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RESUMO 

 
 
Barbosa, S. C. A. Potencial citotóxico de cimentos resinosos autoadesivos. 2019. 
126 páginas. Tese de doutorado apresentada ao programa de Biotecnologia e 
Inovação em Saúde da Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 2019.   
Objetivou-se avaliar os efeitos citotóxicos da exposição de células odontoblásticas a 
cimentos resinosos autoadesivos comerciais que foram polimerizados usando 
diferentes técnicas de ativação. Foram selecionados cimentos: MaxCem Elite (MAX), 
Bifix SE (BSE), G-Cem LinkAce (GCE), Clearfil SA Luting (CAS) e RelyX U200 
(U200) que foram manipulados, aplicados em moldes e ativados com diferentes 
protocolos de ativação: fotoativação imediata; fotoactivação tardia (após 10 min.) e 
ativação química (sem exposição à luz). As células odontoblásticas da linhagem 
MDPC-23 foram cultivadas e expostas aos produtos lixiviados dos corpos-de-prova 
dos cimentos. A viabilidade celular foi avaliada com azul de Tripan e a morte celular 
total foi avaliada pela coloração dupla de anexina V-APC / 7-AAD por meio de 
citometria de fluxo. Os compostos lixiviados dos cimentos foram avaliados por meio 
de cromatografia gasosa/espectrometria de massas (GC-MS). Além disso, a sorção 
de água e a solubilidade foram também avaliadas de acordo com a norma ISO 4049. 
Ainda,  a expressão gênica de citocinas e fatores de transcrição relacionados à 
reação inflamatória na mesma linhagem celular induzidas por cimentos autoadesivos 
e seus subprodutos também foi avaliada. Os dados foram analisados 
estatísticamente, com nível de significância de 5%. A exposição da linhagem de 
célula odontoblástica a todos os cimentos testados levou à redução significativa da 
viabilidade celular, independente do protocolo de ativação (p <0,05). Os cimentos 
menos citotóxicos foram CSA e U200. A morte celular total aumentou 
significativamente quando expostas à BSE, GCE e MAX, especialmente quando 
ativadas quimicamente (p <0,05). O percentual de células apoptóticas características 
aumentaram após a exposição aos cimentos, principalmente para MAX, 
independente do modo de ativação. A ativação química do MAX também induziu 
necrose. GCE e MAX exibiram porcentagens mais altas de células apoptóticas 
tardias / mortas. Os cromatogramas obtidos da análise em GCMS revelaram 28 
compostos liberados dos cimentos testados, alguns deles com efeitos 
carcinogênicos conhecidos. A seleção de cimentos autoadesivos e protocolos de 
polimerização afetam a citotoxicidade e a viabilidade celular de células 
odontoblásticas. O cimento MAX não atendeu aos padrões da ISO 4049 para sorção 
e solubilidade em água, enquanto U200 foi o menos afetado, independentemente do 
tipo de ativação. Os produtos lixiviáveis e subprodutos da polimerização dos 
cimentos autoadesivos induziram os odontoblastos a expressarem citocinas pró-
inflamatórias de diferentes formas. A expressão gênica variou em função da 
exposição a cimentos autoadesivos; MAX induziu a expressão de citocinas pró-
inflamatórias, como o TNFα, enquanto o U200 foi regulado negativamente, 
praticamente esgotando a expressão do TNF-α, induzindo também a 
superexpressão do fator transcricional Runx2. Apesar do protocolo simplificado, é 
importante enfatizar a importância da cimentação de restaurações indiretas com 
cimentos autoadesivos quando na presença de dentina exposta recentemente. Esta 
categoria de material pode causar efeitos citotóxicos diferenciais e deve ser 
considerado ao selecionar um cimento. Isto é particularmente verdadeiro em casos 



 

clínicos de atenuação de luz, onde a polimerização depende da ativação química, 
induzindo maiores danos citotóxicos quando se utiliza alguns dos cimentos testados. 

 
 

 
Palavras-chave: Cimentos de resina. Odontoblastos. Citotoxicidade. Morte celular. 

Cromatografia gasosa-espectrometria de massas.  



 

ABSTRACT 

 
 

 
Barbosa, S, C.A. Cytotoxic potential of self-adhesive resin cements. 2019. 126 
pages. PhD thesis submitted to the PhD Program in Biotechnology and Innovation in 
Health Universidade Anhanguera de São Paulo, 2019.   
The present study evaluated the cytotoxic effects of exposing odontoblast cells to a 
variety of commercial self-adhesive cements polymerized using different activation 
modes. Five cements: MaxCem Elite (MAX), Bifix SE (BSE), G-Cem LinkAce (GCE), 
Clearfil SA Luting (CAS), and RelyX U200 (U200) were mixed, dispensed into molds, 
and distributed in groups, according to polymerization protocols: immediate 
photoactivation; delayed photoactivation (10 min self-curing plus light-activation); 
and chemical activation (no light exposure). Immortalized rat odontoblast cells 
(MDPC-23) were cultured. Cell viability was assessed by Trypan Blue staining and 
total cell death was assessed by annexin V-APC/7-AAD double staining and flow 
cytometry. Volatilized compounds from polymerized specimens of cements were 
evaluated by gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS). Data was analyzed 
with 2-way ANOVA/Tukey tests (α=0.05). In addition, water sorption and solubility in 
accordance to ISO 4049 standards were evaluated. It was also hypothesized that 
byproducts eluted from self-adhesive cements modulate gene expression of 
signaling pathways of inflammatory process/transcriptional activators in 
odontoblastic-like cells. Data were analyzed with a significance level of 5%. 
Exposure to all of the cements tested significantly reduced the cell viability, 
irrespective of the activation protocol (p<0.05). The least harmful cements were CSA 
and U200. Total death of cells significantly increased when exposed to BSE, GCE, 
and MAX, especially when chemically activated (p<0.05). Characteristic apoptotic 
cells increased after exposure to cements, mainly for MAX, regardless of the 
activation mode. Chemical activation of MAX also induced necrosis. Moreover, GCE 
and MAX exhibited higher percentages of late apoptotic/dead cells. Chromatograms 
revealed 28 compounds released from the cements tested, some of them with 
known carcinogenic effects. Selection of selfadhesive cements and polymerization 
protocols affect the cytotoxicity and cell viability of odontoblastic cells. MAX cement 
did not meet the standards of ISO 4049 for water sorption and solubility, while RelyX 
U200 cement was the least affected, regardless of the type of activation. The 
leachable products and by-products from the polymerization of the self-adhesive 
cements induced the odontoblasts to express proinflammatory cytokines of different 
forms. Gene expression varied as a function of exposure to selfadhesive cements; 
MAX induced the expression of pro-inflammatory cytokines such as TNF-α, whereas 
U200 downregulated, virtually depleted TNF-α expression, also inducing 
overexpression of the transcriptional factor Runx2. Despite the simplified 
cementation protocol, care is needed when cementing indirect restorations with 
selfadhesive cements, especially on recently exposed dentin. This category of 
material may cause differential cytotoxic effects and should be considered when 
selecting a cement. This is particularly true in clinical cases of light attenuation, 
where the polymerization depends on chemical activation, inducing higher cytotoxic 
damages when using some of the cements tested.  
 
