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RESUMO 

 

Castro-Raucci LMS. Efeitos de diferentes preparações de cimento de aluminato de 

cálcio sobre culturas de células osteogênicas e de células indiferenciadas da 

polpa dental [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, 2013. 160p. 

 

O agregado de trióxido mineral (MTA) tem-se demonstrado aplicável em diversas 

situações que exigem reparação dos tecidos dentais e periapicais. Contudo, 

desvantagens relacionadas ao seu elevado custo, propriedades físico-químicas e 

dificuldade de manuseio têm limitado sua utilização. Neste sentido, um novo cimento de 

aluminato de cálcio e aditivos (CAC+) foi desenvolvido para superar algumas 

características negativas do MTA, mantendo, no entanto, suas propriedades 

satisfatórias. O objetivo deste estudo foi avaliar a progressão de culturas de células 

osteogênicas e de células indiferenciadas da polpa dental (linhagem OD-21) expostas 

ao CAC+, utilizando MTA como controle, ou a preparações alternativas do CAC+, com 

maior conteúdo de cloreto de cálcio (CaCl2) e/ou com substituição do óxido de zinco por 

óxido de bismuto como radiopacificador. Para isso, células osteogênicas derivadas de 

calvárias de ratos ou células da linhagem OD-21 foram crescidas sobre Thermanox® por 

24 h e expostas, por períodos de até 14 dias, a amostras dos diferentes materiais, 

posicionadas sobre Transwell®. Em células osteogênicas, apesar de a proximidade com 

as amostras de CAC+ e MTA inibir o crescimento celular, nas áreas periféricas das 

lamínulas, foram observados proliferação, viabilidade celular e expressão de 

marcadores-chave da diferenciação osteoblástica, que precederam a mineralização da 

matriz extracelular. Culturas expostas ao CAC+, comparativamente ao MTA, exibiram 

aumentos na viabilidade celular, atividade de fosfatase alcalina e na expressão de 
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marcadores de diferenciação, o que não se repetiu para células OD-21. Além disso, 

demonstrou-se que os efeitos destes cimentos sobre a osteogênese in vitro variaram de 

acordo com o período de exposição das culturas, sendo mais favoráveis durante sua 

fase proliferativa. Entre as preparações de CAC+, verificou-se que o aumento no teor de 

CaCl2 promoveu maior disponibilização de Ca2+ no meio de cultura, o que correspondeu 

a maior diferenciação celular e formação de matriz mineralizada em culturas de células 

osteogênicas e OD-21, e à redução de efeitos negativos da adição de óxido de bismuto 

sobre osteoblastos. Conclui-se que o CAC+ favorece o desenvolvimento do fenótipo 

osteogênico, atuando principalmente em células em estágios iniciais de diferenciação e 

que a adição de CaCl2, independentemente do agente radiopacificador, potencializa os 

efeitos benéficos sobre células osteogênicas e favorece o desenvolvimento e 

diferenciação de células indiferenciadas derivadas do tecido pulpar, podendo ser 

considerado como material alternativo ao MTA. 

 

Palavras chave: cimentos endodônticos, cimento de aluminato de cálcio, agregado 

trióxido mineral, cultura de células, osteoblastos, células indiferenciadas da polpa, 

cloreto de cálcio, radiopacificadores.  
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ABSTRACT 

 

Castro-Raucci LMS. Effects of different preparations of calcium aluminate cement 

on osteogenic cells and dental pulp-derived undifferentiated cells [thesis]. Ribeirão 

Preto: University of São Paulo, School of Dentistry of Ribeirão Preto, 2013. 160p. 

 

Mineral trioxide aggregate (MTA) has been successfully applied in endodontic 

procedures in which dental and periapical tissue repair are required. However, some 

drawbacks of MTA as high cost, physicochemical properties and difficulty in handling 

have limited its use. In this context, a novel calcium aluminate cement plus additives 

(CAC+) has been developed to overcome some negative features of MTA. The aim of 

this study was to evaluate the progression of either osteogenic cell cultures or 

undifferentiated dental pulp-derived ones (OD-21 cell line) exposed to CAC+ or to 

alternative formulations of CAC+ with a higher content of calcium chloride (CaCl2) and/or 

replacement of zinc oxide by bismuth oxide as radiopacifier agent. Rat calvaria-derived 

cells or OD-21 cells were grown on Thermanox® coverslips for 24 h and exposed to 

samples of CAC+ or MTA (control) placed on Transwell® for periods of up to 14 days. In 

osteogenic cell cultures, the proximity to MTA or CAC+ samples inhibited cell growth, 

whereas at distance it was observed cell proliferation, cell viability and expression of 

differentition markers prior to mineralization of the extracellular matrix. Comparatively to 

MTA, osteogenic cell cultures exposed to CAC+ exhibited higher cell viability, alkaline 

phosphatase activity and expression of key osteoblast markers, contrary to what was 

observed for OD-21 cells. Furthermore, it was demonstrated that the effects of these 

cements on in vitro osteogenesis varied according to the timing of exposure, with a more 

favorable impact during the proliferative phase of cultures. Among the diverse 

formulations of CAC+, it was found that the increase in the CaCl2 content promoted 
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greater availability of Ca2+ in the culture medium, which corresponded to higher cell 

differentiation and mineralized matrix formation in osteoblastic cell cultures and OD-21 

cells, while reducing the negative effects of bismuth oxide on osteoblasts. In conclusion, 

CAC+ supported the acquisition of the osteogenic cell phenotype, mostly for cells in early 

stages of differentiation. Additionaly, the increase in the CaCl2 content, regardless of the 

radiopacifier agent, potentiates the beneficial effects on osteogenic cells and promotes 

the growth and differentiation of OD-21 cells, rendering CAC+ a potential alternative 

material to replace MTA in endodontic procedures. 

 

Key-words: endodontic materials, calcium aluminate cement, mineral trioxide 

aggregate, cell culture, osteoblast, undifferentiated pulp cells, calcium chloride, 

radiopacifiers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A terapia endodôntica consiste em um conjunto de procedimentos, 

conservadores ou radicais, que visa a eliminar processos inflamatórios e/ou 

infecciosos e favorecer o reparo das estruturas teciduais, promovendo a 

manutenção do dente em seu processo alveolar, sua função e estética (Assed, 

2005; Grotra, Subbarao, 2012). Os cimentos endodônticos utilizados para este fim 

devem apresentar características físico-químicas adequadas, como capacidade de 

selamento, radiopacidade, baixa solubilidade no meio bucal, resistência mecânica, 

fácil manuseio e boa adaptação às paredes da cavidade (Gartner, Dorn, 1992; 

Asgary et al., 2008; Parirokh; Torabinejad, 2010). Além dessas características, é 

desejável que estes materiais exibam atividade antibacteriana, bom custo-benefício, 

não sejam tóxicos e favoreçam o reparo quando colocados em contato com os 

tecidos dentais e periapicais (Menezes et al., 2004; Unal et al., 2010; Nakayama et 

al., 2005; Perinpanayagam, 2009). Apesar da evolução técnico-científica alcançada 

nessa área, ainda não se tem um material que preencha todos estes requisitos 

(Gandolfi et al., 2008), fazendo com que muitas pesquisas sejam direcionadas para 

o desenvolvimento e ou aprimoramento de materiais, com o intuito de se atingirem 

melhores resultados terapêuticos. 

 Entre os materiais utilizados atualmente, destaca-se o agregado de trióxido 

mineral (MTA), um pó constituído de partículas hidrofílicas de silicato tricálcico, 

aluminato tricálcico, óxido tricálcico e óxido de silicato, que mais tarde foi 

demonstrado exibir a mesma composição do cimento Portland, acrescida de óxido 

de bismuto para lhe conferir radiopacidade (Camilleri, 2008; Viola et al., 2011). 

Quando hidratado, este pó resulta em um gel coloidal que se solidifica em 
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aproximadamente 3 h (Schwartz et al., 1999). O MTA foi desenvolvido no início da 

década de 90, com o intuito de selar as comunicações entre o sistema de canais 

radiculares e a superfície externa do dente (Torabinejad, Chivian, 1999; Moretti, 

2008). Contudo, sua coloração acinzentada limitava sua aplicação em regiões em 

que poderia ocorrer comprometimento estético (Glickman, Koch, 2000). Assim, foi 

introduzido o MTA branco, de composição semelhante ao MTA original, porém com 

menores concentrações de ferro, magnésio e alumínio (Asgary et al., 2005; Parirokh, 

Torabinejad, 2010). Resultados de estudos comparativos de biocompatibilidade 

entre MTA cinza e branco são controvertidos (revisado por Torabinejad, Parirokh, 

2010). 

 O desenvolvimento do MTA branco permitiu a ampliação de suas aplicações, 

sendo que, atualmente, o MTA é utilizado com sucesso em diversas situações na 

Endodontia, como capeamento pulpar direto (Assed, 2005; Paranjpe et al., 2011; 

Obeid et al., 2013), pulpotomia (Menezes et al., 2004; Subay et al., 2013), 

perfurações radiculares (Unal et al., 2010), preenchimento de áreas com reabsorção 

interna e externa (Schwartz et al., 1999), tampão em dentes com rizogênese 

incompleta (Torabinejad, Chivian, 1999; Simon et al., 2007), fraturas radiculares 

(Belobrov et al., 2008) e técnicas de regeneração endodôntica (Garcia-Godoy, 

Murray, 2012; Nosrat et al., 2012). Além disso, vem sendo testado como material 

para potencial aplicação no tecido ósseo (White, Bryant, 2002; Saidon et al., 2003; 

Do Nascimento et al., 2008; Higuita-Castro et al., 2012).  

 Os efeitos do MTA sobre as respostas celular e tecidual estão bem 

estabelecidos na literatura, com diversos estudos in vitro e in vivo ratificando sua 

biocompatibilidade (Koh et al., 1997; Koh et al., 1998; Mitchell et al., 1999; Zhu et al., 

2000; Abdullah et al., 2002; Al-Rabeah et al., 2006; Torabinejad, Parirokh, 2010). Em 
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modelos in vitro, a exposição de células derivadas da polpa dental a preparações de 

MTA induz a proliferação celular, mas não a apoptose (Moghaddame-Jafari et al., 

2005), e permite a expressão de genes associados ao processo de mineralização da 

matriz extracelular (Min et al., 2007a; Zhao et al., 2012). Em células do tecido ósseo, 

a exposição ao MTA resulta em estímulo à diferenciação osteoblástica 

(Perinpanayagam, 2009; Matsumoto et al., 2013), altera a expressão de citocinas 

inflamatórias (Deller-Quinn, Perinpanayagam, 2009) e inibe a reabsorção óssea por 

meio da indução de apoptose em osteoclastos (Hashiguchi et al., 2011). Nos tecidos 

conjuntivos, o MTA favorece o acúmulo de fibronectina, uma proteína da matriz 

extracelular associada aos processos de adesão e diferenciação celulares, e de 

granulações de calcita (Holland et al., 1999) e hidroxiapatita (Sarkar et al., 2005), o 

que resulta na formação de pontes de tecido mineralizado (Seux et al., 1991; 

Queiroz et al., 2005; Shahravan et al., 2011). Quando implantado em defeitos 

ósseos artificiais e nos tecidos periodontais, estimula a neoformação óssea e de 

cemento (Holland et al., 1999; Shabahang et al., 1999; Moretton et al., 2000; Regan 

et al., 2002; Economides et al., 2003; Katsamakis et al., 2013). Esses resultados 

favoráveis do MTA têm sido atribuídos à liberação de hidróxido de cálcio, cuja 

dissociação resulta em alcalinização do meio, inibindo o crescimento bacteriano e 

favorecendo a deposição mineral (Estrela et al., 1995; Siqueira; Lopes, 1999), e em 

aumento dos níveis extracelulares de Ca2+, íon que induz a quimiotaxia, proliferação 

e diferenciação de osteoblastos e células mesenquimais indiferenciadas (Dvorak et 

al., 2004; Matsumoto et al., 2013). Efeitos semelhantes são obtidos em reposta ao 

uso de pastas à base de hidróxido de cálcio (Leornardo et al., 2006). 

 Apesar de seus efeitos benéficos, o MTA apresenta algumas características 

negativas, como difícil manuseio, devido à sua consistência arenosa (Lee et al., 
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2004); baixa dispersão; alta porosidade (Pandolfelli et al., 2007); tempo de presa 

longo, que pode favorecer sua solubilidade e deslocamento do local de aplicação 

(Kogan et al., 2006); escurecimento do dente e da gengiva circunjacente (Bortoluzzi 

et al., 2007; Belobrov, Parashos, 2011); além de elevado custo (Saidon et al., 2003; 

Menezes et al., 2004). Assim, alterações na composição/formulação de agregados 

minerais têm sido propostas com o intuito de aprimorar as características físico-

químicas dessa classe de materiais e, consequentemente, seu desempenho nas 

diferentes aplicações clínicas (Bortoluzzi et al., 2007; Asgary et al., 2008; Parirokh, 

Torabinejad, 2010; Dantas et al., 2012). 

Neste contexto, um novo cimento de aluminato de cálcio com aditivos (CAC+), 

composto por Al2O3 (≤68,5% em peso; %p), CaO (≤31,0%p), SiO2 (≤0,3–0,8%p), 

MgO (≤0,4–0,5%p), e Fe2O3 (<0,3%p), foi desenvolvido por pesquisadores da 

Universidade Federal de São Carlos-UFSCar (Patente PI0704502-6; Pandolfelli et 

al., 2007), visando a contornar algumas características negativas do MTA 

(Jacobovitz et al., 2009). Os aditivos utilizados para esta formulação de CAC+ 

compreendem: 0,6%p de um dispersante polimérico da família poliglicol; 2,8%p de 

cloreto de cálcio (CaCl2), para induzir plasticidade, e 20%p óxido de zinco, que 

confere radiopacidade ao cimento (Oliveira et al., 2010). Estudos sobre as 

propriedades físico-químicas demonstraram que o CAC+, comparativamente ao 

MTA, exibe tempo de presa, porosidade e tamanho de poros menores, melhores 

propriedades mecânicas sob cargas compressivas e escoabilidade, além de 

reduzido manchamento (Pandolfelli et al., 2007; Oliveira et al., 2010; Garcia et al., 

2012). Além desses aspectos positivos, os autores demonstraram que o CAC+ 

apresenta as mesmas propriedades satisfatórias que permitem ao MTA a aplicação 

em diferentes procedimentos da terapia endodôntica (Torabinejad, Chivian, 1999; 
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Oliveira et al., 2010). Com efeito, Jacobovitz et al. (2009) relataram a capacidade de 

esse novo cimento formar uma barreira físico-química contra a microinfiltração 

bacteriana. 

