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RESUMO 

Mendes, PL. Efeito de nanopartículas carregadas com sinvastatina na viabilidade e 
diferenciação osteogênica de células-tronco do ligamento periodontal[Dissertação]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão 
Corrigida. 
 
O uso de polímeros como nanocarreadores de fármacos oferece flexibilidade na 

dosagem e na cinética de liberação, melhorando a eficácia dos tratamentos. A 

sinvastatina, medicamento utilizado para a redução do colesterol tem demonstrado 

ação na estimulação da formação óssea. Acredita-se que este efeito pleiotrópico, 

associado à possibilidade de obtenção de um sistema de liberação controlada pode 

levar a um aumento na osteogênese. No presente estudo, investigamos os efeitos das 

nanopartículas carregadas com sinvastatina na viabilidade e diferenciação de 

PDLSCs, in vitro, quando cultivadas em meio indutor específico. As culturas foram 

divididas nos seguintes grupos: 1) PDLSC em meio clonogênico (C); 2) PDLSC em 

meio clonogênico com dimetilsufóxido (C+D); 3) PDLSC em meio clonogênico com 

dimetilsufóxido e sinvastatina (S); 4) PDLSC em meio osteogênico (MO); 5) Grupo 

nanopartícula branca (NB): PDLSC receberam a formulação de nanopartículas sem 

sinvastatina em meio osteogênico; 6) Grupo nanopartículas carreadas com 

sinvastatina (NS): PDLSC receberam a formulação da sinvastatina encapsulada em 

nanopartículas poliméricas de PDLLA em meio osteogênico.  As concentrações de 10-

3μM, 10-2μM foram selecionadas após o ensaio de proliferação. A avaliação da 

mineralização por deposição de cálcio foi realizada através da coloração com 

vermelho de alizarina. Diante dos dados obtidos nesse trabalho, é possível concluir 

que as nanopartículas de PDLLA podem atuar como veiculo para a entrega contínua 

e gradual da sinvastatina. As nanopartículas carreadas com 10-2 µM de sinvastatina 

não apresentaram citotoxicidade e aumentaram de forma significativa a atividade 

celular. As nanopartículas de PDLLA carregadas com sinvastatina causaram um 

aumento no depósito de cálcio, sugerindo que esse pode ser um biomaterial promissor 

para osteoindução in vivo, reiterando o potencial osteogênico da sinvastina. Novos 

estudos são necessários a fim de se verificar a melhora dos parâmetros ósseos in 

vivo. 

 

Palavras-chave: Células-tronco. Ligamento periodontal. Sinvastatina. Nanopartículas 

poliméricas. Regeneração tecidual 



  



 

ABSTRACT 

 
Mendes, PL. The effect of nanoparticles loaded with simvastatin on viability and 
osteogenic differentiation in periodontal ligament stem cell cultures. Sao Paulo: 
University of Sao Paulo, School of Dentistry; 2019. Corrected Version. 

 

The use of polymers as drug nanocarriers offers flexibility in dosage and release 

kinetics, improving the effectiveness of treatments. Simvastatin, a drug used to reduce 

cholesterol has been shown to stimulate bone formation. It is supposed that this 

pleiotropic effect, associated with the possibility of using a controlled release system, 

can cause an increase in osteogenesis. In the current study, we investigated the effects 

of nanoparticles loaded with simvastatin on the viability and differentiation of PDLSCs, 

in vitro, when grown in a specific inducing medium. As cultures, they were divided into 

the following groups: 1) PDLSC in clonogenic medium (C); 2) PDLSC in a clonogenic 

medium with dimethylsulfoxide (C + D); 3) PDLSC in a clonogenic medium with 

dimethylsulfoxide and simvastatin (S); 4) PDLSC in osteogenic medium (MO); 5) White 

nanoparticle group (NB): PDLSC received the application of nanoparticles without 

simvastatin in the osteogenic medium; 6) Nanoparticles group loaded with simvastatin 

(NS): PDLSC received the application of simvastatin encapsulated in polymeric 

nanoparticles of PDLLA in osteogenic medium. As 10-3μM, 10-2μM were selected 

after the proliferation test. An assessment of mineralization by calcium deposition was 

performed by staining with alizarin red. Given the data selected in this work, it is 

possible to conclude that PDLLA nanoparticles can perform as a vehicle for continuous 

and gradual delivery of simvastatin. As nanoparticles carried with 10-2 µM of 

simvastatin, no cytotoxicity was found and significantly increased cell activity. As 

simvastatin-loaded PDLLA nanoparticles cause an increase in calcium deposits, 

suggesting that this may be a biomaterial promoter for osteoinduction in vivo, 

reiterating the osteogenic potential of simvastin. Further studies are needed to verify 

improvements in bone parameters in vivo. 

 

Keywords: Stem cells. Periodontal ligament. Simvastatin. Polymeric nanoparticles. 

Tissue Regeneration 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A periodontite é uma doença inflamatória multifatorial que resulta na 

destruição do ligamento periodontal e do osso alveolar. (American Academic of 

periodontology, 2001). A regeneração do osso alveolar é um dos principais desafios 

do tratamento periodontal. Visando superar tal desafio e frente à identificação e ao 

isolamento de células-tronco mesenquimais, o interesse em pesquisas na área de 

engenharia tecidual tem sido crescente, especialmente no que tange à restituição de 

tecidos ósseos (Hu et al., 2018).  

O dente humano e suas estruturas de suporte são fontes de múltiplas 

linhagens de células-tronco adulta. Estas células podem ser isoladas da polpa 

dentária (DPSC, do inglês, Dental Pulp Stem Cells) (Gronthos et al., 2000); da polpa 

de dentes decíduos esfoliados (SHED, Stem Cells from Human Exfoliated 

Deciduous)(Miura et al., 2003); da papila apical (SCAP, Stem Cells from the Apical 

Papilla) (Sonoyama et al., 2008), do folículo dental (DFPCs, Dental Follicle Stem Cells) 

(Morsczeck et al., 2008), da gengiva humana (GMSCs, Mesenchymal Stem Cells 

derived from human Gingiva) (Zhang et al., 2009); e do ligamento periodontal 

(PDLSCs, Periodontal Ligament Stem Cells) (Seo et al., 2004). 

As células mesenquimais de origem dental tem capacidade de se diferenciar 

em diversos tipos celulares de interesse para a regeneração tecidual e apresentam as 

vantagens de fácil isolamento, cultivo e baixa imunogenicidade, além de não despertar 

conflitos éticos, por serem provenientes de um tecido que seria descartado após 

extrações dentárias (Mao et al., 2006; Gronthos et al., 2000). 

