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RESUMO 

TEIXEIRA, Ana Beatriz Vilela. Avaliação de cimentos endodônticos incorporados com 

vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata quanto ao 

potencial genotóxico, propriedades antimicrobianas e físico-químicas. 2019. 108 p. Tese 

(Doutorado em Reabilitação Oral) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

 

Nesse trabalho, o vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata 

(AgVO3) foi incorporado à três cimentos endodônticos de diferentes composições, com a 

finalidade de promover atividade antimicrobiana, auxiliando na redução de micro-organismos 

nos canais radiculares após o tratamento endodôntico. O AgVO3 foi incorporado aos cimentos 

comerciais AH Plus, Sealer 26 e Endomethasone N, nas concentrações de 0% (sem AgVO3), 

2,5%, 5% e 10% (em massa), e avaliou-se: (1) a atividade antimicrobiana dos cimentos 

recém-manipulados (n=10) e após a presa (n=9) frente a Enterococcus faecalis; (2) o 

potencial genotóxico para fibroblasto gengival humano (FGH) tratado com os extratos dos 

grupos experimentais (24h e 7 dias), através dos ensaio de viabilidade celular zero horas (T0) 

e 24 horas (T24) após o tratamento, ensaio de morte celular por apoptose ou necrose, e 

genotoxicidade (n=3); (3) as propriedades físico-químicas de topografia de superfície e 

composição química, solubilidade (n=9), pH (n=10) e liberação de íons prata (Ag+) e vanádio 

(V4+/V5+) (n=3). Os dados foram avaliados por ANOVA e pós-teste de Tukey HSD para a 

atividade antimicrobiana dos cimentos após a presa, solubilidade e ensaios genotóxicos; 

Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn para a atividade antimicrobiana dos cimentos recém-

manipulados e liberação de íons; análise de variância de dois fatores de Friedman para o pH 

(α=0,05); e análise descritiva para a topografia de superfície e composição química. Os 

resultados demonstraram que cimentos recém-manipulados inibiram o crescimento de E. 

faecalis (p>0,05). Os cimentos após a presa Sealer 26 (5 e 10%) e Endomethasone N (2,5, 5 e 

10%) apresentaram maior atividade antimicrobiana (p<0,05). A viabilidade de FGH logo após 

o tratamento (T0) foi maior que em 24 horas após o tratamento (T24) (p<0,05). Observou-se 

uma sinergia entre os componentes dos cimentos e do nanomaterial na redução da viabilidade, 

que ocorreu nas maiores concentrações de AgVO3 e no extrato de maior tempo (p<0,05). O 

AgVO3 não induziu quebras no DNA (p>0,05) e apoptose em FGH (exceto AH Plus 10% - 

extrato 7 dias, p<0,05). A incorporação alterou as proporções atômicas dos componentes dos 

cimentos e a distribuição topográfica. A solubilidade do AH Plus e Sealer 26 não foi afetada 

pelo nanomaterial (p>0,05), e o Endomethasone N 5% apresentou redução da solubilização 

(p<0,05). Os grupos do AH Plus apresentaram pH ácido, e do Sealer 26, pH básico após 30 
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dias. O Endomethasone N 5 e 10% apresentaram diferença estatística no pH em relação ao 

0% (p<0,05). A liberação de Ag+ e V4+/V5+ foi maior em 24 horas e proporcional à 

concentração de AgVO3 incorporada. Os grupos do AH Plus liberaram mais Ag+, e do Sealer 

26 e Endomethasone N, mais V4+/V5+. Concluiu-se que o AgVO3 incorporado aos cimentos 

avaliados promove atividade antimicrobiana, principalmente aos grupos Sealer 26 (5 e 10%) e 

Endomethasone N (2,5, 5 e 10%); não induz quebras no DNA e apoptose em FGH (exceto 

AH Plus 10% - extrato 7 dias), e influencia na citotoxicidade em sinergia com os 

componentes dos cimentos; promove alterações na porcentagem atômica e topografia dos 

cimentos; influencia na solubilidade e pH do Endomethasone N 5% e 10%; e promove maior 

liberação de íons em 24h. 

 

Palavras-Chave: Cimentos Endodônticos. Antibacterianos. Nanotecnologia. Propriedades 

Físicas. Propriedades Químicas. Íons. Solubilidade. Citotoxicidade. Genotoxicidade. 

Apoptose. 
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ABSTRACT 

 

TEIXEIRA, Ana Beatriz Vilela. Evaluation of endodontic sealers incorporated with 

nanostructured silver vanadate decorated with silver nanoparticles for genotoxic 

potential, antimicrobial and physicochemical properties. 2019. 108 p. Thesis (Doctoral in 

Oral Rehabilitation) – School of Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 

 

 

In this work, the nanostructured silver vanadate decorated with silver nanoparticles (AgVO3) 

was incorporated into three endodontic sealers of different compositions, to promote 

antimicrobial activity, aiding in the reduction of microorganisms in root canals after 

endodontic treatment. The AgVO3 was incorporated into commercial sealers AH Plus, Sealer 

26 and Endomethasone N, at concentrations of 0% (without AgVO3), 2.5%, 5% and 10% (in 

mass), and evaluated: (1) the antimicrobial activity of freshly mixed (n=10) and set sealers 

(n=9) against Enterococcus faecalis; (2) the genotoxic potential for human gingival 

fibroblasts (HGF) treated with extracts from the experimental groups (24h and 7 days), 

through cell viability assay zero hour (T0) and 24 hour (T24) after treatment, cell death assays 

by apoptosis or necrosis, and genotoxicity (n=3); (3) the physicochemical properties of 

surface topography and chemical composition, solubility (n=9), pH (n=10) and silver (Ag+) 

and vanadium (V4 +/V5 +) ions release (n=3). The data were evaluated by ANOVA and Tukey 

HSD post-hoc for the antimicrobial activity of set sealers, solubility, and genotoxic assays; 

Kruskal-Wallis and Dunn post-hoc for the antimicrobial activity of freshly mixed sealers and 

ion release; Friedman's two-way analysis of variance for pH (α=0.05); and descriptive 

analysis for surface topography and chemical composition. The results showed that the freshly 

mixed sealers inhibited the growth of E. faecalis (p>0.05). The set sealers Sealer 26 (5 and 

10%) and Endomethasone N (2.5, 5 and 10%) presented higher antimicrobial activity 

(p<0.05). HGF viability soon after treatment (T0) was higher than at 24 hours after treatment 

(T24) (p<0.05). A synergy between the sealers and nanomaterial components was observed in 

reducing viability, which occurred in the highest AgVO3 concentrations and the longest 

extract (p<0.05). AgVO3 did not induce DNA breaks (p>0.05) and apoptosis in HGF (except 

AH Plus 10% - extract 7 days, p<0.05). The incorporation altered the atomic proportions of 

the sealer’s components and the topographic distribution. The solubility of the AH Plus and 

Sealer 26 was not affected by the nanomaterial (p>0.05), and Endomethasone N 5% showed a 

reduction of the solubilization (p<0.05). The AH Plus groups showed acidic pH, and Sealer 

26, basic pH after 30 days. Endomethasone N 5 and 10% showed a statistical difference in pH 

compared to 0% (p<0.05). The release of Ag+ and V4+/V5+ was higher in 24 h and 

proportional to the concentration of AgVO3 incorporated. The AH Plus groups released more 

Ag+, and Sealer 26 and Endomethasone N, more V4+/V5+. It was concluded that AgVO3 
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incorporated in the sealers evaluated promotes antimicrobial activity, mainly to the Sealer 26 

(5 and 10%) and Endomethasone N (2.5, 5 and 10%) groups; does not induce DNA breaks 

and apoptosis in HGF (except AH Plus 10% - extract 7 days), and influences cytotoxicity in 

synergy with sealers components; promotes changes in the atomic percentage and topography 

of the sealers; influences the solubility and pH of Endomethasone N 5% and 10%; and 

promotes greater ion release within 24 h. 

 

Keywords: Endodontic Sealers. Antimicrobials. Nanotechnology. Physical properties. 

Chemical properties. Ions. Solubility. Cytotoxicity. Genotoxicity. Apoptosis.
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1. INTRODUÇÃO 

 Para o sucesso do tratamento endodôntico é desejável que a população de micro-

organismos infecciosos diminua, prevenindo reinfecções e possibilitando uma obturação 

adequada (Gjorgievska et al., 2013; Gong et al., 2014; Arias-Moliz; Camilleri, 2016). O 

preparo químico-mecânico auxilia na redução desses micro-organismos, no entanto, a 

eliminação completa dos mesmos é impossível em situações clínicas típicas (Gjorgievska et 

al., 2013; Andolfatto et al., 2017). Assim, a remoção de bactérias sobreviventes nos canais 

radiculares é um desafio no tratamento endodôntico, e mesmo após a combinação da 

instrumentação mecânica e aditivos químicos, as taxas de retratamentos entre 18-26% 

indicam falhas (Shrestha; Kishen, 2016; Rossato et al., 2017; Dornelles Jr. et al., 2018). 

Sendo assim, um dos requisitos ideais para materiais obturadores do canal radicular é que 

esses apresentem capacidade antimicrobiana para auxiliar na eliminação de micro-organismos 

viáveis remanescentes em áreas de difícil acesso (Gjorgievska et al., 2017).  

 Devido à complexidade anatômica do sistema de canais radiculares e fatores de 

virulência, micro-organismos anaeróbicos ou facultativos adquirem resistência a soluções 

irrigantes, medicamentos intra-canal e compostos antimicrobianos (Al-Shwaimi et al., 2016; 

Vanapatla et al., 2016; Andolfatto et al., 2017; Rossato et al., 2017). A Enterococcus faecalis, 

bactéria detectada em infecções endodônticas, é uma das espécies mais resistentes ao 

tratamento, sendo encontrada em 24% a 77% dos canais já retratados (Al-Shwaimi et al., 

2016; Andolfatto et al., 2017). Seus fatores de virulência incluem enzimas líticas, citolisina, 

substância de agregação, feromonas e ácido lipoprotéico (Wu et al., 2014). Essa bactéria 

apresenta ainda a capacidade de penetração nos túbulos dentinários e sobrevive com pouco 

substrato (Andolfatto et al., 2017; Dornelles Jr. et al., 2018; Kapralos et al., 2018). 

 Dentre os materiais obturadores do canal radicular, a guta-percha associada a cimentos 

endodônticos são os mais utilizados (Trichês et al., 2013). Os cimentos disponíveis podem ser 

classificados quanto à sua composição em cinco categorias principais: cimentos à base de 

óxido de zinco e eugenol, hidróxido de cálcio, resina, ionômero de vidro e silicone (Garrido et 

al., 2010). Alguns desses cimentos apresentam propriedades antimicrobianas devido à 

composição, como cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, conhecido por seu efeito 

antimicrobiano; cimentos à base de óxido de cálcio, pois promove a liberação de íons 

hidroxila tornando o pH alcalino; e cimentos à base de resina epóxi, que apresentam atividade 

antimicrobiana devido ao bisfenol diglicidil éter e liberação de formaldeído durante reação de 

polimerização (Al-Shwaimi et al., 2016).  



28 - Introdução                                  

 

 Os primeiros cimentos endodônticos que surgiram na odontologia eram à base de 

óxido de zinco e eugenol, com um histórico de utilização longo e satisfatório (Cintra et al., 

2017).  O cimento à base de resina epóxi AH Plus (Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, 

Germany) é considerado o padrão ouro na endodontia, devido às suas excelentes propriedades 

físicas como adesão à dentina, baixa solubilidade e desintegração, alta estabilidade 

dimensional, sendo amplamente utilizado por duas décadas (Almeida et al., 2017; Cintra et 

al., 2017). Outro cimento com resina epóxi na composição, amplamente comercializado no 

Brasil, é o Sealer 26 (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil), que apresenta também as propriedades 

do hidróxido de cálcio presente no pó desse cimento, o que favorece a atividade 

antimicrobiana, devido ao pH alcalino promovido pelos íons cálcio e hidroxila liberados 

(Kuga et al., 2014). 

 Apesar dos componentes antimicrobianos presentes na formulação dos cimentos 

endodônticos, esse efeito geralmente é de curta duração (cerca de uma semana), podendo 

diminuir após a presa e ao longo do tempo, devido à lixiviação dos componentes, sendo 

necessária a adição de outros agentes (Shrestha; Kishen, 2016; Gjorgievska et al., 2017; 

Rossato et al., 2017; Dornelles Jr. et al., 2018). Dessa forma, a incorporação de 

antimicrobianos à cimentos endodônticos visa aumentar a efetividade a longo prazo, reduzir 

os micro-organismos restantes, prevenindo reinfecções.  

A atividade antimicrobiana desses materiais odontológicos pode ser aprimorada 

através da adição de alguns agentes como a clorexidina (Ruiz-Linares et al., 2013), cloreto de 

cetilpiridínio, cloreto de benzalcônio (Gjorgievska et al., 2013; Arias-Moliz et al., 2015), 

antibióticos (Baer; Maki, 2010; Vanapatla et al., 2016; Dornelles Jr. et al., 2018) e 

nanopartículas, por exemplo (Barros et al., 2014a; Barros et al., 2014b; Wu et al., 2014; 

Carpio-Perochena et al., 2015; Shrestha; Kishen, 2016; Bapat et al., 2019; Salas-Orozco et al., 

2019). Entretanto, estudos com cimentos modificados com esses agentes apresentaram efeitos 

variados, sem a manutenção da capacidade antimicrobiana ao longo do tempo e com poucas 

informações sobre as demais propriedades (Dornelles et al., 2018). 

A atividade antimicrobiana de cimentos endodônticos pode ser avaliada através do 

teste de contato direto do cimento com o micro-organismo alvo. É um método quantitativo e 

reprodutível que permite testar esses materiais em diferentes estágios de presa, independente 

da solubilidade dos componentes do cimento (Al-Shwaimi et al., 2016). Esse método surgiu 

em meados dos anos noventa, com a finalidade de superar as desvantagens do teste de difusão 

em ágar, cuja dificuldade de padronização e influência da difusibilidade dos componentes do 

cimento dificultam a obtenção de resultados reprodutíveis (Al-Shwaimi, 2011).  
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Na busca por solucionar o problema da manutenção da capacidade antimicrobiana ao 

longo do tempo, avanços na odontologia no âmbito da modificação de cimentos com 

atividade antimicrobiana tem evoluído consideravelmente. A engenharia de materiais 

possibilitou o desenvolvimento da nanotecnologia, com materiais em uma escala menor que 

100 nm (Shrestha; Kishen, 2016; AlKahtani, 2018), e pesquisas nessa área têm desenvolvido 

cada vez mais nanomateriais com características estruturais de alta qualidade. A rápida 

progressão dos nanomateriais em ciência e tecnologia permitiu a sua aplicação em diversos 

campos da biomedicina, engenharia de tecidos, odontologia e como antimicrobianos 

(Shrestha; Kishen, 2016).  

A atividade antimicrobiana das nanopartículas é maior devido ao tamanho reduzido, 

uma vez que as mesmas apresentam mais átomos em sua superfície em relação ao núcleo, 

possibilitando maior área para a interação, que se dá a nível molecular, aumentando a 

reatividade química (Shrestha; Kishen, 2016; AlKahtani, 2018). Além disso, os nanomateriais 

têm a capacidade de interagir eletrostaticamente, pois estando carregados com carga positiva 

interagem com células bacterianas carregadas negativamente, resultando na morte celular (Wu 

et al., 2014).  