Estudos iniciais demonstraram que o CAC+ não apresenta citotoxidade em 

culturas de fibroblastos e não interfere na expressão de metaloproteinase 2, enzima 

que desempenha papel importante nas alterações teciduais que ocorrem em 

processos inflamatórios crônicos da polpa e dos tecidos periapicais (Silva et al., 

2012). Além disso, este cimento produziu menor reação inflamatória do que o MTA e 

se apresentou biocompatível quando aplicado em tecido subcutâneo de ratos 

(Aguilar et al., 2012). Em culturas de células osteogênicas, a exposição ao CAC+ 

resultou em maiores valores de número total de células, viabilidade celular e 

atividade de fosfatase alcalina, quando comparados aos observados após exposição 

ao MTA (Castro-Raucci et al., 2011). Esses resultados podem estar relacionados a 

diferenças na dissolução dos cimentos e, consequentemente, nos níveis de 

hidróxido de cálcio liberados para o meio de cultura, os quais são descritos como 

inferiores para o CAC+ (Pandolfelli et al., 2007; Oliveira et al., 2010). Com base 

nesse aspecto, formulações alternativas do CAC+ poderiam ser desenvolvidas 

visando a maior liberação de hidróxido de cálcio, com potenciais benefícios a sua 

atividade antibacteriana, pela maior alcalinização do meio (Faria-Júnior et al., 2013), 

e a seus efeitos sobre o reparo de tecidos mineralizados, pela maior liberação de 

Ca2+ (Matsumoto et al., 2013). De fato, a adição de 10% de cloreto de cálcio (CaCl2) 

a preparações de cimento Portland e MTA, aditivo utilizado para acelerar o processo 

de presa desses materiais (Kogan et al., 2006; Bortoluzzi et al, 2006; 2009), tem sido 

relacionada a um aumento na liberação de íons OH- e Ca2+ nas primeiras 24 h 

(Bortoluzzi et al., 2006; Wiltbank et al., 2007; Bortoluzzi et al., 2009), assim como à 
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redução da solubilidade (Bortoluzzi et al., 2009) e aumento da capacidade seladora 

desses cimentos (Bortoluzzi et al., 2006; Reyes-Carmona et al., 2010).  

 Em estudo recente, Aguilar et al. (2011), comparando a radiopacidade 

conferida pela associação do CAC+ a diferentes óxidos (de zinco, bismuto ou 

zircônia), concluíram que apenas a associação ao óxido de bismuto conferiu ao 

CAC+ valores de radiopacidade adequados e semelhantes aos observados para o 

MTA. Ainda, outros trabalhos mostraram que a introdução deste aditivo melhora a 

ação antibacteriana do CAC+ (Aguilar, 2012), mantendo suas propriedades 

mecânicas (Garcia et al., 2011), biocompatibilidade (Aguilar et al., 2012) e níveis de 

pH e de liberação de Ca2+ (Aguilar, 2012). Considerando que cimentos endodônticos 

podem ser aplicados em íntimo contato com tecidos dentais e periapicais, seria 

interessante avaliar os efeitos do CAC+ com diferentes aditivos sobre a aquisição 

dos fenótipos celulares associados ao desenvolvimento e formação de tecidos 

mineralizados. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do CAC+ sobre a 

progressão de culturas de células derivadas dos tecidos pulpar e ósseo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1) Determinar os efeitos da exposição a amostras recém manipuladas de CAC+, 

comparativamente ao MTA, sobre importantes parâmetros da progressão de culturas 

de células osteogênicas e de linhagem de células indiferenciadas da polpa dental; 

2) Avaliar o desenvolvimento do fenótipo osteogênico em culturas de células 

osteoblásticas expostas, por diferentes períodos, a amostras recém manipuladas de 

CAC+ e MTA; 

3) Avaliar os efeitos de modificações na formulação original do CAC+, em relação ao 

conteúdo de CaCl2 e ao agente radiopacificador, sobre a progressão de culturas de 

células osteogênicas e de células indiferenciadas da polpa dental. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Preparação das amostras de CAC+ e MTA 

 Foram utilizados os seguintes cimentos: MTA branco (Angelus, Londrina-PR), 

CAC+ em formulação original (UFSCar, São Carlos-SP) e outras três preparações 

deste material, com modificações no conteúdo de CaCl2 e/ou no agente 

radiopacificador (detalhadas no item 3.1.3). O MTA foi manipulado de acordo com as 

instruções do fabricante e as preparações de CAC+ foram manipuladas, após 

esterilização em calor seco a 180 °C por 2 h, com água bidestilada em uma 

proporção pó/água de 3:1 em volume (Oliveira et al., 2010). Após a manipulação, os 

cimentos foram colocados em moldes de silicone (Silatec, Dental Milestones 

Garanteed-DMG, Hamburgo, Alemanha) e mantidos por 4 h em atmosfera úmida 

para a obtenção de amostras cilíndricas com dimensões de 4 mm de diâmetro e 2 

mm de altura (aproximadamente 40 mg). Todas as etapas foram realizadas em fluxo 

laminar com instrumental esterilizado para evitar a contaminação das amostras. A 

razão entre a área da amostra e o volume do meio de cultura utilizada neste estudo 

foi de 50,24 mm2/mL. 

 Para a realização das análises propostas, foram delineadas as seguintes 

estratégias: 

3.1.1 Experimento 1: culturas de células osteogênicas crescidas por 24 h sobre 

lamínulas de Thermanox® (Nunc Inc., Rochester, NY, EUA) foram expostas, durante 

todo o período de cultivo, a amostras de MTA e CAC+ em formulação original, 

posicionadas sobre membranas de Transwell® (poro de 3 µm, Corning Inc., NY, 

EUA). 

Grupos experimentais: 
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a) CAC+; 

b) MTA; 

c) Controle: ausência de cimentos. 

 

3.1.2 Experimento 2: culturas de células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® 

(Nunc Inc.) foram expostas a amostras de MTA e CAC+ em formulação original, 

posicionadas sobre Transwell® (Corning Inc.), em períodos distintos de progressão 

das culturas: fase proliferativa (2 a 5 dias) e fase de diferenciação (7 a 10 dias). 

Grupos experimentais: 

a) CAC+ (2-5 dias): culturas expostas a amostras de CAC+ entre o 2° e o 5º dia; 

b) MTA (2-5 dias): culturas expostas a amostras de MTA entre o 2° e o 5º dia; 

c) CAC+ (7-10 dias): culturas expostas a amostras de CAC+ entre o 7° e o 10º dia; 

d) MTA (7-10 dias): culturas expostas a amostras de MTA entre o 7° e o 10º dia; e 

e) Controle: ausência de cimentos. 

 

3.1.3 Experimento 3: culturas de células osteogênicas crescidas por 24 h sobre 

Thermanox® (Nunc Inc.) foram expostas, durante todo o período de cultivo, a 

amostras de quatro diferentes formulações do CAC+, posicionadas sobre Transwell® 

(Corning Inc.). As formulações apresentaram variação na concentração de CaCl2, de 

2,8 ou 10%p, e/ou no radiopacificador, óxido de zinco ou óxido de bismuto.  

Grupos experimentais: 

a) CAC+, composto por amostras com a formulação original (2,8%p de CaCl2 e 

20%p de óxido de zinco); 
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b) CAC+Ca, composto por amostras de CAC+, modificado pelo aumento na 

proporção de CaCl2, que passa a ser 10%p, mantendo 20%p de óxido de zinco 

como agente radiopacificador; 

c) CAC+Bi, composto por amostras de CAC+, mantendo 2,8%p de CaCl2 e 

substituindo o agente radiopacificador por 20%p de óxido de bismuto; 

d) CAC+CaBi, composto por amostras de CAC+, modificado tanto pelo aumento na 

proporção de CaCl2, que passa a ser 10%p, como pela substituição do agente 

radiopacificador por 20%p de óxido de bismuto; 

e) Controle: ausência de cimentos. 

 

3.1.4 Experimento 4: culturas de células indiferenciadas da polpa dental (linhagem 

OD-21) crescidas por 24 h sobre Thermanox® (Nunc Inc.) foram expostas, durante 

todo o período de cultivo, a amostras de MTA e CAC+ em formulação original, 

posicionadas sobre Transwell® (Corning Inc.). 

Grupos experimentais: 

a) CAC+; 

b) MTA; 

c) Controle: ausência de cimentos. 

 

3.1.5 Experimento 5: culturas de células indiferenciadas da polpa dental (linhagem 

OD-21) crescidas por 24 h sobre Thermanox® (Nunc Inc.) foram expostas, durante 

todo o período de cultivo, a amostras de quatro diferentes formulações do CAC+, 

com as mesmas modificações descritas no item 3.1.3, posicionadas sobre 

Transwell® (Corning Inc.). 

Grupos experimentais: 
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a) CAC+ 

b) CAC+Ca; 

c) CAC+Bi; 

d) CAC+CaBi; 

e) Controle: ausência de cimentos. 

 

3.2 Obtenção das culturas celulares 

 

3.2.1 Isolamento das células e cultura primária de células osteogênicas 

derivadas de calvárias de ratos: as células foram isoladas por digestão enzimática 

sequencial, com solução de tripsina e colagenase, de fragmentos de calvárias de 

ratos Wistar recém-nascidos, de 2-4 dias (Nanci et al., 1996; Irie et al., 1998; De 

Oliveira et al., 2003; De Oliveira; Nanci, 2004; De Oliveira et al., 2007; Schwartz Fo 

et al., 2007). Todos os procedimentos com animais estão de acordo com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal adotados pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) do Campus de Ribeirão Preto da USP (Processo CEUA n. 

09.1.1063.53.7, cujo Certificado de Aprovação encontra-se no item 9, como Anexo). 

No total, foram utilizados 100 animais (10 por cultura primária). As células foram 

plaqueadas sobre lamínulas de Thermanox® (Nunc Inc.) contidas em placas de 24 

poços (Corning Inc.) na densidade de 2x104 células/poço, deixadas aderir por 24 h e 

expostas aos diferentes materiais por períodos de até 14 dias. As células foram 

cultivadas em Meio Essencial Mínimo, modificação α, com L-glutamina (α-MEM; 

Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(Invitrogen), 7 mM de β-glicerofosfato (Sigma, St Louis, MO, EUA), 50 µg/mL de 

gentamicina (Invitrogen), 5 µg/mL de ácido ascórbico (Sigma) a 37 ºC em atmosfera 
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úmida contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. O meio de cultura foi trocado a 

cada 2-3 dias e a progressão das culturas, avaliada por microscopia de fase em 

culturas crescidas sobre poliestireno. 

 

3.2.2 Cultura de células da linhagem OD-21: células indiferenciadas da polpa, 

derivadas da papila dentária de primeiros molares de fetos de camundongos 

(linhagem OD-21; Hanks et al., 1998), foram gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. 

Jacques Eduardo Nör, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

Michigan, EUA. Essas células encontram-se armazenadas em nosso laboratório, 

conservadas em tubos criogênicos de 2 mL em tambores de nitrogênio líquido e, 

quando necessário, são descongeladas para obtenção das culturas. Para o presente 

estudo, as células foram cultivadas em garrafas de cultura de 75 cm2 (Corning Inc.) 

com 10 mL de meio de cultura D-MEM (Invitrogen), 10% de soro fetal bovino 

(Invitrogen), 5 µg/mL de Plasmocin™ (Invivogen, San Diego, CA, EUA), 100 ug/mL 

de estreptomicina e 100 UI/mL penicilina (Gibco, Gran Island, NY, EUA). Após a 

confluência, as células foram removidas dos frascos de cultura por meio de 

tratamento com EDTA a 1 mM (Gibco) e tripsina a 0,25% (Gibco), plaqueadas na 

densidade de 1x104 células/poço sobre lamínulas de Thermanox® (Nunc Inc.) 

contidas em placas de 24 poços (Corning Inc.). A células foram cultivadas em meio 

suplementado com 2 mM de β-glicerofosfato (Sigma) e 50 µg de ácido ascórbico 

(Sigma), de acordo com Semeghini et al., 2012. As culturas foram deixadas aderir 

por 24 h e expostas aos diferentes materiais por períodos de até 14 dias. Durante o 

período de cultura, as células foram mantidas a 37 °C em atmosfera umidificada, 

contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico e o meio foi trocado a cada 2-3 dias. 
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3.3 Análise da dissolução dos elementos cálcio, alumínio e fósforo  

 

 O conteúdo de cálcio, alumínio e fósforo presente no meio de cultura exposto 

aos diferentes cimentos por 48 h foi determinado pelo método de espectrometria de 

emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES; Arcos, Spectro, 

Kleve, Alemanha) (Montaser, Golightly, 1992). Para esse ensaio, amostras de MTA e 

das diferentes preparações de CAC+ foram obtidas como descrito no item 3.1, 

expostas, individualmente, a 1 mL de meio de cultura osteogênico, contido em 

placas de 24 poços e mantidas nas condições de cultivo, na ausência de células, por 

48 h. A análise das concentrações destes elementos foi realizada pela Central 

Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP). Para 

calibração do ICP-OES, foi utilizada solução analítica preparada a partir de soluções 

estoque de 1000 mg/L de cálcio, alumínio ou fósforo, em meio aquoso. Amostra de 

meio de cultura não exposto aos cimentos foi utilizada como controle. Os resultados 

foram expressos em ppm. 

 

3.4 Ensaios para avaliação do crescimento e diferenciação celulares 

 

3.4.1 Morfologia celular: em 1, 3, 7 e 10 dias, as células foram fixadas por 10 min à 

temperatura ambiente (TA) em paraformaldeído a 4% em tampão fosfato a 0,1 M, 

pH 7,2 (PB). Após lavagem em PB, as culturas foram processadas para marcação 

por fluorescência direta (De Oliveira; Nanci, 2004; Castro-Raucci et al., 2011). As 

culturas foram permeabilizadas com solução de Triton X-100 a 0,5% em PB por 10 

min e incubadas com faloidina conjugada com Alexa Fluor 488 (fluorescência verde; 

1:200, Molecular Probes, Eugene, OR, EUA) por 50 min à TA em ambiente úmido, 
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para marcação do citoesqueleto de actina (De Oliveira; Nanci, 2004). Entre cada 

incubação, as amostras foram lavadas três vezes (5 min cada) em PB. Antes da 

montagem para observação microscópica, as amostras foram lavadas rapidamente 

com água bidestilada e os núcleos celulares, marcados com DAPI (Molecular 

Probes) a 300 nM por 5 min. As lamínulas de Thermanox® (Nunc Inc.) foram fixadas 

em lâminas de vidro e, após a montagem de lamínula de vidro (12 mm; Fisher 

Scientific, Suwanee, GA, EUA) com meio de montagem anti-fade (Vectashield, 

Vector Labs, EUA) sobre as superfícies contendo células, as amostras foram 

examinadas em microscópio de fluorescência Zeiss modelo AxioImager M2 (Carl 

Zeiss Inc., Oberkochen, Alemanha), acoplado a uma câmara digital AxioCam MRm 

(Carl Zeiss Inc.). As imagens adquiridas foram processadas com o programa Adobe 

Photoshop CS5 (Adobe Systems Inc., San Jose, CA, EUA). 

 

3.4.2 Ensaio para detecção de células em apoptose: a proporção de células que 

exibem alterações na membrana citoplasmática, típicas em eventos iniciais do 

processo de morte celular programada, foi determinada por citometria de fluxo em 1 

ou 10 dias. Para isso, as células foram tripsinizadas, lavadas em solução salina 

tamponada com fosfato (PBS, Gibco) e marcadas com anexina V e iodeto de 

propídeo, utilizando o kit Apoptest-FITC (Dako, Glostrup, Dinamarca). As leituras 

foram realizadas em citômetro de fluxo (FACSCanto, BD, San Jose, CA, EUA), 

utilizando o programa FACSDiva (BD). 

