., 1992; Görduysus et al., 1997; Oyama et

al., 2003).

O óleo de laranja é pouco solúvel em água, porém o é em álcool,

sendo utilizado em farmacologia para aromatizar e dar sabor (The

Condensed Chemical Dictionary, 1966; The Merck Index, 1989; Dorland’s

illustrated medical dictionary, 1994). Mostrou ação solvente sobre a guta-

percha (Pécora et al., 1992; Pécora, et al., 1993; Spanó et al.,  1995; Oyama

et al., 2002).

O halotano é um anestésico de uso veterinário, volátil, não inflamável

e miscível em álcool (The Condensed Chemical Dictionary, 1966; The Merck

Index, 1989; Dorland’s illustrated medical dictionary, 1994; Wourms et al.,

1990; Hunter et al., 1991; Görduysus et al., 1997). É uma substância que

mostrou ser promissor como solvente por apresentar efetividade semelhante

ao clorofórmio e xilol, entretanto não relataram estudos referentes à sua

toxicidade (Hunter et al., 1991; Wilcox, 1995; Görduysus et al., 1997).

Existem muitos relatos quanto à efetividade dos solventes, porém a

literatura é escassa quanto ao estudo de compatibilidade tecidual desses

para o uso endodôntico. O autor Hansen, 2001, também compartilhou com a
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idéia discutida. Em 1980, a FDI recomendou a reavaliação de testes de

toxicidade quando da alteração na aplicação ou do uso de produtos aceitos

previamente para outras finalidades.

Diante disso, a escolha do solvente deve também, ser realizada em

concordância com requisito fundamental de um material biologicamente

compatível, ou seja, ser bem tolerado pelos tecidos do periápice, não

retardando ou impedindo a esperada reparação tecidual (Paiva & Antoniazzi,

1988; Santos, 1998).

A difusão das medicações através de tecido periapical pode ser um

pouco diferente em meio de cultura de células. Sabemos, ainda que, a

mesma é, sem dúvida, o meio mais sensível aos efeitos tóxicos das drogas,

do que o tecido periapical. Embora, no corpo, as células fagocitárias,

circulação linfática e sanguínea ajudariam a diluir e a eliminar a droga

permitindo suporte para que as mesmas não sejam tão irritantes

clinicamente, como em estudo de citotoxicidade (Vander Wall et al., 1972).

Nas últimas três décadas, o sistema de cultura celular tem atraído

atenção de grupo de pesquisadores procurando meios de quantificar efeitos

tóxicos (Spangberg & Conn, 1973; Browne & Tyas, 1979; Murphy, 1988;

Pascon & Spangberg, 1990; Barbosa et al, 1994; Daniel, 1998; Santos,

1998; Malheiros, 2000; Scelza et al, 2001). Entretanto, os testes têm sido

desenvolvidos e modificados por interesses individuais, com o objetivo de

encontrar caminhos para expressar potencial tóxico do material dentário.

Provavelmente o maior segmento dos artigos vem do campo da Endodontia,

onde o contato direto material-tecido faz parte do processo de tratamento.
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Este fato tem levado a muitas questões não resolvidas sobre a citotoxicidade

de material e a importância dos resultados comparativo com teste usual in

vitro (Spangberg & Conn, 1978; Hensten-Pettersen, 1988; Schmalz, 1994).

Há de considerar que uma das maiores dificuldades com a avaliação

de biomateriais in vitro é entender o teste e interpretar apropriadamente os

resultados obtidos. Isto é essencial, pois esses tipos de experimentos têm

suas limitações que deveriam ser consideradas (Schmaltz, 1988; Browne,

1988; Spangberg & Pascon, 1988; Schmalz, 1994).

A imensa maioria das drogas é freqüentemente solúvel em vários

sistemas de líquidos, entretanto, sabemos que alguns materiais

odontológicos possuem baixa solubilidade. Esta diferença maior representa

um problema metodológico e torna necessário o ajuste técnico quando do

estudo de citotoxicidade (Spangberg & Pascon, 1988).

Como vimos anteriormente, a maior objeção desses métodos de

citotoxicidade é a eventual não existência de contato direto entre a célula e

material teste e com isso a reação se processar de forma bastante lenta.