As nanopartículas de prata (AgNPs) surgiram com o advento da nanotecnologia, 

baseadas no conhecido efeito antimicrobiano da prata, cujas propriedades são conhecidas há 

mais de três mil anos, sendo utilizada pelas civilizações antigas no tratamento da água e 

durante séculos na prevenção de infecções (Holtz et al., 2010; Niska et al., 2016). Na 

odontologia, a prata foi utilizada nos amálgamas dentários, e em cones obturadores de canais, 

por exemplo. Devido às alterações de cor provocadas por esses materiais, a prata deixou de 

ser utilizada dando lugar aos materiais restauradores estéticos que foram surgindo (Bharti et 

al., 2010; Rasines-Alcarz et al., 2014).  

Com o desenvolvimento das AgNPs, o interesse em materiais à base de prata 

ressurgiu, e essas nanopartículas foram aplicadas na área médica em cateteres, curativos e 

próteses, e também foram incorporadas a materiais dentários (Wu et al., 2014; Corrêa et al., 

2015; Niska et al., 2016). Sua incorporação a cimentos endodônticos demonstrou resultados 

antimicrobianos promissores na literatura (Shrestha; Kishen, 2016; Bapat et al., 2019; Salas-

Orozco et al., 2019). Entretanto, a alteração na cor dos materiais provocada pelas AgNPs 

continua sendo uma desvantagem estética (Corrêa et al., 2015), além da instabilidade 

termodinâmica e tendência à aglomeração, o que dificulta a obtenção de nanopartículas livres 

(Jones; Hoek, 2010).   
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Para solucionar os problemas de dispersão das AgNPs, o nanomaterial híbrido 

vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata (AgVO3) foi 

desenvolvido, estabilizando essas nanopartículas em nanofios de vanadato (Holtz et al., 2010). 

Sua coloração amarelada também apresenta vantagens em relação às AgNPs. O AgVO3 é 

sintetizado por uma reação de precipitação entre o metavanadato de amônio e o nitrato de 

prata, seguido por tratamento hidrotérmico (Holtz et al., 2010). Seus compostos dissociam em 

íons prata (Ag+) e íons vanádio (V4+ e V5+), e atuam sinergicamente interagindo com os 

micro-organismos através da membrana celular (Holtz et al., 2012). Os íons Ag+ e vanádio no 

estado 5+ de oxidação interagem com os grupos tiol presentes nas enzimas do metabolismo 

bacteriano, formando complexos estáveis. Ag+ ainda entram em contato com DNA bacteriano 

impedindo sua replicação. E a oxidação-redução entre V4+ e V5+ leva a um estresse oxidativo 

na célula bacteriana (Holtz et al., 2012). Os íons Ag+ podem ainda atuar em outras estruturas 

bacterianas, pois aderem à membrana citoplasmática ou à parede celular através da interação 

eletrostática com as proteínas de enxofre, podendo permear a membrana e ocasionar sua 

ruptura (Abbaszadegan et al., 2015). 

A primeira aplicação do AgVO3 foi em tintas à base d’água para ambientes 

domésticos e hospitalares, demonstrando atividade antimicrobiana frente as bactérias: 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, e Salmonella entérica, com 

um efeito 30 vezes maior em relação ao antibiótico Oxacilina (Holtz et al., 2012). Na 

odontologia, esse nanomaterial demonstrou resultados promissores ao ser incorporado à resina 

acrílica em baixas concentrações (0,5%, 1%, 2,5%, 5%, e 10%), com efeito antimicrobiano 

frente a Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Streptococcus mutans e Staphylococcus 

aureus (de Castro et al., 2014; de Castro et al., 2016).  

Devido à sua facilidade de manipulação e incorporação na prática clínica, o AgVO3 é 

uma alternativa inédita para a incorporação à cimentos endodônticos, visando conferir 

atividade antimicrobiana, além de ser um composto de origem nacional que estimula o 

desenvolvimento de novos produtos pela indústria.  

 Para correlacionar a efetividade da modificação de um cimento, através da 

incorporação de nanomateriais, com seu efeito nas propriedades físicas, antimicrobianas e 

biológicas, a determinação da composição química e da superfície do material são essenciais. 

Um método viável e indicado para essa avaliação é a microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), que permite avaliar a topografia da superfície, através do modo elétrons secundários 

(SE), e o modo elétrons retroespalhados (BSD) permite detectar a composição química,  
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devido ao energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) acoplado ao equipamento (Ferreira et 

al., 2017). 

 A incorporação de agentes antimicrobianos aos cimentos melhora sua efetividade, 

entretanto altera a composição, e dependendo da concentração incorporada, pode influenciar 

nas propriedades físico-químicas e biológicas (Ruiz-Linares et al., 2013; Arias-Moliz et al., 

2015). As propriedades físico-químicas dos materiais podem ter uma correlação depende 

entre si, como a solubilidade, que está associada à desintegração do material e formação de 

gaps, o que compromete o selamento do canal, além de liberar substâncias químicas que 

influenciam no pH e causam irritação aos tecidos periapicais (Vitti et al., 2013a; Vitti et al., 

2013b; Ashraf et al., 2017). Um pH alcalino proveniente da liberação de íons cálcio por 

exemplo, pode contribuir para a biocompatibilidade, podendo neutralizar o ácido lático 

proveniente dos osteoclastos e impedir a dissolução de componentes mineralizados. Um pH 

elevado ainda auxilia na eliminação de bactérias persistentes nos canais radiculares, devido à 

inibição enzimática de bactérias, como a Enterococcus faecalis, que não sobrevivem em pH 

próximo a 11 (Vitti et al., 2013a; Weckwerth et al., 2015; Almeida et al., 2017).  

 A solubilidade também está relacionada com a liberação de íons e componentes 

químicos dos cimentos, cuja liberação continuada é essencial para o efeito antimicrobiano a 

longo prazo. Assim, avaliar a quantidade de íons liberados em meio aquoso pelo 

nanomaterial, sendo esse o responsável por conferir a efetividade antimicrobiana, é 

fundamental. A detecção desses elementos por espectrometria de massas são análises 

multielementares amplamente utilizadas para a determinação de componentes liberados pelos 

materiais odontológicos, podendo ser a detecção por ICP-OES (espectrometria de emissão 

atômica com plasma acoplado indutivamente) (Chiari et al., 2015; Dickey; Price; Boyd, 2016) 

ou ICP-MS (espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente) (Meermann; 

Nischwitz, 2018). O equipamento de ICP-MS quantifica os íons de maneira mais sensível, 

sendo capaz de detectar concentrações menores em relação ao ICP-OES. 

Apesar do efeito antimicrobiano, a liberação de íons e substâncias podem levar a 

reações inflamatórias nas células periapicais, influenciando na biocompatibilidade (Candeiro 

et al., 2016; Eldeniz et al., 2016; Saraiva et al., 2018). Esta é uma importante propriedade dos 

cimentos endodônticos que está relacionada com a composição do material e sua relação de 

contato com tecidos periapicais (Cintra et al., 2017). Os componentes químicos, quando em 

contato com tecidos periapicais (devido à extrusão), podem ser considerados corpos 

estranhos, causando inflamações, induzindo reabsorções ósseas leve a grave, podendo ainda 

afetar o DNA, levando a instabilidade de genoma e promovendo carcinogênese (Bryan et al.  
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2010; Huang et al., 2010; Ping et al., 2010; Camargo et al., 2014; Silva et al., 2016; Martinho 

et al., 2018; Saraiva et al., 2018). Assim, a biocompatibilidade é determinada pelas 

características físico-químicas desses materiais (composição, liberação de elementos, 

solubilidade, tempo de presa) (Rodrigues et al., 2013), e os próprios componentes da 

formulação dos cimentos têm efeitos citotóxicos para as células humanas e animais, como o 

óxido de zinco, eugenol, formaldeído, componentes resinosos e hidróxido de cálcio (Lee et 

al., 2017; Silva et al., 2012; Bae et al., 2010). Materiais a base de óxido de zinco e eugenol 

por exemplo, liberam substâncias potencialmente tóxicas durante um período prolongado, 

mantendo a inflamação. A resina epóxi foi considerada mutagênica devido à liberação de 

bisfenol diglicidil éter e formaldeído, o que causa um importante grau de citotoxicidade 

também (Cintra et al., 2017).  

 No âmbito das nanopartículas, essas podem interagir com componentes celulares, 

DNA, proteínas e lipídios, podendo danificar a integridade da membrana dependendo da 

química de sua superfície (Deng; Yao; Gao, 2017). As nanopartículas de prata são relatadas 

como de baixa toxicidade para as células humanas, no entanto, esta toxicidade depende da 

concentração incorporada (Zand et al., 2016; Salas-Orozco et al., 2019). No caso do AgVO3, 

quando incorporado à resina acrílica, foi relatado como pouco citotóxico para fibroblastos de 

camundongos (L929) se utilizado em baixas concentrações, devido à menor liberação de íons 

prata e vanádio (de Castro et al., 2017). Além disso, este nanomaterial foi relatado como 

citotóxico para Daphnia similis, um organismo aquático, em função da prata (Artal et al., 

2013). A sua toxicidade para células humanas ainda é desconhecida. 

 A avaliação da citotoxicidade do material in cito pode ser realizada através do ensaio 

de viabilidade celular em função do potencial redox das células, uma vez que as células 

metabolicamente ativas clivam o sal tetrazólio, liberando cristais de formazan, cuja coloração 

será quantificada em uma leitora de microplacas, indicando a absorbância. A clivagem do sal 

tetrazólio ocorre por um mecanismo celular complexo, onde essa biorredução realiza-se 

apenas em células viáveis e está relacionada com a produção de NAD(P)H por glicólise. 

Assim, a quantidade de corante formazan é proporcional ao número de células 

metabolicamente ativas, que por sua vez são inversamente proporcionais à citotoxicidade do 

material (Sigma-Aldrich, 2019). 

 Os kits de sal tetrazólio MTT (3-[4,5-dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) e XTT (sodium3-[1-(phenylaminocarbonyl)-3,4-tetrazolium]-bis(4-methoxy6-nitro-

benzene-sulfonic-acid-hydrate) são comumente utilizados para essa finalidade. Entretanto, o 

XTT apresenta vantagens em relação ao MTT, uma vez que o produto da clivagem do XTT é 
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solúvel em água, produzindo cristais de formazan na cor alaranjada, podendo-se assim 

estabelecer o tempo de contato do kit com as células de acordo com o metabolismo da 

linhagem que está sendo utilizada. Já o MTT permanece em contato com as células por um 

período pré-determinado, e ainda requer solubilização dos cristais de formazan na cor azul-

violeta mediante a adição de dimetilsulfóxido (DMSO). O XTT foi descrito pela primeira vez 

por Scudiero et al. (1988), superando desvantagens do MTT descrito por Mosmann (1983) 

(Sigma-Aldrich, 2019). 

 Após o contato da linhagem celular com as substâncias potencialmente tóxicas 

liberadas pelo material odontológico, pode haver ainda a indução de morte celular. Existem 

três vias principais de morte celular: necrose, autofagia e apoptose. A apoptose é uma forma 

de morte celular programada e controlada, onde estímulos internos e/ou externos iniciam 

reações altamente controladas, que levam à morte celular. Várias características estruturais 

das células mudam durante esse processo: componentes do citoesqueleto são degradados 

levando à formação de bolhas na membrana; a lâmina nuclear é destruída levando ao colapso 

do envelope nuclear, fragmentando o DNA e condensando a cromatina; corpos apoptóticos 

contendo organelas intactas são formados e subsequentemente degradados por macrófagos; 

além disso, as mitocôndrias incham e se alongam. Já a morte celular por necrose é um 

processo invariavelmente patológico, desordenado e irreversível, relacionado com a perda da 

integridade das membranas celulares, levando a um extravasamento de enzimas intracelulares 

derivadas dos lisossomos. Nesse processo também há uma diminuição global de ATP levando 

à morte celular e gerando um processo inflamatório (Grilo; Mantalaris, 2019).  

 O ensaio de morte celular por citometria de fluxo permite a identificação de morte 

celular por apoptose (em dois estágios: inicial ou tardia) ou necrose, além de fornecer também 

a porcentagem de células que ainda estão viáveis. O reagente utilizado nesse método contém 

os corantes fluorescentes Annexin V-PE, que irá se ligar às células apoptóticas em fase inicial 

e tardia, e 7-AAD que se liga a células necróticas e apoptóticas em fase tardia. O ensaio é 

realizado em um citômetro de fluxo, através de um software, que fornecerá as porcentagens 

de viabilidade e morte celular (Grilo; Mantalaris, 2019).  

 O processo apoptótico é iniciado a partir da fosfatidilserina (PS), normalmente 

localizada na face interna da membrana celular, que transloca para a superfície externa da 

membrana, iniciando assim a sinalização do processo de morte celular por apoptose. A 

anexina V é uma proteína de ligação a PS extracelular, que interage especificamente com os 

resíduos desse fosfolipídio gerando uma fluorescência verde. O 7-AAD é um corante capaz de 

se ligar fortemente ao DNA, entretanto é impermeável a membrana celular, se ligando apenas 
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ao DNA de células que perderam a integridade da membrana, gerando extravasamento do 

DNA. Dessa forma, o 7-AAD é incapaz de se ligar ao DNA de células saudáveis e de células 

apoptóticas em fase inicial, mas permeia às células necróticas e apoptóticas em fase tardia, 

que perderam a integridade da membrana citoplasmática (Vermes et al., 1995; Luminex 

Corporation, 2019). 

O material odontológico pode ainda promover alterações no DNA celular, assim 

avaliar esses danos é essencial para determinar a biocompatibilidade do material, uma vez que 

alterações cromossômicas são um evento significativo que podem dar início ao processo de 

carcinogênese (Nomani; Chen; Hatefi, 2018). O Ensaio do Cometa (ou Eletroforese em Gel 

de Célula Única) é um método de estudo genotoxicológico sensível, que avalia danos ao DNA 

de células individuais e possibilita a quantificação de quebras da fita simples e dupla do DNA. 

As células submetidas a esse ensaio são incluídas em gel de agarose e dispostas em fina 

camada sobre lâminas histológicas. Através de soluções apropriadas, as membranas da célula, 

núcleo e organelas são rompidas, os componentes citoplasmáticos e proteínas nucleares são 

retirados, e o material genético restante é submetido à eletroforese. A partir do núcleo, 

fragmentos de DNA migram no sentido do ânodo. Quanto mais intensa for a indução de 

quebras, menores serão os fragmentos e maior a extensão da migração. Após coloração, 

observa-se as lâminas em microscópio óptico com software apropriado para esta análise, e o 

DNA danificado de uma célula individual revela-se com forma similar à de um cometa, com a 

cauda correspondendo aos fragmentos que migraram. O dano pode ser quantificado em 

células individuais, permitindo a avaliação do potencial genotóxico de amostras ou de 

condições ambientais alteradas (Tice et al., 2000; Argentin; Divizia; Cicchetti, 2015). 