As PDLSCs são células progenitoras que têm a capacidade para proliferar e 

diferenciar em osteoblastos, osteócitos, adipócitos e condrócitos (Heino et al., 2008; 

Han et al., 2014) são as que desempenham maior potencial para regeneração de 

tecidos periodontais, o que tem fomentado estudar o seu uso como opção terapêutica 

(Sowmya et al., 2015). O estudo de Seo et al. (2004) sugere um potecial das PDLSCs 

na regeneração tecidual óssea, quando transplantadas para defeitos periodontais 

criados cirurgicamente em camundongos.  
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Visando estimular a osteoindução de células mesenquimais de origem dental, 

alguns trabalhos utilizam fatores de crescimento como as proteínas morfogenéticas 

ósseas do tipo 2 e 4 (BMP-2 E BMP-4). Apesar do sucesso com essa terapia celular, 

o uso desses fatores de crescimento apresenta algumas desvantagens como 

necessidade de grandes doses, complexa síntese, liberação rápida, fácil degradação 

e alto custo financeiro. Portanto, uma estratégia mais viável e rentável seria utilizar 

um medicamento que fosse capaz de estimular a BMP-2 endógena (Maeda et al., 

2003; Pauly et al., 2009; Diniz et al., 2018).  

Tendo em vista o alto custo relacionado ao uso de BMP, o uso de um fármaco 

como a sinvastatina, de baixo custo, liberado de forma controlada e capaz de estimular 

a expressão proteica de BMP-2, e dessa forma promover osteoindução, seria bastante 

promissor. Além disso, sistemas de libertação controlada podem ser úteis para reduzir 

a resposta inflamatória inicial e melhorar a efetividade desse fator de crescimento 

(Carreira et al., 2014). 

A sinvastatina é uma estatina lipofílica semi-sintética desenvolvida 

inicialmente para controle da hipercolesterolemia. As estatinas inibem de forma 

competitiva a enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase, 

reduzindo a síntese do mevalonato e seus subprodutos, os quais são responsáveis 

pela prenilação de proteínas GTPases envolvidas na biossíntese do colesterol. A 

redução dessa prenilação promove um aumento da expressão de RNAm para BMP-

2, estimulando assim efeitos anabólicos no tecido ósseo. As estatinas apresentam 

efeitos pleiotrópicos, visto que podem atuar no remodelamento ósseo por três 

mecanismos: estímulo da osteogênese, supressão da apoptose de osteoblastos e 

inibição da osteoclastogênese (Maeda et al., 2003). 

Os primeiros estudos de referências quanto ao uso da sinvastatina e sua ação 

benéfica no tecido ósseo foram realizados por Mundy e colaboradores em 1999. 

Nesses estudos os autores mostraram que as estatinas aumentaram a expressão do 

RNAm para BMP-2 em culturas de células ósseas humanas e de camundongos, além 

de promover a formação óssea em calvárias murinas. Adicionalmente, esses autores 

demonstraram que a sinvastatina aumenta a formação óssea, quando injetada 

subcutaneamente no tecido conjuntivo em torno da calvária de camundongos, e 

também quando administrada por via oral em ratas ovariectomizadas osteopênicas, 

resultando em acréscimo no volume ósseo trabecular. 
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Uma das limitações à aplicação clínica de sinvastatina para a regeneração 

óssea é definir a concentração adequada. Baixas doses não apresentam impacto 

significativo na formação óssea, enquanto que altas dosagens estão associadas a 

uma citotoxicidade e estímulo de processo inflamatório, atrasando o reparo (Stein et 

al., 2005; Nyan et al., 2007). 

A utilização de nanoesferas de poli (DL-ácido lático) PDLLA (Figura 2) seria 

estratégica como um sistema de entrega lenta local do fármaco, para viabilizar a 

liberação controlada e duradoura, aumentando a oferta do medicamento no local de 

interesse. O PDLLA foi aprovado como biomaterial pela FDA (Food and drug 

administration) esse copolímero tem sido pesquisado para uso em arcabouço celular 

devido a sua biocompatibilidade, apresentando ainda, bons resultados como 

arcabouço para regeneração de osso e cartilagem (Yunos et al., 2013). 

Como consequência da diminuição do tamanho médio das partículas dos 

materiais, ocorre um aumento da área superficial em relação ao volume, o que resulta 

no aumento da solubilidade e da dissolução de moléculas insolúveis ou pouco 

solúveis, e aumento da biodisponibilidade do fármaco (Merisko-Liversidge et al., 

2008). 

 

Figura 1.1 - Representação esquemática de nanocápsulas e nanoesferas poliméricas: 
1) Nanocápsula com fármaco dissolvido no seu núcleo; 2) Nanocápsula com o fármaco 
adsorvido na membrana polimérica; 3) Nanoesfera com fármaco retido na sua matriz 
polimérica; 4) Nanoesfera com fármaco adsorvido ou disperso na matriz polimérica 

 

 

(Fonte: Adaptado de Schaffazick et al., 2003). 

 

Observamos que há necessidade de mais estudos a fim de elucidar a 

toxicidade das formulações do fármaco incorporado à nanopartícula. Portanto, a 

presente proposta objetiva avaliar, “in vitro”, a capacidade osteoiondutora de células 

mesenquimais indiferenciadas do ligamento periodontal quando cultivadas em um 

meio com liberação controlada de sinvastatina. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Pesquisas in vivo e in vitro revelaram que as estatinas reduzem a atividade 

dos osteoclastos, ativam a diferenciação em osteoblastos e têm efeitos benéficos na 

densidade óssea (Liu et al., 2012; Pullisaar et al., 2014; Lee et al., 2019; Venkatesan 

et al., 2019). 

Já se sabe que a produção de dois fatores hematopoiéticos é necessária e 

determinante para a osteoclastogênese: o ligante do receptor do ativador do fator 

nuclear kappa B (RANKL, sigla em inglês) e o fator de crescimento polipeptídico, fator 

estimulador de colônia-1 (CSF-1, sigla em inglês), além da subseqüente ativação de 

RANK na superfície das células precursoras hematopoiéticas. Juntos, CSF-1 e 

RANKL induzem a expressão de genes que tipificam a linhagem dos osteoclastos, 

incluindo aqueles que codificam a fosfatase ácida resistente a tartarato (TRAP), a 

catepsina K, o receptor para calcitonina e a β3-integrina, levando ao desenvolvimento 

de osteoclastos maduros (Lacey et al., 1998).  

O processo de reabsorção óssea também envolve a participação da citonina 

antagonista osteoprotegerina (OPG), conhecida como fator inibidor dos osteoclastos, 

membro da família dos receptores de TNF. A OPG é produzida e liberada por 

osteoblastos ativados e possui um papel importante na regulação do metabolismo 

ósseo, já que inibe a maturação e ativação de osteoclastos. A OPG liga-se com alta 

afinidade ao RANK-L nos osteoblastos, impedindo que este, por sua vez, se ligue ao 

RANK na superfície dos osteoclastos. O sistema RANK/RANKL/OPG (demontrado na 

Figura 2.1) representa uma importante descoberta para o entendimento da biologia 

óssea, sugerindo a interação entre osteoblastos e osteoclastos (Boyle et al., 2003). 

Alguns autores observaram que a administração local de sinvastatina 

promoveu maior formação óssea, com um aumento significativo na expressão gênica 

da fosfatase alcalina e BMP-2, além de reduzir a absorção óssea, o que é 

demonstrado pela menor expressão de catepsina K, um marcador da atividade de 

osteoclastos, e RANK-L em defeitos ósseos criados cirurgicamente em tíbia de ratos 

(Ayukawa et al., 2009; Nyan et al.,2007; Stein et al.,2005; Zhao et al.,2014; Zhang et 

al.,2018). 