 

3.4.3 Determinação da viabilidade celular, do índice de proliferação e do 

número total de células: em 1, 3, 7 e 10 dias, a viabilidade celular foi avaliada pelo 

ensaio colorimétrico MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio]} 
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(Sigma), um sal que é reduzido por proteinases mitocondriais, ativas apenas em 

células viáveis (Mosmann, 1983). Alíquotas de MTT a 5 mg/mL em PBS (Gibco) 

foram preparadas, procedendo-se em seguida à incubação das culturas com esta 

solução a 10% em meio de cultura, por 4 h a 37 °C, em atmosfera umidificada 

contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. Após esse período, as culturas foram 

lavadas com 1 mL de PBS aquecido. Em seguida, foi adicionado 1 mL de solução de 

isopropanol ácido (100 mL de isopropanol e 134 µL de HCl) em cada poço sob 

agitação por 5 min, para a solubilização completa do precipitado formado. Alíquotas 

de 200 µL foram retiradas dos poços e transferidas para placa de 96 poços para 

medida colorimétrica em espectrofotômetro (570 nm; µQuanti, BioTek Instruments, 

Inc., Winooski, VT, EUA). Em 3 dias, foi determinada a proporção de células no ciclo 

celular por imunomarcação ao antígeno nuclear Ki-67, expresso apenas por células 

durante o ciclo celular e não por células em G0 (Scholzen, Gerdes, 2000). Foi 

utilizado anticorpo primário anti-Ki-67 (1:70; Diagnostic Biosystems, Pleasanton, CA, 

EUA) e método de imunofluorescência indireta, descrito detalhadamente no item 

3.4.4. Foram avaliados, por epifluorescência, três espécimes de cada grupo 

experimental, em objetiva de 40 X, determinando-se a proporção de células Ki-67 

positivas de um total de células aderidas e espraiadas não inferior a 100 (3 a 5 

campos microscópicos), quantificadas pela marcação do DNA nuclear por DAPI (De 

Oliva et al., 2009). Aos 7 dias, foi determinado o número total de células. O meio de 

cultura foi aspirado e os poços, lavados três vezes com PBS a 37 ºC, para remoção 

de células não aderidas. Em seguida, os poços foram preenchidos com solução de 

1,5 mL de EDTA a 1 mM, 1,3 mg/mL de colagenase e tripsina a 0,25% em PBS, 

para remoção das células aderidas. Essa etapa foi monitorada pela observação em 

microscópio de fase invertido. Amostras da suspensão de células em solução 
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enzimática foram utilizadas para contagem do número de células por meio de 

hemocitômetro. O resultado foi expresso como o número total de células por poço. 

 

3.4.4 Imunolocalização de proteínas da matriz extracelular: em 7 e 10 dias, as 

células foram fixadas em paraformaldeído a 4% em PB, por 10 min à TA. Em 

seguida, as células foram processadas rotineiramente para imunofluorescência 

indireta (De Oliveira; Nanci, 2004; Schwartz Fo et al., 2007). A permeabilização foi 

feita com solução de Triton X-100 a 0,5% em PB por 10 min, seguida de bloqueio 

com leite desnatado a 5% em PB por 30 min. Anticorpos primários para sialoproteína 

óssea (1:200, WV1D1-9C5, Developmental Studies Hybridoma Bank – DSHB, Iowa 

City, IA, EUA), fibronectina (1:100, clone IST-3, Sigma) e osteopontina (1:800, 

MPIIIB10-1, DSHB), foram utilizados, seguidos de anticorpos secundários 

conjugados com fluoróforo Alexa Fluor 594 ou 488 (fluorescência vermelha ou verde, 

respectivamente; 1:200, Molecular Probes). Eventualmente, foi utilizada faloidina 

conjugada com Alexa Fluor 488 (fluorescência verde; 1:200, Molecular Probes), para 

visualização do citoesqueleto de actina. Todas as incubações dos anticorpos foram 

feitas em atmosfera úmida por 60 min em TA. Entre cada incubação, as amostras 

foram lavadas três vezes (5 min cada) em PB. Antes da montagem para observação 

microscópica, as amostras foram lavadas rapidamente com água destilada e os 

núcleos celulares, marcados com DAPI (Molecular Probes) a 300 nM por 5 min. As 

lamínulas de Thermanox® (Nunc Inc.) foram fixadas em lâminas de vidro e, após a 

montagem de lamínula de vidro (Fisher Scientific) com meio de montagem anti-fade 

(Vectashield) sobre as superfícies contendo células, as amostras foram examinadas 

em microscópio de fluorescência Zeiss modelo AxioImager M2 (Carl Zeiss Inc.), 

acoplado a uma câmara digital AxioCam MRm (Carl Zeiss Inc.). As imagens 
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adquiridas foram processadas com o programa Adobe Photoshop CS5 (Adobe 

Systems Inc.). 

 

3.4.5 Análise da diferenciação celular por reação em cadeia da polimerase em 

tempo real (Real-time PCR): em 4, 7, 10 e 12 dias, o meio de cultura foi removido 

dos poços e foi adicionado o reagente Trizol LS (Invitrogen) à TA, por 5 min, sob 

agitação por pipetagem. A extração do RNA total foi realizada através do kit SV Total 

RNA Isolation System (Promega, Madison, WI, EUA), de acordo com especificações 

do fabricante. Em seguida, o RNA total foi quantificado em diferentes comprimentos 

de onda (260, 280, 230 e 320 nm) em espectrofotômetro (GE Healthcare, 

Milwaukee, WI, EUA) e sua integridade avaliada por meio de eletroforese em gel de 

agarose desnaturante a 1,5% (m/v). Os tampões para a realização da eletroforese 

foram preparados com água previamente tratada com dietilpirocarbonato (DEPC, 

Sigma). Para o preparo da água, foi adicionado 1 mL de DEPC em 999 mL de água 

deionizada, sendo esta mistura incubada à TA por 24 h e autoclavada por 30 min. O 

gel foi preparado dissolvendo-se 3 g de agarose (Gibco) em 144 mL de água DEPC. 

Em seguida, a mistura foi aquecida a 65 °C e, então, foram adicionados 36 mL de 

formaldeído a 12,3 M (Merck), 7 µL de GelRed (Biotium, Inc, Hayward, CA, EUA) e 

20 mL de tampão de corrida, constituído de 50 mM acetato de sódio (Merck, HE, 

Alemanha), 5 mM EDTA (Merck) e 100 mM de ácido 3-[N-morfolino]propanosulfônico 

(MOPS, Sigma). A mistura foi despejada em fôrmas adequadas para moldagem do 

gel. Para o preparo das amostras, foram adicionados 3 µg de RNA total, 2 µL de 

tampão de corrida, 4 µL de formaldeído a 12,3 M e 10 µL de formamida (Merck). 

Esta mistura foi aquecida a 85 °C por 10 min e, posteriormente, submetida a 

resfriamento a 4 °C por 5 min. Em seguida, foi adicionado o tampão de amostra, 

composto por 50% de glicerol (v/v), 0,25% de azul de bromofenol (m/v), 0,25% de 
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xileno cianol (m/v) e 10 nM de EDTA em água DEPC. A eletroforese foi conduzida a 

60 V durante 1 a 3 h, utilizando-se tampão de corrida. Após este período, o gel foi 

visualizado através de iluminação com luz ultravioleta (UV) a 300 nm. A integridade 

do RNA foi verificada pela visualização de duas subunidades (18S e 28S) do RNA 

ribossômico presentes em organismos eucariotos (Consulte o item 8.1 do Apêndice). 

Em seguida, foi confeccionada a fita de cDNA a partir de 1 µg de RNA total. Este 

procedimento foi feito no termociclador Mastercycle Gradient (Eppendorf, Hamburg, 

Alemanha) por meio de reação com a enzima transcriptase reversa, utilizando-se o 

kit High-capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems). Para a reação 

de Real-time PCR, foram utilizadas sondas TaqMan® (Applied Biosystems) para 

genes-alvo sendo as reações feitas em aparelho CFX96 (BioRad, Hercules, CA, 

EUA). As reações foram realizadas em quadruplicata, utilizando: 5 μL de Taqman® 

Gene Expression Master Mix, 0,5 μL de Taqman® Gene Expression Master Mix 

(Sondas + Primers) e 4,5 μL de cDNA (11,25 ng), para um volume final de 10 

µL/reação. As reações de amplificação consistem em 2 min a 50ºC, 10 min a 95ºC, 

quarenta ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1 minuto a 60ºC (desnaturação e 

extensão). Os resultados foram analisados com base no valor de Ct (cicle threshold, 

ou ciclo limiar), sendo este o ponto correspondente ao número de ciclos em que a 

amplificação das amostras atinge um limiar (determinado entre o nível de 

fluorescência dos controles negativos e a fase de amplificação exponencial das 

amostras), que permite a análise quantitativa da expressão do fator avaliado. Como 

controle endógeno, foi avaliada a expressão do gene para a enzima gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase (GAPDH). A expressão do controle endógeno foi utilizada 

para a normalização dos níveis de expressão do gene alvo. Uma amostra negativa 

(água) foi submetida à reação com cada sonda Taqman® utilizada. O método 
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comparativo de 2-ddCt (Livak, Schmittgen, 2001) foi utilizado para comparar a 

expressão gênica das culturas dos diferentes grupos experimentais. O 

desenvolvimento do fenótipo osteogênico de células derivadas de calvária de ratos 

foi avaliado pela expressão gênica de: 1) Runx2, fator de transcrição indispensável 

ao comprometimento de células mesenquimais com a linhagem osteoblástica (Marie 

et al., 2008), 2) Osterix (OSX), fator de transcrição essencial para diferenciação 

terminal de osteoblastos e formação óssea (Nakashima et al., 2002); 3) fosfatase 

alcalina (ALP), enzima importante para a disponibilização de fosfato para o processo 

de mineralização da matriz extracelular (Hamade et al., 2003); 4) osteopontina 

(OPN), proteína não-colágena da matriz relacionada aos processos de adesão 

celular e controle do crescimento dos cristais de apatita durante o processo de 

mineralização (Goldberg, Hunter, 1995); 5) sialoproteína óssea (BSP), proteína não-

colágena da matriz que participa da nucleação dos primeiros cristais de apatita 

(Hunter, Goldberg, 1993); e 6) osteocalcina (OC), proteína não-colágena da matriz, 

utilizada como marcador de osteoblastos maduros (Ducy et al., 1996). A 

diferenciação de células da linhagem OD-21 foi avaliada pela expressão gênica 

para: 1) Runx2, considerado também essencial para o comprometimento das células 

ectomesenquimais com a linhagem odontoblástica, mas de expressão reduzida em 

odontoblastos maduros (Chen et al., 2005); 2) OSX, cuja expressão é observada 

primeiramente na camada pré-odontoblástica e aumenta em odontoblastos 

terminalmente diferenciados (Zheng et al., 2007); 3) gene sialofosfoproteína da 

matriz dentinária (DSPP), considerado marcador específico da diferenciação 

odontoblástica, codifica as duas principais proteínas não-colágenas da matriz 

dentinária, porém, tem expressão mais importante durante a formação da dentina 

primária (Moses et al., 2006; Suzuki et al., 2012); 4) ALP, também utilizado como 
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marcador da diferenciação odontoblástica (Wang et al., 2010); e as proteínas não-

colágenas matricelulares 5) BSP, observada principalmente em dentina terciária 

(Moses et al., 2006) e 6) proteína da matriz dentinária 1 (DMP-1), importante para o 

desenvolvimento de tecidos mineralizados, é expressa tanto em células 

indiferenciadas da polpa quanto em odontoblastos maduros (Lu et al., 2007). 

 

3.4.6 Atividade de fosfatase alcalina (ALP): aos 7 e 10 dias, foi avaliada a 

atividade de ALP por meio da liberação de timolftaleína pela hidrólise do substrato 

de timolftaleína monofosfato, utilizando um kit comercial (Labtest Diagnostica SA, 

Belo Horizonte, MG, Brasil), seguindo as instruções do fabricante. Para isso foram 

utilizados tubos de ensaio branco, padrão e testes. Inicialmente, as proteínas foram 

extraídas de cada poço com lauril sulfato de sódio a 0,1% (Sigma) por 30 min. Em 

todos os tubos foram adicionados 50 L de substrato e 0,5 mL de tampão 

dietanolamina a 0,3 mmol/mL, pH 10,1. No tubo padrão foi acrescentado 50 L da 

solução padrão. Os tubos foram mantidos a 37 ºC por 2 min. Em seguida, foram 

adicionados, em cada tubo teste, 50 L de lisado de células de cada poço. Os tubos 

foram mantidos a 37 ºC por 10 min. Após esse período, 2 mL do reagente de cor 

(Na2CO3 a 0,09 mol/mL e NaOH a 0,25 mol/mL) foram adicionados em todos os 

tubos (branco, padrão e testes) e a absorbância foi medida em um 

espectrofotômetro (590 nm; µQuanti, BioTek Instruments, Inc., Winooski, VT, EUA). 

A atividade de ALP, em mol de timoftaleína/h/mL, foi calculada a partir da medida 

do tubo padrão e foi normalizada pelo conteúdo de proteína total, que foi 

determinado pelo método de Lowry modificado (Lowry et al., 1951). Para isso, as 

proteínas extraídas com lauril sulfato de sódio a 0,1% (Sigma) foram misturadas com 

solução de Lowry (Sigma), na proporção 1:1, por 20 min em TA. O extrato foi diluído 
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em reagente de fenol de Folin e Ciocalteau (Sigma) por 30 min à TA. A absorbância 

foi avaliada a 680 nm utilizando espectrofotômetro (µQuanti). O conteúdo de 

proteína total foi então calculado por meio de curva padrão determinada a partir de 

albumina bovina e expresso em µg/mL. No período de 7 dias ou 10 dias, também foi 

realizado ensaio para visualização da atividade de ALP in situ, por marcação pelo 

método Fast red (Majors et al., 1997; Da Silva et al., 2008). O meio de cultura foi 

removido e os poços, lavados com solução de Hank (Hank’s Balanced Salts, Sigma) 

aquecida a 37 °C. Foi adicionado 1 mL/poço de solução tampão Tris (Sigma) a 120 

mM com pH 8,4, contendo 1,8 mM de Fast red TR (Sigma), 0,9 mM de naftol-ASMX-

fosfato (Sigma) e 1:9 de dimetilformamida (Merck) e as placas foram mantidas por 

30 min em atmosfera úmida contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. A 

proporção de áreas positivas para Fast red foi determinada a partir das imagens 

macroscópicas das culturas, obtidas digitalmente com câmera de alta resolução 

(Canon EOS Digital Rebel, 6.3 megapixels, com lente macro EF100 f/2.8) e usando 

o programa Image Tool (University of Texas Health Science Center, San Antonio, 

TX, EUA), com as imagens submetidas à transformação binária. 