 



 

Keywords: Resin cements. Odontoblasts. Cytotoxicity. Cell death. Gas 
chromatography-mass spectrometry.  
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1 INTRODUÇÃO 

Materiais resinosos são geralmente os materiais restauradores de escolha da 

maioria dos cirurgiões dentistas para tais procedimentos. Apesar da evolução destes 

materiais bem como das técnicas de aplicação, a sensibilidade da técnica adesiva, 

especialmente quando aplicada no substrato dentinário tem sido ainda amplamente 

estudada em função das suas características inerentes (GOLDSTEIN, 2010). Os 

problemas decorrentes da aplicação de materiais restauradores adesivos em dentina 

se devem as suas características intrínsecas como a estrutura tubular contendo 

fluido dentinário composto basicamente por água, além de diferenças em termos de 

mineralização nas diferentes regiões, densidade de túbulos que estão em 

comunicação direta com o tecido pulpar, densidade de dentina inter e peritubular e 

sua relação com os túbulos dentinários que aumentam em número e diâmetro à 

medida que se aproximam da polpa. Desta forma, na medida em que os clínicos 

desgastam o remanescente dentário para realizar preparos cavitários, se 

aproximando do tecido pulpar, maior a permeabilidade de fluido dentinário. Esse 

aumento da profundidade dos preparos e consequente aumento da permeabilidade 

podem ser prejudiciais à formação de uma efetiva interface de união entre os tecidos 

dentais e o material restaurador (CADENARO et al., 2005). 

A interface de união dos materiais restauradores com os tecidos dentais é 

formada quando se associa a aplicação de sistemas adesivos com o tratamento 

prévio dos tecidos com ácido fosfórico numa concentração de 37% e na forma de 

gel. Esta estratégia de adesão à dentina é geralmente baseada na utilização de 

sistemas adesivos que contém monômeros predominantemente hidrófilos, mais 

compatíveis com o substrato dentinário heterogêneo e úmido (GWINNETT, 1992). 

Os monômeros são levados à intimidade da superfície da dentina por meio da 

associação a solventes orgânicos como etanol, acetona ou mesmo associados às 

moléculas de água, que são adicionados às formulações dos adesivos. Os 

monômeros permeiam os tecidos dentais, especialmente a dentina onde fibrilas de 

colágeno são expostas após a aplicação do ácido fosfórico (FANCHON et al., 2004). 

Após a aplicação dos sistemas adesivos os mesmos são polimerizados pela 

exposição à uma fonte de luz fotoativadora formando uma interface dentina-adesivo. 

Desta forma, postulou-se o conceito de camada híbrida que se caracteriza por uma 
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interface de interdifusão entre dentina desmineralizada e monômeros resinosos que 

permeiam por entre as fibrilas de colágeno após sua aplicação clínica 

(NAKABAYASHI et al., 1982). Neste caso, denomina-se a técnica adesiva como 

convencional em que se associa ácido fosfórico e um sistema adesivo (“total-etch 

tecnique”) obtendo-se uma adesão micromecânica (YOSHIDA et al., 2004). 

Apesar de um suposto “selamento” do tecido dentinários pela aplicação de 

adesivos (NAKABAYASHI, 1992), estudos mostraram que podem ocorrer falhas 

clinicas destas restaurações adesivas em curtos períodos de tempo, levando à cárie 

secundária (nas margens da restauração), infiltração de saliva e bactérias 

cariogênicas nas margens da restauração e, ainda, perda da restauração (PASHLEY 

e CARVALHO, 1997). 

Os sistemas adesivos por sua vez passaram por alterações na formulação 

para facilitar a aplicação clínica dos mesmos, favorecido pela necessidade de um 

menor número de passos operatórios pelos clínicos e principalmente, e em último 

caso à redução dos problemas relacionados à sensibilidade da técnica adesiva 

chamada convencional. Assim, surgiram os sistemas adesivos autocondicionantes 

moderados (“mild”) que são menos agressivos que os adesivos convencionais e 

possibilitam a preservação de parte da hidroxiapatita que permanece “protegendo” 

as fibrilas de colágeno da dentina na superfície do tecido dentinário (INOUE et al., 

2001). Estudos demonstraram que a hidroxiapatita ao redor das fibrilas de colágeno 

protege o colágeno da hidrólise e da ação de metaloproteinases (MMPs) (SANO et 

al., 1999; HASHIMOTO et al., 2000; FANCHON et al., 2004). As MMPs são enzimas 

colagenolíticas ou gelatinolíticas produzidas pelos odontoblastos durante a produção 

da matriz extracelular e, após a calcificação da dentina, essas enzimas permanecem 

inativas (“fossilizadas”) (ZHANG et al., 2016). Entretanto, as MMPs podem ser 

reativadas durante o processo carioso, devido à acidez do meio, ou até pela 

aplicação do ácido fosfórico, propiciando a degradação das fibrilas de colágeno que 

permaneceram “desprotegidas” após a formação da interface adesiva dentina-

adesivo (NASCIMENTO et al., 2015). Assim, a utilização de sistemas adesivos 

autocondicionantes com acidez moderada permite uma interação química mais 

íntima e em nível molecular, prevenindo e/ou postergando uma possível degradação 

marginal. Os adesivos autocondicionantes foram desenvolvidos em função da adição 

de radicais derivados de ácidos carboxílicos aos monômeros como o 4-META 
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(4metacriloxietil ácido trimelitíco) e também radicais fosforilados, como o fenil-p 

(2metacriloxietil fenilfosfato hidrogenado) e 10-MDP (10-metacriloiloxidecil fosfato 

dihidrogenado) (YOSHIDA et al., 2004). De forma geral, estes compostos foram 

denominados de monômeros funcionais ácidos (PALIN e FERRACANE, 2014). Em 

função das características destes monômeros, ocorre uma interação química além 

da interação micromecânica, que é favorecida pela interação de monômeros 

funcionais com a hidroxiapatita do esmalte, bem como com a hidroxiapatita 

remanescente circundando as fibrilas de colágeno na superfície da dentina (DE 

MUNCK et al., 2010). 

O desenvolvimento da tecnologia dos monômeros funcionais ácidos 

favoreceu o aparecimento de outros materiais restauradores além dos sistemas 

adesivos autocondicionantes, como os chamados cimentos resinosos autoadesivos. 

De forma geral, os cimentos resinosos são utilizados para cimentação de 

restaurações indiretas de resinas compostas ou cerâmicas, como parciais ou totais, 

além da cimentação de pinos intracanais radiculares (VAZ et al., 2012). Entende-se 

por cimentação a fixação das restaurações protéticas ao remanescente dos tecidos 

dentais destruídos por fratura, cárie ou erosão, por meio de um agente de fixação ou 

agente cimentante (MACEDO et al., 2010). Os cimentos resinosos autoadesivos 

foram lançados no mercado considerando-se a possibilidade de superar as 

desvantagens de outros materiais restauradores utilizados para cimentar 

restaurações indiretas, permitindo um procedimento restaurador com prognóstico 

menos crítico (RADOVIC et al., 2008). 