Assim, a validade desses testes foi questionada. Este fato foi comprovado

em nosso estudo, ao se comparar o percentual de viabilidade celular em

diferentes etapas experimentais, apresentados na Tabela 5.16,  quando da

análise do percentual de células viáveis na etapa experimental 3a e 3b,

observou-se que a real existência de contato do solvente-célula reduziu a

vida celular nos diferentes grupos experimentais: 71% no grupo óleo de

laranja, 75% no grupo eucaliptol, 100% no grupo xilol e halotano quando

comparado ao tratamento das células em contato indireto.
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No início a avaliação do dano celular era uma medida subjetiva e o

critério para a morte não estava bem definido. Diante disso, Spangberg, em

1973, introduziu um método de contagem de células para avaliação do dano

celular e a utilização de lamínula de vidro na câmara de cultura para

promover contato direto do material com as células onde aproximava o

procedimento de cultura in vitro a um resultado bastante confiável.

Com esse intuito, em nosso experimento, devido às substâncias

estudadas apresentarem-se com densidades diferentes e com pequena

solubilidade em meio de cultura, deparamos com a necessidade de

pesquisar um método para tornar todas as substâncias solúveis em meio de

cultura e procurar uma única substância que pudesse solubilizar todos os

solventes ora estudados.

Uma revisão da literatura quanto à solubilização de materiais mostrou

que substâncias como EDTA, polietilenoglicol ou álcool absoluto poderiam

ser utilizados para solubilização de materiais para testes de citotoxicidade

(Spangberg & Pascon, 1988). Os pesquisadores Kettering & Torabinejad

(1988) utilizavam apenas álcool para solubilizar os materiais em seus

experimentos.

Partindo de tais pesquisas, realizamos testes pilotos utilizando as

substâncias acima mencionadas e observamos que o álcool absoluto

mostrou resultados melhores e misturas homogêneas. Ainda, Freshney

(2000) protocolou utilizar a menor proporção possível de álcool absoluto

capaz de solubilizar os materiais a serem testados para que o mesmo

permita estudo comparativo de citotoxicidade.
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Por outro lado, alguns estudos mostravam a diluição dos materiais-

teste aquosos em meio de cultura até observarem células vitais (Wennberg,

1976; Malheiros, 2000; Scelza et al., 2001) e assim estas substâncias foram

diluídas para poder realizar estudo comparativo em curto e longo prazo. No

entanto, é do conhecimento de todos que qualquer material estudado

mostraria não ser tóxico quando a diluição for extremamente alta, por isso, é

importante a interpretação correta dos dados obtidos e a sua correlação na

prática clínica.

A revisão de pesquisas desenvolvidas com relação aos estudos de

toxicidade de materiais odontológicos inclui líquidos hidrofílicos e

hidrofóbicos, semi-sólidos e sólidos. E os resultados, utilizando métodos de

cultura celular para avaliar a biocompatibilidade têm demonstrado que

qualquer material odontológico pode se mostrar tóxico ou não tóxico,

dependendo das condições de teste. Por isso, o mesmo deve ser realizado

em condição selecionada simulando situações reais de uso clínico (Hensten-

Pettersen, 1988).

Spangberg & Pascon (1988) relataram que ao se utilizar soluções

testes fluídas, a mistura com as células deve corresponder à relação de 1mL

de suspensão celular para 1mL de solução teste e a mesma deveria ser

normalmente preparada em meio de cultura. Acredita-se ainda, que ao se

diluir uma substância, principalmente em um estudo comparativo, quanto

maior o distanciamento da substância utilizada das condições de uso clínico,

maiores as divergências de resultados, pois envolvem as alterações das

características químicas e funcionais.
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No início da parte experimental realizamos testes pilotos com os

solventes nos períodos de longo prazo. No entanto observamos que não

houve viabilidade celular após o período de 20 minutos. Assim,

determinamos os períodos de 5, 10 e 15 minutos para o nosso experimento,

tempos estes clinicamente compatíveis durante o retratamento endodôntico,

onde se deseja a solubilização da guta-percha.