 

3.4.7 Detecção de acúmulos de cálcio (formação de matriz mineralizada): em 14 

dias, as culturas foram lavadas com solução de Hanks, fixadas em álcool etílico a 

70% a 4 ºC por 60 min e lavadas em PBS e água bidestilada. Em seguida, foram 

coradas com vermelho de Alizarina a 2%, pH 4,2, à TA por 15 min, lavadas com PBS 

e água bidestilada, e deixadas secar a TA. Imagens macroscópicas das culturas aos 

14 dias foram obtidas digitalmente com câmera de alta resolução (Canon EOS 

Digital Rebel, 6.3 megapixels, com lente macro EF100 f/2.8). A quantificação 

bioquímica da mineralização foi realizada por método colorimétrico de acordo com 

Gregory et al. (2004). Após a coloração com o vermelho de Alizarina, foram 
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adicionados 360 µL de ácido acético a 10% em cada poço, e a placa foi levada ao 

agitador por 30 min em TA. O conteúdo de cada poço foi transferido para tubos tipo 

eppendorf, e então aquecidos a 85 ºC por 10 min e, posteriormente, mantido no gelo 

por 5 min. Os tubos foram centrifugados a 10.500 rpm por 15 min. Em seguida, 100 

µL do sobrenadante de cada tubo foram transferidos para um novo tubo. Então, 40 

µL de hidróxido de amônia a 10% foram adicionados em cada tubo para neutralizar o 

ácido, e todo o conteúdo (140 µL) foi transferido para uma placa de 96 poços. A 

absorbância foi medida em espectrofotômetro (405 nm; µQuanti). Em alguns 

espécimes, após coloração com ARS, foi realizado ensaio de imunolocalização da 

proteína BSP, conforme descrito no item 3.4.4, e as culturas foram observadas por 

microscópio de fluorescência Zeiss modelo AxioImager M2 (Carl Zeiss Inc.), 

acoplado a uma câmara digital AxioCam MRm (Carl Zeiss Inc.). 

 

3.5 Análise estatística 

 

 Os dados quantitativos obtidos foram submetidos aos testes de aderência à 

curva normal e homogeneidade de variâncias. Constatada a normalidade da 

distribuição amostral, foi aplicada a análise de variância (ANOVA), seguida de pós-

teste, quando apropriado. Caso contrário, foi aplicado o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis. O nível de significância estabelecido foi de 5%. Os resultados 

apresentados são representativos pelo menos dois experimentos distintos, com 

ensaios realizados em quintuplicata.   
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Culturas primárias osteogênicas derivadas de calvária de ratos 

 

4.1.1 Experimento 1 

 Para o Experimento 1, os grupos foram definidos como Controle, MTA e 

CAC+, como descrito no item 3.1.1 de Material e Métodos. 

 

Dissolução dos elementos cálcio, alumínio e fósforo 

 Após 48 h de exposição, o meio exposto ao CAC+ exibiu as maiores 

concentrações de cálcio e alumínio e as menores de fósforo, quando comparadas às 

dos demais grupos (Kruskal-Wallis, p = 0,007, p = 0,015 e p < 0,001; 

respectivamente). O meio exposto ao MTA mostrou aumento de cálcio e redução de 

fósforo quando comparado ao Controle (p = 0,007 e p < 0,001; Figura 1). 
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Figura 1. Concentração (em ppm) dos 

elementos cálcio (A), alumínio (B) e fósforo (C) 

nos meios de cultura Controle e expostos, por 

48 h, a amostras de MTA ou CAC+. Valores 

apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Apoptose celular 

 Após 24 h, culturas osteogênicas expostas a ambos os cimentos exibiram 

aumento expressivo da proporção de células apoptose em relação ao Controle, com 

os maiores valores para o grupo MTA (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 2, Tabela 1). 

 



 69 

 

Figura 2. Apoptose celular em culturas de células osteogênicas crescidas sobre 

Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou CAC+ por 24 h. Valores 

apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Morfologia celular 

 Após 24 h, as células estavam aderidas e espraiadas em todos os grupos, 

exibindo morfologia poligonal em sua maioria e fibras de estresse do citoesqueleto 

de actina distribuídas por todo o citoplasma e estendendo-se até os limites celulares 

(Figura 3A-C). Aspectos morfológicos semelhantes foram observados aos 3 dias 

(Figura 3D-F), com tendência à redução da densidade celular na área central das 

lamínulas para os grupos MTA e CAC+. Aos 7 dias, células do grupo Controle 

arranjavam-se em multicamadas (Figura 3G), enquanto que nos grupos de 

materiais, especialmente para o MTA, notava-se região central destituída de células 

(Figura 3, asteriscos em H e I). Essas áreas localizavam-se no centro das lamínulas 

e coincidiam com a região de maior proximidade com as amostras dos materiais, 

posicionadas sobre as membranas de Transwell®. 
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Figura 3. Epifluorescência em 1 (A-C), 3 (D-F) e 7 dias (G-I) de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® (A, D, G) e expostas a amostras de MTA (B, E, H) ou CAC+ (C, F, I). 

Citoesqueleto de actina marcado em verde e, em azul, núcleos celulares. Asteriscos em H e I indicam 

área destituída de células, localizada no centro da lamínula e correspondente com região de maior 

proximidade com as amostras dos cimentos. Barra de escala = 50 µm (A-C), 100 µm (D-F) e 200 µm 

(G-I). 

 

Viabilidade e proliferação celulares e número total de células 

 Os resultados do ensaio MTT revelaram aumento da viabilidade celular com a 

progressão da cultura (ANOVA Two Way, p < 0,05; Figura 4). Foram observadas 

diferenças significantes entre os grupos, sendo que em 1 e 7 dias, Controle > CAC+ 

> MTA (p < 0,05). Particularmente aos 3 dias, os valores de viabilidade observados 

em culturas expostas ao MTA e CAC+ eram semelhantes entre si e inferiores aos do 

Controle (ANOVA Two Way, p < 0,05; Figura 4, Tabela 1). 



 71 

 

Figura 4. Viabilidade celular em 1, 3 e 7 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou CAC+. Valores 

apresentados como média ± desvio padrão. 

 

 Aos 3 dias, a proporção de células em proliferação, marcadas pelo antígeno 

nuclear Ki-67, foi menor para o MTA quando comparado ao CAC+ e ao Controle 

(Kruskal-Wallis, p < 0,05) e semelhante entre CAC+ e Controle (Figura 5, Tabela 1). 

 

 
Figura 5. Índice de proliferação celular aos 3 dias de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou 

CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
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 Aos 7 dias, não se observaram diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos em relação ao número total de células (Kruskal-Wallis, p > 0,05; Figura 6, 

Tabela 1), apesar de haver uma tendência à redução da população celular em 

culturas expostas ao MTA. 

 

Figura 6. Número total de células aos 7 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou CAC+. Valores 

apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Expressão de genes relacionados à diferenciação osteoblástica 

 A expressão de Runx2 variou entre as culturas dos diferentes grupos em 

todos os períodos. Aos 4 dias, maior expressão de Runx2 era observada em 

culturas Controle, enquanto que de 7 a 12 dias, era maior naquelas expostas aos 

materiais, sendo mais alta em 7 e 12 dias para o grupo CAC+ (Kruskal-Wallis, p < 

0,05; Figura 7A, Tabela 2). 

 Para os genes OSX, ALP, BSP e OC, em 4 e 7 dias os maiores níveis de 

expressão foram observados para as culturas Controle. As culturas expostas ao 

CAC+ mostraram maior expressão desses genes em 7, 10 e 12 dias quando 
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comparadas àquelas expostas ao MTA (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 7B-D, F, 

Tabela 2). 

 A expressão de OPN oscilou entre os grupos nos 4 períodos avaliados, sendo 

que de 7 a 12 dias menores valores eram detectados para as culturas expostas ao 

CAC+ em comparação àquelas expostas ao MTA. O pico de expressão de OPN foi 

observado em culturas Controle em 12 dias (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 7E, 

Tabela 2). 

 

Figura 7. Expressão relativa de RNAm para os genes Runx2 (A), OSX (B), ALP (C), BSP (D), OPN 

(D) e OC (E) aos 4, 7, 10 e 12 dias de culturas de células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® 

e expostas a amostras de MTA ou CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
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Atividade de ALP 

 Aos 7 dias, observou-se marcação positiva para Fast red em todos os grupos. 

Contudo, as culturas expostas aos materiais exibiam ausência de marcação em área 

circular localizada no centro das lamínulas e mais próxima aos cimentos, o que era 

mais evidente para o MTA (Figura 8). Apesar disso, não houve diferenças na 

proporção de áreas positivas para Fast red entre os grupos (Kruskal-Wallis, p > 0,05; 

Figura 9, Tabela 1). 

 

 

Figura 8. Aspectos macroscópicos da marcação por Fast red 

aos 7 dias de culturas de células osteogênicas crescidas sobre 

Thermanox® (A) e expostas a amostras de MTA (B) ou CAC+ 

(C). Barra de escala = 3 mm. 

 

 

Figura 9. Proporção de áreas Fast red–positivas aos 7 dias de culturas de 

células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas ao MTA ou 

CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
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 A atividade de ALP foi afetada pelo período, sendo os valores de 10 dias 

superiores aos observados em 7 dias (ANOVA Two Way, p < 0,05). Não foram 

observadas diferenças para os valores de atividade de ALP nos grupos CAC+ e 

MTA aos 7 dias, sendo ambos inferiores aos observados no grupo Controle (p < 

0,05). Aos 10 dias, contudo, culturas expostas ao CAC+ exibiam maior atividade de 

ALP, sendo CAC+ > Controle > MTA (p < 0,05; Figura 10, Tabela 1). 

 

 
Figura 10. Atividade de ALP em 7 e 10 dias de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras 

de MTA ou CAC+. Valores apresentados como média ± desvio 

padrão. 

 

Imunolocalização de proteínas da matriz extracelular 

 Aos 7 dias, era mais abundante a marcação para FN em culturas expostas 

aos cimentos, particularmente para o CAC+ (Figura 11A-C). Nesse grupo, a 

marcação era predominantemente difusa, enquanto que no Controle e MTA estava 

restrita a regiões de maior densidade celular (Figura 11C, compare com A e B). 

 Em geral, as marcações para BSP e OPN nas culturas expostas ao MTA e 

CAC+ concentravam-se, predominantemente, em áreas periféricas das lamínulas de 

Thermanox® (Figura 11D-I). 
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 A marcação para BSP nas culturas Controle e expostas ao MTA e CAC+ era, 

predominantemente, citoplasmática, em região perinuclear, em áreas de 

multicamadas celulares (Figura 11D-F), de formação posterior de nódulos de matriz 

mineralizada. Nas culturas expostas ao MTA notava-se a menor quantidade de 

formações de multicamadas (Figura 11E). 

 A marcação para OPN era predominantemente citoplasmática, perinuclear, e 

mais evidente nas culturas expostas ao CAC+ e MTA, quando comparadas às 

culturas Controle em 7 dias (Figura 11G, compare com H e I). 

 

 

Figura 11. Epifluorescência aos 7 dias de culturas de células osteogênicas crescidas sobre 

Thermanox® (Controle; A, D, G) e expostas a amostras de MTA (B, E, H) ou CAC+ (C, F, I). 

Fluorescência vermelha indica imunolocalização de FN (A-C) ou BSP (D-F). Imunomarcação para 

OPN em fluorescência verde (G-I). Citoesqueleto de actina marcado em cinza (D-F) e núcleos 

celulares em fluorescência azul (A-I). Barra de escala = 100 µm. 
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 Aos 10 dias, as culturas dos diferentes grupos exibiram maior expressão de 

BSP associada a um aumento das áreas de multicamadas celulares, particularmente 

observadas nos grupos Controle e CAC+ (Figura 12A-C). Nesse período, o padrão 

de marcação para OPN foi semelhante ao observado para BSP (Figura 12D-F). Aos 

14 dias, foram observados nódulos de matriz mineralizada, corados por ARS, nas 

culturas Controle e expostas aos cimentos (Figura 12G-I, marcação em vermelho ou 

laranja, pela sobreposição vermelho/verde), sendo que as células associadas aos 

nódulos eram também positivas para BSP (Figura 12G-I). 

 

 

Figura 12. Epifluorescência em 10 (A-F) e 14 dias (G-I) de culturas de células osteogênicas derivadas 

de calvária de ratos, crescidas sobre Thermanox® (Controle; A, D, G) e expostas a amostras de MTA 

(B, E, H) ou CAC+ (C, F, I). Fluorescência vermelha indica imunolocalização de BSP (A-C) ou 

marcação por ARS (G-I). Em verde, OPN (D-F) ou BSP (G-I). Núcleos celulares em azul. Barra de 

escala = 200 µm. 
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Formação de matriz mineralizada 

 Os aspectos macroscópicos da marcação por ARS revelaram área central 

destituída de nódulos de mineralização para MTA e CAC+ (Figura 13B e C). O 

padrão de marcação por ARS para Controle e CAC+ foi predominantemente nodular, 

enquanto que para MTA observava-se, adicionalmente, marcação difusa não 

associada aos nódulos (Figura 13A e C, compare com B). 

 

Figura 13. Aspectos macroscópicos da marcação por ARS 

aos 14 dias de culturas de células osteogênicas crescidas 

sobre Thermanox® (A) e expostas a amostras de MTA (B) ou 

CAC+ (C). Barra de escala = 3 mm. 

 

 Aos 14 dias, a quantificação de ARS revelou maior formação de matriz 

mineralizada no grupo Controle (ANOVA One Way, p < 0,05), não havendo 

diferenças significantes entre MTA e CAC+ (p > 0,05; Figura 14, Tabela 1). 

 
Figura 14. Quantificação de ARS aos 14 dias de culturas de 

células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas a 

amostras de MTA ou CAC+. Valores apresentados como média 

± desvio padrão. 
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Tabela 1. Comparações múltiplas entre as amostras, pós-teste de Student-

Newman-Keuls (para os parâmetros apoptose celular, índice de proliferação, 
número total de células e atividade de ALP in situ) ou Hölm-Sidak (para os 
parâmetros viabilidade celular, atividade de ALP e mineralização) 

 

S: significante 

NS: não significante 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos nos testes de Kruskal-

Wallis (para os parâmetros apoptose celular, índice de proliferação, número 

total de células e atividade de ALP in situ) ou ANOVA (para os parâmetros 

viabilidade celular, atividade de ALP e mineralização). 

 

Tabela 2. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-

teste de Student-Neuman-Keuls 

 

S: significante 

NS: não significante 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis.   

Valores 

de p

Controle x CAC+ Controle x MTA MTA x CAC+

Apoptose 

celular
1 S S S < 0,001

1 S S S < 0,05

3 S S NS < 0,05

7 S S S < 0,05

Índice de 

proliferação
3 NS S S 0,011

Número de 

células
7 NS NS NS 0,134

Atividade ALP  

in situ
7 NS NS NS 0,370

7 S S NS < 0,05

10 S S S < 0,05

Mineralização 14 S S NS < 0,05

Atividade de 

ALP

Viabilidade 

celular

Comparações
Parâmetro

Período 

(dias)

Controle x CAC+ Controle X MTA MTA x CAC+

4 S S NS 0,005

7 S S S 0,002

10 S S S 0,002

12 S S S 0,002

4 S S S 0,002

7 S S S 0,002

10 S S S 0,002

12 S S S 0,002

4 S S NS 0,006

7 S S S 0,002

10 S S S 0,002

12 S S S 0,002

4 S S S 0,002

7 S S S 0,002

10 S S S 0,002

12 S S S 0,002

4 S S NS 0,009

7 S S S 0,002

10 S NS S 0,005

12 S S S 0,002

4 S NS S 0,007

7 S S S 0,002

10 S S S 0,002

12 S S S 0,002

ALP

BSP

OPN

OC

OSX

Gene
Período 

(dias)

Comparações Valores 

de p

Runx2
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4.1.2 Experimento 2 

 Para o Experimento 2, os grupos foram definidos como Controle, MTA (2-5 

dias), CAC+ (2-5 dias), MTA (7-10 dias) e CAC+ (7-10 dias), como descrito no item 

3.1.2 de Material e Métodos. 