 Diante do exposto, na busca por um cimento endodôntico com efetiva atividade 

antimicrobiana, propriedades físico-químicas satisfatórias, e biocompatível, o presente estudo 

propôs a incorporação de três concentrações do AgVO3 à três cimentos endodônticos de 

diferentes composições. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 O objetivo geral desse trabalho foi incorporar o vanadato de prata nanoestruturado 

decorado com nanopartículas de prata (AgVO3) à três cimentos endodônticos de diferentes 

composições, nas concentrações 0% (sem AgVO3), 2,5%, 5% e 10% (em massa), e avaliar o 

potencial genotóxico e as propriedades antimicrobianas e físico-químicas. 

 

Os objetivos específicos foram avaliar in vitro: 

1 – A capacidade antimicrobiana dos cimentos recém-manipulados e após a presa, em contato 

direto com a Enterococcus faecalis; 

2 – O potencial genotóxico através da avaliação da citotoxicidade (ensaio de viabilidade 

celular), indução de morte celular e genotoxicidade (ensaio do cometa); 

3 – As propriedades físico-químicas: topografia de superfície e composição química, 

solubilidade, pH e liberação de íons prata e vanádio. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1. Material 

3.1.1. Vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata 

 O Vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata (AgVO3) 

foi produzido no Laboratório de Pesquisa em Química de Materiais, do Departamento de 

Ciências Naturais da Universidade Federal de São João Del-Rei. 

 

3.1.2. Cimentos Endodônticos 

 Para o estudo foram selecionados três cimentos endodônticos comerciais descritos na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Marcas comerciais e composição dos cimentos endodônticos utilizados. 

Nome Comercial Fabricante Composição 

AH Plus 

DENTSPLY, 

Konstanz, 

Alemanha 

Pasta A: diepoxide, calcium tungstate, zirconium 

oxide, aerosil, pigment. Pasta B: 1-adamantane 

amine, N,N'-dibenzyl-5-oxa-nonandiamine-1,9, 

TCD-Diamine, calcium tungstate, zirconium oxide, 

aerosil, silicone oil. 

   

Sealer 26 

DENTSPLY, 

Petrópolis, RJ, 

Brasil 

Pó: bismuth trioxide, calcium hydroxide, 

hexamethylene tetramine, titanium dioxide. 

Líquido: epoxy bisphenol. 

   

Endomethasone N 

SEPTODONT 

Saint-Maur-

des-Fossés, 

França 

Pó: hydrocortisone acetate, thymol iodide, barium 

sulfate, zinc oxide and magnesium stearate 

Líquido: eugenol. 
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3.2. Método 

3.2.1. Síntese do Vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de 

prata 

 A síntese do nanomaterial foi realizada de acordo com o método descrito por Holtz et 

al. (2012) e de Castro et al. (2016), por meio de uma reação de precipitação entre o nitrato de 

prata (AgNO3; 99,8%; Merck KGaA, Darmstadt, Germany) e metavanadato de amônio 

(NH4VO3; 99%; Merck KGaA, Darmstadt, Germany). Inicialmente 0,9736 gramas de 

NH4VO3 foram solubilizados em 200 mL de água destilada a 65ºC, sob agitação magnética, 

durante 10 minutos. Em seguida, foi realizada a solubilização de 1,3569 gramas de AgNO3 

em 200 mL de água destilada, nas mesmas condições.  A solução de AgNO3 foi adicionada à 

de NH4VO3, gota a gota e agitadas durante 30 minutos, formando a solução de vanadato de 

prata. O precipitado obtido foi filtrado à vácuo, lavado com água destilada e etanol absoluto, e 

seco em linha de vácuo durante 10 horas, obtendo-se o pó do AgVO3 (Figura 1). 

A morfologia do material obtido foi analisada por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão, como o microscópio Magellan 400L (FEI Company, Hillsboro, OR, USA) para 

confirmar a presença de AgNPs na superfície dos cristais formados. 

 

Figura 1 - Etapas da síntese do AgVO3. a. Reagentes nitrato de prata e metavanadato de 

amônio. b. Solução de vanadato de prata. c.  Filtragem da solução de vanadato de prata. d. pó 

de AgVO3 obtido. 

 

Fonte: Laboratório de Química do Estado Sólido (Unicamp) – Imagens cedidas por Denise T. Castro 

3.2.2. Obtenção dos corpos de prova 

 Os cimentos endodônticos AH Plus, Sealer 26 e Endomethasone N foram 

incorporados com AgVO3 nas concentrações de 0% (sem AgVO3), 2,5%, 5% e 10% (em 
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massa). Para isso, a massa do pó ou pasta base do grupo 0% foi considerada 100% e as 

concentrações referentes ao nanomaterial (2,5%, 5% e 10%) foram subtraídas dessa massa 

total. As proporções do pó/pasta base dos cimentos e do AgVO3 foram pesados em balança de 

precisão (Micronal S/A, modelo AB 204 – São Paulo, SP, Brasil), e incorporados ao 

líquido/pasta catalisadora dos cimentos. A pasta catalisadora do AH Plus foi pesada na mesma 

proporção da pasta base do grupo 0%, sendo utilizada também para os grupos modificados. E 

a quantidade de gotas usadas para o grupo 0% dos cimentos Sealer 26 e Endomethasone N 

também foi utilizada para os grupos modificados (Tabela 2). A manipulação foi realizada em 

placa de vidro despolida, uma vez que a rugosidade da placa favoreceu a dispersão dos 

grânulos do nanomaterial, promovendo melhor incorporação.  

 

Tabela 2 – Quantidade (massa) dos cimentos endodônticos e do AgVO3 utilizados para a 

obtenção dos corpos de prova. 

Cimento 

endodôntico 
[AgVO3] 

Pó/PastaA 

(g) 

Pó 

AgVO3 

(g) 

Líquido 

(gotas)/PastaB 

(g) 

AH Plus 

0% 0,1300 - 

0,1300 
2,5% 0,1267 0,0033 

5% 0,1235 0,0065 

10% 0,1170 0,0130 

     

Sealer 26 

0% 0,0600 - 

1 gota 
2,5% 0,0585 0,0015 

5% 0,0570 0,0030 

10% 0,0540 0,0060 

     

Endomethasone N 

0% 0,1453 - 

2 gotas 
2,5% 0,1416 0,0037 

5% 0,1380 0,0073 

10% 0,1307 0,0146 

 

 Para confecção dos corpos de prova, uma matriz de acrílico nas dimensões de 150 mm 

de comprimento x 1,5 mm de altura, contendo 10 poços com 7,75 mm de diâmetro x 1,5 mm
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de altura, foi utilizada para a obtenção de um molde em silicone de condensação (Zetalabor, 

© Zhermack SpA, Badia Polenise - RO, Italy), contendo os 10 poços. Os cimentos 

endodônticos foram manipulados e inseridos nos poços do silicone de condensação (Figura 

2). Os moldes foram levados à estufa (DeLeo, B2DG, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 

Brasil) a 37ºC por 7 dias, até a presa dos cimentos. Obtendo-se assim, corpos de prova com 

7,75 mm de diâmetro x 1,5 mm de altura (Figura 3). 

 

Figura 2 - Matriz de acrílico com 150 x 1,5 mm, contendo 10 poços com 7,75 mm de 

diâmetro x 1,5 mm de altura e molde em silicone de condensação com cimento AH Plus 

10% de AgVO3 recém-manipulado. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 3 - Corpos de prova (7,75 x 1,5 mm) do cimento AH Plus nas concentrações 0%, 

2,5%, 5% e 10% de AgVO3 após a presa. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.3. Avaliação da atividade antimicrobiana 

 A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada no Laboratório de Pesquisa em 

Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/Universidade de São Paulo 

(FORP/USP). 
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3.2.3.1. Micro-organismo e condições de crescimento 

 A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada frente à bactéria Enterococcus 

faecalis ATCC 29212 (coco Gram-positivo, aeróbio facultativo), obtida a partir do 

descongelamento da cepa e cultivo à 37ºC por 24h em estufa microbiológica (DeLeo, B2DG, 

Bento Gonçalves, RS, Brasil). Após esse período, a cultura foi centrifugada a 6.000 rpm por 5 

minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet lavado duas vezes com 10 mL de PBS 

(Phosphate Buffered Saline, contendo os sais: NaCl, KCl, Na2HPO4, KH2PO4). A 

confirmação da concentração do inóculo foi feita através da densidade óptica em 

Espectrofotômetro (Multiskan GO, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), com 

leitura de absorbância de 0,150 em comprimento de onda de 625nm, o que corresponde a 108 

UFC/mL. Para preparação da suspensão bacteriana, 106 UFC/mL de Enterococcus faecalis 

foram adicionadas em meio de cultura Tryptic Soy Broth (TSB, Difco, Sparks, MD, USA). 

 

3.2.3.2. Teste Contato Direto 

3.2.3.2.1. Cimentos recém-manipulados 

 Os cimentos endodônticos AH Plus, Sealer 26 e Endomethasone N, com as 

concentrações de 0%, 2,5%, 5% e 10% de AgVO3, foram manipulados em ambiente asséptico 

e 0,2 mL de cada grupo (n=10) foram colocados nos poços da placa de 96 poços, com auxílio 

de seringa estéril. Em seguida, 50 µL da suspensão bacteriana de E. faecalis foi colocada em 

cada poço e realizada a incubação a 37ºC durante 1h em estufa, assegurando o contato entre a 

bactéria e o cimento. Como controle positivo, foram utilizados 50 µL da suspensão 

bacteriana, e controle negativo, poços com os cimentos não contaminados com o micro-

organismo. Após o período de incubação, 100 µL de caldo TSB estéril foi adicionado em cada 

poço e misturou-se suavemente com pipeta durante 1 min. Foi retirado 100 µL de cada poço, 

utilizados para a determinação do número de unidades formadoras de colônias por mililitro e 

microscopia de epifluorescência. 

 

3.2.3.2.2. Esterilização 

  Os corpos de prova utilizados para o ensaio de contato direto com E. faecalis após a 

presa foram acondicionados em envelopes do tipo grau cirúrgico (Envelope Grau Cirúrgico 

Termo – selável, Sispack, SP, Brasil) e esterilizados por meio de óxido de etileno na ACECIL 

– Central de Esterilização Comércio e Indústria Ltda – Campinas (Figura 4).  
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Figura 4 - Corpos de prova do cimento AH Plus nas concentrações 0%, 2,5%, 5% e 10% de 

AgVO3 esterilizados com óxido de etileno. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.3.2.3. Cimentos após a presa 

 Os corpos de prova utilizados para essa análise (n=9) foram divididos em 3 subgrupos 

(n=3) para análise em 3 experimentos diferentes, a fim de garantir a fidelidade e 

reprodutibilidade do teste. Um corpo de prova de cada grupo foi utilizado como controle 

negativo, para verificar a esterilidade do material e meio de cultura utilizados. 

 Os corpos de prova foram colocados em placa de 24 poços, e em seguida foram 

adicionados 1500 µL da suspensão bacteriana de E. faecalis em cada poço (Figura 5). As 

placas foram colocadas em ambiente de microaerofilia, em jarras de anaerobiose (Permution, 

E. J. Krieger e Cia Ltda., Curitiba, PR, Brasil), e levadas à incubadora (Shaker, Cienlab, 

Campinas-SP, Brasil), por 1h e 30 min, a 37ºC sob agitação a 75 rpm, para adesão do micro-

organismo ao corpo de prova (Figura 6). 

 Após esse período, o meio de cultura contaminado foi removido, o corpo de prova foi 

lavado 2 vezes com PBS, e 1500 µL de caldo TSB estéril foi adicionado em cada poço 

(Figura 7). As placas foram novamente levadas à incubadora, sob as mesmas condições, 

durante 48h para crescimento e maturação do biofilme in vitro de E. faecalis. Durante esse 

período, decorridas 24h, metade do meio de cultura foi retirado (750 µL) e foi acrescentado 

750 µL de caldo TSB, para suportar o desenvolvimento do biofilme com novos nutrientes 

(Lopes et al., 2014). 

 Após as 48h, os corpos de prova foram lavados com PBS, e transferidos para 

microtubos contendo 1 mL de PBS (Figura 8). Em seguida, os microtubos foram colocados 

em cuba ultrassônica (Altsonic Clean 9CA, Ribeirão Preto- SP, Brasil), durante 20 min, a uma 

vibração de 40 Hz e potência de 200 Watts, para o desprendimento das células (Figura 9).  
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Foram retirados 25 µL de cada microtubo para a determinação do número de unidades 

formadoras de colônias por mililitro e microscopia de epifluorescência.  

 

Figura 5 - Placa de 24 poços com os corpos de prova e 1500 µL da suspensão bacteriana. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 6 - Jarra de anaerobiose com as placas de 24 poços em Incubadora (Shaker, 

Cienlab). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 7 - Corpos de prova lavados com PBS. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 8 - Corpo de prova em microtubo com 1 mL de PBS. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 9 - Microtubos colocados na cuba ultrassônica.  

 

Fonte: autoria própria. 



   Material e Método - 49                               

                                                                                                                                                                  

 

3.2.3.3. Unidades Formadoras de Colônias por mililitro 

 A atividade antimicrobiana dos cimentos endodônticos em contato direto com E. 

faecalis foi quantificada por Unidades Formadoras de Colônias por mililitro (UFC/mL), 

através da semeadura em placas de Petri contendo meio de cultura Trypticase Soy Agar (TSA, 

Difco, Sparks, MD, USA). Foram realizadas 4 diluições em série, transferindo 25 µL da 

suspensão bacteriana para um microtubo contendo 225 µL de PBS. As diluições foram 

agitadas em agitador de tubos (Phoenix, AP 56, Araraquara, Brasil) (Figura 10), uma alíquota 

de 25 µL de cada diluição foi colocada nos respectivos quadrantes da placa de Petri (Figura 

11) e espalhada com auxílio de uma alça Drigalsky (Figura 12). Em seguida, as placas foram 

incubadas a 37ºC por 24 horas em estufa microbiológica (DeLeo, B2DG, Bento Gonçalves, 

RS, Brasil) em ambiente de microaerofilia, em jarras de anaerobiose. Após o período de 

incubação, foi realizada a contagem do número de UFC considerando para o cálculo a 

diluição em que o número de UFC variou entre 1 a 300 colônias. Para o cálculo foi utilizada a 

seguinte fórmula:  

    UFC/mL = (nº de colônias x 10n ) / V 

 

 Onde n equivale ao valor absoluto da diluição (0, 1, 2, 3 ou 4), e V equivale ao volume 

em mL pipetado para cada diluição nas placas. Foram utilizados 25 µL para cada diluição, 

assim V=0,025. Os valores de contagem de UFC/mL obtidos foram normalizados em LOG na 

base 10. 