O sistema RANK/RANK-L/OPG desempenha um papel importante na 

sinalização da osteoclastogênese e da remodelação óssea. Os osteoblastos estão 
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envolvidos na síntese de proteínas morfogéneticas ósseas (BMPs), que regulam a 

mitose e diferenciação de células mesenquimais em células osteoprogenitoras, 

desempenhando, portanto, papel essencial no processo de remodelação óssea (Boyle 

et al., 2003). 

 

Figura 2.1 -Via de sinalização para a osteoclastogênese 

 

 

(Fonte: Adaptado de Boyle et al., 2003). 

 

A Figura 2.1 mostra a via de sinalização da osteoclastogênese, em que 

expressão de RANKL é induzida em osteoblastos, células T ativadas, fibroblastos 

sinoviais e células do estroma da medula óssea; RANKL se liga ao seu receptor de 

membrana específico, ativa uma rede de cascatas de quinases mediadas por TRAP, 

que promovem diferenciação, ativação e sobrevivência dos osteoclastos. Por outro 

lado, a expressão de OPG é induzida por fatores que bloqueiam o catabolismo ósseo 

e promovem efeito anabólico. OPG se liga e neutraliza RANKL, levando a um bloqueio 

na osteoclastogênese e a um decréscimo na sobrevivência de osteoclastos (Boyle et 

al., 2003). 

Dados indicam efeito anabólico das estatinas no tecido ósseo, visto que essas 

aumentam a expressão de genes marcadores osteogênicos em osteoblastos e 

derivados da medula óssea. Em particular, aumentam a expressão da BMP-2 e fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF) (Tai et al.,2015). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

 Principal: 

 

Avaliar a diferenciação osteogênica de células-tronco do ligamento periodontal 

quando cultivadas com nanopartículas carregadas com sinvastatina in vitro. 

 

 Específicos: 

 

a) Investigar a citotoxicidade das diferentes concentrações de nanopartículas de 

PDLLA carregadas com sinvastatina sobre as células-tronco do ligamento periodontal. 

b) Avaliar o efeito das diferentes concentrações de nanopartículas de PDLLA 

carregadas com sinvastatina na diferenciação osteoblastica sobre as células-tronco 

do ligamento periodontal.  
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4 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 

Considerando o grande número de trabalhos na literatura demonstrando 

efeitos benéficos da sinvastatina na prevenção da perda óssea inflamatória e no 

reparo ósseo, propomos no presente trabalho, o uso de uma nanopartícula polimérica 

carreada com sinvastatina que possibilite liberação local, controlada e duradoura de 

sinvastatina, aumentando a oferta do fármaco no local de interesse. 

A motivação deste estudo foi avaliar a capacidade desta formulação em 

promover diferenciação das PDLSCs.  

Esperamos com este projeto contribuir substancialmente com a área de 

farmacologia, biomateriais e reparo ósseo. Deste modo, objetiva-se desenvolver 

biomateriais inovadores, e de menor custo, para o reparo ósseo.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 Delineamento experimental e seleção de pacientes 

 

As células-tronco do ligamento periodontal foram obtidas de 3 pacientes 

saudáveis (idade entre 18 e 25 anos) que necessitaram de extração dos terceiros 

molares na Clínica da Disciplina de Cirurgia dentro do ambulatório da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). 

A doação dos dentes pelos pacientes foi feita mediante assinatura de 

formulário específico devidamente aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da 

FOUSP (CAAE: 993368518.6.0000.0075) (ANEXOS). 

Os critérios de inclusão foram: pacientes entre 18 e 25 anos de idade, 

sistemicamente saudáveis e com terceiros molares hígidos. 

Foram excluídos os pacientes que apresentassem doença periodontal, 

pacientes com algum comprometimento sistêmico, como diabetes mellitus, terceiros 

molares em processo de rizogênese incompleto, terceiros molares com processo 

inflamatório pericoronário e terceiros molares não totalmente hígidos. 

 

5.2 Cultura de células-tronco do ligamento periodontal 

 

Após lavagem com tampão fosfato-salino (PBS do inglês phosphate buffered 

saline) dos terceiros molares selecionados e recém extraídos, os espécimes foram 

transportados em meio mínimo essencial α (α-MEM do inglês α-Modified Eagle 

Medium - Gibco, Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) suplementado com 

15% de Soro Fetal Bovino (Hyclone, UT, EUA), 100µm de ácido ascórbico (Sigma-

Aldrich), 2mM L-glutamina, 100 µg/mL de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, 0,5 

mg/mL de anfotericina B até o laboratório de cultura de células. Em câmara de fluxo 

laminar e sob condições assépticas, o tecido gengival que ainda estivesse aderido foi 

removido e devidamente descartado. O tecido do ligamento periodontal foi obtido por 
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meio de raspagem no terço médio da raiz, utilizando lâmina de bisturi número 15 

estéril e evitando assim eventual contaminação com tecido gengival ou pulpar. 

Os tecidos coletados foram fragmentados em espécimes de 1 mm de espessura 

aproximadamente. Após a fragmentação, foram centrifugados a 800 

g/5min/temperatura ambiente (TA). Tal suspensão foi depositada em frascos para 

cultura de 25 cm2 imersa em α-MEM suplementado com 15% de soro bovino fetal 

(SBF), 100 µg/mL de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, 0,5 mg/mL de 

anfotericina B (todos os reagentes provenientes de Gibco, Invitrogen, Life 

Technologies, Carlsbad, CA, EUA) e mantidos em incubadora a 37°C com 5% de CO2 

e 100% de umidade (Freshney, 2005). 

Aproximadamente 5 a 10 dias após as células migrarem dos tecidos e atingirem 80% 

de confluência, os tecidos foram delicadamente removidos, as células coletadas por 

tripsinização e submetidas à nova cultura em frascos de 75cm2. As células do 

ligamento periodontal apresentaram um formato fusiforme (Freshney, 2006). A pureza 

e a homogeneidade das células foram confirmadas por análise de citometria de fluxo. 

Células obtidas entre a 3–8 passagens foram utilizadas nos experimentos. Todos os 

meios de cultura e suplementos utilizados foram da Gibco (Grand Island, NY, USA). 
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Figura 5.1 - Ilustração do passo a passo realizado para a obtenção de células-tronco do ligamento 

 

 

5.3 Caracterização imunofenotípica por citometria de fluxo 

 

Para identificar e caracterizar imunofenotipicamenteas células-tronco do 

ligamento periodontal foram utilizados os anticorpos primários fluoresceína (FITC) ou 

eficoeritrina (PE). Para a identificação do fenótipo de células mesenquimais, 

aproximadamente 5x105 células isoladas do ligamento periodontal foram lavadas em 

PBS e incubadas com os seguintes anticorpos monoclonais: CD14-FITC, CD90-FITC 

(eBioscience, SanDiego, CA), CD34-FITC (Biolegend, USA), CD-44- PE, CD45-PE 

(eBioscience, SanDiego, CA) e CD146-PE (Biolegend, USA) por 30 minutos a 4oC. A 

suspensão de células foi então lavada duas vezes com PBS e analisada com o 

citômetro de fluxo FACSort (Becton Dickinson).  