Na etapa experimental 1, avaliamos as concentrações de 0, 5, 10, 25,

50 e 100% para cada solvente com o objetivo de obter uma curva dose-

resposta. O período de tratamento foi de 5 minutos. As concentrações foram

obtidas misturando-se o solvente ao meio de cultura que correspondem à

concentração final em meio de cultura, apesar de alguns estudos terem

relacionado as diluições de 0,1; 0,01; 0,001, e até 0,0001%, quando das

substâncias líquidas (Malheiros, 2000; Scelza et al., 2001).

Nesta etapa procuramos avaliar a viabilidade celular com o aumento

da concentração dos solventes. Pudemos constatar, através dos dados da

Tabela 5.1, que as médias de número de células decresceram

acentuadamente, independentemente do grupo experimental quando a

concentração foi de 5%. Nas concentrações de 10, 25, 50 e 100% o

eucaliptol, clorofórmio e halotano mostraram 100% de morte celular.

Os resultados revelaram que a 5% e 10% o óleo de laranja e o xilol

apresentaram diferenças estatisticamente significantes quando comparados

aos demais grupos (Tabelas 5.2 e 5.3). E a 25% todos os solventes

mostraram diferenças significativas quanto ao número de células viáveis em
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relação ao xilol, sendo este o menos citotóxico entre os solventes estudados

nesta etapa da pesquisa (Tabela 5.4).

É importante salientar que o solvente utilizado, durante o

procedimento de retratamento, apresenta-se com a concentração de 100%

ou seja, sem a diluição, portanto, em função dos resultados apresentados

todos os solventes testados mostraram ser extremamente citotóxico, com

100% de morte celular.

No entanto, quando do seu uso clínico, o solvente é depositado,

geralmente, com o canal radicular umedecido com o hipoclorito de sódio, por

isso acredita-se que ocorra diluição, porém, numa proporção menor.

Diante das condições citadas anteriormente e pelos resultados

obtidos pôde-se dizer que os solventes em concentrações menores são

menos citotóxicos, todavia, a sua efetividade pode ser comprometida.

Após o tratamento e realizada a contagem celular foi possível

observar que ainda havia células viáveis nas concentrações de 10 e 25%.

Diante disso, resolvemos aumentar o período de tratamento para verificar se

existiria vida celular nos tempos de 10 e 15 minutos com o objetivo de obter

uma curva tempo-resposta.

Nesta segunda etapa experimental a análise dos dados das Tabelas

5.5 e 5.8 nos revelou acentuada diminuição na média do número de células

viáveis em todos os grupos experimentais. Comparando-se estatisticamente

as diferenças entre as médias (Tabelas 5.6, 5.7, 5.9 e 5.10) notamos que o

xilol apresentou diferença estatisticamente significante quando comparados

aos demais grupos nas concentrações de 10 e 25% para o tempo de 10 e 15
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minutos em contato com as células em cultura. O xilol apresentou ser o

menos citotóxico nestas concentrações e tempos estudados.

Na tentativa de esclarecer questões quanto à interferência na

viabilidade celular, levando-se em conta a forma de contato do material-teste

com as células em cultura, realizamos a terceira etapa experimental. Para a

realização desta, utilizamos lamínula de vidro, de tamanho padrão, com

25µL da solvente teste e vertemos sobre as células em cultura e em seguida

475µL de DMEM foi depositado (contato direto). No contato indireto, a

mesma quantidade de DMEM foi depositado diretamente sobre as células de

fibroblastos e sobre este 25µL de solvente foi depositado. A concentração

final foi de 5% e o tempo de 5 minutos. Os resultados dessa terceira etapa

experimental mostraram que houve diferença significativa quanto ao número

de células viáveis, de acordo com a forma de contato. O óleo de laranja

revelou diferença extremamente significante nas concentrações de 5% e

10% na condição de contato indireto em comparação aos demais solventes,

mostrando ser um solvente menos citotóxico. O xilol em contato indireto à 5

e 10% também apresentou diferença estatisticamente significante em

relação a outros solventes, como podemos observar nas Tabelas 5.12 e

5.13.

A falta na literatura de uma forma padronizada estrita do material para

o teste de citotoxicidade e ausência de considerações a este respeito tornou

a avaliação final do teste duvidosa causando risco ao seu resultado.