 

Figura 10 - Corpo de prova em microtubo agitado no agitador de tubos (Phoenix). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 11 - Diluições e 25 µL colocados em cada quadrante da placa de Petri. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 12 - Alça Drigalsky espalhando os 25 µL colocados no quadrante da placa de Petri. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.3.4. Microscopia de Epifluorescência 

 A análise qualitativa da atividade antimicrobiana dos cimentos endodônticos em 

contato direto com E. faecalis foi realizada através do Microscópio de Epifluorescência 

(Observer.A1, Zeiss, Oberkochen, Alemanha), utilizado para ler a fluorescência de células 

coradas (Figura 13). Foi utilizado o corante Live/Dead® BacLight™ (L 7007, Molecular 

Probes, Inc., Eugene, OR, USA) que cora células viáveis em verde, e células não viáveis em 

vermelho. Para o preparo do corante Live/Dead® foram utilizados 2 µL do componente A 

(Syto 9) e 2 µL do componente B (Iodeto de propídio) para corar os cimentos recém-

manipulados; e 3 µL do componente A e 3 µL do componente B, diluídos em 15 mL de água 

destilada e deionizada, para corar os corpos de prova após a presa. A suspensão bacteriana em 

contato com os cimentos recém-manipulados e após a presa foi retirada de cada poço, em 

seguida foi adicionada a solução Live/Dead® BacLight™ por 15 minutos, protegido da luz e 

à temperatura ambiente, para a difusão dos fluorocromos.  
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 A seguir, 5 µL da suspensão bacteriana corada dos cimentos recém-manipulados, e o 

corpo de prova após a presa, foram colocados em uma lâmina de vidro para microscópio, 

associada a óleo de imersão, com a face a ser avaliada voltada para baixo, no Microscópio de 

Epifluorescência. Foram capturadas 20 imagens de cada grupo em campos aleatórios, em 

lente objetiva de 63 vezes. O limiar das fluorescências de vermelho e verde foi definida 

manualmente de acordo com a sua intensidade e mantidos consistentes para cada amostra.  

 

Figura 13 - Microscópio de Epifluorescência (Observer.A1, Zeiss). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.4. Avaliação do potencial genotóxico 

 A avaliação da citotoxicidade, indução de morte celular e genotoxicidade foi realizada 

no Laboratório de Citogenética e Mutagênese do Departamento de Genética, da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto/ Universidade de São Paulo. 

 

3.2.4.1. Linhagem celular e condições de cultivo 

 Para os ensaios foi utilizada a linhagem celular de Fibroblasto Gengival Humano 

(FGH), cedida pela Profa. Dra. Daniela Bazan Palioto, do Laboratório de Culturas de Células, 

Departamento de Periodontia da FORP/USP. As células foram mantidas sob congelamento 

em nitrogênio líquido, em uma solução de meio de cultura Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium (50% DMEM – Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), soro fetal bovino (40% SFB – 

Sigma-Aldrich) e Dimetilsulfóxido (10% DMSO – Sigma-Aldrich). Para a utilização das 

mesmas, foi realizado o descongelamento em banho-maria à 37ºC, e o conteúdo do tubo 

criogênico foi transferido para um tubo de polipropileno contendo 2 mL de meio de cultura 
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completo, constituído de: DMEM (Sigma-Aldrich) + HAM F10 (Sigma-Aldrich) (1:1) 

suplementado com 10% de SFB, 1% de solução de penicilina (100 unidades/mL) e 1% de 

estreptomicina (10 mg/mL) (Sigma-Aldrich). Após centrifugação por 5 minutos a 200 g, à 

temperatura ambiente, o sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido em meio 

de cultura completo. As células foram cultivadas em frascos de cultivo (25 cm2 e 75cm²) com 

meio de cultura completo, em estufa (Sanyo Scientific, Bensenville, IL, USA) com controle 

de temperatura e pressão, em ambiente úmido a 37 ºC, em fluxo de 95% de oxigênio e 5% 

CO2. Atingida a confluência de 80%, foi realizado o repique, iniciado novo sub-cultivo. 

 Para o repique, foi retirado o meio de cultura e as células foram lavadas duas vezes 

com solução PBS. Para desprender as células das paredes dos frascos foi utilizada uma 

solução de Tripsina/EDTA 0,05% (Sigma-Aldrich), incubada por 5 minutos em estufa a 37ºC. 

Durante o processo de tratamento com a tripsina (tripsinização), ocorre a dispersão da 

monocamada celular, pois a enzima proteolítica catalisa a hidrólise das proteínas da matriz 

celular, hidrolisando apenas as ligações peptídicas cujo grupo carbonila pertença a um resíduo 

de Lys e Arg, fazendo com que as células se destaquem das paredes dos frascos. 

Posteriormente, as células foram colocadas em tubos de polipropileno contendo meio de 

cultura completo para inativar a ação da tripsina, e foram utilizadas nos experimentos entre a 

3ª e 6ª passagens.  

 Antes dos experimentos, foi realizado o ensaio de detecção da contaminação por 

Micoplasma, no Microscópio de Epifluorescência (Observer.A1, Zeiss), confirmando a 

ausência do contaminante (Figura 14). 

 

Figura 14 - Fotomicrografia de fibroblastos gengivais humanos com ausência de 

contaminação por micoplasma. 

 

Fonte: autoria própria. 
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3.2.4.2. Obtenção dos extratos 

 Os ensaios foram realizados com os extratos das substâncias liberadas pelos corpos de 

prova. Os corpos de prova foram confeccionados conforme descrito pela metodologia, nas 

dimensões de Ø7,75 mm x 1,5 mm, e esterilizados com óxido de etileno. Três corpos de prova 

de cada grupo foram inseridos individualmente, em tubos de polipropileno de 15 mL (BD 

Falcon, Juiz de Fora, Brasil) contendo 2610 µL de meio de cultura incompleto (sem SFB) 

(Figura 15), incubados a 37ºC por dois tempos diferentes: 24 horas e 7 dias. A proporção 

área/volume do extrato foi de 0,5 cm²/mL, pois de acordo com a norma ISO 10993-5 (Parte 5: 

Testes de citotoxicidade – métodos in vitro) a proporção área/volume do extrato deve ser 

entre 6cm²/mL a 0,5 cm²/mL. Durante o período de incubação, as substâncias provavelmente 

tóxicas foram difundidas para o meio de cultura. 

 

Figura 15 - Extratos das substâncias liberadas pelos corpos de prova. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.4.3. Tratamento 

 Em todos os experimentos as células foram tratadas por 24 horas com os extratos dos 

corpos de prova, e meio de cultura incompleto para o controle negativo. Para o controle 

positivo da citotoxicidade e morte celular foram utilizados 500 µM de 

methylmethanesulfonate (MMS) em meio de cultura incompleto, e 300 µM de MMS para a 

genotoxicidade (n=3). O esquema com o protocolo de tratamento utilizado nos ensaios 

descritos abaixo está representado na figura 16. 
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Figura 16 – Protocolos de tratamento para citotoxicidade, morte celular e genotoxicidade 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.4.4. Citotoxicidade - Ensaio de viabilidade celular 

 A avaliação da citotoxicidade foi realizada através do ensaio de viabilidade celular 

utilizando o kit-XTT (Cell Proliferation Kit II – XTT, Sigma-Aldrich), que possibilita detectar 

células viáveis baseado no princípio de que as células metabolicamente ativas devem clivar o 

sal tetrazolium (sodium3-[1-(phenylaminocarbonyl)-3,4-tetrazolium]-bis(4-methoxy6-nitro-

benzene-sulfonic-acid-hydrate) formando cristais de formazan na cor alaranjada.  

 Foram semeadas 5 x 103 células/poço em placas de 96 poços com 100 µL de meio de 

cultura completo, sendo 3 poços para cada grupo experimental, controle negativo e controle 

positivo. Após incubação por 24h, para a adesão das células em monocamada, o meio de 

cultura foi retirado e 100 µL do tratamento foi adicionado por 24 horas (Figura 17). A 

citotoxicidade foi avaliada imediatamente após o tratamento (T0) e após 24 horas (T24). Para 

isso, o tratamento foi removido, as células foram lavadas duas vezes com solução PBS, e 100 

µL de meio de cultura completo (DMEM/HAM F10 + 10% SFB) foram adicionados 

permanecendo por 24 horas. Para avaliação da citotoxicidade 100 µL do Kit XTT foram 

adicionados (DMEM sem vermelho de fenol + 10% de SFB e o Kit XTT), permanecendo em 

contato com as células por 3 horas e 30 min. A quantificação de células viáveis foi realizada 

em leitora de microplacas (Epoch Microplate Spectrophotometer, BioTek), em absorbância de 

492 e 690 nm (Figura 18). Foram realizados três experimentos independentes, em triplicata. 



    Material e Método - 55                             

                                                                                                                                                                  

 

Os dados obtidos em absorbância foram normalizados em porcentagem, considerando o 

controle negativo como 100%. 

 

Figura 17 - Colocação dos extratos na placa de 96 poços para o tratamento. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 18 - Leitora de microplacas Epoch Microplate Spectrophotometer (BioTek). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.4.5. Indução de morte celular 

 A indução de morte celular por apoptose/necrose após o tratamento foi avaliada pelo 

ensaio de morte celular, em citômetro de fluxo (Guava® EasyCyte™ Mini System - Merck 

Millipore, Darmstadt, Germany) com reagente Guava Nexin (Merck Millipore), seguindo as 

instruções do fabricante. 

 Para a realização do ensaio foram semeadas 6.104 células/poço em placas de 12 poços 

com 1000 µL de meio de cultura completo, sendo 3 poços para cada grupo experimental, 
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controle negativo e controle positivo. Após incubação por 24h, para a adesão das células em 

monocamada, o meio de cultura foi retirado e adicionado 500 µL do tratamento por 24 h. 

Após esse período, foi adicionado 1000 µL de meio de cultura completo (DMEM/HAM F10 

+ 10% SFB) por 96h. Após esse período, o meio de cultura de cada poço foi coletado e 

transferido para microtubos, e as células aderidas foram tripsinizadas e adicionadas ao 

microtubo correspondente a cada grupo. Os microtubos foram centrifugados por 5 minutos a 

200 g, à temperatura ambiente, e em seguida o sobrenadante foi descartado. O reagente Guava 

Nexin foi adicionado em temperatura ambiente aos microtubos (200 µL) e incubado por 30 

min (à temperatura ambiente), protegido da luz. Em seguida, o conteúdo foi analisado no 

citômetro de fluxo Guava® EasyCyte™ Mini System, através do software Guava CytoSoft™ 

(versão 4.2): Apoptosis Assays, Guava Nexin. O software fez a contagem de 2000 eventos 

(células individuais) e forneceu as porcentagens de células viáveis [Annexin(-) 7-AAD(-)], 

apoptóticas [Annexin (+)] e necróticas [7-AAD(+)]. (Figura 19). Foram realizados três 

experimentos independentes.  

 

Figura 19 - Software Guava CytoSoft com a análise do grupo controle negativo. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.4.6. Genotoxicidade – Ensaio do Cometa 

 A genotoxicidade foi avaliada pelo ensaio do cometa que permite verificar danos no 

DNA de células individuais, quantificando quebras da fita simples e dupla do DNA, cujos 

fragmentos migram em direção ao ânodo durante a eletroforese, assemelhando-se a um 

cometa. 
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 Para esse ensaio foram semeadas 5 x 104 células/poço em placas de 24 poços com 500 

µL de meio de cultura completo, sendo 3 poços para cada grupo experimental, controle 

negativo e controle positivo. Após incubação por 24h, para a adesão das células em 

monocamada, o meio de cultura foi retirado e adicionado 350 µL do tratamento por 24h. 

Imediatamente após o tratamento as células foram coletadas através da tripsinação. Em 

seguida, 30 µL da suspensão celular foram adicionados em 120 μL de agarose de baixo ponto 

de fusão (37°C, 0,5%). Posteriormente, 70 µL desse material foi depositado em uma lâmina, 

recém preparada com a primeira camada de agarose de ponto de fusão normal (1,5%), e 

recoberto com lamínula. Foram preparadas duas lâminas de cada grupo. As lâminas foram 

levadas à geladeira por 10 minutos, sendo as lamínulas retiradas após esse tempo. Em 

seguida, as lâminas foram mergulhadas em solução de lise (NaCl 2,5 M, EDTA 100 mM, Tris 

10 mM, Triton X-100 1% e DMSO 10%, pH 10,0) por 12 horas, permanecendo em geladeira 

durante todo o tempo. Após esse período, as lâminas foram retiradas da solução de lise e 

lavadas em PBS 1X a 4ºC por 10 minutos. Posteriormente, foram mergulhadas em solução 

tampão de eletroforese (NaOH 0,3 M e EDTA 1 mM, pH > 13) por 20 minutos a 4ºC, para a 

desnaturação do DNA e liberação dos fragmentos, e transferidas para a cuba de eletroforese. 

Transcorridos 20 minutos em corrente eletroforética (25 V [1 V/cm, 300 mA] a 4°C), as 

lâminas foram mergulhadas em solução tampão de neutralização (Tris-HCl 0,4 M, pH 7,5) 

por 15 minutos. Após a neutralização, as lâminas foram secas à temperatura ambiente, e 

então, fixadas em etanol 100% por 3 minutos. Foram realizados três experimentos 

independentes e em triplicata. 

 Para a coloração, foram adicionados sobre a lâmina 50 μL do corante Syber Green 

(Invitrogen, Eugene, OR, USA) diluído em 60X, recobrindo com uma lamínula. As lâminas 

foram analisadas em microscópio de fluorescência, em aumento de 20x, com a contagem de 

100 células/lâmina. Foram observadas somente células com contorno circular (núcleos sem 

danos de DNA) ou em forma de cometa (núcleos com danos no DNA), seguida de captura de 

imagem digital. As imagens obtidas foram analisadas no software Comet Assay IV (TriTek 

Corporation, Sumerduck, VA, USA) quantificando a porcentagem de DNA na cauda (Figura 

20). 
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Figura 20 - Imagens de fibroblasto gengival humano tratado com os extratos dos cimentos 

endodônticos experimentais, analisados no software Comet Assay IV (TriTek). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.5. Avaliação das Propriedades Físico-Químicas 

3.2.5.1. Topografia de superfície e composição química 

 A topografia de superfície e composição química foi analisada em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV - ZEISS mod. EVO 50, Cambridge, United Kingdom) e 

espectrômetro de raios-X por dispersão de energia (EDS - IXRF Systems mod. 500 Digital 

Processing, Houston, USA), no Departamento de Química da FFCLRP/USP (Figura 21). Os 

corpos de prova (Ø7,75 x 1,5 mm) foram fixados sobre um porta-amostras (stub) de alumínio 

(Ø 10 x 2 mm) (Figura 22). O MEV operou com feixe de elétrons de 20 kV, usando os 

detectores de elétrons secundários (SE) e elétrons retroespalhados (BSD) para as avaliações 

topográficas e composicionais, respectivamente. A microanálise composicional foi realizada 

pelo EDS a uma distância de trabalho de 8,5 mm, Iprobe em 20 nA e dead time em 

aproximadamente 30%, utilizando o detector BSD, com ampliação de 300 X. Para aumentar a 

condutividade, os corpos de prova foram recobertos por uma camada de ouro, por 120 

segundos, no equipamento BAL-TEC (mod. SCD 050 Sputter Coater, Fürstentum, 

Liechtenstein). Após a obtenção dos espectros, os elementos químicos foram quantificados 

em porcentagens atômicas (wt.%). A aquisição das micrografias da superfície no MEV foi 

realizada na mesma área da microanálise elementar, com o detector SE, nas ampliações de 

300 X, 1 kX, 5 kX, 10 kX, 30 kX, 50 kX e 100 kX. 
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Figura 21 - Microscópio eletrônico de varredura (ZEISS) com espectrômetro de raios-X por 

dispersão de energia (IXRF Systems). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 22 - Corpos de prova fixados sobre porta-amostras de alumínio. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.5.2. Avaliação da Solubilidade 

 A avaliação da solubilidade foi realizada no Laboratório de Pesquisa em Reabilitação 

Oral da FORP/USP. Os corpos de prova (Ø7,75 x 1,5 mm - n=9) foram amarrados com fio de 

nylon, e pesados em balança de precisão (Micronal S/A, modelo AB 204 – São Paulo, SP, 

Brasil), aferindo a massa inicial (Figura 23). Em seguida, foram suspensos pelo fio de nylon e 

colocados em tubos de polipropileno (BD Falcon), contendo 20 mL de água destilada e 

deionizada, tomando cuidado para que não houvesse contato da amostra com o interior do 

recipiente (Figura 24). Os recipientes foram fechados e levados a estufa a 37ºC. Decorrido 24 

horas, os corpos de prova foram removidos dos recipientes e lavados com água destilada e 

deionizada, e o excesso de água foi removido com um lenço de papel absorvente. Em seguida, 
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foram colocados em um dessecador de sílica (Pyrex, Corning, NY, USA) por 48 horas (Figura 

25), e posteriormente foi aferida a massa final para calcular a porcentagem de solubilização. 