 

Apoptose e viabilidade celulares e número total de células 

 Aos 10 dias, uma maior porcentagem de células apoptóticas foi observada no 

grupo CAC+ (2-5 dias) em relação aos demais grupos (Kruskal-Wallis, p < 0,05, 

Figura 15, Tabela 3), não sendo significantes as demais comparações (p > 0,05). 

 

Figura 15. Apoptose celular aos 10 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou CAC+ em diferentes 

períodos da cultura. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

 Neste mesmo tempo, culturas Controle e expostas ao CAC+ nos diferentes 

períodos exibiam os maiores valores de viabilidade celular, seguidos por MTA (2-5 

dias) e MTA (7-10 dias) (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 16, Tabela 3). 
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Figura 16. Viabilidade celular aos 10 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a MTA ou CAC+ em diferentes períodos da 

cultura. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

 Em relação ao número total de células, aos 10 dias, culturas expostas ao 

MTA (7-10 dias) exibiam os menores valores quando comparadas às dos demais 

grupos (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 17), não havendo diferenças significantes 

para as demais comparações (Tabela 3). 

 

Figura 17. Número total de células aos 10 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a MTA ou CAC+ em diferentes períodos da 

cultura. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
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Expressão de genes relacionados à diferenciação osteoblástica 

 Aos 10 dias, para a maioria dos genes avaliados, com exceção para OPN, os 

maiores valores de expressão foram observados para o grupo CAC+ (2-5 dias), 

seguido por MTA (2-5 dias) e CAC+ (7-10 dias), sendo os menores valores 

observados nos grupos Controle e MTA (7-10 dias). Para OPN, maior expressão foi 

obtida em culturas expostas ao MTA (p < 0,05; Figura 18, Tabela 4). 

 

Figura 18. Expressão relativa de RNAm para os genes Runx2, OSX, ALP, BSP, OPN e OC aos 10 

dias de culturas de células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA 

ou CAC+ em diferentes períodos da cultura. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Atividade de ALP 

 Aos 10 dias, apenas as culturas em que a exposição aos cimentos ocorreu 

entre 2-5 dias exibiam ausência de marcação para Fast red em área central do 

substrato (Figura 19B e C). Nos demais grupos, a atividade de ALP foi uniforme, 

sendo mais intensa nos grupos expostos entre 7 e 10 dias, em especial o MTA, 

quando comparados ao Controle (Figura 19D e E, compare com A).  
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Figura 19. Aspectos macroscópicos da marcação por Fast red aos 10 dias de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre Thermanox® (A) e expostas a amostras de MTA (B e D) ou CAC+ (C e 

E) em diferentes períodos da cultura. Barra de escala = 3 mm. 

 

 A quantificação das áreas Fast red-positivas revelou maior atividade de ALP 

in situ em culturas crescidas na presença de MTA (7-10 dias), CAC+ (7-10 dias) e 

CAC+ (2-5 dias), quando comparadas a culturas Controle e MTA (2-5 dias) (Kruskal-

Wallis, p < 0,05; Figura 20, Tabela 3). 

 

 

Figura 20. Proporção de áreas Fast red-positivas aos 10 dias de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou CAC+ em 

diferentes períodos da cultura. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
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 Bioquimicamente, o grupo MTA (7-10 dias) exibia os maiores valores de 

atividade de ALP (Kruskal-Wallis, p > 0,05), seguido pelos grupos CAC+ (7-10 dias) 

e Controle, com valores semelhantes entre si (p > 0,05). A menor atividade de ALP 

foi observada para CAC+ (2-5 dias) e MTA (2-5 dias) (p < 0,05, Figura 21, Tabela 3). 

 

Figura 21. Atividade de ALP aos 10 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a MTA ou CAC+ em diferentes períodos da 

cultura. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Imunolocalização de sialoproteína óssea e formação de matriz mineralizada 

 Aos 10 dias, a expressão de BSP foi observada em culturas Controle e 

expostas aos diferentes grupos de MTA e CAC+ (Figura 22 A, C, E, G e I). A 

marcação ocorria, predominantemente, em áreas de multicamadas celulares, sendo 

mais extensa e evidente em culturas Controle e expostas ao CAC+ em diferentes 

períodos (Figura 22A, E e I, compare com C e G). Entre os grupos MTA, observou-

se maior expressão de BSP em culturas expostas no período 2-5 dias (Figura 22C, 

compare com G). Aos 14 dias, foram observadas formações nodulares bem 

definidas em todos os grupos (Figura 22B, D, F, H e J), embora a dupla marcação 

ARS/BSP fosse presente apenas em culturas Controle, CAC+ (2-5 dias) e MTA (7-
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10 dias) (Figura 22B, F, e H). Culturas expostas ao CAC+ (7-10 dias) apresentavam 

apenas marcação para BSP (Figura 22J). Não foi observada a marcação para BSP 

ou ARS em culturas expostas ao MTA (2-5 dias) (Figura 22D). 

 

Figura 22. Epifluorescência aos 10 (A, C, E, G, I) e 14 dias (B, D, F, H, J) de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre Thermanox® (A-B) e expostas a amostras de MTA (C, D, G, H) ou 

CAC+ (E, F, I, J) pelo período de 2-5 dias (C-F) ou de 7-10 dias (G-J). Fluorescência vermelha indica 

imunolocalização de BSP (A, C, E, G, I) ou marcação para ARS (B, D, F, H, J). Fluorescência verde 

indica imunolocalização de BSP (B, D, F, H, J). A cor amarela indica sobreposição de BSP com ARS. 

Núcleos celulares em azul. Barra de escala = 400 µm (A, C, E, G, I) ou 200 µm (B, D, F, H, J). 
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 Macroscopicamente, a marcação por ARS revelou área central destituída de 

nódulos de mineralização em culturas expostas a MTA e CAC+, independentemente 

do período de exposição (Figura 23B-E). Enquanto o padrão tipicamente nodular era 

observado em culturas Controle e expostas ao CAC+ (Figura 23A, C e E), uma 

marcação difusa de ARS, aparentemente não vinculada a formações nodulares, 

estava presente em ambos os grupos MTA (Figura 23B e D). 

 

Figura 23. Aspectos macroscópicos da marcação por ARS aos 14 dias de culturas de 

células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® (A) e expostas a amostras de MTA ou 

CAC+ em diferentes períodos (B-E). Barra de escala = 3 mm. 

 

 A quantificação de ARS mostrou maior formação de matriz mineralizada no 

Controle, seguido por CAC+ (2-5 dias) e MTA (7-10 dias), com valores semelhantes 

entre si (Kruskal-Wallis, p < 0,05). Culturas expostas ao MTA (2-5 dias) e CAC+ (7-

10 dias) apresentavam os menores valores de ARS (p < 0,05; Figura 24, Tabela 3). 

 

Figura 24. Quantificação de ARS aos 14 dias de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou 

CAC+ em diferentes períodos da cultura. Valores apresentados como média ± 

desvio padrão. 
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Tabela 3. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-teste de Student-Newman-Keuls 

 

S: significante 

NS: não significante 

- : teste não realizado 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 4. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-teste de Student-

Newman-Keuls 

 

S: significante 

NS: não significante 

- : teste não realizado 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis. 

10 dias 10 dias 10 dias 10 dias 10 dias 14 dias

Controle x MTA (2-5 dias) S NS S - - S

Controle x CAC+ (2-5 dias) NS S S NS S S

CAC+ (2-5 dias) x MTA (2-5 dias) S S NS - S S

Controle x MTA (7-10 dias) S S S S - S

Controle x CAC+ (7-10dias) - S NS - - S

MTA (2-5 dias) x MTA (7-10 dias) S S S S NS S

CAC+ (2-5 dias) x CAC+ (7-10 dias) - - S - S S

CAC+ (2-5 dias) x MTA (7-10 dias) S NS S S S NS

CAC+ (7-10 dias) x MTA (2-5 dias) S S S - - NS

CAC+ (7-10 dias) x MTA (7-10 dias) S - S S - S

Valor de p 0,012 0,013 0,004 0,003 0,036 < 0,001

Comparações

Viabilidade 

celular

Atividade 

ALP in situ

Atividade 

ALP

Número 

de 

células

Apoptose 

celular
Mineralização

Comparações Runx2 OSX ALP BSP OPN OC

Controle x MTA (2-5 dias) S NS - S S S

Controle x CAC+ (2-5 dias) S S S S S S

CAC+ (2-5 dias) x MTA (2-5 dias) S S S S S S

Controle x MTA (7-10 dias) S - - S S NS

Controle x CAC+ (7-10dias) S - - S S NS

MTA (2-5 dias) x MTA (7-10 dias) S - NS S S S

CAC+ (2-5 dias) x CAC+ (7-10 dias) NS S S NS NS S

CAC+ (2-5 dias) x MTA (7-10 dias) S S S S S S

CAC+ (7-10 dias) x MTA (2-5 dias) NS - - S S S

CAC+ (7-10 dias) x MTA (7-10 dias) S - - S S NS

Valor de p 0,001 0,003 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001
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4.1.3 Experimento 3 

 Para o Experimento 3, foram definidos os grupos Controle, CAC+, CAC+Ca, 

CAC+Bi e CAC+CaBi, como descritos no item 3.1.3 de Material e Métodos. 

 Por ICP-OES, observou-se maior concentração de cálcio e alumínio nos 

meios de cultura expostos às amostras de CAC+ em comparação ao Controle, 

sendo, para o cálcio, CAC+CaBi > CAC+Ca > CAC+ > CAC+Bi > Controle (Kruskal-

Wallis, p = 0,001; Figura 25A) e, para o alumínio, CAC+Ca > CAC+CaBi > CAC+ > 

CAC+Bi > Controle (p < 0,001; Figura 25B). Redução significativa de fósforo foi 

observada nos meios expostos às amostras de CAC+ em comparação ao Controle, 

sendo Controle > CAC+Bi > CAC+ > CAC+CaBi > CAC+Ca (p = 0,001; Figura 25C). 

 

Figura 25. Concentração (em ppm) dos elementos cálcio (A), alumínio (B) e 

fósforo (C) presente no meio de cultura Controle e exposto, por 48 h, a 

preparações de CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
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Apoptose Celular 

 Após 24 h, foi observada maior proporção de células apoptóticas para 

culturas expostas a amostras de CAC+Ca e CAC+Bi, seguidas por CAC+CaBi, 

CAC+ e Controle (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 26, Tabela 5). 

 
Figura 26. Apoptose celular em culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a diferentes preparações de 

CAC+ por 24 h. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Morfologia celular 

 Em 1 dia, foram observadas células aderidas e espraiadas em todos os 

grupos (Figura 27A-E), com menor espraiamento para CAC+Ca e CAC+CaBi (Figura 

27C e E). Em 3 dias, áreas de confluência celular ocorriam em todos os grupos 

(Figura 27F-J); contudo, culturas expostas às formulações de CAC+ exibiam menor 

densidade celular nas regiões centrais do substrato, mais evidente em CAC+, 

CAC+Bi e CAC+CaBi (Figura 27G, I e J). Aos 7 dias, culturas Controle, CAC+Ca e 

CAC+CaBi exibiam regiões de multicamadas celulares distribuídas uniformemente 

pelo substrato (Figura 27K, M e O), enquanto que para CAC+ e CAC+Bi, essas 

regiões concentravam-se perifericamente, com poucas células no centro da 

lamínulas, especialmente para CAC+Bi (Figura 27L e N). 
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Figura 27. Epifluorescência em 1 (A-E), 3 (F-J) e 7 dias (K-O) de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® (A, F, K) e expostas a amostras de CAC+ (B, G, L), CAC+Ca (C, H, M), 

CA+Bi (D, I, N) ou CAC+CaBi (E, J, O). Fluorescência verde indica marcação para o citoesqueleto de 

actina e, azul, núcleos celulares. Barra de escala = 100 µm (A-D), 200 µm (F-J) e 800 µm (K-O). 

 

Viabilidade celular 

 Em 1 dia, os maiores valores de viabilidade celular foram observados para o 

grupo Controle, seguido por CAC+Ca e CAC+CaBi (Kruskal-Wallis, p < 0,05), que 

exibiam valores similares entre si (p > 0,05); CAC+ e CAC+Bi apresentaram as 

menores viabilidades celulares (p < 0,05). Em 3 dias, culturas expostas às diferentes 

composições de CAC+ exibiram viabilidade inferior ao Controle (p < 0,05). Entre os 

grupos de CAC+, não foi observada diferença para os valores obtidos nos grupos 
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CAC+, CAC+Ca e CAC+CaBi, sendo todos superiores ao CAC+Bi (p < 0,05). Em 7 

dias, CAC+Bi manteve a menor viabilidade celular em relação aos demais grupos (p 

< 0,05), não havendo diferenças para as demais comparações (Figura 28, Tabela 5). 

 

Figura 28. Viabilidade celular em 1, 3 e 7 dias de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas a preparações de CAC+. 

Valores em média ± desvio padrão. 

 

Atividade de ALP 

 Em 7 dias, a marcação por Fast red mostrou que tanto as culturas Controle 

quanto aquelas expostas às preparações de CAC+ exibiam atividade de ALP in situ 

(Figura 29A-E). Contudo, enquanto que no Controle as áreas Fast red-positivas era 

distribuídas uniformemente, em culturas expostas aos cimentos notava-se região 

central destituída de marcação, coincidindo com a maior proximidade das amostras, 

o que era mais evidente para CAC+ e CAC+Bi (Figura 29, compare A com B-E). 

 
Figura 29. Aspectos macroscópicos da marcação por Fast red aos 7 dias de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre Thermanox® (A) e expostas a preparações de CAC+ (B-E). Barra de 

escala = 3 mm. 
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 A quantificação das áreas positivas para Fast red mostrou diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos, com os valores de CAC+Ca 

superiores aos dos demais grupos (Kruskal-Wallis, p > 0,05; Figura 30, Tabela 5). 

 
Figura 30. Proporção de áreas Fast red-positivas aos 7 dias de 

culturas de células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e 

expostas a preparações de CAC+. Valores apresentados como média 

± desvio padrão. 

 
 Aos 10 dias, bioquimicamente, a atividade de ALP foi maior em culturas 

Controle e naquelas expostas ao CAC+CaBi (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 31), 

seguidas por CAC+ e CAC+Ca, com valores semelhantes entre si (p > 0,05). A 

menor atividade de ALP foi observada para culturas expostas ao CAC+Bi (Tabela 5). 

 
Figura 31. Atividade de ALP aos 10 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a preparações de CAC+. Valores 

apresentados como média ± desvio padrão. 
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Expressão de genes relacionados à diferenciação osteoblástica 

 As diferentes preparações de CAC+ afetaram, significativamente, a expressão 

de marcadores osteoblásticos em 7 e 10 dias (Kruskal-Wallis; Figura 32, Tabela 6), 

destacando-se a redução na expressão de Runx2 e ALP em comparação ao 

Controle. Nas comparações entre as preparações de CAC+, notaram-se, em 7 dias, 

aumento na expressão de Runx2, ALP e BSP nas culturas expostas ao CAC+Ca e 

CAC+CaBi, e redução na expressão OSX, BSP e OC nas culturas expostas ao 

CAC+Bi em relação ao CAC+. Em 10 dias, a variação na expressão dos diferentes 

genes foi ainda maior na comparação entre as culturas, não sendo possível detectar 

um padrão comum a grupos de genes. 