Devido à incorporação dos monômeros funcionais ácidos à composição dos 

cimentos resinosos autoadesivos reduziu-se significativamente o pH dos mesmos, 

sendo então capazes de desmineralizar a estrutura do dente, promovendo também 

uma união aos tecidos dentais. Desta forma, dispensa-se a aplicação prévia de 

ácido fosfórico nos tecidos dentais como ocorre nos sistemas adesivos 

autocondicionantes. Também, da mesma forma que nos sistemas adesivos 

autocondicionantes, são formadas reações secundárias (interações iônicas e 

covalentes) entre o cimento e o esmalte/dentina, estabelecendo-se assim ligações 

químicas com a estrutura do dente (DE MUNCK et al., 2004). Este mecanismo de 

adesão exclusivo representa uma característica importante em comparação a outras 

categorias de cimentos resinosos, em que são apenas de natureza micromecânica 
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(VAN MEERBEEK et al., 1993). Em um estudo recente (D'ALPINO et al., 2015) 

avaliou-se a interação química de cimentos autoadesivos com a hidroxiapatita 

utilizando-se difração de raios X. Através deste método foi possível observar uma 

redução da intensidade dos picos de cristalinidade da hidroxiapatita após a 

aplicação dos cimentos em dentina, demonstrando a interação desta categoria de 

material com os tecidos dentais e a capacidade dos mesmos em permear seus 

monômeros na intimidade dos tecidos dentais e então desmineralizar estas 

estruturas em função de seu mecanismo diferenciado de adesão. 

Apesar da vantagem da utilização dos cimentos autoadesivos pela 

simplificação da técnica de cimentação, os monômeros residuais presentes na linha 

de cimentação, formada entre a prótese e o remanescente coronário após a 

cimentação de restaurações indiretas, representam um motivo de preocupação por 

parte dos pesquisadores, em função dos problemas relacionados à 

biocompatibilidade dos materiais restauradores resinosos (TUNA et al., 2010). 

Considerando-se que os cimentos resinosos autoadesivos dispensam a aplicação de 

um sistema adesivo previamente à aplicação estes materiais, os monômeros 

residuais presentes após a polimerização podem ser lixiviados diretamente no 

interior dos túbulos dentinários pela intimidade da interação dos cimentos com a 

dentina, podendo promover danos pulpares que induzem muitas vezes a morte das 

células odontoblásticas, linhagem celular responsável pela formação do tecido 

dentinário reacional (TUNA et al., 2010). Apesar da alegada sensibilidade da técnica, 

a associação de sistemas adesivos (que seriam aplicados previamente) com os 

cimentos resinosos favoreceria um “vedamento” dos túbulos dentinários, impedindo 

a lixiviação dos monômeros residuais e subprodutos da polimerização dos materiais 

em direção ao tecido pulpar (D’ALPINO et al., 2018). No caso dos cimentos 

resinosos autoadesivos, este vedamento pode não ocorrer. Isto se deve às 

características da linha de cimentação muito tênue que é formada entre a prótese e 

o dente. Deve-se ainda lembrar que um cimento resinoso com baixa viscosidade 

deveria entrar em íntimo contato com os tecidos dentais, especialmente a dentina, 

que por sua vez são recobertos por uma smear layer, espécie de “lama” dentinária 

formada após o desgaste dos tecidos dentais cariados ou hígidos por meio de 

instrumentos rotatórios (brocas e pontas diamantadas) e cortantes (curetas, cinzéis, 

“colher” de dentina, dentre outros). Desta forma, os cimentos resinosos autoadesivos 
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devem vencer a barreira da smear layer para serem capazes de permear com 

monômeros a superfície dentinária para então desmineralizá-la. Considera-se então 

que na formação da interface de união com cimentos resinosos autoadesivos que a 

smear layer é “incorporada” à interface adesiva, diferentemente dos cimentos 

resinosos convencionais associados a sistemas adesivos em que a smear layer é 

totalmente removida pela ação do ácido fosfórico. (VAZ et al., 2012). 

É de amplo conhecimento que os materiais resinosos odontológicos não se 

polimerizam completamente e que alguns monômeros encontram-se não reagidos 

na linha de cimentação polimerizada entre o dente e a restauração indireta 

(LEPRINCE et al., 2009). Uma polimerização dos cimentos resinosos em menor 

magnitude, mesmo que em espessuras milimétricas, representaria um maior impacto 

à longevidade das restaurações e dos elementos dentários já debilitados por 

diferentes processos destrutivos. Para minimizar este problema, foram adicionados à 

formulação de alguns cimentos resinosos autoadesivos componentes para favorecer 

a neutralização do baixo pH inicial dos mesmos (RADOVIC et al., 2008). Desta 

forma, deve ocorrer uma reação do tipo ácido-base simultaneamente à reação de 

polimerização, favorecendo ainda melhores propriedades mecânicas da linha de 

cimentação (NAKAMURA et al., 2010). A este processo deu-se o nome de “glass 

ionomer concept” devido à incorporação de componentes derivados dos cimentos 

ionoméricos, outra categoria de cimentos odontológicos que contém em sua 

composição, dentre outros componentes, fluoretos. Assim, a compreensão dos 

processos dinâmicos envolvidos na simultânea permeação dos 

monômeros/desmineralização dos tecidos dentais que ocorrem na intimidade 

quando os cimentos resinosos autoadesivos interagem com os tecidos dentais, bem 

como a cinética de polimerização destes materiais, é de fundamental importância 

(D'ALPINO et al., 2015). 

Idealmente, os clínicos buscam escolher materiais restauradores com um alto 

desempenho em função das solicitações mecânicas e físicas decorrentes da 

mastigação, além de um melhor selamento marginal. Porém, em algumas situações 

clínicas o material de escolha da fabricação das restaurações protéticas indiretas 

podem ser sistemas cerâmicos ou poliméricos mais opacos (por ex. restaurações 

cerâmicas de alumina ou zircônia) que impedem a passagem da luz emitida pelos 

aparelhos fotoativadores que irão polimerizar os cimentos. Neste caso, deve-se 
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lançar mão de mecanismos para obter a máxima qualidade na polimerização dos 

cimentos. Desta forma, a utilização de cimentos resinosos de dupla polimerização 

(ativação física por luz ou química) representaria a melhor opção de escolha para a 

cimentação, como é o caso dos cimentos autoadesivos. Porém há dúvidas quanto à 

qualidade dos polímeros formados quando os cimentos são somente quimicamente 

ativados na ausência da ativação dos fotoiniciadores dos cimentos na ausência de 

luz, o que representaria mais um problema em termos da estabilidade da linha de 

cimentação, da biocompatibilidade dos compostos lixiviados por ação do fluido 

dentinário e em último caso na longevidade das próteses (CARVALHO et al., 2004; 

MANSO et al., 2011; VAZ et al., 2012; D'ALPINO et al., 2015; MANSO e 

CARVALHO, 2017). 

Outro problema clínico relacionado à cimentação com materiais resinosos 

está na linha de cimentação exposta ao meio bucal que é lubrificada pela saliva, 

composta majoritariamente por água. Apesar dos cimentos resinosos serem 

considerados materiais mais estáveis em relação às demais classificações de 

cimentos encontrados no mercado, a polimerização parcial de um material resinoso 

estaria suscetível à hidrólise da estrutura polimérica que favoreceria a degradação 

das cadeias poliméricas formadas e diminuição da dureza superficial (SVIZERO et 

al., 2013). Além disso, na avaliação da biocompatibilidade de um material 

odontológico, o mais importante é a natureza e a quantidade de componentes 

lixiviados durante a sua vida clínica na cavidade bucal. Para isso, estudos com 

diferentes materiais restauradores resinosos têm sido realizados sob a ação de 

diferentes solventes como água, saliva e/ou outros solventes orgânicos para se 

verificar a estabilidade destes materiais frente à diferentes desafios (FERRACANE e 

CONDON, 1990; SPAHL et al., 1998). Em um estudo prévio (KIM et al., 2015), foram 

estudados os efeitos do monômero funcional ácido 10-MDP, geralmente encontrado 

em cimentos resinosos autoadesivos, na resposta inflamatória e na diferenciação 

odontoblástica de células pulpares dentárias. Os autores observaram que 

concentrações minimamente tóxicas de 10-MDP promoviam uma resposta 

inflamatória e suprimiam a diferenciação das células odontoblásticas da polpa 

dental. Em concentrações minimamente tóxicas, o 10-MDP reduziu 

significativamente a capacidade das células pulpares dentárias de se diferenciarem 
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em células odontoblásticas, levando a efeitos negativos na formação de dentina 

reparadora (KIM et al., 2015). 