Um total de 5–10.000 eventos foi examinado usando-se um comprimento de 

onda de 488 nm. Os eventos registrados foram analisados usando-se o software Cell 

Quest (Becton Dickinson). Os resultados foram expressos como % de células 

positivas. 
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5.4 Indução de Diferenciação Celular 

 

Para avaliação da capacidade de diferenciação das células do ligamento 

periodontal em osteoblastos, as mesmas foram semeadas em placas de 6 poços a 

uma densidade de 25.000 células/cm2. Após a privação de soro por 16 h, as células 

tiveram seu meio de cultura substituído por meio controle, MC (α-MEM/15% SBF) ou 

por meio de diferenciação MO (MC acrescido de 0,1 mM de dexametasona e 1,8 mM 

de KH2PO4 - Invitrogen, Sigma-Aldrich). Após 7, 14 e 21 dias, a linhagem osteogênica 

das células foi confirmada pela habilidade de calcificação comprovada pela marcação 

positiva com vermelho de alizarina (descrição detalhada destes métodos segue mais 

adiante). 

5.5 Grupos experimentais 

 

Tabela 5.1 – Grupos experimentais 

 

1) Meio 
Clonogênico 
(MC) 

2) Meio 
Osteogênico 
(MO) 

3) Meio 
clonogênico + 
dimetilsufoxid
o (C+D) 

4) Sinvastatina 
(S) 

5) 
Nanopartícula 
carregada com 
sinvastatina 
(NS) 

6) 
Nanopartícula 
branca (NB) 

α-MEM + 15% 
de SBF 

α-MEM + 15% 
de SBF + 
dexametason
a 

α-MEM + 15% 
de SBF + 
DMSO 

10-3μM em 
C+D 

10-3μM em 
MO 

10-3μM em 
MO 

α-MEM + 15% 
de SBF 

α-MEM + 15% 
de SBF + 
dexametason
a 

α-MEM + 15% 
de SBF 

10-2μM em 
C+D 

10-2μM em 
MO 

10-2μM em 
MO 

α-MEM + 15% 
de SBF 

α-MEM + 15% 
de SBF + 
dexametason
a 

α-MEM + 15% 
de SBF 

10-1μM em 
C+D 

10-1μM em 
MO 

10-1μM em 
MO 

 

A sinvastatina pura (S) foi diluída em dimetilsufóxido. Para cada 10mg de 

sinvastatina, se utilizou 10ml de DMSO em 1000μg/ml de Meio Clonogênico. 

5.6 Teste de citotoxicidade pelo método direto (MTT) 

 
Para avaliação da viabilidade celular foi realizado o ensaio de MTT. Para a 

realização dos testes as células foram cultivadas em placas de 96 poços e, após 
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atingirem 80% de confluência, foram estimuladas com as diferentes concentrações do 

fármaco a ser testado. O efeito das concentrações 10-3μM, 10-2μM e 10-1μM de 

sinvastatina na proliferação/ viabilidade celular, após 24, 48, 72 e 144 horas de 

estímulo, foi analisado através do ensaio de MTT. A proliferação celular é 

acompanhada por um aumento na atividade das desidrogenasesmitocrondriais, o que 

conduz ao aumento na conversão do sal de tetrazólio em cristais de Formazan. 

A leitura das amostras foi realizada após 24, 48, 72 e 144 horas em 

espectrofotômetro (Epoc, Bioteckinstruments, Winoosky, Vermont, USA) com 

comprimento de onda ajustado para 570 nm. Como o grupo sinvastatina (S) foi diluído 

em α-MEM + Dimetilsulfóxido (C+D), esse foi utilizado como controle estatístico para 

esse grupo. Já para controle estátisco das amostras de nanopartículas carregadas 

sinvastatina (NS) e nanopartículas sem fármacos (nanopartículas brancas: NS) foi 

utilizado o Meio Controle (MC: α-MEM). Os resultados expressaram a porcentagem 

média de células viáveis em relação às células não tratadas. Os gráficos foram obtidos 

utilizando o programa Graph PadPrism™6(San Diego, CA, EUA). 

 

5.7 Ensaio de mineralização in vitro através da coloração com vermelho de 
alizarina 

 

A mineralização in vitro foi analisada aos 7, 14 e 21 dias de experimento por 

marcação com vermelho de alizarina e através de ensaio de deposição de cálcio. Para 

a coloração com vermelho de alizarina, as células foram cultivadas em placas com 24 

poços e estimuladas assim que as células atingiram 80% da confluência. Após 7, 14 

e 21 dias do estímulo, as células foram fixadas com formaldeído a 10% por 30 min. 

Então, as células foram lavadas duas vezes com 500µL de água destilada e coradas 

com 500µL de solução de vermelho de alizarina 40mM (Sigma) por 30 min a 

temperatura ambiente. O valor de pH para a solução foi ajustado a 4.3. Após a 

coloração, o excesso de corante foi lavado com água destilada, esperou-se secar e 

as imagens digitais dos depósitos minerais foram obtidas por câmera (poços) e por 

microscópio (fotomicrografia).  

Para a análise da densitometria semi-analítica da deposição de cálcio, os 24 poços 

com as células foramlavados com hidróxido de amônio a 10% e colocadas em mesa 

agitadora por 10 minutos. A reação entre o cálcio e o complexo orto-
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cresolfetaleínaproduziuuma coloração violeta. Foram transferidos 200µL para poços 

de uma placa de 96 poços, a qual foi mensurada a 405 nm e 550nm utilizando o 

espectofotômetro (Epoc, Bioteckinstruments, Winoosky, Vermont, USA). 
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

Os dados foram organizados em planilhas do Microsoft Excel 2013 (Microsoft, 

Washington, EUA) e posteriormente transferidos para o GraphPadPrism versão 6.1 

(San Diego, CA, EUA). A análise de diferença estatística entre os grupos foi realizada 

mediante One-Way Anova com post-hoc teste de Tukey com nível de significância de 

5%. Os dados foram expressos em média e desvio padrão da média para todos os 

experimentos quantitativos. Os dados obtidos serão representativos de três 

experimentos independentes realizados com células derivadas de três doadores 

diferentes. 

Para o ensaio de viabilidade célular, os dados foram normalizados pela 

absorbância. Já para o ensaio de diferenciação celular, os dados foram normalizados 

pelo meio de diferenciação, assim, a precipitação de cálcio dos grupos experimentais 

é dada em razão do grupo controle.
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7 RESULTADOS 

 

 

7.1 Perfil característico de células-tronco do ligamento periodontal 

 

 

Os marcadores de superfície celular foram analisados através da citometria 

de fluxo (figura 7.1). As células foram positivas para CD90(98,9%), CD44(99,6%), 

CD146 (83,8%), que costumam ser expressos em células indiferenciadas e negativas 

para CD14(0,4%), CD34 (0,9%) e CD31 (0,7%), expressos em células endoteliais e 

hematopoiéticas respectivamente. 