Constatamos que os autores Spangberg (1969); Kettering & Torabinejad

(1988) compartilhavam da idéia defendida.
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A comparação dos resultados experimentais in vivo e in vitro pode ser

realizada quando as condições de cultura e preparo dos materiais forem

similares. A utilização de materiais que permitem homogeneização através

de preparo artificial, não oferece resposta apropriada com relação à

toxicidade geral, pois tais preparos deveriam auxiliar no estudo comparativo

dos mesmos.

Durante o experimento observamos que a homogeneização em álcool

produziu uma suspensão bastante fina de partículas de material quando este

foi misturado com o meio de cultura. Essa homogeneização promoveu um

contato constante com as células e qualquer componente tóxico que poderia

ser removido esteve em contato com as células pelo tempo suficiente para

respondê-lo. Diluição equivalente de álcool absoluto no mesmo meio de

cultura foi testado para averiguar se existia qualquer efeito deletério sobre a

sobrevivência celular e observou-se pequena redução na viabilidade celular.

Permitindo assim, a realização de um estudo comparativo dos solventes em

condições similares de contato sobre as células em cultura, minimizando

deste modo, a interferência de densidade e volatilidade das substâncias

estudadas, visto que, todas apresentaram características semelhantes de

miscibilidade em álcool absoluto (The Condensed Chemical Dictionary,

1966; The Merck Index, 1989; Dorland’s illustrated medical dictionary, 1994)

O problema geral em todas as situações de teste foi estimar à

concentração teste relevante. Testes de solubilização inicial foram realizados

com álcool absoluto na proporção de 10, 20 e 50%, sendo este último

aceitável com todos os solventes de guta-percha. O polietilenoglicol também
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foi testado como agente solubilizante, porém foi menos eficaz em tornar as

substâncias estudadas miscíveis em meio de cultura. Nesta quarta etapa

experimental, os solventes foram solubilizados previamente com o álcool

absoluto para torná-los miscíveis em meio de cultura (DMEM) e a

concentração final foi de 5% .

Os resultados desta etapa experimental revelaram que todos os

grupos se comportaram da maneira semelhante, com diferença

estatisticamente significante apenas para o grupo controle, representado

pelo álcool absoluto diluído em meio de cultura na mesma proporção

utilizado para solubilizar os solventes. O óleo de laranja apresentou

diferença significante em relação aos demais e foi o menos citotóxico,

seguido por eucaliptol, como pudemos verificar pela Tabela 5.14 e Figura

5.19.

Diferentes técnicas foram relatadas e aplicadas para quantificar a

viabilidade e/ou proliferação celular após a exposição in vitro dos materiais.

Exemplos: contagem de células vitais, através da exclusão do corante,

Daniel (1998), Freshney (2000); medição com a liberação de isótopo

radioativo, Spangberg (1973), Spangberg & Al-Nazhan (1988); medição pela

liberação de produtos celulares no meio de cultura, Meryon (1988), Tyas

(1988); medição pela mudança na atividade celular e determinando a

capacidade das células se dividirem (Helgeland & Leirskar, 1972);

crescimento celular em filtro Millipore, Wennberg (1988); medição da

densidade celular através de analisador foto-padrão microcumputadorizado,

Kawahara (1988).
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A maioria dos testes em cultura de células se fundamenta no

colapso da integridade da membrana produzida pela ação de uma

substância teste. No nosso experimento, o método de avaliação foi

determinado pela inclusão de corante, azul Trypan, nas células normalmente

impermeáveis. Este efeito é imediato e a contagem é simples e eficaz.

Células HeLa foram utilizadas em alguns trabalhos como de

Spangberg, 1969; Kantz et al., 1974. Já Santos, 1998, utilizou células

fibroblásticas originárias do tecido pulpar e células de fibroblastos NIH 3T3 e

fez observação que os 2 tipos celulares não apresentaram diferença na

resposta de citotoxicidade. Baseado neste trabalho, as células NIH 3T3

foram utilizadas nesta pesquisa como uma linhagem celular relativamente de

fácil obtenção, manipulação, perpetuação e por não envolvem aspectos

éticos em pesquisa de animais e seres humanos.

Na busca da padronização dos procedimentos comparamos, neste

estudo, os solventes quanto à citotoxicidade em concentrações variadas e

próximas da situação mais compatível ao uso clínico.