 

Figura 32. Expressão relativa de RNAm para Runx2 (A), OSX (B), ALP (C), BSP 

(D), OPN (E) e OC (F) aos 7 e 10 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a preparações de CAC+. Valores 

apresentados como média ± desvio padrão. 
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Expressão de proteínas da matriz extracelular e formação de matriz mineralizada 

 Aos 7 dias, células expostas às diferentes preparações de CAC+ exibiam 

marcação para BSP, com áreas mais extensas para Controle e CAC+CaBi (Figura 

33A, D, G, J e M). Aos 10 dias, embora culturas dos diferentes grupos 

apresentassem áreas positivas para OPN, notou-se marcação mais intensa para 

Controle, CAC+ e CAC+Ca (Figura 33B, E, H, K e N). Aos 14 dias, culturas Controle 

e expostas às diferentes preparações de CAC+ exibiam nódulos de mineralização 

marcados por ARS e BSP-positivos (Figura 33C, F, I, L e O). 

 

Figura 33. Epifluorescência aos 7 (A, D, G, J, M), 10 (B, E, H, K, N) e 14 

dias (C, F, I, L, O) de culturas de células osteogênicas crescidas sobre 

Thermanox® (A-C) e expostas a preparações de CAC+ (D-O). 

Fluorescência verde indica BSP em 7 e 14 dias, vermelha, OPN em 10 

dias ou ARS em 14 dias, e azul, núcleos celulares. Barra de escala = 200 

µm. 
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 Formações nodulares ARS-positivas ocorreram em todos os grupos aos 14 

dias (Figura 34). Em culturas expostas às preparações de CAC+, essas formações 

estavam localizadas predominantemente na periferia das lamínulas e eram mais 

abundantes nos grupos CAC+Ca e CAC+CaBi (Figura 34B-E). 

 

Figura 34. Aspectos macroscópicos da marcação por ARS aos 14 dias de culturas de 

células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® (A) e expostas a preparações de CAC+ 

(B-E). Barra de escala = 3 mm. 

 

 Aos 14 dias, culturas Controle e expostas a CAC+Ca e CAC+CaBi exibiam 

valores de ARS semelhantes entre si e superiores àquelas expostas a CAC+ e 

CAC+Bi (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 35, Tabela 5). 

 
Figura 35. Quantificação de ARS aos 14 dias de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre lamínulas de Thermanox® e expostas a diferentes preparações de 

CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Controle CAC+ CAC+Ca CAC+Bi CAC+CaBi

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 (
4
0
5
 n

m
)

Grupos experimentais

Mineralização



 96 

Tabela 5. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-teste de Student-Newman-Keuls 

 

S: significante 

NS: não significante 

- : teste não realizado 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 6. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-teste de Student-Newman-Keuls 

 

S: significante 

NS: não significante 

- : teste não realizado 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis. 

1 dia 1 dia 3 dias 7 dias 7 dias 10 dias 14 dias

Controle x CAC+ S S S - - S S

Controle x CAC+Ca S S S NS S S -

Controle x CAC+Bi S S S S - S S

Controle x CAC+CaBi S S S - NS NS -

CAC+ x CAC+Ca S S - - S NS S

CAC+ x CAC+Bi S NS S S - S NS

CAC+ x CAC+CaBi S S NS - - S S

CAC+Ca x CAC+Bi NS S S S S S S

CAC+Ca x CAC+CaBi S NS - - S S NS

CAC+Bi x CAC+CaBi S S S S - S S

Valor de p 0,001 < 0,001 < 0,001 0,003 0,013 < 0,001 0,005

Comparações

Atividade 

ALP in situ

Apoptose 

celular
Viabilidade Celular

Atividade 

ALP
Mineralização

7 dias 10 dias 7 dias 10 dias 7 dias 10 dias 7 dias 10 dias 7 dias 10 dias 7 dias 10 dias

Controle x CAC+ S S - S S S S - S S S NS

Controle x CAC+Ca S S - S NS S NS S S S S S

Controle x CAC+Bi S S S NS S S S S S S S S

Controle x CAC+CaBi S S NS S - S S NS S S NS S

CAC+ x CAC+Ca S NS - NS S NS S S S S S S

CAC+ x CAC+Bi NS - S S NS S S S S S S S

CAC+ x CAC+CaBi NS S - - S - S - S S S S

CAC+Ca x CAC+Bi S - S S S S S NS S S S S

CAC+Ca x CAC+CaBi S S - - - - S S S S S NS

CAC+Bi x CAC+CaBi NS S S S S S S S S S S S

Valor de p 0,002 0,006 0,01 0,014 0,002 < 0,001 < 0,001 0,006 < 0.001 < 0,001 < 0,001 0,008

OPN OC
Comparações

Runx2 OSX ALP BSP
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4.2 Cultura de células indiferenciadas da polpa dental de camundongos 

 

4.2.1 Experimento 4 

Para o Experimento 4, foram definidos os grupos Controle, MTA e CAC+, 

como descritos no item 3.1.4 de Material e Métodos. 

 

Apoptose celular 

 Após 24 h de exposição, não houve diferenças entre grupos para a proporção 

de células em apoptose (Kruskal-Wallis, p > 0,05; Figura 36, Tabela 7). 

 
Figura 36. Apoptose celular em culturas de células indiferenciadas da 

polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou 

CAC+ por 24 h. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Morfologia celular 

 Em 1 dia, foram observadas células aderidas e espraiadas em todos os 

grupos. Enquanto que no Controle as células eram arredondadas e bem espraiadas, 

nos grupos de cimentos, e em especial para o CAC+, as células exibiam morfologia 

poligonal e/ou alongada e um menor espraiamento (Figura 37A-C). Aos 3 dias, as 

células organizavam-se em agregados distribuídos pelo substrato, persistindo, nos 

grupos de cimentos, um menor espraiamento celular e o fenótipo fusiforme (Figura 
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37D-F). Aos 7 dias, notavam-se áreas de multicamadas celulares e de confluência, 

especialmente para CAC+ (Figura 37G-I). Aspectos morfológicos semelhantes foram 

observados aos 10 dias, com aumento das áreas de multicamadas celulares (Figura 

37J-L). Aos 14 dias, culturas Controle exibiam formações irregulares extensas BSP-

positivas, fracamente coradas por ARS (Figura 37M), enquanto que naquelas 

expostas aos cimentos, a marcação para BSP era menos evidente, concentrada na 

periferia da lamínula (Figura 37N e O). Apenas para o MTA foi observada área 

central intensamente corada por ARS (Figura 37N). 

 
Figura 37. Epifluorescência em 1 (A-C), 3 (D-F), 7 (G-I), 10 (J- L) e 14 dias (M-O) de 

culturas de células indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® (A, D, G, 

J, M) e expostas a MTA (B, E, H, K, N) ou CAC+ (C, F, I, L, O). Fluorescência verde 

para actina (A-L) ou BSP (M-O), vermelha para ARS (M-O) e azul para núcleos 

celulares. Barra de escala = 50 µm (A-C), 100 µm (D-F), 800 µm (G-I) ou 400 (J-O). 
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Viabilidade celular 

 Em 1 dia, foram observados menores valores de viabilidade celular em 

culturas expostas ao MTA e CAC+ quando comparadas ao Controle (Kruskal-Wallis, 

p < 0,05). Em 3 dias, culturas expostas ao CAC+ exibiam maior viabilidade celular 

em relação aos demais grupos (p < 0,05). Em 7 dias, os maiores valores de 

viabilidade celular foram obtidos para o MTA, seguido do Controle e CAC+ (p < 

0,05). Não houve diferenças significantes entre os grupos para os valores de 

viabilidade celular em 10 dias (p > 0,05; Figura 38, Tabela 7).  

 

Figura 38. Viabilidade celular em 1, 3, 7 e 10 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a MTA 

ou CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Expressão de genes relacionados à diferenciação celular 

 Aos 7 dias, culturas dos diferentes grupos exibiam valores semelhantes de 

expressão de Runx2, OSX e ALP (Kruskal-Wallis, p > 0,05). Culturas expostas ao 

CAC+ apresentaram reduzida expressão de DMP-1 e BSP (p < 0,05; Figura 39, 

Tabela 8), enquanto que aquelas expostas ao MTA exibiram maior expressão de 
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DMP-1 em comparação ao Controle (p < 0,05); a expressão de BSP foi semelhante 

entre os grupos Controle e MTA (p > 0,05). 

 Em 10 dias, culturas expostas ao CAC+ exibiram os maiores níveis de 

expressão de OSX e BSP (p < 0,05) e os menores de Runx-2 e DMP-1 quando 

comparadas às dos demais grupos (p < 0,05). Culturas expostas ao MTA 

apresentaram menor expressão de Runx-2 e ALP e maior expressão de BSP em 

comparação ao Controle (p < 0,05), não sendo significantes as demais comparações 

(p > 0,05; Figura 39, Tabela 8). Não foi observada expressão de DSPP nos dois 

períodos avaliados. 

 

Figura 39. Expressão relativa de RNAm para os genes Runx2 (A), OSX (B), ALP (C), BSP 

(D) e DMP-1 (E) aos 7 e 10 dias de culturas de células indiferenciadas da polpa crescidas 

sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou CAC+. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão. 
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Atividade de ALP 

 Aos 7 dias, extensas áreas fortemente marcadas para a atividade de ALP in 

situ foram observadas tanto em culturas Controle quanto naquelas expostas a MTA 

ou CAC+ (Figura 40A-C). 

 

Figura 40. Aspectos macroscópicos da marcação por Fast red aos 

7 dias de culturas de células indiferenciadas da polpa crescidas 

sobre Thermanox® (A) e expostas a amostras de MTA (B) ou 

CAC+ (C). Barra de escala = 3 mm. 

 

 A quantificação de áreas Fast red-positivas não revelou diferenças para os 

valores observados para Controle, MTA e CAC+ (Kruskal-Wallis, p > 0,05; Figura 41, 

Tabela 7). 

 

Figura 41. Proporção de áreas Fast red-positivas aos 7 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA 

ou CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
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 Bioquimicamente, em 7 dias, uma maior atividade de ALP foi observada no 

grupo MTA, seguida por Controle e CAC+ (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 42, 

Tabela 7). Em 10 dias, culturas expostas ao CAC+ exibiam os maiores valores de 

atividade de ALP em comparação aos demais grupos (p < 0,05; Figura 42, Tabela 7). 

 

Figura 42. Atividade de ALP aos 7 e 10 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras 

de MTA ou CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Formação de matriz mineralizada 

 Aos 14 dias, observou-se, para o Controle, a formação de discretos nódulos 

de mineralização, ARS-positivos, distribuídos aleatoriamente por todo o substrato. 

Para as culturas expostas aos cimentos, essa marcação era mais evidente em áreas 

periféricas do substrato (Figura 43A-C). 

 
Figura 43. Aspectos macroscópicos da marcação por ARS aos 14 
dias de culturas de células indiferenciadas da polpa crescidas 
sobre Thermanox® (A) e expostas a amostras de MTA (B) ou 
CAC+ (C). Barra de escala = 3 mm. 
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 A quantificação de ARS revelou menor formação de matriz calcificada em 

culturas expostas a CAC+ em comparação aos demais grupos (Kruskal-Wallis, p = 

0,05). Não houve diferenças significantes para as demais comparações (p > 0,05; 

Figura 44, Tabela 7). 

 

Figura 44. Quantificação de ARS aos 14 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a MTA 

ou CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Tabela 7. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-teste de Student-Newmn-Keuls  

 

S: significante 

NS: não significante 

- : teste não realizado 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis. 
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Tabela 8. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-teste de Student-Newmn-Keuls 

 

S: significante  

NS: não significante 

- : teste não realizado 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis. 

Controle x CAC+ Controle X MTA MTA x CAC+

7 - - - 0,117

10 S S NS 0,003

7 - - - 0,071

10 S NS S < 0,001

7 - - - 0,128

10 NS S S < 0,001

7 S NS S 0,018

10 S S S < 0,001

7 S S S < 0,001

10 S NS S 0,004
DMP-1

Comparações Valores 

de p

Runx2

OSX

ALP

BSP

Gene
Período 

(dias)
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4.2.2 Experimento 5 

Para o Experimento 5, foram definidos os grupos Controle, CAC+, CAC+Ca, 

CAC+Bi e CAC+CaBi, como descritos no item 3.1.5 de Material e Métodos. 

 

Apoptose celular 

 Após 24 h de exposição às diferentes preparações de CAC+, foi verificada 

maior proporção de células em apoptose para Controle e CAC+CaBi, seguidos por 

CAC+ e CAC+Bi; os menores valores ocorreram para CAC+Ca (Kruskal-Wallis; p < 

0,05; Figura 45, Tabela 9). 

 

Figura 45. Apoptose celular em culturas de células indiferenciadas da 

polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a preparações de CAC+ 

por 24 h. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Morfologia celular 

 Em 1 dia, embora todos os grupos exibissem células aderidas e espraiadas, 

foram notados aspectos morfológicos distintos em culturas de células indiferenciadas 

da polpa (Figura 46A-E). Enquanto nas culturas Controle as células apresentavam-

se, predominantemente, mais espraiadas e com morfologia arredondada, as culturas 
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expostas aos diferentes grupos de CAC+ exibiam morfologia fusiforme/alongada 

(Figura 46A, compare com B-E). Aos 3 dias, culturas expostas ao CAC+, CAC+Bi e 

CAC+CaBi exibiam menor espraiamento celular e áreas de confluência (Figura 46F, 

compare com G, I e J). Aos 7 dias, foi observada confluência das culturas em todos 

os grupos, com formações de multicamadas celulares (Figura 46K-O). Em culturas 

expostas ao CAC+Ca e CAC+CaBi, a densidade celular era reduzida na região 

central do substrato (Figura 46M e O, canto inferior). Aos 14 dias, observava-se 

marcação mais extensa para BSP nos grupos Controle, CAC+Ca e CAC+CaBi, 

geralmente adjacentes a áreas de multicamadas, as quais eram ARS-positivas à 

observação macroscópica, mas destituídas de fluorescência (Figura 46P-T). 

 

Viabilidade celular 

 Em 1 dia, foram observados valores semelhantes de viabilidade celular para 

culturas Controle e aquelas crescidas na presença de amostras das diferentes 

preparações de CAC+ (Kruskal-Wallis, p > 0,05; Figura 47, Tabela 9). Aos 3 dias, os 

maiores valores de viabilidade foram observados para CAC+ e CAC+Ca, seguidos 

por CAC+Bi (p < 0,05); Controle e CAC+CaBi apresentavam valores semelhantes 

entre si e inferiores aos dos demais grupos (p < 0,05; Figura 47, Tabela 9). Aos 7 

dias, culturas expostas ao CAC+ exibiram a menor viabilidade (p < 0,05; Figura 47, 

Tabela 9). Aos 10 dias, o grupo CAC+CaBi apresentou os maiores valores de 

viabilidade (Kruskal-Wallis, p < 0,05), seguido por Controle e CAC+Bi, semelhantes 

entre si (p > 0,05); como em 7 dias, a menor viabilidade foi também observada para 

CAC+ (p < 0,05; Figura 47, Tabela 9). 
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Figura 46. Epifluorescência em 1 (A-E), 3 (F-J), 7 (K-O) e 14 dias (P-T) de culturas de 

células indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® (A, F, K, P) e expostas a 

CAC+ (B, G, L, Q), CAC+Ca (C, H, M, R), CA+Bi (D, I, N, S) ou CAC+CaBi (E, J, O, T). 