 

Figura 23 - Aferição da massa inicial de corpo de prova do Sealer 26 0% em balança de 

precisão. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 24 - Corpos de prova suspensos pelo fio de nylon e colocados em tubos de 

polipropileno com 20 mL de água destilada e deionizada. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 



    Material e Método - 61                             

                                                                                                                                                                  

 

Figura 25 - Corpos de prova no dessecador de sílica. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.5.3. Avaliação do pH 

 A avaliação do pH foi realizada no Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Oral da 

FORP/USP. Os corpos de prova (Ø7,75 x 1,5 mm - n=10) foram colocados em tubos de 

polipropileno (BD Falcon) contendo 10 mL de água destilada e deionizada (Figura 26), e 

armazenados a 37º C. O pH das soluções foi mensurado inicialmente, e após 6 horas, 24 

horas, 7 dias, 14 dias e 30 dias de incubação, utilizando um pHmetro digital previamente 

calibrado (PHTEK Ultrabasic; Denver Instrument Company, Arvada, CO) (Figura 27). Para o 

cálculo da variação do pH em função do tempo, considerou-se a diferença entre o pH inicial e 

os tempos de avaliação.  

 

Figura 26 - Corpos de prova em tubos de polipropileno com 10 mL de água destilada. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 27 - pHmetro digital (PHTEK). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.5.4. Liberação de íons prata e vanádio  

 A avaliação da liberação de íons prata (Ag+) e vanádio (V4+/V5+) foi avaliada por 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) no equipamento 

NexIon 300X (PerkinElmer, Waltham, MA, USA), do LABSPECTRO do Departamento de 

Química da PUC-RJ. As amostras foram suspensas por fio de nylon em tubos de 

polipropileno (BD Falcon) com 9 mL de água deionizada, e incubadas a 37ºC por 24 horas, 7 

e 30 dias. Após esse período, foram removidas dos tubos, a água foi analisada 

quantitativamente por curvas de calibração construídas no equipamento, e os resultados foram 

obtidos em µg/L. Todas as análises foram realizadas de forma independente em triplicata 

(n=3).  

 

3.2.6. Análise estatística 

 Para análise estatística dos dados, primeiramente foi verificada a distribuição 

(Shapiro-Wilk), e aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis e pós teste de Dunn (α=0,05) para a 

atividade antimicrobiana dos cimentos recém-manipulados e liberação de íons. O teste one-

way ANOVA e pós teste de Tukey HSD (α=0,05) foi aplicado para a atividade antimicrobiana 

dos cimentos após a presa, ensaios genotóxicos e solubilidade. E para análise dos dados do 

pH, aplicou-se a análise de variância de dois fatores de Friedman de amostras relacionadas 

por postos para a comparação da variável tempo (α=0,05). Foi utilizado o software IBM SPSS 

Statistics v 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata  

 Através da fotomicrografia obtida do pó do AgVO3, em microscópio eletrônico de 

transmissão, observou-se o nanomaterial é composto por nanofios de vanadato com um 

diâmetro nanométrico de aproximadamente 150 nm e comprimento de ordem micrométrica. 

Os nanofios são revestidos com nanopartículas de prata semi-esféricas com dimensões de 25 

nm (Figura 28). 

 

Figura 28 - Fotomicrografia do vanadato de prata nanoestruturado decorado com 

nanopartículas de prata (AgVO3) obtida por microscopia eletrônica de transmissão. 

 

 

4.2. Atividade Antimicrobiana 

4.2.1. Cimentos recém-manipulados 

 Os cimentos endodônticos comerciais, sem a incorporação do AgVO3 (0%) recém-

manipulados apresentaram atividade antibacteriana inerente, uma vez que não houve 

diferença estatística em relação aos grupos modificados com nanomaterial, inibindo 

totalmente o crescimento da E. faecalis (p>0,05). No gráfico 1 observa-se que a mediana de 

todos os grupos experimentais foi zero e apenas o controle positivo (C+) apresentou diferença 

estatística. Resultado que também foi observado qualitativamente nas imagens de microscopia 

de epifluorescência (Figura 29), onde a fluorescência em verde representa as bactérias viáveis, 

e em vermelho as bactérias não viáveis. Na figura 29.a é possível verificar um maior número 

de bactérias viáveis no grupo controle positivo.  
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Gráfico 1 - Unidades formadoras de colônia por mililitro (LOG10) de Enterococcus faecalis 

em contato direto com cimentos endodônticos recém-manipulados, modificados com AgVO3. 

 

Testes estatísticos: Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn. Valores de mediana [intervalo interquartil]. C+: grupo 

controle positivo. * indica diferença estatística do grupo C+ em relação aos demais grupos experimentais 

(p<0,05).  

 

Figura 29 - Fotomicrografias de cimentos endodônticos experimentais recém-manipulados 

em contato com Enterococcus faecalis, obtidas em microscópio de epifluorescência (aumento 

63x). 

 

a. Controle positivo. b. AH Plus 0% de AgVO3. c. AH Plus 10% de AgVO3. d. Sealer 26 0% de AgVO3. e. 

Sealer 26 5% de AgVO3. f. Endomethasone N 0% de AgVO3. g. Endomethasone N 2,5% de AgVO3. 

 

4.2.2. Cimentos após a presa 

Para os cimentos endodônticos após a presa, houve maior inibição da E. faecalis nos 

grupos modificados com AgVO3 nas concentrações de 5% e 10% do Sealer 26, e 2,5%, 5% e 

10% do Endomethasone N em relação aos grupos 0% (p<0,05), sendo o aumento dessa 

atividade proporcional à concentração de AgVO3. Já os grupos modificados do AH Plus
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apresentaram resultados semelhantes ao 0% (p>0,05) (Gráfico 2). Através das imagens de 

microscopia de epifluorescência (Figura 30) observou-se mais bactérias viáveis nos grupos 

sem adição do nanomaterial (Figura 30 A, C e E), e redução para os grupos Endomethasone N 

e Sealer 26 modificados com 10% de AgVO3 (Figura 30 D e F).  

 

Gráfico 2 - Unidades formadoras de colônia por mililitro (LOG10) de Enterococcus faecalis 

em contato direto com cimentos endodônticos modificados com AgVO3 após a presa.  

 

Testes estatísticos: ANOVA e pós-teste de Tukey. Valores de média e desvio padrão. * Indica diferença 

estatística do grupo 0% em relação aos grupos experimentais dentro do mesmo tipo de cimento (p<0,05). - 

Indica diferença estatística entre os grupos modificados com AgVO3 (p<0,05). 

 

Figura 30 - Fotomicrografias de cimentos endodônticos experimentais após a presa em 

contato com Enterococcus faecalis, obtidas em microscópio de epifluorescência (aumento 

63x).   

 
A. AH Plus 0% de AgVO3. B. AH Plus 2,5% de AgVO3. C. Endomethasone N 0% de AgVO3. D. 

Endomethasone N 10% de AgVO3. E. Sealer 26 0% de AgVO3. F. Sealer 26 10% de AgVO3. 
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4.3. Potencial Genotóxico 

4.3.1. Citotoxicidade 

 Os resultados da citotoxicidade para FGH, avaliada imediatamente após o tratamento 

(T0), demonstraram que a incorporação das maiores concentrações de AgVO3 ao AH Plus e o 

maior tempo de liberação do extrato (7 dias) causaram redução da viabilidade celular em 

relação ao controle negativo (p<0,05), devido à uma maior concentração das substâncias do 

cimento e do nanomaterial. Apesar dessa redução, todos os grupos do AH Plus apresentaram 

viabilidade celular acima de 60% e menor citotoxicidade que o controle positivo, em T0 

(p<0,05). Já na avaliação da viabilidade celular em 24 horas após o tratamento (T24), não 

houve diferença significativa entre o controle negativo e os grupos do AH Plus com e sem a 

incorporação de AgVO3, exceto para o 10% (extrato 7 dias, p=0,038) e o controle positivo 

(MMS 500 µM, p=0,023) (Gráfico 3). 

 Os grupos do Sealer 26, em T0 e T24 apresentaram redução da viabilidade celular de 

FGH em relação ao controle negativo (p<0,05). A citotoxicidade pode ser inerente desse 

cimento, independente da incorporação do AgVO3, uma vez que em 24 horas de liberação do 

extrato não houve diferença estatística entre os grupos 0% e modificados (p>0,05). Em T0, 

com 24 horas de liberação do extrato, todos os grupos apresentaram maior viabilidade celular 

que o controle positivo (p<0,05). Entretanto, com o maior tempo de liberação (7 dias), os 

grupos apresentaram a mesma citotoxicidade que o controle positivo, independente da 

incorporação do AgVO3 (p>0,05). Em T24, apenas os grupos incorporados com AgVO3 com 

extrato de 7 dias, apresentaram maior citotoxicidade que o controle positivo (p<0,05). Para 

ambas condições de avaliação da viabilidade celular (T0 e T24), os grupos experimentais com 

7 dias de liberação do extrato apresentaram menor viabilidade celular que os grupos com 

extrato de 24 horas (p<0,05), causada pela maior liberação de sustâncias, havendo assim uma 

sinergia dos componentes do cimento e do nanomaterial na redução da viabilidade de FGH 

(Gráfico 4).  

 Em ambas condições de avaliação da viabilidade celular (T0 e T24), o Endomethasone 

N 0% com extrato de 24h apresentou viabilidade celular semelhante ao controle negativo 

(p>0,05) e menor citotoxicidade que o controle positivo (p<0,05). A incorporação do AgVO3 

e o tempo de liberação do extrato influenciou na viabilidade celular de FGH, diminuindo a 

porcentagem de células viáveis, inclusive para o Endomethasone N 0% com extrato de 7 dias. 

Observa-se assim, uma sinergia dos componentes do cimento e do AgVO3 na redução da 

viabilidade de FGH (Gráfico 5).  
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 Em geral, observou-se maior viabilidade celular em T0 do que em T24 para todos os 

grupos experimentais, demonstrando que decorridas 24 horas do tratamento há mais morte 

celular. O oposto foi observado para o controle positivo, que após 24 horas do tratamento 

demonstrou uma recuperação celular, com maior viabilidade em T24 do que em T0 (p<0,05) 

(Gráficos 3, 4 e 5). Dados numéricos complementares podem ser observados no Apêndice A. 

 

Gráfico 3 - Viabilidade celular (%) de Fibroblasto Gengival Humano tratado por 24h com 

extratos do cimento AH Plus incorporado com diferentes concentrações de AgVO3, 

determinada por XTT após 0 horas (T0) e 24 horas (T24) do tratamento. 

 
Controle negativo: meio de cultura incompleto; Controle positivo: MMS 500µM. Testes estatísticos: ANOVA e 

pós-teste de Tukey. Valores de média e desvio padrão. *(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao 

controle negativo em T0. **(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao controle negativo em T24.  # 

(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao controle positivo em T0. ## (p<0,05) representa diferença 

estatística em relação ao controle positivo em T24. AB Letras maiúsculas iguais representam diferença estatística 

entre os grupos experimentais em T0. ab Letras minúsculas iguais representam diferença estatística entre os 

grupos experimentais em T24. - (p<0,05) representa diferença estatística entre os tempos T0 e T24 dentro do 

mesmo grupo experimental. -- representa o IC50. 
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Gráfico 4 - Viabilidade celular (%) de Fibroblasto Gengival Humano tratado por 24h com 

extratos do cimento Sealer 26 incorporado com diferentes concentrações de AgVO3, 

determinada por XTT após 0 horas (T0) e 24 horas (T24) do tratamento. 

 

Controle negativo: meio de cultura incompleto; Controle positivo: MMS 500µM. Testes estatísticos: ANOVA e 

pós-teste de Tukey. Valores de média e desvio padrão. *(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao 

controle negativo em T0. **(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao controle negativo em T24.  # 

(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao controle positivo em T0. ## (p<0,05) representa diferença 

estatística em relação ao controle positivo em T24. AB Letras maiúsculas iguais representam diferença estatística 

entre os grupos experimentais em T0. ab Letras minúsculas iguais representam diferença estatística entre os 

grupos experimentais em T24. - (p<0,05) representa diferença estatística entre os tempos T0 e T24 dentro do 

mesmo grupo experimental. -- representa o IC50. 
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Gráfico 5 - Viabilidade celular (%) de Fibroblasto Gengival Humano tratado por 24h com 

extratos do cimento Endomethasone N incorporado com diferentes concentrações de AgVO3, 

determinada por XTT após 0 horas (T0) e 24 horas (T24) do tratamento. 

 

Controle negativo: meio de cultura incompleto; Controle positivo: MMS 500µM. Testes estatísticos: ANOVA e 

pós-teste de Tukey. Valores de média e desvio padrão. *(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao 

controle negativo em T0. **(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao controle negativo em T24.  # 

(p<0,05) representa diferença estatística em relação ao controle positivo em T0. ## (p<0,05) representa diferença 

estatística em relação ao controle positivo em T24. AB Letras maiúsculas iguais representam diferença estatística 

entre os grupos experimentais em T0. ab Letras minúsculas iguais representam diferença estatística entre os 

grupos experimentais em T24. - (p<0,05) representa diferença estatística entre os tempos T0 e T24 dentro do 

mesmo grupo experimental. -- representa o IC50. 

 

Os grupos que resultaram na viabilidade celular acima de 50% em T0 foram selecionados para 

os ensaios de apoptose e genotoxicidade. 