Considerando-se que os cimentos autoadesivos são frequentemente 

aplicados diretamente sobre a dentina recém-cortada, especialmente em preparos 

de coroas totais, um estudo em que se avalie a presença de radicais livres nestes 

cimentos bem como a interação destes materiais com os substratos dentais em 

função da técnica de ativação é clinicamente relevante. Baseado no exposto, o 

presente estudo investigou os efeitos dos monômeros residuais e dos subprodutos 

da polimerização e ainda dos protocolos de ativação na viabilidade e morte celular, 

na expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias e ainda de fatores transcricionais 

em células odontoblásticas expostas a diferentes cimentos autoadesivos comerciais. 

Adicionalmente, foram avaliados, a sorção de água e solubilidade dos cimentos, 

segundo as normas internacionais ISO 4049 bem como a identificação de 

subprodutos dos cimentos por meio de espectrometria de massas se estabelecer 

uma relação de causa-efeito entre os compostos lixiviados e a citotoxicidade dos 

cimentos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 CIMENTOS RESINOSOS AUTOADESIVOS  

Os cimentos resinosos podem ser classificados em convencionais, 

autocondicionantes e autoadesivos (BURGESS et al., 2010). O desenvolvimento dos 

materiais autoadesivos baseou-se no aumento da concentração de radicais ácidos 

na composição química dos materiais, tornando-os aptos a dissolver uma camada 

de detritos remanescentes e, também, aptos a desmineralizar a porção mais 

superficial da dentina subjacente (SWIFT, 2002). Isto pode levar a uma pequena 

extensão de descalcificação, porém possibilita suficiente penetração da resina na 

intimidade dos tecidos dentais por uma técnica simplificada (SANO et al., 1995). A 

maior vantagem da aplicação destes sistemas restauradores autoadesivos é a 

obtenção, além da união micromecânica, de uma união química com os cristais de 

hidroxiapatita que permanecem ao redor das fibrilas de colágeno que estão expostas 

na superfície da dentina. Nestes casos possibilitar-se-ia também uma interação 

química mais intima com os monômeros funcionais em nível molecular, auxiliando 

ainda mais na prevenção e/ou postergando a degradação da interface dente/material 

restaurador.   

Esta união química dos sistemas autoadesivos com a hidroxiapatita remanescente 

da dentina superficial foi possível graças ao desenvolvimento dos denominados 

monômeros funcionais ácidos que foram adicionados aos materiais odontológicos e 

que apresentam grupamentos químicos em sua estrutura como o 4META (à base de 

ácidos carboxílicos) e, Phenyl-P e 10-MDP (monômeros funcionais fosforilados) 

(TSUCHIMOTO et al., 2006). As interações destes monômeros funcionais com a 

hidroxiapatita através da formação de sais de carboxilato de cálcio ou das ligações 

de cálcio e fosfato resultantes permanecem estáveis em longo prazo num ambiente 

hidrófilo (YOSHIDA et al., 2004). Além disso, através desta ação sinérgica entre 

estas formas de adesão micromecânica e química é importante para resistir às 

maiores tensões de deslocamento iniciais após a cimentação de restaurações 

indiretas ou realização de restaurações diretas (FUKUDA et al., 2003; VAN 

MEERBEEK et al., 2003).   
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Em 2002, uma nova categoria de material restaurador foi lançada denominada 

cimento resinoso autoadesivo destinado para cimentação de próteses tendo como 

vantagens a aplicação direta do material aos tecidos esmalte e dentina sem a 

necessidade de associação com sistemas adesivos, diminuindo o número de passos 

operatórios e reduzindo a sensibilidade da técnica (DI HIPOLITO et al., 2012; 

D'ALPINO, DE ARAÚJO, et al., 2016). Isto também foi possível através da adição de 

monômeros ácidos funcionais (10-MDP, Phenyl P e 4-META) à composição destes 

cimentos. Desta forma, diferentemente do que ocorre nos cimentos convencionais, 

em que a forma de interação com o substrato dentinário é exclusivamente 

micromecânica, nestes cimentos autoadesivos a forma de interação é 

micromecânica e química (VAZ et al., 2012). Os cimentos resinosos autoadesivos 

apresentam um pH ácido após a mistura das pastas base e catalisadora, sendo que 

a acidez deste material é neutralizada à medida que ocorre a desmineralização e 

penetração dos mesmos nos substratos odontológicos, formando-se uma camada 

híbrida não autêntica (VAZ et al., 2012). Tem-se atribuído a este material uma 

interação química do tipo covalente com a estrutura dentária, através da ‘quelação’ 

dos íons cálcio, o que favorecia ainda mais uma maior longevidade clínica desta 

categoria de material (GERTH et al., 2006). Relatou-se na literatura que as ligações 

químicas são mais efetivas que as retenções micromecânicas criadas, embora 

tenham efeitos sinérgicos. Após o lançamento do produto pioneiro, outras indústrias 

odontológicas desenvolveram produtos similares da mesma classificação.   

2.2 ATIVAÇÃO E POLIMERIZAÇÃO  

Os cimentos resinosos autoadesivos são via de regra de dupla polimerização 

(duais) e são comercializados por duas pastas que ao serem misturadas e expostas 

à fonte de luz fotoativadora com um determinado comprimento de onda, a 

polimerização é promovida pela interação amina e canforoquinona presente nessas 

pastas, e a ativação química decorre da interação amina e peróxido de benzoíla. Os 

cimentos resinosos duais apresentam-se comercialmente em dois componentes: 

pasta base e pasta catalisadora. A pasta base contém monômeros, cetonas 

aromáticas, amina terciária alifática e a amina terciária aromática e normalmente a 

canforoquinona. A pasta catalisadora contém o peróxido de benzoíla entre outros 
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componentes. Estes cimentos resinosos de ativação dual foram desenvolvidos com 

o objetivo de conciliar as vantagens dos dois mecanismos de ativação. Tais 

características são desejáveis para a estabilização inicial das cadeias poliméricas, 

controle do tempo de trabalho e possibilidade de se atingir alto grau de conversão 

dos materiais, mesmo na ausência de luz (BRAGA et al., 2002). Algumas vantagens 

de sua utilização são relacionadas à baixa solubilidade, propriedades físicas 

superiores e propriedades adesivas (HOFMANN et al., 2001). Os cimentos de 

ativação dual são ideais em situações onde a opacidade e a espessura da 

restauração possa dificultar a ativação pela luz para polimerizar toda espessura da 

camada de cimento (BRAGA et al., 2002). São formulados para não depender 

apenas da ativação física pela luz para polimerizar, mas contêm uma mistura de 

monômeros e iniciadores. Entretanto, apesar das duas formas de ativação (química 

e física) estarem presentes, as mesmas são suplementares e independentes 

(PEREIRA et al., 2010).  