Fluorescência verde para actina (A-O) ou BSP (P-T) e azul para núcleos celulares. Barra 

de escala = 100 µm (A-E), 800 µm (F-O) ou 400 µm (P-T). 
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Figura 47. Viabilidade celular em 1, 3, 7 e 10 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a 

preparações de CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Atividade de ALP 

 Aos 7 dias, a marcação por Fast red revelou intensa atividade de ALP em 

todas as culturas avaliadas, especialmente naquelas expostas às diferentes 

preparações de CAC+. Nos grupos CAC+Ca e CAC+CaBi, era evidente uma área 

circular, geralmente central, destituída de atividade desta enzima (Figura 48D e F). 

 

Figura 48. Aspectos macroscópicos da marcação por Fast red aos 7 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® (A) e expostas a preparações de CAC+ (B-E). 

Barra de escala = 3 mm. 

 

 Apesar dos distintos padrões de marcação, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos para a proporção de áreas Fast red-

positivas em 7 dias (Kruskal-Wallis, p > 0,05; Figura 49, Tabela 9). 
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Figura 49. Proporção de áreas Fast red-positivas aos 7 dias de culturas de 

células indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a 

preparações de CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

 Aos 7 dias, bioquimicamente, culturas expostas ao CAC+Ca e CAC+CaBi 

exibiram maior atividade de ALP, seguidas por Controle e CAC+Bi (Kruskal-Wallis, p 

< 0,05), com os menores valores para CAC+ (p < 0,05). Aos 10 dias, a maior 

atividade de ALP foi observada para CAC+ e CAC+Ca, seguidos por CAC+Bi, 

Controle e CAC+CaBi (p < 0,05; Figura 50, Tabela 9). 

 
Figura 50. Atividade de ALP em 7 e 10 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a 

preparações de CAC+. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
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Expressão de genes relacionados a diferenciação odontoblástica 

 Aos 7 dias, para todos os genes avaliados, os menores valores de expressão 

foram obtidos para o CAC+ (Kruskal-Wallis, p < 0,05). Entre os demais grupos, maior 

expressão de Runx2 e BSP foi observada em culturas expostas ao CAC+CaBi e 

CAC+Bi, seguidos por Controle e CAC+Ca (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 51, 

Tabela 10). A expressão de OSX, ALP e DMP-1 variou pouco entre os grupos, 

sendo que apenas CAC+Ca exibiu menor expressão de ALP e CAC+Bi, de DMP-1 

(Kruskal-Wallis, p < 0,05). 

 Aos 10 dias, maior expressão de OSX e ALP foram observadas em culturas 

expostas ao CAC+, não havendo diferenças entre os demais grupos (Kruskal-Wallis, 

p < 0,05; Figura 51, Tabela 10). Os maiores níveis de Runx2 ocorriam em culturas 

Controle, enquanto que os de BSP, naquelas expostas ao CAC+ e CAC+Ca. Em 

relação ao Controle, a expressão de DMP-1 foi superior para CAC+CaBi e CAC+Ca, 

e inferior para CAC+ e CAC+Bi (Kruskal-Wallis, p < 0,05; Figura 51, Tabela 10). Não 

foi observada expressão de DSPP nos dois períodos avaliados. 
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Figura 51. Expressão relativa de RNAm para os genes Runx2 (A), OSX (B), ALP (C), BSP (D) e 

DMP-1 (E) aos 7 e 10 dias de culturas de células indiferenciadas da polpa crescidas sobre 

Thermanox® e expostas a preparações de CAC+. Valores apresentados como média ± desvio 

padrão. 

 

Formação de matriz mineralizada 

 Aos 14 dias, a marcação por ARS revelou a formação de discretos nódulos de 

mineralização distribuídos aleatoriamente por todo o substrato para todos os grupos, 

mais evidentes para Controle, CAC+Ca e CAC+CaBi (Figura 52A, C e E, compare 

com B e D). As culturas expostas a CAC+Ca e CAC+CaBi apresentavam área 

central destituída de marcação, enquanto que aquelas expostas a CAC+ e CAC+Bi 

mostravam fundo azulado uniforme (Figura 52B e D). 
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Figura 52. Aspectos macroscópicos da marcação por ARS aos 14 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® (A) e expostas a preparações de CAC+ (B-E). 

Barra de escala = 3 mm. 

 

 Aos 14 dias, culturas Controle e expostas a CAC+Ca e CAC+CaBi exibiam os 

maiores valores de extração de ARS, seguidas por CAC+Bi e por CAC+ (Kruskal-

Wallis, p < 0,05; Figura 53, Tabela 9). 

 

Figura 53. Quantificação de ARS aos 14 dias de culturas de células 

indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a 

preparações de CAC+. Valores apresentados como média ± desvio 

padrão. 
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Tabela 9. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-teste de Student-Newman-Keuls 

 
S: significância estatística 

NS: não significante 

- : teste não realizado 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis. 

 
 
Tabela 10. Comparações múltiplas entre as amostras pelo pós-teste de Student-Newman-
Keuls 

  

S: significante 

NS: não significante 

- : teste não realizado 

* Os valores de p indicados correspondem aos obtidos no teste de Kruskal-Wallis. 

 

  

1 dia 1 dia 3 dias 7 dias 10 dias 7 dias 7 dias 10 dias 14 dias

Controle x CAC+ S - S S S - S S S

Controle x CAC+Ca S - S - S - S S -

Controle x CAC+Bi S - S - NS - NS S S

Controle x CAC+CaBi NS - NS - S - S S NS

CAC+ x CAC+Ca S - NS S S - S NS S

CAC+ x CAC+Bi NS - S S S - S S S

CAC+ x CAC+CaBi S - S S S - S S S

CAC+Ca x CAC+Bi S - S - S - S S S

CAC+Ca x CAC+CaBi S - S NS S - NS S -

CAC+Bi x CAC+CaBi S - S - S - S S S

Valor de p 0,019 0,053 0,004 0,032 0,002 0,106 0,003 0,001 0,003

Comparações

Apoptose 

celular
Viabilidade Celular

Atividade 

ALP in situ
Mineralização

Atividade 

ALP

7 dias 10 dias 7 dias 10 dias 7 dias 10 dias 7 dias 10 dias 7 dias 10 dias

Controle x CAC+ S S S S S S S S S S

Controle x CAC+Ca S S - S S - NS S - S

Controle x CAC+Bi S S - S - - S S S S

Controle x CAC+CaBi S S - S - - S S NS S

CAC+ x CAC+Ca NS S S S NS S S NS S S

CAC+ x CAC+Bi S S S S S S S S S S

CAC+ x CAC+CaBi S S S S S S S S S S

CAC+Ca x CAC+Bi S - - - S - S S S S

CAC+Ca x CAC+CaBi S - NS - S NS S S - NS

CAC+Bi x CAC+CaBi NS NS - NS NS - NS NS S S

Valor de p 0,003 0,003 0,003 < 0,001 0,006 0,011 < 0,001< 0,001 0,001 < 0,001

Comparações
Runx2 OSX ALP BSP DMP-1
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5 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo mostrou diferentes aspectos da resposta biológica in vitro 

de células produtoras de matriz mineralizada a preparações de um novo cimento 

endodôntico à base de aluminato de cálcio. Em culturas de osteoblastos, apesar de 

a proximidade com as amostras de CAC+ e MTA resultar em morte celular, 

observaram-se, à distância, proliferação e viabilidade celulares e alteração na 

expressão de marcadores osteoblásticos, que precederam a mineralização da matriz 

extracelular. Na comparação entre CAC+ e MTA, aumentos na viabilidade celular, 

atividade de ALP e na expressão de marcadores de diferenciação foram observados 

em culturas expostas ao CAC+, o que não se reproduziu no mesmo padrão para 

células OD-21. Adicionalmente, demonstrou-se que os efeitos destes cimentos sobre 

parâmetros da osteogênese in vitro variaram de acordo com o período de exposição 

das culturas, sendo mais favoráveis durante sua fase proliferativa. Avaliando 

modificações de aditivos na formulação original do CAC+, o aumento no conteúdo 

de CaCl2 resultou em maior liberação de Ca2+, que correspondeu a maior 

diferenciação celular e formação de matriz mineralizada em culturas de osteoblastos 

e de células OD-21, e à redução de efeitos negativos da adição de óxido de bismuto 

sobre osteoblastos. 

 In vitro, os efeitos de cimentos endodônticos sobre a atividade celular têm 

sido estudados em queratinócitos (Oviir et al., 2006), fibroblastos gengivais (Bonson 

et al., 2004), macrófagos (Pereda et al., 2012), cementoblastos (Hakki et al., 2009), 

células osteoblásticas (Pérez et al., 2003; Perinpanayagam, 2009), odontoblastos e 

células mesenquimais indiferenciadas (Moghaddame-Jafari et al., 2005), presentes 

nos diferentes tecidos que potencialmente entram em contato com o material. Além 
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disso, aspectos diferenciais das respostas de tipos celulares específicos frente a um 

mesmo estímulo têm sido descritas na literatura (Richert et al., 2008; Teixeira et al., 

2009). Assim, para avaliar o impacto da exposição ao CAC+ sobre células ósseas, 

optou-se por um modelo de cultura primária de células osteogênicas, mais sensíveis 

do que linhagens celulares aos efeitos citotóxicos de cimentos endodônticos (Pérez 

et al., 2003) e cuja progressão resulta na formação de nódulos de matriz 

mineralizada semelhantes ao osso imaturo (Bellows et al., 1986; Nanci et al., 1996). 

Os efeitos do CAC+ foram também avaliados sobre células indiferenciadas da polpa 

dental, por representarem a população-alvo de procedimentos que visam ao reparo 

desse tecido. Neste caso, optou-se pela linhagem OD-21, de células mesenquimais 

indiferenciadas derivadas da papila dental de molares de camundongos, 

espontaneamente imortalizadas (Hanks et al., 1998) e capazes de promover a 

síntese e a mineralização da matriz extracelular in vitro (Musson et al., 2010; 

Semeghini et al., 2012; Pérard et al., 2013). 

 In vivo, os efeitos biológicos de cimentos à base de agregados minerais são 

decorrentes de sua dissolução superficial, com a liberação de íons que, por difusão 

pelo meio extracelular, atuam em diferentes tipos de células e de estágios de 

diferenciação, com potencial impacto no desenvolvimento de fenótipos teciduais 

específicos (Zhao et al., 2012; Matsumoto et al., 2013). No presente estudo, 

utilizamos o modelo experimental de exposição de amostras de cimentos às culturas 

celulares por meio de membranas de Transwell®. Essa estratégia, já utilizada por 

outros grupos de pesquisa para avaliação da citotoxicidade de cimentos 

odontológicos (Mantellini et al., 2003; Hernandez et al., 2005; Tani-Ishii et al., 2007; 

Koulaouzidou et al., 2008; Yasuda et al., 2008; Matsumoto et al. 2013), permite que 

componentes solúveis dos cimentos sejam liberados para o meio de cultura e se 
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difundam através da membrana, além de impedir o contato direto das células com as 

amostras (Yasuda et al., 2008), que inibe a viabilidade e o crescimento celulares 

(Camilleri et al., 2005; Castro-Raucci et al., 2011). Ainda assim, a maior 

concentração dos produtos de dissolução iônica dos cimentos próximo às amostras, 

favorecida pela ausência de circulação do meio de cultura nos intervalos de troca, 

resultou na ocorrência de área central desprovida de células, aumento da apoptose 

celular e redução da viabilidade e proliferação celulares durante os primeiros dias de 

cultura, particularmente para o MTA. Simultaneamente, concentrações iônicas 

decrescentes devem ter ocorrido com o distanciamento dos limites periféricos das 

amostras, reduzindo sua citotoxicidade e permitindo o crescimento celular e a 

expressão do fenótipo osteogênico. Saidon et al. (2003) observaram área de inibição 

do crescimento celular após a exposição de fibroblastos a preparações frescas de 

MTA sobre Transwell®, sugerindo que os altos valores de pH nas proximidades do 

cimento poderiam causar desnaturação de células e proteínas. Ainda, de acordo 

com Orrenius et al. (2003), níveis substancialmente elevados de cálcio podem ser 

citotóxicos, ocasionando morte celular por apoptose ou necrose. In vivo, a 

proximidade com o MTA resulta em necrose tecidual superficial após pulpotomia, 

evento que precede a formação de ponte de dentina (Kuratate et al., 2008). Para o 

CAC+, a inibição do crescimento celular em áreas adjacentes ao cimento foi 

observada in vitro (Castro-Raucci et al., 2011), mas não se publicaram ainda 

estudos avaliando in vivo os efeitos de sua exposição a tecidos dentais e 

periodontais. 

 Nas análises comparativas entre CAC+ e MTA, notaram-se diferenças 

importantes em alguns parâmetros avaliados, com estímulo à proliferação e 

diferenciação celulares após exposição ao CAC+. Isso provavelmente está 
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relacionado à dissolução iônica diferencial de componentes desses materiais, uma 

vez que maiores concentrações de alumínio e cálcio foram observadas após 48 h de 

exposição do meio de cultura ao CAC+, enquanto que a exposição ao MTA resultou 

apenas no aumento, em menor escala, dos níveis de cálcio. Esses resultados vão 

de encontro aos descritos na literatura (Oliveira et al., 2010; Aguilar, 2012; Oliveira et 

al., 2013), em que se demonstra que ambos os cimentos apresentam a capacidade 

de liberar íons Ca2+ e OH-, alcalinizando o meio para valores próximos de 12, mas 

que para o CAC+, a liberação de Ca2+ é menor e o aumento do pH é mais lento e 

gradual. Essa dinâmica diferencial na liberação de Ca2+ e OH- se deve aos 

diferentes compostos formados após hidratação dos materiais. Para o MTA, ocorre a 

formação de 1) hidróxido de cálcio, que se dissocia rapidamente e promove um 

grande aumento na concentração de Ca2+ e do pH do meio (Dammaschke et al., 

2005), e 2) gel de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), que fornece também Ca2+ e 

OH- para o meio em taxa mais lenta (Camilleri, 2008). Para o CAC+, a hidratação 

promove a liberação de Ca2+, Al(OH)4- e OH-, seguidos pela precipitação de 

hidróxido de alumínio (AH), insolúvel em água, e hidratos de aluminato de cálcio (C-

A-H), cuja decomposição resulta em aumento gradual do pH e das concentrações de 

Ca2+ (Oliveira et al., 2010; Oliveira et al., 2013). Uma das possíveis explicações para 

as discrepâncias entre os níveis de cálcio liberados por MTA e CAC+ neste estudo e 

aqueles descritos na literatura está no fato de a análise ter sido realizada após 48 h 

e, durante esse período, ter ocorrido a precipitação de camada de fosfato de cálcio 

amorfo ou hidroxiapatita pela supersaturação da solução (Tay et al, 2007; Oliveira et 

al., 2013), que se demonstrou ser maior para o MTA (Oliveira et al., 2013). Dessa 

forma, o consumo diferencial de cálcio e fósforo explicaria não somente a maior 

concentração de cálcio no meio exposto ao CAC+, mas também a redução dos 
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níveis de fósforo do meio de cultura exposto a ambos os cimentos (Camilleri et al., 

2011). 