 

4.3.2. Indução de morte celular 

 A avaliação da porcentagem de Fibroblasto Gengival Humano (FGH) em apoptose 

inicial e tardia (Annexin-V +) demonstrou que a incorporação do AgVO3 e o tempo de 

liberação do extrato não foram capazes de induzir apoptose nessas condições de tratamento, 

uma vez que os grupos experimentais apresentaram resultados semelhantes ao controle 

negativo (p>0,05). Exceto o AH Plus incorporado com 10% de AgVO3 com extrato de 7 dias 

e o controle positivo, que apresentaram maior indução de células apoptóticas em relação ao 

controle negativo (p<0,05). Os grupos AH Plus (0% e 2,5%) e Endomethasone (0%) com 
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extrato de 24 h apresentaram menor indução de células apoptóticas, diferindo estatisticamente 

do controle positivo (p<0,05) (Gráfico 6). A porcentagem de células necróticas (7-AAD +) foi 

insignificante, e apesar da porcentagem de células apoptóticas, os grupos experimentais 

apresentaram células viáveis [Annexin(-) 7-AAD(-)] acima de 80%, exceto o AH Plus 10% (7 

dias) e o controle positivo (Gráfico 7). Na figura 31 observa-se os gráficos do ensaio de morte 

celular de todos os grupos, onde o quadrante inferior esquerdo representa as células viáveis, o 

quadrante inferior direito representa as células em apoptose inicial, o quadrante superior 

direito representa as células em apoptose tardia, e o quadrante superior esquerdo representa as 

células com necrose. Em conformidade com os resultados acima apresentados, pode-se 

observar maior proporção de células viáveis para o controle negativo, com menor proporção 

nos quadrantes de apoptose inicial e tardia, e mínima proporção de necrose. Resultados 

parecidos são observados nos grupos experimentais, exceto para o AH Plus 10% (7 dias), com 

maior proporção de células nos quadrantes de apoptose inicial e tardia. 

 

Gráfico 6 - Células apoptóticas (% - Anexina V +) de Fibroblasto Gengival Humano tratado 

por 24h com extratos de cimentos endodônticos incorporados com diferentes concentrações 

de AgVO3, determinado por ensaio de morte celular.  

 

Controle negativo: meio de cultura incompleto; Controle positivo: MMS 500µM. Testes estatísticos: ANOVA e 

pós-teste de Tukey. Valores de média e desvio padrão. * (p<0,05) representa diferença estatística em relação ao 

controle negativo. # (p<0,05) representa diferença estatística em relação ao controle positivo. 
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Gráfico 7 - Porcentagem de células viáveis [Annexin(-) 7-AAD(-)], apoptóticas [Annexin 

(+)] e necróticas [7-AAD(+)] de Fibroblasto Gengival Humano tratado por 24h com extratos 

de cimentos endodônticos incorporados com diferentes concentrações de AgVO3. 

 

 

Figura 31 - Gráficos representativos da fluorescência média de Anexina V e 7AAD no ensaio 

de morte celular de Fibroblasto Gengival Humano tratado por 24h com extratos de cimentos 

endodônticos incorporados com diferentes concentrações de AgVO3.   

 

Quadrante inferior esquerdo: células viáveis [Annexin(-) 7-AAD(-)]; quadrante inferior direito: apoptose inicial 

[Annexin (+)]; quadrante superior direito: apoptose tardia [Annexin (+) 7-AAD(+)]; quadrante superior 

esquerdo: necrose [7-AAD(+)]. 
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4.3.3. Genotoxicidade 

 Os resultados da genotoxicidade pelo ensaio do Cometa demonstraram que não houve 

diferença estatística entre o controle negativo e os grupos experimentais (p<0,05). Assim, 

observamos que os cimentos endodônticos comerciais e modificados com AgVO3 não 

induziram quebras de fita simples e dupla no DNA de FGH. O controle positivo (MMS 

300µM) apresentou potencial genotóxico, conforme o esperado, com a maior porcentagem de 

DNA na cauda (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 - Porcentagem de DNA na cauda de Fibroblasto Gengival Humano tratado por 24h 

com extratos de cimentos endodônticos incorporado com diferentes concentrações de AgVO3, 

determinada pelo ensaio do Cometa. 

 
Controle negativo: meio de cultura incompleto; Controle positivo: MMS 300µM. Testes estatísticos: ANOVA e 

pós-teste de Tukey. Valores de média e desvio padrão. * (p<0,05) representa diferença estatística dos grupos 

experimentais em relação ao controle negativo. 

 

4.4. Propriedades Físico-Químicas 

4.4.1. Topografia de superfície e composição química 

 A avaliação topográfica da superfície e composição química realizada através de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria de energia dispersiva por raios-

X (EDS) demonstrou que as porcentagens atômicas (wt.%) de prata (Ag) e vanádio (V) foram 

proporcionais às concentrações de AgVO3 incorporadas. Observou-se também que a 
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incorporação do nanomaterial alterou as proporções atômicas entre os componentes dos 

cimentos endodônticos, variando conforme a concentração de AgVO3 incorporada (Tabela 3).  

Além disso, observou-se que a modificação com AgVO3 alterou a distribuição 

topográfica dos cimentos endodônticos, como é possível observar nas figuras 32, 33 e 34. O 

grupo 0% dos cimentos AH Plus e Sealer 26 apresentou um padrão de distribuição das 

partículas na superfície distinto dos grupos modificados com AgVO3, que apresentaram mais 

irregularidades e partículas em tamanhos maiores (Figuras 32 e 33). O Endomethasone N, 

independente da concentração de AgVO3, apresentou poros em sua superfície, que 

correspondem à fase orgânica de sua composição. É possível observar na figura 34A, 

correspondente ao grupo 0%, elementos mais claros na superfície, que correspondem a fase 

inorgânica. Os mesmos também estão presentes no Endomethasone N 2,5% (Figura 34C), e 

mais discretamente, um pouco abaixo da superfície no Endomethasone N 10% (Figura 34G). 

O mesmo não é observado na superfície do Endomethasone N 5% (Figura 34E), sugerindo 

que a incorporação do AgVO3 pode ter alterado as interações entre os componentes desse 

cimento.  

 

Tabela 3 - Elementos detectados e quantificados por Espectrometria de energia dispersiva por 

raios-X (EDS) de cimentos endodônticos incorporados com diferentes concentrações de 

AgVO3 (wt.%). 

Cimentos Endodônticos Elementos 0% 2,5% 5% 10% 

AH Plus 

Zr 68,64 56,54 50,23 44,02 

Ca 18,91 19,82 21,32 16,78 

W 12,36 18,00 18,43 17,41 

Ag - 3,09 5,53 12,05 

V - 2,53 4,47 9,73 

      

Sealer 26 

Ca 79,55 72,55 71,78 65,20 

Ti 16,28 19,58 18,15 17,21 

Bi 4,16 2,31 2,94 2,52 

Ag - 2,60 2,04 5,37 

V - 2,94 5,07 9,69 

      

Endomethasone N 

Zn 52,25 73,58 57,67 64,29 

S 20,04 9,61 12,59 9,72 

Ba 11,28 6,87 9,63 8,01 

I 8,39 5,73 7,63 5,75 

Mg 8,01 2,43 6,54 2,54 

Ag - 1,16 3,77 5,44 

V - 0,59 2,14 4,21 
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Figura 32 - Fotomicrografias obtidas em Microscópio Eletrônico de Varredura e espectro do 

cimento endodôntico AH Plus incorporado com diferentes concentrações de AgVO3.  

 

A. Micrografia do grupo 0%. B. EDS espectro do grupo 0%. C. Micrografia do grupo 2,5% de AgVO3. D. EDS 

espectro do grupo 2,5% de AgVO3. E. Micrografia do grupo 5% de AgVO3. F. EDS espectro do grupo 5% de 

AgVO3. G. Micrografia do grupo 10% de AgVO3. H. EDS espectro do grupo 10% de AgVO3. 

  

Figura 33 - Fotomicrografias obtidas em Microscópio Eletrônico de Varredura e espectro do 

cimento endodôntico Sealer 26 incorporado com diferentes concentrações de AgVO3. 

 

A. Micrografia do grupo 0%. B. EDS espectro do grupo 0%. C. Micrografia do grupo 2,5% de AgVO3. D. EDS 

espectro do grupo 2,5% de AgVO3. E. Micrografia do grupo 5% de AgVO3. F. EDS espectro do grupo 5% de 

AgVO3. G. Micrografia do grupo 10% de AgVO3. H. EDS espectro do grupo 10% de AgVO3. 
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Figura 34 - Fotomicrografias obtidas em Microscópio Eletrônico de Varredura e espectro do 

cimento endodôntico Endomethasone N incorporado com diferentes concentrações de 

AgVO3.   

 

A. Micrografia do grupo 0%. B. EDS espectro do grupo 0%. C. Micrografia do grupo 2,5% de AgVO3. D. EDS 

espectro do grupo 2,5% de AgVO3. E. Micrografia do grupo 5% de AgVO3. F. EDS espectro do grupo 5% de 

AgVO3. G. Micrografia do grupo 10% de AgVO3. H. EDS espectro do grupo 10% de AgVO3. 

 

4.4.2. Avaliação da Solubilidade 

 Os resultados da solubilização dos cimentos endodônticos modificados com diferentes 

concentrações de AgVO3 demonstraram que os grupos experimentais dos cimentos AH Plus e 

Sealer 26 apresentaram a menor porcentagem de solubilização. Não foi observada diferença 

estatisticamente significante entre os grupos 0% e modificados (p>0,05). O Endomethasone N 

apresentou a maior porcentagem de solubilização em relação aos demais cimentos, e o grupo 

modificado com 5% de AgVO3 apresentou menor solubilidade em relação ao 0% e demais 

grupos modificados desse cimento (p<0,05) (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Solubilidade (%) de cimentos endodônticos modificados com diferentes 

concentrações de AgVO3.  

[AgVO3] AH Plus Sealer 26 Endomethasone N 

0% 0.061 ± 0.648 -0.101 ± 2.271 2.639 ± 1.424 a 

2,5% -0.003 ± 0.460 0.138 ± 0.845 2.354 ± 2.265 b 

5% 0.470 ± 0.868 0.843 ± 3.046 0.017 ± 1.834 abc 

10% 0.364 ± 0.967 -0.378 ± 1.740 2.847 ± 1.718 c 

Testes estatísticos: ANOVA e pós-teste de Tukey. Valores de média ± desvio padrão. ab (p<0,05) Letras iguais 

indicam diferença estatística na coluna. 
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4.4.3. Avaliação do pH 

A variação do pH em função do tempo demonstrou que para o cimento AH Plus, em 

relação ao fator tempo (coluna), observou-se diferenças estatística entre os grupos 0% e 

modificados (p<0,05), exceto nos tempos de 7 e 30 dias (p>0,05). Em relação a variação do 

pH dentro da mesma concentração de AgVO3 (linha), no decorrer das avaliações do pH houve 

variação nos tempos iniciais, e no tempo final de 30 dias, sendo que todos os grupos 

apresentaram pH ácido em relação ao pH inicial (Tabela 5). Para o Sealer 26, em relação ao 

fator tempo (coluna), ocorreu menor variação entre os grupos, exceto para 10% que 

apresentou diferença em relação ao 0% no tempo de 6h (p=0,001), e o 5% no tempo de 7 dias 

(p=0,024). Comparando a variação do pH dentro da mesma concentração de AgVO3 (linha), 

observou-se que no decorrer do tempo houve um aumento do pH, com diferença estatística do 

tempo de 6h em relação à 7, 14 e 30 dias (p<0,05) (Tabela 5). Para o cimento Endomethasone 

N, em relação ao fator tempo (coluna), ocorreu maior variação no pH dos grupos modificados 

com 5% e 10% de AgVO3 em relação ao grupo 0%. O grupo 5% apresentou diferença 

estatística nos tempos de 24h, 14 e 30 dias em relação ao 0%, e o grupo 10% nos tempos de 7, 

14 e 30 dias (p<0,05). Em relação a variação do pH dentro da mesma concentração de AgVO3 

(linha), houve um pequeno aumento no pH de todos os grupos no decorrer do tempo (Tabela 

5). 
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4.4.4. Liberação de íons prata e vanádio  

 A liberação de íons prata (Ag+) e vanádio (V4+/V5+) foi proporcional à concentração de 

AgVO3 incorporada, sendo a menor liberação para os grupos sem a incorporação do AgVO3 

(0%), e para os grupos do cimento AH Plus. A maior liberação de Ag+ e V4+/V5+ foi do grupo 

Endomethasone N 10%. Os grupos do AH Plus liberaram mais íons prata do que vanádio, 

enquanto os grupos do Sealer 26 e Endomethasone N liberaram mais íons vanádio em relação 

à liberação de prata.  Todos os grupos avaliados apresentaram a maior liberação de Ag+ e 

V4+/V5+ em 24 h, a menor em 7 dias e valores intermediários em 30 dias de liberação. Na 

liberação de V4+/V5+ observou-se diferença estatística entre os tempos para o Sealer 26 (10%), 

com a menor liberação em 7 dias (p<0,05); e para os grupos modificados com AgVO3 do 

Endomethasone N, com maior liberação no tempo de 24 horas para o 2,5%, e diferença entre 

todos os tempos de liberação para o 5% e 10% (p<0,05) (Tabela 6). Na liberação de Ag+ 

observou-se diferença estatística entre todos os tempos para o AH Plus (5% e 10%), e para o 

Endomethasone N (10%) (p<0,05). Os cimentos endodônticos Sealer 26 (10%) e 

Endomethasone N (5%) apresentaram maior liberação de Ag+ no tempo de 24 horas (p<0,05) 

(Tabela 7).  

 Comparando os grupos dentro do mesmo tempo de liberação, a liberação de V4+/V5+ 

em 24 horas não foi influenciada pela concentração de AgVO3 incorporada ao AH Plus, uma 

vez que não houve diferença estatística entre os grupos modificados (p>0,05). No entanto, 

todos os grupos dos cimentos Sealer 26 e Endomethasone N, com e sem a modificação pelo 

nanomaterial, apresentaram diferença estatística entre si (p<0,05) (Tabela 6). Na liberação de 

Ag+ em 24 horas observou-se que os grupos incorporados com 5% de AgVO3 não 

apresentaram diferença estatística entre a menor concentração incorporada (2,5%) e a maior 

concentração (10%) para os grupos dos cimentos AH Plus e Endomethasone N (p>0,05). No 

entanto, os grupos modificados com 2,5% e 10% de AgVO3 desses cimentos apresentaram 

diferença estatística entre si (p<0,05). Para o Sealer 26, a concentração de 10% liberou mais 

Ag+ e apresentou diferença estatística em relação aos outros grupos do mesmo cimento 

(p<0,05) (Tabela 7).  Dentre todos os cimentos, o AH Plus 0% apresentou a menor liberação 

de Ag+ e V4+/V5+ sendo estatisticamente diferente de todos os demais grupos (p<0,05) 

(Tabelas 6 e 7).  

 Em 7 dias de liberação de Ag+ e V4+/V5+ não foi observada diferença estatística entre 

os grupos do cimento AH Plus (p>0,05). O mesmo foi observado na liberação de Ag+ para os 

grupos do Sealer 26 (p>0,05). No entanto, na liberação de V4+/V5+, os grupos com 5% e 10% 
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de AgVO3 do Sealer 26 apresentaram maior liberação e diferença estatística em relação às 

concentrações de 0% e 2,5% (p<0,05). O grupo do Endomethasone N incorporado com 10% 

de AgVO3 apresentou a maior liberação de Ag+ e V4+/V5+ com diferença estatística em relação 

aos demais grupos desse cimento (p<0,05) (Tabelas 6 e 7). Já em 30 dias de liberação, não foi 

observada diferença estatística entre os grupos na liberação de Ag+ (p>0,05), e na liberação de 

V4+/V5+ apenas o Sealer 26 (0%) apresentou diferença estatística em relação ao Sealer 26 e 

Endomethasone N incorporados com 10% de AgVO3 (p<0,05) (Tabelas 6 e 7). 