A concentração de iniciadores nos cimentos resinosos deve ser suficiente 

para assegurar sua completa polimerização. No entanto, a presença dos iniciadores 

em excesso pode causar uma diminuição no grau de conversão e nas propriedades 

mecânicas no material polimerizado, já que não há tempo para que ocorra uma 

maior mobilidade dos monômeros para a formação de cadeias poliméricas (MOIN 

JAN et al., 2001). Por outro lado, um menor grau de conversão pode prejudicar a 

biocompatibilidade do material com os tecidos dentários em geral devido à maior 

concentração de monômeros residuais (TUNA et al., 2010). Portanto, é muito 

importante reconhecer as características de lixiviação em função da presença de 

monômeros residual e da concentração de iniciadores relacionando-se com o grau 

de conversão.  

Uma vez ativado o iniciador ele reage com um agente redutor (amina alifática) 

para produzir radicais livres primários, acetila e amina, provenientes da 

canforoquinona e da amina, respectivamente. A partir deste momento, inicia-se a 

polimerização através da interação dos radicais amina com os monômeros 

metacrílicos (Bis-GMA, TEGDMA e Bis-EMA) formando uma rede copolimérica 

formando ligações cruzadas tendo as partículas de carga inertes aprisionadas no 

interior atuando como reforço (ANUSAVICE et al., 2013). Alguns materiais trazem 

também na composição monômeros com grupos potenciais adesivos, como fosfatos 
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ou carboxilicos, similares àqueles encontrados nos agentes adesivos de dentina. 

Quando os cimentos são apresentados na forma de duas pastas, a composição 

monomérica inorgânica é a mesma, apenas estão combinadas nas duas pastas (DE 

GOES, 1998).  

Reações de polimerização que necessitam de iniciadores por necessidade da 

presença da luz fotoativadora estão representadas na figura 1. Nos sistemas 

ativados quimicamente, que estão representados na figura 2, mostra os radicais 

livres que geralmente são gerados pela reação química dos peróxidos de benzoíla 

que são moléculas iniciadoras que apresentam ligações atômicas com baixa energia 

de dissociação, ou seja, a energia necessária para separar seus átomos com uma 

amina terciária (FERRACANE e CONDON, 1990).  

 

  

Figura 1 -  Reação de polimerização pela luz azul na fotoativação física  
Fonte: Arquivo pessoal  
  

 

Figura 2 – Reação de polimerização na ausência de luz (quimicamente 
ativado)  
Fonte: Arquivo pessoal  
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De acordo com a reação de polimerização, os cimentos resinosos podem ser 

classificados em fotoativáveis (polimerização pela emissão de luz azul), 

representado na figura 1, ou autoativável por (polimerização por reação química), 

representado na figura 2, ou duais (polimerização por reação química e pela luz 

azul) (BURTSCHER, 1993). Nestes últimos, a reação de polimerização é iniciada 

pela emissão de luz azul e por reação química (peróxido de benzoíla), através de 

fotoiniciadores, como as cetonas aromáticas (canforoquinona) e aminas promotoras 

da reação de polimerização (ARRAIS et al., 2009). Essa característica serve para 

assegurar a completa polimerização do cimento, mesmo em restaurações opacas e 

espessas, onde a luz não é capaz de chegar. Por sua vez, dá início à reação em 

cadeia dos grupos metacrilatos, formando assim uma matriz polimérica. Portanto vão 

formar radicais livres sob condições particulares, como temperatura, excitação 

fotoquímica ou reação de óxido-redução (BURGESS et al., 2010). Então, quando o 

iniciador peróxido entra em contato com o acelerador amina, ocorre uma reação de 

óxidoredução e a geração de radicais livres para desenvolver a polimerização. O 

tempo de trabalho e posterior tempo de presa são determinados pela concentração 

de inibidores da reação, bem como pela proporção de iniciador/acelerador 

estabelecida pelo fabricante. O aumento nessa proporção pode reduzir o tempo de 

trabalho do material e dificultar o processo de polimerização. Quando o inverso 

ocorre, a reação de polimerização pode ficar comprometida e o cimento pobremente 

polimerizado (PEGORARO et al., 2007).  

Geralmente o fotoiniciador canforoquinona que, uma vez excitado pela luz 

visível decorre da absorção de luz em uma faixa específica de comprimento de onda 

através de um componente fotossensível, vai para um estado tripleto, e reage com 

um agente redutor (amina alifática) para produzir os radicais livres e ocorre o 

processo de polimerização. Cimentos de ativação dual incluem em sua formulação 

componentes divididos em pasta base e catalisador, responsáveis pela ativação 

química e física da polimerização (RUEGGEBERG, 1999). Como regra geral, sabe-

se que as pastas devem ser misturadas, aplicadas e fotoativadas. Espera-se 

também que o retardo ou ausência da ativação pela luz possa modificar a estrutura 

polimérica e a extensão da polimerização (KOURNETAS et al., 2011).  

A via química da polimerização garante a reação onde a luz não alcance. A 

fotoativação imediata garante a estabilidade inicial do material necessária para 
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resistir às tensões clínicas. Entretanto, existem informações de que a fotoativação 

imediata de alguns cimentos dual pode comprometer o grau de conversão final. 

Desse modo, o momento da ativação pela luz pode determinar o modo como a 

estrutura da cadeia polimérica será formada e, como consequência, determinar a 

integridade estrutural dos materiais de ativação dual (KOURNETAS et al., 2011).  

Assim, espera-se que para um determinado cimento resinoso dual, diferentes 

protocolos de ativação da polimerização possam resultar em diferentes graus de 

polimerização e densidade de ligações cruzadas na cadeia polimérica.  Portanto, o 

desempenho geral dos cimentos resinosos de ativação dual é caracterizado pela 

química intrínseca de cada material e dependente de como os clínicos executam o 

protocolo de ativação da polimerização (ASMUSSEN et al., 2005).  

2.3 INTERAÇÃO ENTRE DENTINA E CIMENTOS RESINOSOS  

A adesão com o substrato dentário é dependente da retenção micromecânica 

e na interação química entre os grupamentos ácidos e a hidroxiapatita - 

Ca10(PO4)6(OH2) (RADOVIC et al., 2008). No esmalte, o padrão de 

desmineralização é baseado em monômeros multifuncionais ácidos que 

desmineralizam a superfície para que o cimento possa infiltrar-se (DE MUNCK et al., 

2004). Em dentina, a interação entre a superfície dentária e o cimento resinoso 

autoadesivo parece ser superficial e irregular, sem desmineralização suficiente da 

smear layer e por consequência, ausência da autêntica camada híbrida e tags de 

resina (DE MUNCK et al., 2004). Por outro lado, com a limitação da abertura dos 

túbulos dentinários ocorre redução da sensibilidade pós-operatória (CANTORO et 

al., 2008). Mesmo com a limitação da técnica ácida, ocorre uma retenção adicional 

pela ligação química entre os monômeros ácidos e o dente (RADOVIC et al., 2008). 

Mazzoni e colaboradores observaram recentemente que a aplicação de adesivos 

odontológicos em dentina humana estimula a ativação de metaloproteases 

endógenas (MMP-2 e MMP-9).  Os resultados sustentaram ainda o papel das 

metaloproteases endógenas na degradação das interfaces criadas por estes 

materiais restauradores adesivos com a dentina.  