 
A: 

Figura 7.1 – Caracterização das células através de citometria de fluxo: 

A: Marcação para CD90; B: Marcação para CD44; C: Marcação para CD146; D: Marcação para 
CD14; E: Marcação para CD34; Marcação para CD31 
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7.2 Teste de citotoxicidade pelo método direto (MTT) 

 

Para o ensaio de MTT, os dados são apresentados segundos os valores de 

absorbância no comprimento de onda de 570nm. No período de 24h não foi observada 

diferença estatisticamente significante entre sinvastatina em relação ao controle, nem 

entre as concentrações do mesmo fármaco.  

 

Figura 7.2. - MTT após 24h do estímulo 

C + D= controle com dimetilsulfoxido (DMSO); 

S 10-3: Sinvastatina na concentração de 10-3μM.;S 10-2= Sinvastatina na concentração de 10-2μM.; 

S 10-1: Sinvastatina na concentração de 10-1μM.;  

*Diferença estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,05); 

**Diferença estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,01);  

 

 

Ao se analisar os grupos de nanopartículas carregadas com sinvastatina e 

nanopartículas brancas em relação ao meio controle (Alfa-Mem) após 24h de 

estímulo, não foi observado diferença estatisticamente significante. Os resultados 

para nanopartículas brancas na concentração de 10-3 foram estatisticamente menores 
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em relação a nanopartículas brancas na concentração de 10-2 como mostra a figura 

7.3. 

 

Figura 7.3. - MTT após 24h do estímulo das nanopartículas 

C= controle; SN 10-3= Nanopartículas carregadas com sinvastatina na concentração de 10-3μM.; SN 10-

2= Nanopartículas carregadas com sinvastatina na concentração de 10-2μM.; SN 10-1= Nanopartículas 

carregadas com sinvastatina na concentração de 10-1μM.; 

NB 10-3= Nanopartículas brancas (sem fármaco) na concentração de 10-2μM.; NB 10-2μM. = 

Nanopartículas brancas (sem fármaco) na concentração de 10-2μM.; NB 10-1= Nanopartículas brancas 

(sem fármaco) na concentração de 10-1μM.;  

*Diferença estatisticamente significante em relação ao NB 10-3 (p<0,05);  

 

 

 

 

No período de 48 horas foi observado diferença estatisticamente significante 

da sinvastatina nas três concentrações estudadas em relação ao controle (p<0,0001)  
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Figura 7.4 - MTT após 48h do estímulo  

C + D: controle mais dimetilsulfoxido (DMSO); S 10-3: Sinvastatina na concentração de 10-3; S 10-2: 

Sinvastatina na concentração de 10-2; S 10-1: Sinvastatina na concentração de 10-1; ***Diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,0001). 

 

 

Ao se analisar os grupos com nanopartículas em relação ao controle (C), foi observado 

diferença estatisticamente significante da sinvastatina 10-1 e 10-2 (p<0,05) e das 

nanoparticulas brancas 10-3  (p<0,001) em relação ao controle.  Sinvastatina em 

nanopartículas na concentração de 10-3 foi estatisticamente maior (p<0,05) que na 

concentração de 10-1 e 10-2. Nanopartículas brancas na concentração de 10-2 (p<0,05) 

e NB 10-3 (p<0,001) foram estatisticamente menores que na concentração de 10-1 
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Figura 7.5 - MTT após 48h do estímulo das nanopartículas 

C: Controle;  SN 10-3: Sinvastatina em nanopartículas na concentração de 10-3; SN 10-2: Sinvastatina 

em nanopartículas na concentração de 10-2; SN 10-1: Sinvastatina em nanopartículas na concentração 

de 10-1; NB 10-1: Nanopartículas brancas na concentração de 10-2;NB 10-2: Nanopartículas brancas na 

concentração de 10-2; NB 10-3: Nanopartículas brancas na concentração de 10-3; *Diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,05); ***Diferença estatisticamente significante 

em relação ao controle (p<0,001); #Diferença estatisticamente significante em relação ao SN 10-1; 

+Diferença estatisticamente significante em relação ao NB 10-1 (p<0,05); +++Diferença estatisticamente 

significante em relação ao NB 10-1 (p<0,001). 

 

 

 

No período de 72 horas após estimulação, foram observadas diferenças 

estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,0001) para controle com 

dimetilsulfoxido (DMSO), sinvastatina nas três concentrações estudadas. 
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Figura 7.6. - MTT após 72h do estímulo 

C + D: controle mais dimetilsulfoxido (DMSO); S 10-3: Sinvastatina na concentração de 10-3; S 10-2: 

Sinvastatina na concentração de 10-2; S 10-1: Sinvastatina na concentração de 10-1; ** Diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,01);  

 

 

 

Após 72 horas de estímulo dos grupos com nanopartículas foram observadas 

diferenças estatisticamente significante da sinvastatina em nanopartículas na 

concentração de 10-3 em relação ao controle (p<0,05) e diferença estatisticamente 

significante da sinvastatina em nanopartículas na concentração de 10-3 em relação a 

concentração 10-2 e 10-1 (p<0,05) como mostra a figura 7.7.  
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Figura 7.7. - MTT após 72h do estímulo das nanopartículas 

*Diferença estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,0001);  

 

 

 

No período de 144 horas após o estímulo, foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes em relação ao controle para meio controle com 

dimetilsulfoxido (DMSO), nas concentrações de 10-3 (p<0,05) e 10-1 (p<0,01) em 

relação ao controle; diferença estatisticamente significante da sinvastatina em 

nanopartículas na concentração de 10-2  (p<0,01) e 10-1  (p<0,001) em relação a 

concentração 10-3; E diferença estatisticamente significante da sinvastatina em 

nanopartículas na concentração de 10-1 (p<0,01) em relação a concentração de 10-2 

como mostra a figura 7.8..  
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Figura 7.8 - MTT após 144h do estímulo 

C + D: controle mais dimetilsulfoxido (DMSO); S 10-3: Sinvastatina na concentração de 10-3; S 10-2: 

Sinvastatina na concentração de 10-2; S 10-1: Sinvastatina na concentração de 10-1; *Diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,05); ***Diferença estatisticamente significante 

em relação ao controle (p<0,001); ##Diferença estatisticamente significante em relação ao S 10-3 

(p<0,01); ##Diferença estatisticamente significante em relação ao S 10-3 (p<0,01). #### Diferença 

estatisticamente significante em relação ao S 10-3 (p<0,0001);  +++Diferença estatisticamente 

significante em relação ao S 10-1 (p<0,001). 