 

Tabela 6 - Liberação de íons vanádio (V4+/V5+) de cimentos endodônticos incorporados com 

diferentes concentrações de AgVO3 (µg/L).  

Cimento Endodôntico [AgVO3] 24 horas 7 dias 30 dias 

AH Plus 

0% 0,01 [-0,01; 0,03] a 0 Aa 0 [-0,20; 0,19] ABa 

2,5% 1,51 [-0,47; 4,06] ABa 0 Aa -0,22 [-0,95; 0,93] ABa 

5% 2,23 [1,54; 2,70] ABa 0 Aa 1,71 [-2,16; 4,91] ABa 

10% 2,41 [1,07; 3,64] ABa 0 Aa 2,48 [0,48; 4,46] ABa 

     

Sealer 26 

0% 0,38 [-0,91; 2,25] Aa 0 ABa -0,28 [-0,74; 0,44] Aa 

2,5% 45,22 [37,31; 57,58] Ba 0 Ba 0 [-23,48; 37,55] ABa 

5% 62,74 [60,43; 64,34] a 0,40 [0,22; 0,51] Ca 0,40 [-103,97; 167,75] ABa 

10% 210,74 [192,43; 237,06] a 1,10 [0,98; 1,27] 38,98 [-202,62; 378,04] Ba 

     

Endomethasone N 

0% 2,10 [-13,44; 25,91] ABa 0 [-0,11; 0,17] ABa 0,36 [-2,20; 3,59] ABa 

2,5% 145,09 [83,74; 188,07] 0,50 [0,32; 0,61] Ca 0,52 [-107,38; 173,73] ABa 

5% 350,16 [182,77; 496,29] 0,80 [0,62; 0,91] 130,55 [-100,23; 277,61] AB 

10% 1216,15 [663,61; 1791,94] 1,60 [1,10; 2,09] 147,10 [-472,83; 767,04] B 

Testes estatísticos: Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn. Valores de mediana [intervalo de confiança]. AB 

(p>0,05) Letras maiúsculas representam semelhança estatística na coluna. a (p>0,05) Letras minúsculas 

representam semelhança estatística na linha. 
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Tabela 7 - Liberação de íons prata (Ag+) de cimentos endodônticos incorporados com 

diferentes concentrações de AgVO3 (µg/L).  

Cimento Endodôntico [AgVO3] 24 horas 7 dias 30 dias 

AH Plus 

0% 0 a 0 Aa 0 [-0,01; 0,03] Aa 

2,5% 4,01 [-0,71; 8,75] ABCa 0 Aa -0,01 [-0,04, 0,04] Aa 

5% 6,58 [5,32; 7,37] BCEF 0 A 0,11 [-0,12; 0,32] A 

10% 8,73 [5,93;10,79] EF 0 A 0,71 [-056; 1,58] A 

     

Sealer 26 

0% 0,16 [-1,13; 2,16] Da 0 ABa 0 [-0,02; 0,02] Aa 

2,5% 1,56 [0,86; 2,05] ADa 0 ABa -0,01 [-0,10; 0,14] Aa 

5% 2,72 [1,23; 4,97] ABa 0 ABa -0,01 [-0,13; 0,18] Aa 

10% 8,82 [-1,98; 21,25] CEF 0 ABa 0,01 [-0,30; 0,50] Aa 

     

Endomethasone N 

0% 0,60 [-0,60; 2,33] Da 0 Aa 0,01 [-0,03; 0,05] Aa 

2,5% 3,28 [-0,89; 9,30] ABCEa 0 Aa -0,01 [-0,05; 0,06] Aa 

5% 7,78 [6,98; 8,40] CEF 0 Aba 0,02 [-0,14; 0,25] Aa 

10% 21,94 [8,49; 37,07] F 0,10 [-0,76; 0,21] B 0,18 [-1,01; 2,02] A 

Testes estatísticos: Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn. Valores de mediana [intervalo de confiança]. AB (p>0,05) 

Letras maiúsculas representam semelhança estatística na coluna. a (p>0,05) Letras minúsculas representam 

semelhança estatística na linha. 
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5. DISCUSSÃO 

 Esse trabalho incorporou o vanadato de prata nanoestruturado decorado com 

nanopartículas de prata (AgVO3) à três cimentos endodônticos de diferentes composições, nas 

concentrações 0%, 2,5%, 5% e 10%, e avaliou sua influência nas propriedades 

antimicrobianas e físico-químicas, além do seu potencial genotóxico. O objetivo principal 

dessa incorporação foi conferir atividade antimicrobiana aos cimentos endodônticos 

propostos, uma vez que a remoção de bactérias sobreviventes nos canais radiculares é um 

desafio no tratamento endodôntico, mesmo após a combinação da instrumentação mecânica e 

soluções irrigantes. 

 Através do teste de contato direto com a bactéria Enterococcus faecalis verificou-se 

que todos os grupos recém-manipulados inibiram o crescimento desse micro-organismo, não 

sendo possível avaliar a influência do AgVO3 nesse estágio de configuração, uma vez que 

esse efeito pode ser inerente do próprio cimento endodôntico. A literatura demonstra que 

cimentos recém-manipulados apresentam maior atividade antimicrobiana em até 24 horas 

contra E. faecalis (Al-Shwaimi et al., 2016). Além disso, nesse experimento as bactérias 

foram utilizadas na forma planctônica, sendo menos resistente do que bactérias organizadas 

em biofilmes (Kapralos et al., 2018). 

Cimentos endodônticos com atividade antimicrobiana inerente à sua composição 

apresentam esse efeito por no máximo uma semana, com diminuição dessa propriedade após a 

presa (Shrestha; Kishen, 2016). Nesse estudo observou-se que os cimentos após a presa 

modificados com AgVO3 apresentaram maior inibição da E. faecalis nas concentrações de 5% 

e 10% para o Sealer 26, e 2,5%, 5% e 10% para o Endomethasone N.  

Esperava-se que esses cimentos endodônticos apresentassem efeito antimicrobiano 

intrínseco no grupo 0%, devido aos componentes da formulação, como o eugenol e óxido de 

zinco presentes no Endomethasone N, e o óxido de cálcio presente no Sealer 26, uma vez que 

a liberação de íons hidroxila promove aumento do pH (Al-Shwaimi et al., 2016). Porém, esses 

cimentos não apresentaram efeito antibacteriano sem a modificação com o nanomaterial, 

tornando a adição do AgVO3 uma alternativa promissora para a eliminação de bactérias 

resistentes e organizadas em biofilme. O AgVO3 apresenta a ação antimicrobiana das 

nanopartículas de prata e dos nanofios de vanádio, que atuam sinergicamente em reações de 

estresse oxidativo e ligações com a membrana celular de bactérias, levando à morte das 

mesmas (Holtz et al., 2012).  
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Cimentos à base de resina epóxi, como o AH Plus, apresentam atividade 

antimicrobiana devido ao bisfenol diglicidil éter e liberação de formaldeído durante reação de 

polimerização (Al-Shwaimi et al., 2016), o que justifica seu efeito contra E. faecalis apenas 

quando recém-manipulado. Além disso, esse cimento apresenta fortes ligações cruzadas nos 

polímeros de resina (Arias-Moliz et al., 2015), o que dificultou a liberação do nanomaterial 

pela matriz resinosa após a presa, não ocorrendo a inibição da E. faecalis. É relatado que as 

ligações entre os polímeros de resina contribuem para a resistência à solubilidade desse tipo 

de cimento (Arias-Moliz et al., 2015). 

A solubilização de cimentos endodônticos é desejável até certo ponto, podendo 

contribuir para a liberação de componentes antimicrobianos, no entanto, é importante que não 

ocorra a solubilização total do material, devido à formação de gaps que comprometem o 

selamento do canal (Arias-Moliz et al., 2015; Almeida et al., 2018). Nesse estudo, a 

incorporação do AgVO3 não influenciou negativamente nessa propriedade, e o 

Endomethasone N apresentou maior solubilidade em relação ao AH Plus e Sealer 26, o que 

pode estar relacionado com a maior atividade antimicrobiana dos grupos modificados do 

Endomethasone N após a presa.  

Apesar de sua maior solubilização, todos os grupos foram considerados satisfatórios 

quanto à porcentagem de solubilidade, uma vez que de acordo com a recomendação da 

American National Standards Institute/American Dental Association (ANSI/ADA, 

especificação nº 57, 2000), a solubilidade de cimentos endodônticos não deve exceder ± 3% 

da massa total do corpo de prova (Ashraf et al., 2017).  

A ação antimicrobiana também é influenciada pelo pH, uma vez que o pH alcalino 

auxilia na eliminação de bactérias persistentes (Vitti et al., 2013a). Cimentos à base de 

hidróxido de cálcio, como o Sealer 26, apresentam pH básico devido à liberação de íons 

cálcio e hidroxila, o que foi observado nesse estudo no maior tempo de avaliação do pH (30 

dias). Não houve a influência do AgVO3 nos grupos modificados, demonstrando que a maior 

atividade antibacteriana observada nos grupos 5% e 10% do Sealer 26 se dá devido à ação do 

AgVO3, e não em função do pH alcalino. 

Para o Endomethasone N a adição de 5% e 10% de AgVO3 provocou uma leve 

acidificação no pH neutro do grupo 0%, no maior tempo de avaliação, o que não 

comprometeu a sua atividade antimicrobiana. Os grupos do AH Plus também apresentaram 

pH ácido, sendo esta uma propriedade vantajosa, pois evita a dissolução dos tecidos 

mineralizados dos dentes, neutraliza o ácido lático dos osteoclastos e ativa a fosfatase 

alcalina, podendo contribuir para a biocompatibilidade desse material (Almeida et al., 2018). 
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As propriedades dos cimentos endodônticos são influenciadas pela sua composição e 

características específicas. Nesse estudo, a análise topográfica da superfície e composicional, 

realizada através do MEV e EDS, demonstrou que há diferenças nas superfícies dos 

espécimes com e sem a incorporação do AgVO3. O padrão de distribuição das partículas na 

superfície do grupo 0% dos cimentos AH Plus e Sealer 26 foi bastante distinto dos espécimes 

incorporados com AgVO3. Foram observadas irregularidades na superfície dos grupos 

modificados, o que pode influenciar na biocompatibilidade, uma vez que cimentos 

endodônticos extruídos entram em contato com os tecidos periapicais, e essas irregularidades 

podem favorecer a adesão celular (Ashraf et al., 2017; Gong; França, 2017). As 

irregularidades na superfície também podem favorecer a adesão de micro-organismos, e 

apesar do AgVO3 ter influenciado nessa característica, o seu maior efeito antibacteriano 

observado principalmente nos grupos incorporados com 5% e 10% do Sealer 26 demonstra 

que essas partículas em tamanhos maiores não prejudicam a principal propriedade adquirida.  

O Endomethasone N 0% apresentou poros em sua superfície, que correspondem à 

fase orgânica da composição, uma vez que áreas ricas em átomos leves, como o carbono, 

tendem a apresentar-se mais escuras, e áreas com elementos com número atômico mais alto, 

como o zinco, presente na composição desse cimento, apresentam-se mais claras (Ferreira et 

al., 2017).  Esses elementos mais claros também foram observados no Endomethasone N 

2,5% e mais discretamente no Endomethasone N 10%. O mesmo não é observado na 

superfície do Endomethasone N 5%, sugerindo que a incorporação do AgVO3 pode ter 

modificado as interações entre os componentes desse cimento.  

Esses resultados demonstram uma modificação efetiva com a adição do 

nanomaterial, o que determina a efetividade da mistura proposta nesse estudo, e que pode ter 

ocasionado uma reestruturação das moléculas constituintes dos cimentos avaliados, com a 

obtenção de um material distinto da configuração original. Entretanto, o equipamento 

MEV/EDS permite avaliar a topografia e composição da superfície do material, que 

teoricamente deve ser a mesma de sua massa (Gong; França, 2017). Assim, métodos com 

equipamentos mais específicos que permitam avaliar o interior da amostra e a interação entre 

os componentes são necessários para a obtenção de resultados conclusivos. 

As características observadas na topografia da superfície do Endomethasone N 5% 

podem estar relacionadas com os resultados da solubilidade desse grupo, uma vez que a 

modificação com essa porcentagem específica de AgVO3 promoveu uma redução 

significativa da solubilização em relação aos grupos 0% e demais grupos modificados (2,5% e 

10%). Os grupos 2,5% e 10% apresentaram em sua superfície os elementos correspondentes à 
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fase inorgânica do cimento, e resultados de solubilidade semelhantes ao 0%. O que sugere que 

alterações nas interações entre os componentes no grupo modificado com 5% podem ter 

provocado um efeito benéfico nessa propriedade física, sem que houvesse comprometimento 

da atividade antimicrobiana, apesar da menor solubilidade.  

 A incorporação de um agente antimicrobiano a cimentos endodônticos melhora sua 

efetividade, entretanto dependendo da concentração incorporada, pode influenciar não só nas 

propriedades físico-químicas, bem como na sua biocompatibilidade (Ruiz-Linares et al., 

2013). Assim, esse estudo investigou também o potencial genotóxico do AgVO3 incorporado 

aos cimentos endodônticos para Fibroblasto Gengival Humano (FGH), através dos ensaios de 

viabilidade celular, morte celular e ensaio do cometa. Os resultados da citotoxicidade, 

investigada pelo ensaio de viabilidade celular, demonstraram que logo após o tratamento há 

maior viabilidade de FGH que em 24 horas após o tratamento. Observou-se uma sinergia 

entre os componentes dos cimentos e do nanomaterial na redução dessa viabilidade, que 

ocorreu nas maiores concentrações de AgVO3 e no extrato de maior tempo. O nanomaterial 

não induziu apoptose em FGH (exceto AH Plus 10% - extrato 7 dias), e quebras no DNA. 

 O potencial citotóxico e mutagênico de cimentos endodônticos, de acordo com a 

composição, é bem sedimentado na literatura. O AH Plus, quando recém-manipulado, libera 

formaldeído a partir das aminas que aceleram a polimerização epoxídica, além do bisfenol-A, 

conhecido por sua toxicidade e capacidade mutagênica. À medida que a presa ocorre, a 

toxicidade diminui, podendo ser nula após 2 semanas (Cintra et al., 2017; Martinho et al., 

2018; Saraiva et al., 2018). Nesse estudo, as amostras para a obtenção dos extratos foram 

utilizadas após a presa, ainda assim esse cimento apresentou redução na viabilidade celular de 

FGH no extrato de 7 dias, devido à maior concentração de substâncias.  