A interface de união material restaurador/dentina pode ser considerada uma 

forma sui generis de engenharia tecidual em que o arcabouço da matriz de 
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dentina/colágeno é reforçado por monômeros resinosos polimerizados para produzir 

uma camada híbrida que une os materiais restauradores à dentina mineralizada 

subjacente (LIU et al., 2011). Por outro lado, ao invés de servir como um ponto de 

estabilidade entre a camada de adesivo e a dentina intacta subjacente, a camada 

híbrida é na verdade o elo mais fraco da interface de união adesiva (BRESCHI et al., 

2008).  

Isto se deve aos inúmeros passos operatórios relativos aos procedimentos 

adesivos, que de forma geral, causam necessariamente uma série de alterações na 

ultraestrutura da dentina. Quando se aplicam à dentina os sistemas adesivos 

convencionais, em que estão associados os procedimentos de condicionamento com 

ácido fosfórico na forma de gel, pode ocorrer uma discrepância entre a área 

desmineralizada e a área infiltrada pelos monômeros resinosos (PASHLEY et al., 

2011). Isto favorece uma das principais causas de falhas adesivas devido à 

exposição da matriz de colágeno que fica preenchida por água, servindo de meio 

funcional para a degradação das matrizes resinosas e de colágeno (PASHLEY et al., 

2004; BRESCHI et al., 2008). Além disso, o baixo pH observado nos procedimentos 

adesivos podem potencialmente liberar e ativar as enzimas endógenas 

metaloproteinases (MMPs) e catepsinas, que degradam o colágeno dentinário 

exposto (NASCIMENTO et al., 2011; VIDAL et al., 2014). Demonstrou-se ainda que 

as atividades colagenolíticas e gelatinolícas destas enzimas ocorrem não somente 

na dentina, mas também na interface material restaurador/dentina, denominada de 

camada híbrida (SULKALA et al., 2007; MAZZONI et al., 2013). Na tentativa de se 

eliminar este inconveniente objetivando uma menor exposição das fibrilas de 

colágeno propôs-se uma técnica restauradora através do desenvolvimento de 

sistemas restauradores autoadesivos (NAKABAYASHI e SAIMI, 1996). Assim, 

atualmente em odontologia uma série de sistemas restauradores de aplicação direta 

nos tecidos dentais tem sido lançada no mercado apresentando diferentes 

viscosidades, desde a forma líquida como nos adesivos, até nas formulações mais 

viscosas, como nos cimentos e resinas compostas, ou seja, objetivando diferentes 

aplicações clínicas. Apesar da simplificação da técnica de aplicação para os 

dentistas, estudos são necessários para um melhor entendimento dos processos 

fisiopatológicos nas células odontoblásticas que envolvem a exposição dos tecidos 

dentais aos materiais restauradores autoadesivos, ou seja, de aplicação direta em 
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dentina sem a necessidade de aplicação prévia de um sistema adesivo. Uma das 

vantagens seria a redução do tempo operatório para a completude das restaurações 

(NAKABAYASHI e SAIMI, 1996).  

Os materiais autoadesivos são aplicados em muitas situações clínicas 

diretamente sobre a dentina recém-desgastada, no qual se expõe uma enorme 

quantidade de túbulos dentinários, principalmente em preparos para coroas totais. 

Assim, uma das maiores preocupações por parte da comunidade científica está na 

possível citotoxicidade dos cimentos resinosos odontológicos autoadesivos às 

células odontoblásticas da polpa devido à liberação de subprodutos da 

polimerização do material.  

 

Figura 3 - Representação esquemática do complexo dentina-polpa e as 

consequências da aplicação de um cimento sobre a dentina. Os subprodutos 

liberados após contato com o fluido dentinário, composto majoritariamente por 

água, podem causar citotoxicidade às células odontoblásticas situadas na polpa.  

Fonte: Adaptado de D’Alpino e colaboradores (Capitulo de livro).  

  

Num estudo preliminar piloto (D'ALPINO, CAETANO, et al., 2016), avaliou-se 

a viabilidade celular de cepas de células odontoblásticas de rato MDPC-23 expostas 

aos cimentos resinosos autoadesivos Embrace Wetbond, MaxCem Elite, Bifix SE, 

GCem e Relyx U200. As células cultivadas em placas para cultivo Transwell 

(Corning) em meio de cultura foram então expostas a corpos-de-prova de cimentos 

resinosos autoadesivos que foram ativadas por luz azul (imediatamente ou após 10 

minutos) ou quimicamente ativadas (não ativadas por luz). As células foram então 

incubadas em meio contendo indicador fluorescente de oxi-redução em resposta à 

atividade metabólica celular. A fluorescência foi então monitorada e a viabilidade 
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celular expressa em % em função da viabilidade de células controle (não expostas 

aos cimentos). Os resultados foram comparados a um grupo controle de células que 

não foi exposto a estes materiais. 

Da análise dos resultados do teste de citotoxicidade (figura 5), observou-se 

que as células expostas ao cimento RelyX U200 apresentaram os maiores 

percentuais de viabilidade celular. Por outro lado, os cimentos G-Cem e MaxCem 

Elite causaram as maiores porcentagens de morte celular destes odontoblastos.  

  

 

Figura 4 - Viabilidade celular dos cimentos resinosos Embrace Wetbond, MaxCem Elite, Bifix 

SE, G-Cem e Relyx U200 em função da técnica de ativação.  

Fonte: D’Alpino et al., 2016  
  

Neste estudo piloto para a análise de viabilidade celular foi utilizado o 

reagente Alamar Blue. Porém, embora este reagente seja utilizado em inúmeros 

estudos em que se avalia a viabilidade celular após exposição a diferentes materiais 

resinosos, observou-se que ocorriam anotações falso-positivas, possivelmente pelo 

fato da reação de polimerização ser “radicalar”. Desta forma, em função do estudo 

piloto realizado por D’Alpino e colaboradores (D'ALPINO, CAETANO, et al., 2016), 

ficou evidente a importância de se avaliar mais profundamente a citotoxicidade de 

diferentes cimentos resinosos autoadesivos.  
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Segundo a ISO 10993:5 de 2009 considera-se um efeito citotóxico quando há 

uma redução na viabilidade celular de mais de 30% (ISO 10993-5 Evaluation of 

Medical Devices-Part 5: Tests for in Vitro Cytotoxicity, 2009). Em um estudo anterior 

(DA FONSECA ROBERTI GARCIA et al., 2016), avaliou-se a citotoxicidade 

transdentinária de componentes liberados a partir de diferentes cimentos (um 

cimento ionomérico modificado por resina e dois cimentos resinosos) em células 

odontoblásticas MDPC-23 e em células pulpares humanas. Neste estudo foram 

utilizadas secções de dentes em que a dentina foi exposta e fixadas a uma câmara 

pulpar artificial que continha um meio de cultura que banhava a superfície “pulpar” 

destas amostras de dente. Os cimentos foram então aplicados a estas secções de 

dentina, sendo então os subprodutos da polimerização e outros compostos 

orgânicos lixiviados, que por sua vez entraram em contato com as células cultivadas 

na parte inferior da destas câmaras artificiais. Os resultados foram comparados ao 

obtidos pelas células não expostas aos produtos lixiviados destes materiais. De 

acordo com os limites de segurança das recomendações da ISO 10993-5, todos os 

cimentos resinosos avaliados foram considerados não-tóxicos para as células 

pulpares. Os autores concluíram que a citotoxicidade dos cimentos é dependente do 

material, e os diferentes protocolos para a aplicação à dentina podem interferir na 

sua citotoxicidade.   