Os resultados indicaram que o preparo do material foi extremamente

importante quando da utilização da metodologia in vitro e salientamos a

importância da sistematização no processo de análise através da

padronização da pesquisa.

Por fim, todos os solventes testados demonstraram ser capazes de

comprometer a viabilidade celular, nestas condições de estudo, mesmo em

pequenas concentrações, somado ao fato que na literatura ainda não

existem novos solventes com eficácia e toxicidade comprovadas, todos os
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solventes estudados, neste trabalho, não devem atingir as proximidades do

forame apical.

 A escolha do solvente deve ser fundamentada pela eficácia e pela

compatibilidade biológica, além de agregar os cuidados durante a aplicação

destes dentro do canal radicular, como por exemplo: com o auxílio de

seringa tipo Luer e cânula de calibre fino, e que o mesmo entre em contato

com o material obturador a ser solubilizado.  Vale ressaltar que a secagem

do canal radicular antes da aplicação do solvente favorece a sua ação.

 No presente trabalho o óleo de laranja mostrou ser o menos

citotóxico, em todas as condições das etapas experimentais, razões pelas

quais sugere o desenvolvimento de outros estudos em animais, com o

propósito de estabelecer as reações teciduais in vivo, o que pode cooperar

para a aplicação desse, com devida segurança na prática clínica.



7 CONCLUSÕES

Com base no estudo realizado e discutido, frente às diferentes

condições experimentais, os dados deste trabalho nos permitem

concluir que:

1. Todos os solventes estudados são citotóxicos independente da forma

de preparo e tipo de contato com as células.

2. A porcentagem de viabilidade celular diminui significativamente quando

a concentração do solvente é aumentada.

3. O tempo de tratamento influencia na citotoxicidade dos solventes,

quanto maior o tempo, maior efeito citotóxico.

4. O xilol é menos citotóxico quando é adicionado diretamente ao meio de

cultura, sem preparo prévio.

5. O óleo de laranja é menos citotóxico quando os solventes são

solubilizados previamente em álcool absoluto.

6. O clorofórmio e halotano são solventes extremamente citotóxicos

mesmo em mínimas concentrações e menor tempo estudado.

7. O eucaliptol também mostra efeito citotóxico, em qualquer situação

experimental.



ANEXOS
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ANEXO A - Etapa 1

Tabela An.A1 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5, 10, 25, 50 e 100%

do solvente óleo de laranja para o tempo de 5 minutos

concentração

células

iniciais

0 5 10 25 50 100

I

9.75

9.25

9.25

9

7.75

2.5

2.75

4.25

2.5

0.5

0.75

2

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

11.08

10.5

9.5

8.25

11.25

1.5

2.5

3.5

3.75

0.25

1.75

0.75

0.25

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III

14.50

8.75

9

13.5

13.25

2.5

2

1.25

3.25

0.5

0.75

1.25

1.75

0

0

0

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

Média    11.77

%          (100%)

9.93

(84%)

2.68

(22%)

0.89

(7%)

0.083

0

0

0

0

0
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Tabela An.A2 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5, 10, 25, 50 e 100%

do eucaliptol para o tempo de 5 minutos

concentração

células

iniciais

0 5 10 25 50 100

I

12.16

10.5

9.5

9.5

10.5

0

0

0

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

12

10

10.25

10.25

8.75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III

13.5

11.75

12.5

12.75

9.25

0.5

0.75

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média   12.55

%     (100%)

10.46

(83%)

0.14

(1%)

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabela An.A3 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5, 10, 25, 50 e 100%

do solvente xilol para o tempo de 5 minutos

concentração

células

iniciais
0 5 10 25 50 100

I

13.83

11.75

11.25

8.25

10.75

0.75

1.5

2.75

3

1.25

1.25

1.25

1.25

1

1

1.25

1.25

0

0

0

0

0

0

0

0

II

9.5

9

9.25

8

8.25

3.5

3.75

2.5

2.75

1.5

2

1.5

1.25

0.5

0.75

0.75

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

III

13.33

7.75

9.5

11.25

10

3

2.75

3.5

3.75

1

1.75

2

2

1

1.25

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Média   12.22

%    (100%)

9.58

(78%)

2.79

(22%)

1.5

(12%)