 Neste contexto, o aumento da viabilidade, proliferação celular e da atividade 

de ALP observados para o CAC+ poderiam ser atribuídos tanto à exposição das 

culturas ao cálcio como ao alumínio. Sabe-se que pequenos aumentos na 

concentração fisiológica extracelular de cálcio exibem efeito estimulador sobre a 

viabilidade, proliferação, diferenciação e função osteoblásticas (Dvorak et al., 2004; 

Narita et al., 2010; Beloti, Rosa, 2012). Além disso, o cálcio é considerado o 

elemento responsável pelos efeitos do MTA na indução ao desenvolvimento de 

fenótipos de tecidos mineralizados (Matsumoto et al., 2013). Por sua vez, baixas 

concentrações de alumínio, da ordem de µM, exibem efeito mitogênico (Lau et al., 

1993), de aumento de atividade de ALP e da diferenciação de osteoblastos (Bellows 

et al., 1999). Com efeito, a exposição das culturas ao CAC+ promoveu, 

comparativamente ao MTA, aumento da expressão de Runx2, OSX, ALP, BSP e 

OC. A avaliação desses genes é importante para o estudo da osteogênese in vitro 

(Beck, 2003), pois, na medida em que esse processo se desenvolve, as células 

perdem a capacidade proliferativa e aumentam, sequencialmente, a expressão de 

marcadores de diferenciação (Aubin et al., 1995). A expressão de Runx2 promove a 

diferenciação de células mesenquimais em pré-osteoblastos capazes de expressar 

marcadores iniciais da osteogênese, como a ALP (Aubin et al., 1995; Bellows et a., 

1999); a expressão de OSX caracteriza a sua diferenciação em osteoblastos 

maduros (Nakashima et al., 2002), os quais sintetizam OC e BSP, proteínas não-

colágenas da matriz que modulam o processo de mineralização (Ducy et al., 1996; 

Zhang, 2012). No presente trabalho, embora nos primeiros 7 dias de cultivo tenha 

sido observado atraso na expressão dos marcadores de diferenciação em culturas 
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expostas a MTA e CAC+, provavelmente relacionado à alta citotoxicidade inicial 

desses materiais, a partir do 10º dia, as culturas exibiram aumento significativo de 

expressão gênica comparativamente ao Controle, com exceção para OPN; níveis 

mais elevados de fosfato poderiam explicar a maior expressão de OPN nas culturas 

controles (Beck et al., 2000). Apesar dos efeitos positivos sobre a atividade de ALP e 

expressão de marcadores osteoblásticos, a exposição aos cimentos não estimulou o 

evento final da osteogênese, ou seja, formação de nódulos de matriz mineralizada. 

Tendo em vista que nas condições in vitro não há renovação da população celular, 

estudos in vivo serão necessários para se verificar se o estímulo sobre a expressão 

gênica corresponderia a uma maior neoformação de tecidos mineralizados na região 

periapical. 

 Os resultados do presente trabalho também reforçam o conceito de que os 

efeitos da exposição aos cimentos MTA e CAC+ devem resultar das complexas 

interações entre as respostas de diferentes tipos celulares e estágios de 

diferenciação. Na literatura, por exemplo, há estudos que demonstram que, de fato, 

a proliferação e diferenciação de fenótipos celulares osteoblásticos distintos podem 

ser afetadas diferentemente frente à exposição a um mesmo estímulo (Schwartz et 

al., 2000). Com efeito, no experimento 2, foram observadas alterações significativas 

em parâmetros da osteogênese in vitro dependendo do estágio em que as culturas 

se encontravam no momento da exposição aos cimentos. De modo geral, o estímulo 

à expressão de marcadores osteoblásticos foi maior pela exposição das culturas 

durante sua fase proliferativa, sugerindo maior susceptibilidade de células menos 

diferenciadas aos efeitos promovidos pela dissolução iônica dos cimentos 

(Matsumoto et al., 2013; Seo et al., 2013), o que resultou no maior potencial 

osteogênico das culturas expostas ao CAC+, mas não ao MTA. Por outro lado, a 
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exposição aos cimentos na fase de diferenciação terminal de osteoblastos reduziu 

substancialmente a formação de nódulos de matriz mineralizada, sobretudo para o 

MTA, provavelmente pela redução da população de osteoblastos ativos e/ou sua 

função decorrentes da alta concentração de Ca2+ (Oliveira et al., 2010). 

 Com o objetivo de otimizar a formulação do CAC+ para aplicação clínica, 

duas modificações na composição do CAC+ foram propostas no presente estudo: a 

substituição do agente radiopacificador e o aumento do teor de CaCl2. Cimentos 

para aplicação em procedimentos endodônticos devem, necessariamente, 

apresentar radiopacidade suficiente para permitir sua distinção das estruturas 

anatômicas periféricas. Aguilar (2012) demonstrou que o óxido de bismuto confere 

melhor radiopacidade ao CAC+ em comparação ao óxido de zinco, além de 

melhorar seu efeito antibacteriano. Por outro lado, o aumento do teor de CaCl2 no 

CAC+ poderia representar uma alternativa interessante para aumentar a liberação 

de Ca2+ (Bortoluzzi et al., 2006), que tem sido considerado responsável pelos efeitos 

biológicos positivos do MTA (Matsumoto et al., 2013). Após 48 h de exposição de 

meio de cultura aos cimentos, foi demonstrado que a adição de CaCl2 resultou em 

maior liberação de Ca2+ pelas preparações de CAC+, com redução do conteúdo de 

fósforo no meio de cultura, o que sugere maior precipitação de compostos à base de 

fosfato de cálcio (Camilleri, 2011). Porém, estas preparações promoveram aumento 

significativo dos níveis de Al3+ no meio, o que deverá ser melhor investigado para se 

definir se o aumento do teor de CaCl2 interfere na solubilidade do cimento, ou se a 

maior liberação de Ca2+ promovida por esse aditivo interfere na dinâmica de 

precipitação de compostos de Al3+, aumentando sua disponibilidade no meio de 

cultura. Por outro lado, a substituição do óxido de zinco por óxido de bismuto em 

preparações de CAC+ reduziu a liberação de Al3+ para o meio, sendo esse efeito 
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ainda mais evidente em preparação com maior teor de CaCl2. Além disso, 

incorporação de óxido de bismuto às preparações de CAC+ resultou em efeitos 

diversos nos níveis de Ca2+, reduzindo sua liberação na formulação original de 

CAC+ e promovendo um aumento ainda maior dos níveis deste íon em meio exposto 

à preparação com maior teor de CaCl2. Conjuntamente, esses achados sugerem que 

o bismuto pode interferir nos compostos formados após a hidratação do CAC+ e/ou 

na dinâmica de precipitação de componentes liberados pelo cimento, visto que este 

elemento apresenta maior eletronegatividade do que os demais componentes do 

cimento. No MTA, o óxido de bismuto promove aumento da porosidade e 

solubilidade do material (Camilleri et al., 2013), reduz a liberação de hidróxido de 

cálcio (Camilleri, 2011) e se liga ao complexo C-S-H (Camilleri et al., 2004; Camilleri, 

2007), sendo retirado do material à medida que esse hidrato sofre dissolução no 

meio (Camilleri, 2007). Além disso, em cimento Portland, o óxido de bismuto 

prolonga significativamente o tempo de presa do material e reduz sua resistência à 

compressão (Coomaraswamy et al., 2007; Hungaro-Duarte et al., 2012; Camilleri et 

al., 2013). Os efeitos destes aditivos nas propriedades físico-químicas do CAC+ 

deverão ser considerados nas análises de caracterização desses materiais, que 

estão, atualmente, em desenvolvimento. 

 Em culturas primárias osteogênicas, o aumento do conteúdo de CaCl2 na 

formulação original de CAC+ promoveu aumento da apoptose celular nas primeiras 

24 h. Esses achados podem estar relacionados não apenas ao maior conteúdo de 

cálcio, mas também ao aumento da concentração de alumínio, que em 

concentrações na ordem 50 ppm promove estresse oxidativo e morte celular (Li et 

al., 2012). Contudo, o aumento deste aditivo não ocasionou prejuízo à viabilidade 

das culturas que, ao final de 7 dias, estavam confluentes e exibiam os maiores 
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valores de atividade de ALP e de expressão de marcadores osteoblásticos-chave, 

resultando em maior formação de matriz mineralizada. Por outro lado, a substituição 

de óxido de zinco por óxido de bismuto na formulação original do CAC+ teve impacto 

negativo sobre a culturas, reduzindo a viabilidade celular, os níveis de atividade de 

ALP e a expressão de marcadores osteoblásticos, efeitos que foram atenuados pela 

adição de maior teor de CaCl2. É importante ressaltar que, enquanto o bismuto tem 

sido relacionado à redução da biocompatibilidade do MTA por inibir proliferação, 

diferenciação osteoblástica e mineralização da matriz extracelular (Camilleri et al., 

2004; Chiang et al., 2013), o zinco, presente na formulação original do CAC+, exibe 

efeito estimulador sobre a proliferação e diferenciação osteoblásticas (Gurban; 

Mederle, 2011; Yusa et al., 2011). 

 A análise dos efeitos do MTA e das diferentes preparações do CAC+ foi 

estendida a células OD-21. Diferentemente do que foi observado para osteoblastos, 

a exposição de células OD-21 ao CAC+, comparativamente ao MTA: 1) não afetou a 

apoptose celular; 2) reduziu a viabilidade das culturas a partir de 7 dias; 3) atrasou a 

expressão gênica de marcadores da diferenciação e a atividade de ALP, e 4) não 

favoreceu a formação de matriz mineralizada. Entre os fatores que poderiam explicar 

essas diferenças estão: 1) a presença de óxido de zinco na composição do CAC+, 

mas não do MTA, que tem sido relacionada à redução da expressão de genes 

relacionados à diferenciação odontoblástica, incluindo ALP, em culturas de células 

derivadas da polpa (Kobayashi et al., 2013; Oh et al., 2013), e 2) a maior liberação 

de Ca2+ das preparações de MTA, com efeitos reconhecidamente estimuladores dos 

processos de proliferação e diferenciação de células derivadas da polpa (Tada et al., 

2010; Takita et al., 2006). Considerando as modificações propostas para os aditivos 

do CAC+, o aumento do teor de CaCl2 promoveu os maiores valores de viabilidade 
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celular, de atividade de ALP, de expressão gênica e de formação de matriz 

mineralizada. Diferentemente do que se observou para osteoblastos, a substituição 

do óxido de zinco por óxido de bismuto apresentou efeito positivo sobre a viabilidade 

celular, atividade de ALP e expressão dos marcadores de diferenciação de células 

OD-21, sem favorecer, no entanto, a mineralização da matriz extracelular. Em 

células indiferenciadas da polpa, tem-se demonstrado que o óxido de bismuto 

estimula a expressão de heme-oxigenase 1 (Min et al., 2007b), a qual exibe efeito 

antiapoptótico (Fang et al., 2004) e ativa o crescimento e a diferenciação dessas 

células (Kim et al., 2010). Por fim, os aspectos negativos da resposta de células OD-

21 à preparação original de CAC+, associados aos efeitos benéficos das alterações 

propostas em sua composição sobre células osteogênicas e OD-21, reforçam a 

importância do contínuo desenvolvimento de formulações de cimentos endodônticos, 

à semelhança do que ocorre para cimentos à base de aluminato de cálcio 

(Aminozarbian et al., 2012; Wei et al., 2012), com o intuito de otimizar sua aplicação 

em procedimentos que visam ao reparo da polpa dental e dos tecidos periapicais. 

Apesar dos efeitos positivos observados em resposta à exposição de células 

derivadas dos tecidos pulpar e ósseo a preparações de CAC+, sua validação como 

novo cimento dependeria, também, dos resultados de ensaios de genotoxicidade e 

de respostas teciduais in vivo. É importante ressaltar que a formulação de CAC+ que 

proporcionar os melhores efeitos biológicos deverá, também, exibir propriedades 

físico-químicas e de selamento adequadas para suas aplicações clínicas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que: 

1) Comparativamente ao MTA, a formulação original de CAC+ favorece o 

desenvolvimento do fenótipo osteogênico in vitro, mas inibe a diferenciação 

de células OD-21; 

2) Os efeitos da exposição à formulação original de CAC+ dependem do estágio 

de diferenciação osteoblástica, sendo mais benéficos sobre células em 

proliferação, não terminalmente diferenciadas; 

3) O aumento do teor de CaCl2 nas preparações de CAC+ resultou em aumento 

da disponibilização de Ca2+ e em efeito estimulador sobre a diferenciação de 

células osteogênicas e da linhagem OD-21; 

4) A substituição de óxido de zinco por óxido de bismuto no CAC+ resulta em 

efeitos antagônicos sobre células osteogênicas (negativos) e OD-21 

(positivos), sendo que a associação de óxido de bismuto a um maior teor de 

CaCl2 proporciona efeitos positivos para ambas as culturas, potencialmente 

otimizando algumas propriedades do CAC+ para aplicação em procedimentos 

endodônticos, como material alternativo ao MTA. 
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8 APÊNDICE 

 

8.1 Integridade do RNA 

 

 A integridade do RNA ribossômico (RNAr) obtido das culturas expostas aos 

diferentes cimentos testados foi verificada previamente aos ensaios de reação em 

cadeia da polimerase em tempo real, pela visualização de duas subunidades 

ribossômicas características dos eucariotos (18S e 28S). 

 

8.1.1 Experimento 1 

 

Figura 54. Ensaio de integridade de RNAr extraído aos 4, 7, 10 e 12 dias de 

culturas de células osteogênicas crescidas sobre Thermanox® e expostas a 

amostras de MTA ou CAC+. 
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8.1.2 Experimento 2 

 
Figura 55. Ensaio de integridade de RNAr extraído aos 10 dias, de 

culturas de células osteogênicas derivadas de calvária de ratos, 

crescidas sobre Thermanox® e expostas a amostras de MTA ou 

CAC+ em diferentes períodos da cultura. 

 

8.1.3 Experimento 3 

 

Figura 56. Ensaio de integridade de RNAr extraído em 7 e 10 

dias de culturas de células osteogênicas crescidas sobre 

Thermanox® e expostas a diferentes preparações de CAC+. 

 



 152 

8.1.4 Experimento 4 

 

Figura 57. Ensaio de integridade de RNAr extraído em 7 e 10 dias de culturas 

de células indiferenciadas da polpa crescidas sobre Thermanox® e expostas a 

MTA ou CAC+. 

 

8.1.5 Experimento 5 

 

Figura 58. Ensaio de integridade de RNAr extraído em 7 e 10 

dias de culturas células indiferenciadas da polpa crescidas sobre 

Thermanox® e expostas a diferentes preparações de CAC+. 
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8.2 Estudo preliminar da resposta de culturas osteogênicas ao cimento CAC+  
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9 ANEXO 

9.1 Aprovação do Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) 

 