2.4 SORÇÃO E SOLUBILIDADE  

A análise da sorção de água e da solubilidade são importantes parâmetros a 

serem analisados considerando que são determinantes na durabilidade e qualidade 

dos materiais utilizados nas restaurações com resina composta. A reação de 

polimerização e a ação do ambiente bucal podem levar à alterações físicas nos 

compósitos. Além disso, pode ocorrer perda de massa e diminuição das 

propriedades mecânicas do compósito em função da ação das moléculas de água 

que são absorvidas pelo material, levando ao intumescimento e aumento de massa 

e à lixiviação de componentes não reagidos e outros subprodutos da polimerização, 

que podem ser liberados como pequenas moléculas ou, ainda como monômeros 

residuais (MARTIN et al., 2003).   
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A sorção e a solubilidade são precursoras de diversos processos físicos e 

químicos que podem ser deletérios à estrutura e função da matriz resinosa dos 

materiais restauradores.  Os polímeros podem ter suas propriedades alteradas, com 

comprometimento permanente de suas propriedades mecânicas do material e 

também do desempenho clínico. Pode ocorrer, a degradação da resina, 

amolecimento da matriz resinosa (“softening”), diminuição da resistência ao 

manchamento superficial e, também a liberação de substâncias, como monômeros 

não reagidos, impurezas dos monômeros e aditivos (TOLEDANO et al., 2003; 

FERRACANE, 2006).  Foram observados também, a diminuição das propriedades 

mecânicas como a resistência de flexura, módulo de elasticidade, resistência à 

tensão, resistência ao desgaste e tenacidade de fratura (SARRETT et al., 1991; 

FERRACANE et al., 1998).  

A solubilidade decorrente da sorção leva à perda de monômeros não reagidos 

ou outros subprodutos da reação de polimerização, com consequente redução no 

volume e perda de massa do material. A sorção nos materiais resinosos pode ser 

considerado um processo de difusão controlada que ocorre principalmente na matriz 

resinosa (KALACHANDRA e WILSON, 1992). Estudos mostraram que a água 

penetra a rede polimérica através de pequenas porosidades e espaço, 

concentrando-se as moléculas de água predominantemente dentro da matriz 

resinosa (SIDERIDOU et al., 2003). O coeficiente de difusão tende à diminuir a 

medida em que aumenta a concentração de água na matriz, podendo se esperar 

uma diminuição na taxa de sorção com o aumento do tempo de armazenamento 

(KALACHANDRA e WILSON, 1992; ÖRTENGREN et al., 2001). A água concentrada 

pela matriz polimérica tende a acumular-se, ao longo do tempo, na interface carga-

matriz resinosa provocando a perda da união entre ambas ou até mesmo a 

degradação hidrolítica das partículas (KALACHANDRA e WILSON, 1992). A 

degradação hidrolítica é o resultado tanto da quebra das ligações químicas na resina 

ou do amolecimento do compósito através da ação plastificadora exercida pela água 

(MOHSEN e CRAIG, 1995). Diferentes solventes, em especial a saliva, exercem um 

efeito plastificador (“plasticization”) da matriz, difundindo-se por entre as cadeias 

poliméricas e levando a uma expansão. O estudo do efeito da imersão de materiais 

resinosos em diferentes meios (água destilada, saliva artificial, etanol/água) na 

sorção, solubilidade, liberação de monômeros não reagidos, resistência flexural e 
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módulo de elasticidade flexural demonstrou que este efeito depende do meio de 

imersão utilizado, sendo que a solução etanol/ água apresentou o efeito mais 

significativo (ZHANG e XU, 2008). A sorção de água também pode causar 

amolecimento (“softening”) da matriz pelo intumescimento do polímero e 

enfraquecimento pela quebra das ligações cruzadas causando a redução nas 

propriedades do material (FERRACANE et al., 1998).   

A sorção de água pode afetar a biocompatibilidade e a estabilidade 

dimensional, levando à diminuição da durabilidade dos compósitos (HIRASAWA et 

al., 1983). Estudos demonstraram que a sorção de água pelo compósito pode 

apresentar resultados clínicos benéficos, devido a um melhor selamento marginal da 

restauração criado pela expansão e relaxamento da tensão gerada durante a 

contração de polimerização (MOMOI e MCCABE, 1994 ; DAVIDSON e DE GEE, 

2000 ). A expansão resultante da sorção de água pode ser um fenômeno 

clinicamente desejável se o mesmo compensar completamente os efeitos da 

contração. Um coeficiente de expansão que excede o valor de contração não é 

desejável, uma vez que tensões adicionais poderão ser geradas na estrutura 

dentária (MARTIN e JEDYNAKIEWICZ, 1998). Alguns estudos afirmam que a sorção 

de água não é suficiente para gerar uma expansão linear que compense a contração 

de polimerização, gerando mais prejuízos do que benefícios, pois pode ocasionar o 

comprometimento das propriedades mecânicas do material (HIRASAWA et al., 

1983).  

A qualidade da cadeia de polímeros formada durante a reação de 

polimerização pode determinar a extensão em que ocorrerá a sorção e 

intumescimento quando um polímero é imerso em um solvente (FERRACANE e 

BERGE, 1995). Dessa maneira, as características estruturais dos polímeros são 

fundamentais para a determinação da extensão na qual os polímeros serão afetados 

pelo ambiente aquoso. A presença de ligações cruzadas entre cadeias poliméricas 

geralmente resulta em uma diminuição significante da permeabilidade do polímero à 

água, devido à diminuição do volume livre e a capacidade das cadeias poliméricas 

de intumescerem (SIDERIDOU et al., 2003). Moléculas de água que estão 

firmemente unidas aos locais polares ao longo da cadeia polimérica exibem alto 

efeito plastificador, causando a redução das propriedades mecânicas pela alteração 

da mobilidade de seus segmentos de cadeia (MALACARNE et al., 2006).  
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Monômeros não reagidos são liberados para o meio bucal demonstrando 

citotoxicidade que podendo provocar reações pulpares (PEARSON e LONGMAN, 

1989; RATHBUN et al., 1991; FERRACANE, 1994; POLYDOROU et al., 2007). O 

Bis GMA, TEGDMA e UDMA são os monômeros mais utilizados nas resinas 

compostas e, apesar dos três exibirem citotoxicidade, o Bis-GMA e o UDMA são os 

mais citotóxicos (SIDERIDOU e ACHILIAS, 2005; TABATABAEE et al., 2009).  

Estudos mostraram que principalmente nos primeiros dias após a fotoativação 

é que os monômeros residuais são liberados das resinas compostas (RUYTER, 

1995; ÖRTENGREN et al., 2001). O TEGDMA foi o monômero identificado como 

sendo a principal substância lixiviada das resinas por apresentar uma moléculas com 

baixo peso molecular. Além disso, outros monômeros, tais como o Bis-GMA e o 

UDMA podem também ser liberados (ÖRTENGREN et al., 2001; TABATABAEE et 

al., 2009). A lixiviação desses componentes pode levar à alteração dimensional 

inicial do compósito, o comportamento clínico, o aspecto estético da restauração e a 

biocompatibilidade do material. A quantidade de monômeros liberados das resinas 

pode ainda ser influenciada pela potência dos aparelhos fotoativadores, pela 

característica da resina utilizada e, ainda pelo meio em que os corpos-de-prova são 

imersos (PEARSON e LONGMAN, 1989; POLYDOROU et al., 2007; SIDERIDOU et 

al., 2008).  