 

Foram observadas diferenças significantes em relação ao controle estatístico para 

meio controle (C) ao se comparar com os grupos com nanopartículas carregadas com 

sinvastatina nas três concentrações e diferença estatisticamente significante da 

sinvastatina em nanopartículas na concentração de 10-1 em relação a concentração 

10-3 (p<0,01) como mostra a figura 7.9. 
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Figura 7.9 - MTT após 144h do estímulo das nanopartículas 

* C: controle; SN 10-3: Sinvastatina em nanopartículas na concentração de 10-3; SN 10-2: Sinvastatina 

em nanopartículas na concentração de 10-2; SN 10-1: Sinvastatina em nanopartículas na concentração 

de 10-1; NB 10-3: Nanopartículas brancas na concentração de 10-3;NB 10-2: Nanopartículas brancas na 

concentração de 10-2; NB 10-1: Nanopartículas brancas na concentração de 10-1; *Diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,05); **Diferença estatisticamente significante 

em relação ao controle (p<0,01); ***Diferença estatisticamente significante em relação ao controle 

(p<0,001); ****Diferença estatisticamente significante em relação ao controle (p<0,0001); ##Diferença 

estatisticamente significante em relação ao SN 10-3 (p<0,01). 

 

 

7.3 A ativação com nanopartículas de sinvastatina levou a maior deposição de 

cálcio em células-tronco do ligamento periodontal 

 

A formação de depósitos de cálcio foi avaliada através da coloração com 

vermelho de alizarina aos 7, 14 e 21 dias. De uma maneira geral, uma maior formação 

de depósitos de cálcio foi formada nos grupos cultivados em meio osteogênico, em 

comparação aos cultivados em meio controle (clogonênico). No período de sete dias, 

foi observado que não houve diferença estatisticamente significante entre o meio 

osteogênico e o meio controle de diferenciação. Entretanto, foi observado que a 

sinvastatina em nanoparticulas na concentração de 10-3 (SN 10-3) apresentou 

diferença estatistica significativa em relação ao SN 10-2 (p<0,05).  

Após 7 dias, o tratamento com nanopartículas de sinvastatina levaram a um aumento 

significativo na formação de cácio em comparação com o MO + controle + MO 

nanopartículas brancas (p<0,05). Aos 14 dias, todos os grupos, com exceção do MC, 
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apresentaram níveis elevados de coloração com vermelho de alizarina. Após 21 dias, 

os grupos cultivados com sinvastatina apresentaram colocaração mais intensa que os 

demais. 

 
Figura 7.9.1 -. Formação de depósitos de cálcio após 7 dias de experimento. 

MC= Meio clonogênico; MO= Meio osteogênico; SN10-3= Nanopartículas carregadas com sinvastatina 

na concentração de SN10-3; SN10-2= Nanopartículas carregadas com sinvastatina na concentração de 

SN10-2;  

 

(Magnificação de 100x) 
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Figura 7.9.2 - Diferenciação osteogênica após 7 dias 

MC: Meio controle; MO: Meio osteogênico; SN 10-2: Nanopartículas carregadas com Sinvastatina na 

concentração de 10-2 em meio de diferenciação; SN 10-3: Nanopartículas carregadas com Sinvastatina 

na concentração de 10-3 em meio de diferenciação. 

*Diferença estatistica significativa em relação ao SN 10-2 (p<0,05).  

 

 

 

No período de 14 dias após estimulação, foi observada diferença 

estatisticamente significante entre o meio de diferenciação e o meio controle 

(p<0,0001). Foram observadas diferenças significantes para as nanoparticulas 

carreadas com sinvastatina nas concentrações de 10-2 (p<0,0001) e 10-3 (p<0,0001). 

Ainda, SN10-2 apresentou valores significativamente maiores em relação a 

concentração de 10-3 (p<0,0001). Já para nanoparticulas brancas, a concentração de 

10-2 (p<0,05) foi estatisticamente menor comparada com a concentração de 10-3 

(p<0,0001). 
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Figura 7.9.3 - Formação de depósitos de cálcio após 14 dias de experimento. 

 

(Magnificação de 100x) 

 

Figura 7.9.4 - Diferenciação osteogênica após 14 dias 

* Diferença estatística significativa em relação ao meio de diferenciação (p<0,05);  

****Diferença estatística significativa em relação ao meio de diferenciação (p<0,0001); 

#### Diferença estatística significativa em relação SN 10-2 (p<0,0001); 

 

 

 

No período de 21 dias após estimulação, foi observada diferença 

estatisticamente significante entre o meio osteogênico e o meio controle de 
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diferenciação (p<0,0001). Foram observadas diferenças estatísticas significantes para 

sinvastatina em nanoparticulasnas concentrações de 10-2 e 10-3 (p<0,0001). 

 

Figura7.9.5 - Formação de depósitos de cálcio após 21 dias de experimento 

 

 

(Magnificação de 100x) 

 

Figura 7.9.6 - Formação de depósitos de cálcio após 21 dias de experimento 

*** Diferença estatística significativa em relação ao meio de diferenciação (p<0,001);  

**** Diferença estatística significativa em relação ao meio de diferenciação (p<0,0001). 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

O uso de nanopartículas incorporadas a polímeros biodegradáveis tem sido 

amplamente estudado, uma vez que possuem a capacidade de veicular fármacos 

pouco solúveis e direcioná-los para alvos específicos, o que gera aumento da 

biodisponibilidade, e consequente melhora a eficácia terapêutica. Os 

nanocarreadores podem ainda diminuir a toxicidade de formulações comuns e 

controlar sua liberação (Arayne et al., 2006). 

Baseado em estudos prévios que sugerem efeitos benéficos no tecido ósseo, 

as nanopartículas de PDLLA foram usadas no presente estudo como veículo de 

entrega de sinvastatina, com o intuito de avaliar o efeito desta associação na 

proliferação e diferenciação osteoblásticadessas células (Maeda et al, 2004; Mundy 

1999).  

Autores sugerem que o uso crônico por via oral, mesmo em baixas doses que 

são as recomendadas para reduzir os níveis de colesterol no sangue, apresenta os 

efeitospleiotrópicos de melhora da densidade óssea e redução do risco de fraturas 

(Whang, et al., 2000; Maeda, et al., 2001), além de evitar a perda óssea inflamatória 

em modelo de doença periodontal experimental em ratos (Dalcico et al. ,2012). 

Em contrapartida, outros pesquisadores afirmam que o uso da sinvastatina 

por via oral é insuficiente para, em curto período de tempo, aumentar a ostegênese, 

visto que as concentrações e a posologia utilizadas para este fim, devido à sua 

seletividade hepática e pobre distribuição para a periferia, fazem com que 

concentrações muito baixas do fármaco cheguem ao osso (Ayukawa et al., 2010; Tai 

et al., 2013; Venkatesan et al., 2019). 

O presente estudo foi delineado com o intuito de desenvolver um sistema de 

entrega local de sinvastatina, com liberação lenta e controlada, baseando-se em 

pesquisas que sugerem a aplicação de sinvastatina encapsulada, diretamente no local 

de ação, podendo ter melhor eficácia e menos efeitos colaterais, já que oferta de 

sinvastatina de forma livre leva a uma rápida absorção celular e metabolização 

(Whang, et al., 2005; Tai et al., 2013; Venkatesan et al., 2019).  

Ao investigar através de uma revisão sistemática se a ação benéfica das 

estatinas no tecido ósseo poderiamelhorar a osseointegração em torno de implantes 

de titânioconcluem que apesar dos dados dos estudos incluídos apontarem para 



58 

 

benefícios, seria necessária uma padronização de doses para se esclarecer o papel 

das estatinas na osseointegração (Sendyk et al., 2016). 