0.91

(7%)

0

0

0

0
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Tabela An.A4 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5, 10, 25, 50 e 100%

do solvente clorofórmio para o tempo de 5 minutos

concentração

células

iniciais
0 5 10 25 50 100

I

10.75

9.75

9.5

10.25

9

0

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

11.5

9.5

9.25

10.75

11.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III

13.75

11

9

11.75

10.75

0

0.25

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média    12

%  (100%)

10.14

(84%)

0.10

(0.83%)

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabela An.A5 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5, 10, 25, 50 e 100%

do solvente halotano para o tempo de 5 minutos

concentração

células

iniciais
0 5 10 25 50 100

I

14.91

9

8.25

8

10.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

10.66

9.25

10.5

9

9.75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III

11.33

10.75

10.5

9.75

9.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média    12.30

%  (100%)

9.56

(77%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ANEXO B – Etapa 2

Tabela An.B1 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente óleo de casca de laranja para o tempo de 10

minutos

concentração

células

iniciais
0 10 25

I

13.16

8

12

8

10.5

0.5

0.5

0.5

0

0

0

0

0.25

II

12.75

10

9.5

10.5

9.5

0

0

0

0.25

0

0

0

0

III

10

8

11

8.5

12.5

0

1.5

1.75

1

0

0

0.25

0.25

Média   11.97

%   (100%)

9.83

(82%)

0.5

(5%)

0.06

(0.50%)
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Tabela An.B2 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente eucaliptol para o tempo de 10 minutos

concentração

células

iniciais

0 10 25

I

12.16

9

9.75

8.75

11.75

0.25

0

0

0

0

0

0

0

II

11.5

9

8.75

9.75

10.25

0

0

0

0

0

0

0

0

III

11

8.5

8.75

9

9.5

0

0

0

0

0

0

0

0

Média    11.55

%    (100%)

9.39

(81.3%)

0.02

(0.17%)

0

0
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Tabela An.B3 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente xilol para o tempo de 10 minutos

concentração

células

iniciais
0 10 25

I

12.83

9.2

10

9.8

14.8

1.8

2

3.2

2.6

0.8

0.6

0.6

0.4

II

10.83

11

9.6

9.6

10

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.6

0.4

0.4

III

11

9.2

10.2

10.4

9.8

1

0.6

0.8

0.8

0.4

0.4

0.2

0.4

Média    11.55

%    (100%)

10.3

(89%)

1.3

(11%)

0.46

(3.98%)
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Tabela An.B4 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente clorofórmio para o tempo de 10 minutos

concentração

células

iniciais
0 10 25

I

11.66

9.5

7.25

10

13.25

0

0

0

0

0

0

0

0

II

11.33

8.25

9.75

11.5

12

0

0

0

0

0

0

0

0

III

12

9.75

10.5

11.25

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Media      11.64

%     (100%)

10.41

(89%)

0

0

0

0
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Tabela An.B5 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente halotano para o tempo de 10 minutos

concentração

células

iniciais

0 10 25

I

11.5

8.6

9

9.2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

II

10.75

11.2

10.2

10.8

9.2

0

0

0

0

0

0

0

0

III

11.75

10.8

10.2

10.2

10.6

0

0

0

0

0

0

0

0

Média    11.33

%    (100%)

10

(88%)

0

0

0

0
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Tabela An.B6 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente óleo de casca de laranja para o tempo de 15

minutos

concentração

células

iniciais
0 10 25

I

13.16

13

9.5

7

8.5

0

0.5

0

0

0

0

0

0.25

II

12.75

12

11

12.5

11.5

0

0

0

0

0

0

0

0

III

10

8.5

10.5

11

12

0

0

0.5

0

0

0

0

0.75

Média  11.97

%   (100%)

10.58

(88%)

0.08

(0.6%)

0.08

(0.6%)
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Tabela An.B7 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente eucaliptol para o tempo de 15 minutos

concentração

células

iniciais
0 10 25

I

12.16

9

10

9

8.75

0

0

0

0

0

0

0

0

II

11.5

10

9

9.5

9.25

0

0

0

0

0

0

0

0

III

11

9.25

9.75

9

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Média    11.55

%   (100%)

9.45

(81.81%)