 A incorporação das maiores concentrações do nanomaterial influenciaram na 

viabilidade celular, em sinergia com as substâncias do AH Plus. Essa toxicidade pode ser 

atribuída à liberação de prata pelo nanomaterial, uma vez que a citotoxicidade do AgVO3 para 

Daphinia similis também foi atribuída à prata, pois o IC50 da mesma (concentração capaz de 

inibir 50% da viabilidade celular) foi de 1.1 µg/L, enquanto que o IC50 do vanádio foi de 1400 

µg/L (Artal et al., 2013). Nesse estudo o AgVO3 incorporado ao cimento AH Plus liberou 

mais prata do que vanádio, e baseado na concentração dos íons liberados em 24 horas e nos 

valores de viabilidade celular em T24 (Tabelas 6 e 7, apêndice A), estima-se que o IC50 da 

prata para FGH seja de aproximadamente 11.20 µg/L. Essa concentração é até maior que o 

IC50 de nanopartículas de prata para FGH relatado na literatura, cuja concentração é de 

aproximadamente 0,04 µg/L (Niska et al., 2016; Yin et al., 2019). 
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 Para o Sealer 26 a citotoxicidade observada é inerente à composição do cimento 

endodôntico, uma vez que não houve diferença estatística dos grupos com AgVO3 em relação 

ao 0% em T24. A citotoxicidade de cimentos de hidróxido de cálcio pode ser atribuída ao pH 

alcalino após exposição do material ao meio de cultura (Silva et al., 2017). Observou-se 

também uma tendência na redução da viabilidade de FGH no maior tempo de liberação do 

extrato, onde provavelmente há uma maior concentração dos componentes do cimento e do 

nanomaterial no meio de cultura, associado à elevação do pH, havendo assim uma sinergia 

entre os componentes do cimento, a prata e o vanádio na redução da viabilidade celular.  

 O óxido de zinco e eugenol, base da formulação do Endomethasone N, é responsável 

pela liberação de substâncias tóxicas por período prolongado, ocasionando inflamação crônica 

aos tecidos periapicais, ligamento periodontal, produzindo moléculas sinalizadoras que levam 

à reabsorção óssea (Cintra et al., 2017; Saraiva et al., 2018). Nesse estudo, o Endomethasone 

N 0% (extrato de 24h) não foi citotóxico para FGH, no entanto, no extrato de 7 dias os 

componentes base desse cimento reduziram significativamente a viabilidade celular. O que 

pode ser atribuído não apenas ao óxido de zinco, mas também ao eugenol, relatado como 

citotóxico e relacionado ao desenvolvimento de lesões periapicais (Saraiva et al., 2018). 

 A incorporação do nanomaterial a esse cimento causou citotoxicidade para FGH no 

extrato de 24 horas, devido a um sinergismo da prata e do vanádio. Estima-se que o IC50 de 

prata para esse cimento foi <1 µg/L (Tabelas 6 e 7, apêndice A). Para o vanádio, o aumento 

da concentração de AgVO3 incorporada variou o IC50 de 9,69 µg/L (2,5%) a 39,64 µg/L 

(10%), atribuindo assim o maior efeito citotóxico à prata. Em 7 dias de liberação do extrato o 

próprio cimento comercial (0%) apresentou alta citotoxicidade para FGH, reduzindo a 

viabilidade em 97,21% em T24 (apêndice A), sugerindo que a citotoxicidade dos grupos 

modificados pode ser atribuída aos componentes do cimento, em sinergismo com a prata e o 

vanádio. 

 Na farmacologia, o sinergismo ocorre quando duas “drogas” administradas juntas 

produzem um efeito maior ou igual ao efeito obtido quando uma das drogas é administrada 

sozinha (Talero, 2010). A partir desse princípio, foi possível verificar que o cimento 

endodôntico sem a incorporação do nanomaterial 0% (extrato 7 dias) reduziu a viabilidade de 

FGH em 97,21%, e em conjunto com a ação do AgVO3, reduziu 98,69% (2,5% de AgVO3), 

97,31% (5% de AgVO3) e 95,67% (10% de AgVO3), conforme a concentração incorporada. 

Assim, a prata e o vanádio foram responsáveis por uma redução de <1,5% da viabilidade de 

FGH, atribuindo-se assim, o maior efeito citotóxico aos componentes do cimento 

endodôntico, que provocaram uma redução da viabilidade de 97,21% em T24 (apêndice A). 



90 - Discussão   

 

 Observou-se também que em 24 horas após o tratamento (T24) houve maior indução de 

morte celular do que logo após o tratamento (T0). A indução de morte celular pode ocorrer 

principalmente por três vias: necrose, apoptose ou autofagia. A apoptose é uma forma de 

morte celular programada e controlada, já a morte celular por necrose é um processo 

patológico, desordenado e irreversível, sendo mais agressivo em comparação à apoptose. 

Além disso, um dano induzido no DNA pode ainda ser revertido após a remoção do estímulo, 

ocorrendo um processo de “Anastasis” (Grilo; Mantalaris, 2019).  

 Elucidar as vias de morte celular induzida por um produto é essencial para indicar ou 

contraindicar o seu uso. A anexina V e a 7-aminoactinomicina D (7AAD) são utilizadas na 

citometria de fluxo para distinguir as células entre viável, apoptótica precoce, apoptótica 

tardia e necrótica (Grilo; Mantalaris, 2019). Nesse estudo, esse ensaio foi realizado para os 

grupos cuja viabilidade celular foi maior que 50%, e observou-se que apenas o grupo AH Plus 

10% (extrato de 7 dias) induziu significativamente mais células apoptóticas que controle 

negativo, o que pode ser devido à ação dos íons Ag+ liberados. A porcentagem de células 

necróticas foi insignificante e os grupos apresentaram mais de 80% das células com 

viabilidade (exceto o AH Plus 10% - extrato de 7 dias). 

 O estudo das alterações promovidas no DNA é essencial para avaliar a 

biocompatibilidade de um material, pois alterações cromossômicas são um evento 

significativo que podem dar início ao processo de carcinogênese (Nomani; Chen; Hatefi, 

2018). O ensaio do cometa permite quantificar quebras de fita simples e dupla do DNA e é 

insensível à tipologia celular (Argentin; Divizia; Cicchetti, 2015). Em relação a outros testes 

de genotoxicidade, o ensaio do cometa apresenta maior sensibilidade para detectar baixos 

níveis de dano no DNA, necessita de um pequeno número de células por amostra para ser 

realizado, e sua flexibilidade, baixo custo, facilidade de aplicação, e o pouco tempo necessário 

para concluir um estudo são outras vantagens desse método (Tice et al., 2000). Para a 

validação do mesmo, a avaliação previa da citotoxicidade nas mesmas condições do ensaio é 

essencial (Tice et al., 2000). Nesse âmbito, o ensaio do cometa foi realizado logo após o 

tratamento, bem como a viabilidade celular em T0.  

 Para seleção da dosagem do produto a ser testada, a mesma não deve reduzir a 

viabilidade celular em mais de 30% (Tice et al., 2000). Entretanto, para que se obtivesse uma 

resposta da possível genotoxicidade do grupo Sealer 26 com extrato de 24 horas, foi 

necessário incluí-lo no ensaio, ainda que sua viabilidade celular em T0 foi maior que 50%, 

devido à citotoxicidade inerente do próprio cimento. 

 



 Discussão - 91 

 

 Através do ensaio do cometa, não se observou quebras no DNA induzidas pela 

incorporação do AgVO3 aos cimentos endodônticos avaliados. No entanto, para se chegar a 

uma conclusão acerca do potencial genotóxico e mutagênico desse material, estudos futuros 

que avaliem a presença de mediadores inflamatórios, micronúcleos e danos estruturais no 

DNA podem ser realizados. 

 Quanto à liberação de íons prata e vanádio, essa foi realizada em água destilada para 

que não houvesse interferência de fatores como componentes do meio de cultura, por 

exemplo. Observou-se maior liberação no período de 24 horas, o que pode ser devido à 

ionização dos componentes que estão na superfície do material. Já em 7 dias os íons prata e 

vanádio não se apresentaram livres para a quantificação, o que pode ser devido à instabilidade 

dos elementos em sua forma iônica. Os mesmos podem ter se ligado aos elementos liberados 

pelo cimento endodôntico, formando complexos estáveis. Não foi o objetivo desse trabalho 

quantificar os íons liberados pelo cimento, no entanto os mesmos também são liberados em 

meio aquoso, e muitos desses elementos são ânions (íons com carga negativa), enquanto Ag+ 

e V4+/V5+ são cátions, favorecendo uma interação eletrostática.  

 Já no período de 30 dias de liberação, os resultados demonstraram valores 

intermediários de liberação de Ag+ e V4+/V5+, o que provavelmente ocorreu devido à 

solubilização, criando porosidades na estrutura da amostra e induzindo maior taxa de 

degradação do material (Duarte et al., 2012). A solubilidade dos materiais também interfere 

diretamente na liberação de íons. O AH Plus, por exemplo, é um cimento à base de resina que 

apresenta pouca solubilidade e os componentes resinosos não favorecem a liberação (Arias-

Moliz et al., 2015). Nesse estudo, o Endomethasone N foi o mais solúvel em relação aos 

demais cimentos, corroborando para os resultados de liberação de íons observados. 

 Apesar das falhas na quantificação dos íons liberados ao longo de 30 dias, a 

concentração de Ag+ e V4+/V5+ no maior tempo avaliado sugere que haja uma liberação 

continuada desses elementos, favorecendo o efeito antimicrobiano. Os íons Ag+ e vanádio no 

estado 5+ de oxidação interagem com os grupos tiol presentes nas enzimas do metabolismo 

bacteriano, formando complexos estáveis. Ag+ ainda entram em contato com DNA bacteriano 

impedindo sua replicação. E a oxidação-redução entre V4+ e V5+ leva a um estresse oxidativo 

na célula bacteriana (Holtz et al., 2012). 

 Mais estudos podem ser realizados acerca da análise da liberação de íons pelos 

cimentos modificados, com o método de homogeneização adequado para o equipamento de 

ICP-MS. Em um tutorial review para o uso desse equipamento, Meermann e Nischwitz 

(2018), relatam que a estabilização de íons provenientes de materiais nanométricos é um 
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desafio que requer métodos específicos, uma vez que esses nanomateriais tendem a 

aglomerar-se, principalmente nanopartículas de prata, onde apenas condições suaves de 

preparação da amostra são possíveis para a quantificação em ICP-MS. 

 De acordo com as metodologias aplicadas nesse trabalho, os resultados favorecem a 

incorporação do AgVO3 aos cimentos endodônticos avaliados, uma vez que a incorporação do 

nanomaterial conferiu atividade antimicrobiana frente a Enterococcus faecalis, o que é 

essencial para o sucesso do tratamento endodôntico. Apesar de alguns grupos apresentarem 

efeitos citotóxicos, esses são provenientes também dos próprios cimentos endodônticos 

comercializados, e os experimentais não induziram quebras no DNA de FGH e formação de 

corpos apoptóticos (exceto o AH Plus 10% - extrato de 7 dias). Além disso, a incorporação do 

AgVO3 não influenciou negativamente nas propriedades físico-químicas avaliadas, validando 

a efetividade da mistura proposta nesse estudo. Ademais, a liberação de íons Ag+ e V4+/V5+ 

favorece ainda uma atividade antimicrobiana continuada, proporcionada pela incorporação 

fácil e rápida desse nanomaterial de baixo custo. Mais estudos acerca do potencial mutagênico 

e da biocompatibilidade desses grupos experimentais, inclusive utilizando modelos in vivo, e 

seu efeito antimicrobiano a longo prazo devem ser realizados. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:  

1 - Os cimentos endodônticos recém-manipulados inibiram o crescimento da E. faecalis, não 

sendo possível avaliar a influência do AgVO3.  

2 - Os cimentos após a presa Sealer 26 incorporado com 5% e 10% de AgVO3 e 

Endomethasone N incorporado com 2,5%, 5% e 10% de AgVO3 apresentaram a maior 

atividade antimicrobiana. 

3 - A incorporação das maiores concentrações de AgVO3 e o maior tempo de liberação do 

extrato, em sinergia com os componentes dos cimentos endodônticos, causaram 

citotoxicidade, devido à redução na viabilidade celular de Fibroblasto Gengival Humano 

(FGH). 

4 - O AgVO3 não induziu morte celular por apoptose em FGH, exceto o grupo AH Plus 10% 

com extrato de 7 dias. 

5 - O AgVO3 não foi genotóxico para FGH, uma vez que não induziu quebras no DNA dessa 

linhagem celular.  

6 - A incorporação do AgVO3 alterou as proporções atômicas dos componentes dos cimentos 

e a distribuição topográfica. 

7 - A solubilidade do AH Plus e Sealer 26 não foi afetada pela incorporação do nanomaterial, 

e o Endomethasone N 5% apresentou redução na solubilização.  

8 - Os grupos do AH Plus apresentaram pH ácido, e do Sealer 26, pH básico após 30 dias. E a 

incorporação das concentrações de 5% e 10% de AgVO3 ao Endomethasone N influenciaram 

no pH em relação ao grupo 0%. 

9 - A liberação de Ag+ e V4+/V5+ foi maior em 24 horas e proporcional à concentração de 

AgVO3 incorporada. Os grupos do AH Plus liberaram mais Ag+, e do Sealer 26 e 

Endomethasone N, mais V4+/V5+. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A - Viabilidade celular (%) de Fibroblasto Gengival Humano tratado por 24 horas 

com extratos de cimentos endodônticos incorporados com diferentes concentrações de 

AgVO3, 0 horas (T0) e 24 horas (T24) após o tratamento. Controle Negativo: meio de cultura 

incompleto; Controle positivo: MMS 500 µM. Valores de média ± desvio padrão. 

Grupo 

Experimental 
Extrato [AgVO3] T0 T24 

Controle Negativo    100,00 ± 0,00 100,00 ± 0,00 

     

Controle Positivo   13,81 ± 5,67 49,31 ± 12,65 

     

AH Plus 

24 horas 

0% 98,88 ± 0,11 86,00 ± 6,70 

2,5% 94,61 ± 4,41 88,49 ± 14,45 

5% 83,84 ± 4,59 79,05 ± 18,75 

10% 67,49 ± 1,56 64,17 ± 24,64 

    

7 dias 

0% 73,17 ± 6,27 74,91 ± 24,98 

2,5% 75,07 ± 8,12 54,36 ± 13,86 

5% 70,62 ± 8,03 66,93 ± 17,35 

10% 68,46 ± 7,21 52,36 ± 5,39 

     

Sealer 26 

24 horas 

0% 62,40 ± 14,48 36,27 ± 26,93 

2,5% 51,73 ± 11,76 21,07 ± 5,98 

5% 65,76 ± 14,86 47,07 ± 12,91 

10% 73,68 ± 0,76 41,28 ± 24,29 

    

7 dias 

0% 34,81 ± 3,43 14,87 ± 4,35 

2,5% 24,23 ± 6,25 5,53 ± 1,45 

5% 28,35 ± 8,57 1,41 ± 2,24 

10% 5,73 ± 0,61 1,40 ± 1,89 

     

Endomethasone N 

24 horas 

0% 126,70 ± 13,45 80,75 ± 18,90 

2,5% 29,65 ± 29,13 3,34 ± 3,32 

5% 8,06 ± 2,56 2,74 ± 2,04 

10% 12,09 ± 4,11 1,63 ± 0,25 

    

7 dias 

0% 20,99 ± 1,66 2,79 ± 0,65 

2,5% 3,74 ± 1,00 1,31 ± 2,75 

5% 5,53 ± 2,12 2,69 ± 3,49 

10% 11,60 ± 4,54 4,33 ± 2,71 



 

 

 