Em recente revisão sistemática e metanáliseBertl e colaboradores (2019) 

inferiram que o uso local ou sistêmico de estatinas não resultou em efeitos adversos 

graves, além de ter um efeito positivo no tratamento periodontal. No entanto, nem 

todas as estatinas disponíveis foram testadas até o momento, e mais pesquisas são 

necessárias para identificar a concentração / dose efetiva máxima e o transportador 

ideal. 

Diversos trabalhos na literatura têm investigado diferentes carreadores para a 

entrega local de sinvastatina, como gelatina (Kiliçet al., 2008), sulfato de cálcio (Nyan, 

et al., 2007) nanopartículas de PLGA (Hoet al., 2011) com resultados positivos na 

formação óssea local. O polímero utilizado no presente trabalho, o PDLLA, possui 

características de biocompatibilidade e rápida degradação quando aplicado in vivo 

(Yunos et al., 2013). Essas características nos motivaram a investigar a ação direta 

de nanopartículas de PDLLA, carreadas com sinvastatina, em PDLSC´s. 

Considerando a perspectiva de aplicação local de sinvastatina, nossos 

estudos buscaram determinar as concentrações viáveis de nanopartículas carregadas 

com sinvastatins (SN), ou seja, concentrações que não fossem tóxicas para as 

PDLSC´sem cultura. Para tanto, avaliamos a viabilidade dessas células, quando 

incubadas com SN, através do ensaio colorimétrico de MTT. Foi observada, após 24 

e 48 horas, viabilidade celular preservada quando utilizadas concentrações de 

sinvastatina iguais ou abaixo de 10-2μM, o que corrobora com estudos anteriores 

(Whang, et al., 2005; Tai et al., 2013; Venkatesan et al., 2019).  

Um estudo in vitro indica que estatinas, em concentrações variando de 10-2 - 

5 μM, além de serem viáveis, aumentam a expressão de genes marcadores 

osteogênicos, tais como RUNX-2, BMP-2, osteocalcina, osteopontina e fosfatase 

alcalina, em osteoblastos e células derivadas da medula óssea (Maeda et al., 2001). 

Em 2013, Pullisaar e colaboradores testaram uma esponja de dióxido de titânio (TiO2) 

em culturas primárias de osteoblastos associada a diversas concentrações de 

sinvastatina e observaram uma viabilidade aceitável apenas em concentrações abaixo 

de 10 μM.  

Acreditamos que a redução na viabilidade celular em concentrações maires 

que 10-2μM observada no presente trabalho podem ter reduzido drasticamente a do 

colesterol que é uma substância essencial para a manutenção da integridade das 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kili%C3%A7%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18940485
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membranas celulares. (Whang, et al., 2005). Diante dos resultados obtidos no ensaio 

de MTT, associado a dados descritos na literatura, escolhemos trabalhar com as 

concentrações 10-2μM e 10-3μM de sinvastatina, encapsulada em nanopartículas (SN), 

uma vez que se apresentou viável em 24, 48, 72 e 144h, tempo de liberação do 

fármaco.  Além disso, estas foram as menores concentrações capazes estimular de 

estimular a atividade de osteoblastos já descritas (Helenet al., 2013; Pullisaar et al., 

2014).  

Em 2013, Qi e colaboradores fizeram um estudo em tíbia de ratos, utilizando 

sulfato de cálcio associado a células tronco mesenquimais e sinvastatina. Os autores 

observaram aumento da atividade de BMP-2, FAO, osteocalcina e OPG, o que aponta 

para o efeito positivo da sinvastatina na diferenciação de osteoblastos a partir das 

células mesenquimais indiferenciadas.  

Diferente do estudo atual, Lee e colaboradores (2019) ao analizarem a 

deposição de cálcio, não observaram aumento na coloração com vermelho de 

alizarina, apesar de o seu estudo ter demonstrado que a aplicação da sinvastatina 

melhorou a expressão de colágeno tipo I eRunx2. 

No presente trabalho, no período de 21 dias após o estimulo, foi observado 

diferença estatisticamente significante entre o meio osteogênico e o meio controle de 

diferenciação (p<0,05), o que confirmou nossa hipótese, uma vez que foi observado 

um aumento significativo na coloração para vermelho de alizarina nos grupos 

cultivados com nanopartículas carreadas com sinvastatina. Esses resultados estão 

em concordância com trabalhos recentes que apontam para o aumento da deposição 

de cálcio associado ao efeito da sinvastatina no metabolismo ósseo (QI et al., 2013). 

Estudos indicaram que as estatinas exercem efeitos anabólicos ósseos e 

podem ser usadas como agentes osteocondutores em engenharia de tecidos 

ósseos(Tai et al.,2013).Por a sinvastatina ser um pó e pouco solúvel em meio de 

cultivo celular, para avaliar a citotoxicidade da nanoesfera em comparação à 

sinvastatina pura, a solução foi dissolvida em DMSO e SBF e observamos que a 

sinvastatina pura se mostra citotóxica quanto comparada com a mesma concentração 

de nanoesfera, como no estudo anterior de Tai e colaboradores (2015). 

A sinvastatina em liberação lenta não alterou a viabilidade celular. E 

essabiodegradação do veículo possibilitou a liberação da sinvastatina sustentada por 

até 6 dias no presente estudo, assim como em um sistema de micropartículas de 

liberação lenta de trabalho anterior (Ficher et al., 2014). 
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Nossos resultados sublinham a sugestão de que os efeitos da sinvastatina 

são sensíveis à dose, ao tipo e tempo de liberação o que poderia explicar os 

resultados parcialmente controversos mostrados em muitos estudos.As 

nanopartículas de PDLLA carregadas com sinvastatina causaram um aumento no 

depósito de cálcio, sugerindo que esse pode ser um biomaterial promissor para 

osteoindução, reiterando o potencial osteogênico da sinvastina. No entanto, novos 

estudos são necessários a fim de se verificar a ação dessa associação entre 

nanopartícula de PDLLA e asinvastina, na melhora dos parâmetros ósseos in vivo, 

podendo representar uma estratégia promissora para a regeneração do tecido ósseo. 
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9 CONCLUSÕES 

 

 

a) Diante dos dados obtidos nesse trabalho, é possível concluir que as 

nanopartículas de PDLLA podem atuar como veiculo para a entrega contínua e 

gradual da sinvastatina. As nanopartículas carreadas com 10-2 µM de sinvastatina 

não apresentaram citotoxicidade e aumentaram de forma significativa a atividade 

celular.  

b) As nanopartículas de PDLLA carregadas com sinvastatina causaram um aumento 

no depósito de cálcio, sugerindo que esse pode ser um biomaterial promissor para 

osteoindução in vivo, reiterando o potencial osteogênico da sinvastina.  
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

TÍTULO DO PROJETO:Avaliação da diferenciação osteogênica de células 

mesenquimais do ligamento periodontal quando cultivadas com nanopartículas 

carregadas com sinvastatina. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Priscila Lucena Mendes 

COLABORADORES: Prof. Dr. Carlos Alberto Adde e Profa. Dra. 