0

0

0

0
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Tabela An.B8 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente xilol para o tempo de 15 minutos

concentração

células

iniciais
0 10 25

I

12.83

10.2

11.4

9.6

9.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0

0.2

II

10.83

10.8

11.6

9.4

10.4

0.4

0.6

0.8

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

III

11

10.2

10.6

9.6

8.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.2

0.2

0.2

0.2

Média   11.55

%  (100%)

10.18

(88%)

0.48

(4.1%)

0.21

(1.8%)
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Tabela An.B9 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente clorofórmio para o tempo de 15 minutos

concentração

células

iniciais
0 10 25

I

11.66

8.75

8.75

9.25

9.75

0

0

0

0

0

0

0

0

II

11.33

9.75

11

12

10.75

0

0

0

0

0

0

0

0

III

12

10

10.75

11.5

11.75

0

0

0

0

0

0

0

0

Média    11.64

%   (100%)

10.33

(88.7%)

0

0

0

0
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Tabela An.B10 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 10 e 25% do

solvente halotano para o tempo de 15 minutos

concentração

células

iniciais
0 10 25

I

11.5

9.2

9.8

9

10.6

0

0

0

0

0

0

0

0

II

10.75

10

11.4

10.6

10

0

0

0

0

0

0

0

0

III

11.75

9.8

10.6

11

10.2

0

0

0

0

0

0

0

0

Média   11.33

%    (100%)

10.18

(89.8%)

0

0

0

0
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ANEXO C – Etapa 3

Tabela An.C1 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5 e 10% do solvente

óleo de casca de laranja para o tempo de 5 minutos.

Solvente em contato direto com as células de fibroblastos

com auxílio de lamínula de vidro e solvente vertido sobre o

DMEM

0 5 10

concentração

células

iniciais

(média)
I II III I II III I II III

(3a)

9.5

direto

8.75

9.75

8.5

8

8

10

8.75

8.25

8.5

9.5

9

8

1.6

1

1.2

1.6

1.4

1.2

1.4

1.4

1.2

1.8

1

1.4

025

0.5

0.25

0.5

0.25

0.25

0.75

0.25

0.5

0.25

0.25

0.5

Média

%  (100%)

8.75

(92%)

1.35

(14%)

0.37

(3.8%)

(3b)

10.25

indireto

9

10

9.5

8.75

9.5

9.5

9.25

9

9

9.75

9.75

8.75

6

5.5

3.5

4

5

4.5

5.5

4

5.5

5

4

4.5

1.2

1.3

0.75

1

1

1.3

0.95

1

1

1

1.25

1

Média

       %     (100%)

9.31

(90%)

4.75

(46%)

1.06

(10%)
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Tabela An.C2 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5 e 10% do solvente

eucaliptol para o tempo de 5 minutos. Solvente em contato

direto com as células de fibroblastos com auxílio de

lamínula de vidro e solvente vertido sobre o DMEM

0 5 10

concentração

células

iniciais

(média)
I II II I II III I II III

(3a)

9.5

direto

8

9.75

8.5

8

8

10

8.75

8.25

8.5

9.5

9

8

0

0

0.5

0

0.25

0

0.25

0

0

0

0

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média

%  (100%)

8.75

(92.1%)

0.12

(1%)

0

0

(3b)

10.25

indireto

9

10

9.5

8.75

9.5

9.5

9.25

9

9

9.75

9.75

8.75

1.25

0

0.5

0

0.75

0.25

0.5

0.25

0.75

0.75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média

%    (100%)

9.31

(90%)

0.43

(4%)

0

0
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Tabela An.C3 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5 e 10% do solvente

xilol para o tempo de 5 minutos. Solvente em contato direto

com as células de fibroblastos com auxílio de lamínula de

vidro e solvente vertido sobre o DMEM

0 5 10

concentração

células

iniciais

(média)
I II II I II III I II III

(3a)

9.5

direto

8

9.75

8.5

8

8

10

8.75

8.25

8.5

9.5

9

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média

%         (100%)

8.75

(92%)

0

0

0

0

(3b)