MarinellaHolzhausen Caldeira. ORIENTADOR: Dr. Carlos Alberto Adde. 

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo  

LOCAL: Clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo  

CONTATO: (11)959407535 ou (11) 3091-7813  

Av.Prof.Lineu Prestes, 2227 – Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, 

CEP:05508-900 

 

Convite para participação voluntária: 

Você está sendo convidado para participar, voluntariamente, ou seja, se você quiser, 
dessa pesquisa, e se em algum momento, desejar parar de participar, você tem 
totalliberdade para retirar esse consentimento, sem prejuízo algum na continuidade 
do seutratamento.Antes de qualquer coisa é necessário que você leia atentamente as 
informações que estão neste documento.  

OBJETIVOS DO ESTUDO: Esclarecer, por meio de pesquisa laboratorial, qual a 
concentração ideal de sinvastatina em nanopartículas, de liberação controlada, 
carregadas com esse medicamento induziria a formação de osso em células-tronco 
da gengiva.  

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES: Serão selecionados 10 participantes que forem 
extrair os terceiros molares no ambulatório da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo (FOUSP) na disciplina de clínica integrada. 
Critérios de inclusão: Pacientes com idade entre 20 e 35 anos, sem histórico de 
doenças graves que estejam passando por atendimento na clínica da disciplina de 
clínica integrada da Faculdade de odontologia da Universidade de São Paulo 
(FOUSP). 
Critérios de exclusão: Serão excluídos os pacientes que tenham sido avaliados pelo 
cirurgião-dentista com os respectivos terceiros molares com cárie e processo 
inflamatório. 

______________________            ________________________________ 

    Assinatura do participante            Assinatura do pesquisador responsável 
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PROCEDIMENTOS: Os procedimentos clínicos realizados, caso o/a senhor (a) aceite 
participar da pesquisa, serão exatamente os que já são realizados durante extrações 
de dentes pelos profissionais da clínica Integrada da FOUSP. Após concordar em 
participar desta pesquisa ao assinar este termo de consentimento livre e esclarecido, 
irá doar os dentes recém extraídos para que algum membro da equipe da pesquisa 
raspe parte da raiz do dente e então armazene o material em local apropriado para 
futuras análises laboratoriais 

TEMPO: O tempo necessário para a realização dessa pesquisa será de 
aproximadamente 10 (dez) minutos e após realizada o/a senhor (a) continuará o 
tratamento normal na clínica Integrada da FOUSP.  

BENEFÍCIOS DO EXPERIMENTO: Não haverá benefícios diretos para o (a) 
participante da pesquisa, porém essa pesquisa permitirá avaliar se o medicamento 
sinvastatina induz a diferenciação de células-tronco da gengiva em células ósseas. 
Esperamos com este projeto gerar conhecimento científico de qualidade em um tema 
relevante para a saúde pública, tendo em vista que a perda dentária associada à 
reabsorção óssea atinge grande parte da população brasileira. Queremos, ainda, 
contribuir substancialmente com a área de farmacologia e cirurgia comprovando que 
um medicamento de menor custo pode ajudar na formação de osso.  

RISCOS E DESCONFORTOS: O risco envolvido a você paciente que aceite participar 
desta pesquisa é mínimo, porque todo o procedimento de raspagem será feito após o 
dente ser extraído. O desconforto é semelhante ao de uma extração de terceiro molar 
(Ex: dor ao mastigar na região operada após cirurgia). 

AJUDA DE CUSTO: Não haverá nenhum custo extra ao participante para a realização 
desta pesquisa. 

RESSARCIMENTO: As despesas que o (a) participante da pesquisa e seu (sua) 
acompanhante, exclusivamente, tiverem de locomoção e alimentação 
serãoressarcidos. 

ASSISTÊNCIA EM VIRTUDE DE DANOS DECORRENTES DA PESQUISA/ 
INDENIZAÇÃO: O (a) participante dapesquisa receberá assistência integral e 
imediata, de forma gratuita pelo tempo quefor necessário em caso de danos 
decorrente da pesquisa.o (a) participante da pesquisa tem direito a indenização em 
caso dedanos decorrentes do estudo. 

GARANTIA DO SIGILO DA IDENTIDADE DO (A) PARTICIPANTE DA PESQUISA: 
As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas dos 
pesquisadores responsáveis. O (a) participante da pesquisa não será identificado em 
nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 
qualquer forma.  

DESISTÊNCIA: O (a) participante da pesquisa tem o direito de desistir desta pesquisa 
a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais 
tenha direito.  

 

 ______________________            ________________________________ 

    Assinatura do participante            Assinatura do pesquisador responsável 
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REUTILIZAÇÃO DOS DADOS OU MATERIAL BIOLÓGICO: 

O/A senhor (a) autoriza a utilização dos dados ou amostra de gengiva coletada 
em outras pesquisas: 
( ) NÃO autorizo a utilização de dados ou amostra de gengiva coletados em outra 
pesquisa. Então, caso seja, o material biológico este será descartado. 
( ) SIM autorizo a utilização de dados ou amostra de gengiva coletados em outra 
pesquisa.  
 
Para utilizar os dados ou amostra de gengiva coletados em outra pesquisa o 
sujeito da pesquisa quer ser consultado: 
( ) NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados ou amostra de saliva 
coletados em outra pesquisa, desde que a nova pesquisa seja aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa. 
( ) SIM quero ser consultado da utilização dos meus dados ou amostra de saliva 
coletados em outra pesquisa.  
FORMA DE CONTATO: O participante voluntário terá garantia de que receberá 
respostas a quaisquer perguntas ou esclarecimento dos procedimentos. Também 
estaremos à disposição para qualquer informação ou queixa de sua parte, nos 
seguintes telefones: (11) 959407535 ou (11) 3091-7813. 
Se o/a senhor (a) tiver dúvidas quanto à ética da pesquisa poderá entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia: 
Av. Prof. Lineu Prestes 2227 - Cidade Universitária, CEP 05508-000, São Paulo - SP  
Telefone (11) 30917960 - E-mail: cepfo@usp.br 
 

Consentimento Livre Esclarecido por escrito: 

EU_____________________________________, RG___________________, 
certifico que, tendo lido as informações e sido suficientemente esclarecido sobre os 
itens da pesquisa: “AVALIAÇÃO DA DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA DE 
CÉLULAS-TRONCO DO LIGAMENTO PERIODONTAL QUANDO CULTIVADAS 
COM NANOPARTÍCULAS CARREGADAS COM SINVASTATINA.”de 
responsabilidade da pesquisadora Priscila Lucena Mendes, sob orientação e 
colaboração do Prof. Dr. Carlos Alberto Addee da Profa. Dra. MarinellaHolzhausen 
Caldeira plenamente de acordo com a realização do experimento. Assim, autorizo a 
execução do trabalho de pesquisa, exposto acima, com a minha colaboração 
espontânea. 

 
______________________            ________________________________ 
    Assinatura do participante            Assinatura do pesquisador responsável 

 
 

São Paulo, __/__/___ Nome:___________________________________  
 

mailto:cepfo@usp.br