10.25

indireto

9

10

9.5

8.75

9.5

9.5

9.25

9

9

9.75

9.75

8.75

4

5.25

3

3

4.5

4.5

3.25

3

4

4.25

3.75

3.25

1.8

1.9

1.75

1.25

1.5

1.75

1.75

1.95

1.6

1.9

1.75

1.45

Média

%    (100%)

9.31

(90%)

3.81

(37%)

1.67

(16%)
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Tabela An.C4 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5 e 10% do solvente

clorofórmio para o tempo de 5 minutos. Solvente em

contato direto com as células de fibroblastos com auxílio de

lamínula de vidro e solvente vertido sobre o DMEM

0 5 10

concentração

células

iniciais

(média)
I II II I II III I II III

(3a)

9.5

direto

8

9.75

8.5

8

8

10

8.75

8.25

8.5

9.5

9

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média

%   (100%)

8.75

(92%)

0

0

0

0

(3b)

10.25

indireto

9

10

9.5

8.75

9.5

9.5

9.25

9

9

9.75

9.75

8.75

0.25

0

0

0

0

0

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média

%      (100%)

9.31

(90%)

0.06

(0.58%)

0

0
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Tabela An.C5 - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentrações de 0, 5 e 10% do solvente

halotano para o tempo de 5 minutos. Solvente em contato

direto com as células de fibroblastos com auxílio de

lamínula de vidro e solvente vertido sobre o DMEM

0 5 10

concentração

células

iniciais

(média)
I II II I II III I II III

(3a)

9.5

direto

8

9.75

8.5

8

8

10

8.75

8.25

8.5

9.5

9

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média

%   (100%)

8.75

(92%)

0

0

0

0

(3b)

10.25

indireto

9

10

9.5

8.75

9.5

9.5

9.25

9

9

9.75

9.75

8.75

0.25

2

0.75

0

0.5

1.75

0.75

0

0.5

1.0

0.75

0.75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média

%  (100%)

9.31

(90%)

0.75

(7%)

0

0
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ANEXO D - Etapa 4

Tabela An.D - Valores originais do número de células viáveis (X104) no

experimento com concentração de 5% dos solventes

estudados para o tempo de 5 minutos. Solventes foram

solubilizados previamente em álcool absoluto

solventes

células

iniciais

Controle

(álcool

absoluto)

óleo

de

laranja

eucaliptol xilol clorofórmio halotano

I

8.91

7.2

7.2

5.3

5.7

1.4

1.4

1.4

1.6

0.2

0.2

0

0.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

9

7.2

8.7

8.7

7.2

1.5

1.4

1.4

1.4

0.2

0

0.2

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

8.25

5.5

6.8

5.9

6.2

1.4

1.4

1.4

1.4

0

0.2

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média  8.72

%  (100%)

6.8

(77%)

0.43

(16.3%)

0.016

(0.37%)

0

0

0

0

0

0
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SUMMARY

COMPARATIVE EVALUATION IN VITRO OF SOLVENTS CITOTOXICITY

USED IN ENDODONTIC RETRATAMENT

The aim of this study was to compare in vitro solvents used in endodontic

retreatment therapy: orange oil, eucalyptol, xylene, chloroform and halothane

through cytotoxicity evaluation of each solvent in different final concentration

and contact conditions to NIH 3T3 fibroblasts cells lines. The experiment was

divided in four stages: stage 1- the solvents were mixed in culture medium

(DMEM) in final concentrations of 0, 5, 10, 25, 50 and 100% placed on the

cells in culture for periods of 5 minutes; stage 2- the solvents were mixed in

culture medium in finals concentrations of 0, 10 and 25% placed on the cells

in culture for periods of 10 and 15 minutes; stage 3a- the solvents were

placed on the fibroblasts cells (direct contact) and added culture medium;

stage 3b- the fibroblasts cells get first culture medium and after that solvents

were placed (indirect contact), in bouth the finals concentrations were 0, 5

and 10% for periods of 5 minutes; stage 4- solvents were previously

solubilized in absolut alcohol in 1:1 proportion and mixed in culture medium

in 5% final concentration for periods of 5 minutes. The evaluation were

achieved by cellular counting through dyed exclusion method-Trypan blue.



The results showed that all solvents were toxic in vitro, and orange oil was

less toxic and it allowed some cellular viability. And we could observe that a

previous solvents preparation influenced in the viable cells percentage.
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