A incorporação de água das resinas polimerizadas ou a permeabilidade pode 

estar relacionado à polaridade das cadeias poliméricas. Quanto à difusão de água, 

existem duas teorias: a “teoria da interação” que preconiza que as moléculas de 

água se anexam à cadeia polimérica via ligação com hidrogênio, devido à afinidade 

da água por grupos polares hidrofílicos no polímero, induzindo intumescimento e 

plastificação do polímero; e a “teoria do volume livre que diz que a sorção de água 

nos polímeros não polares se dá pelo movimento de moléculas de água “não 

ligadas” através dos espaços vazios dentro do polímero, sem nenhuma inter-relação 

com as moléculas polares no material (FABRE et al., 2007).  

Em diferentes estudos que avaliaram o efeito das condições de 

armazenamento na estabilidade dos polímeros, materiais restauradores foram 

expostos à água, saliva artificial, álcool e solventes ácidos ou básicos para a 

avaliação do processo de envelhecimento desses materiais. A ação desses 

diferentes meios mostrou-se variada, mas geralmente envolve a liberação de 
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componentes não reagidos e a degradação da cadeia polimérica (FERRACANE, 

2006; MALACARNE et al., 2006).   

Os fenômenos de sorção de água e solubilidade podem ser influenciados por 

diversos fatores, como por exemplo a água, que exerce importante papel na 

degradação química dos compósitos, o que pode resultar em propriedades 

mecânicas reduzidas e, consequentemente, em problemas clínicos a curto ou longo 

prazo (SÖDERHOLM e ROBERTS, 1990; KALACHANDRA e WILSON, 1992; 

FERRACANE et al., 1998; ITO et al., 2005; PASTILA et al., 2007).  
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL  

O objetivo deste trabalho foi avaliar “in vitro” o potencial citotóxico de cimentos 

resinosos autoadesivos em função da técnica de ativação.   

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos deste estudo foram:  

 Avaliar a viabilidade celular e a morte celular total em células odontoblásticas 

expostas a cimentos resinosos autoadesivos. 

 Avaliar os compostos lixiviados pelos cimentos autoadesivos em função da 

técnica de ativação;  

  

1- Fator de estudos:  

Cimentos resinosos autoadesivos de marcas comerciais e diferentes 

monômeros funcionais ácidos;  

  

2- Técnica de ativação:  

I – fotoativação imediata  

II – fotoativação tardia (após 10 min) III – ativação química.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

No presente estudo, foram avaliadas inicialmente a viabilidade celular e a 

citotoxicidade de células odontoblásticas (MDCP-23) expostas a corpos-de-prova de 

cimentos resinosos autoadesivos. A seleção dos cimentos avaliados no presente 

estudo justifica-se por serem todos da mesma categoria de cimentos (autoadesivos) 

e por serem mundialmente comercializados, o que fortalece a importância da 

divulgação destes resultados. Os cimentos resinosos autoadesivos selecionados 

bem como suas composições químicas gerais estão descritas no Quadro 1, de 

acordo com o perfil técnico do fabricante. Na figura 5  a seguir são mostrados os 

produtos avaliados de acordo com a apresentação comercial.   

Os corpos-de-prova dos cimentos resinosos autoadesivos que foram 

fotoativados imediatamente foram manipulados respeitando-se o tempo de trabalho. 

Para os grupos em que os cimentos foram fotoativados após 10 minutos, 

respeitaramse também os tempos de “presa”. Os tempos de trabalho e de “presa” 

dos materiais avaliados estão descritos no Quadro 2.  

  

Quadro 1- Materiais utilizados no presente estudo.   

MATERIAL  
COMPOSIÇÃO  

LOTE/ 

VALIDADE  

Max Cem  

Elite   

(Kerr Corp)  

Cimento resinoso autoadesivo com partículas de minerais inertes e 

fluoreto de itérbio (69,9 % em peso), monômeros à base de 

metacrilatos com ésteres fosforilados, ativadores, estabilizadores e 

corantes. Cor White  

5011290  
MAR/ 2018  

Bifix SE  

(Voco  

GmbH)  

Cimentos resinoso autoadesivo contendo partículas vítreas (70 % 

em peso), bisfenol A glicidil dimetacrilato (Bis-GMA), uretano 

dimetacrilato (UDMA), glicerol dimetacrilato (Gly-DMA), monômeros 

fosfatados, iniciadores, estabilizadores e corantes. Cor Universal  

1610160  
SET/2017  

G-Cem  

LinkAce  

(GC)  

Cimento resinoso autoadesivo com partículas de vidro 

fluoroaluminosilicato, pigmento; iniciador, Líquido: 4-META, ácido 

fosfórico, éster do monômero, água, UDMA, dimetacrilato, pó de 

sílica, iniciador, estabilizador.  

1607041 

JUL/18  

Clearfil SA  

Luting  

(Kuraray)  

Cimento resinoso autoadesivo contendo MDP, dimetacrilato 

aromático hidrofóbico, dimetacrilato alifático hidrofóbico, sílica 

coloidal, vidro de bário.  

4E0078  
MAR/2018  

RelyX U200  

(3M ESPE)  

  

  

Cimento resinoso autoadesivo com partículas cerâmicas 

silanizadas, BIS-GMA, BIS-EMA, sílica tratada com silano, sílica-

óxido de zircônia tratado com silano, diuretano dimetacrilato, 

dimetacrilato polietilenoglicol, TEG-DMA BHT e pigmentos.  

1609600582 

ABR/2018  

Fonte: Informações técnicas dos fabricantes.  



41  

  

 

Figura 5 - Apresentação comercial dos cimentos resinosos autoadesivos selecionados 

para o presente estudo: Max Cem Elite, Bifix SE, G-Cem, Clearfil SA Luting e RelyX U200 

Fonte: Acervo pessoal.  

  

Quadro 2- Características manipulativas dos cimentos resinosos autoadesivos.  

MATERIAL  
PONTA 

AUTOMISTURA  

TEMPO DE  
TRABALHO  

(Min.)  

TEMPO 
DE  

‘PRESA’  

(Min.)  

TEMPO DE  
FOTOATIVAÇÃO  

(s)  

Maxcem Elite  Sim  1,5  4  10 a 20  

Bifix SE  Sim  2  4  10 a 20  

G-Cem LinkAce  Sim  
2 min / 4 

min  10  20  

Clearfil SA Luting  Não  7 min  10  10 a 20  

RelyX U200  Não  2  6  20  

Fonte: Informações técnicas dos fabricantes.  
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4.1 CONFECÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA  

Foram confecionados corpos-de-provas com auxílio de uma matriz de Teflon 

bipartida com as dimensões de 6,0 mm de diâmetro e 2,5 mm de espessura. As 

duas partes em Teflon que compunham a matriz foram estabilizadas com um anel. 

Na figura a seguir (Figura 6) está demonstrada a matriz de Teflon bipartida.  

  

  
 

Para obtenção dos corpos-de-prova, a matriz bipartida foi posicionada sobre 

uma tira de poliéster em uma placa espessa de vidro. Os cimentos foram 

manipulados seguindo-se as orientações dos fabricantes e aplicados à matriz com 

auxílio da ponta aplicadora ou após a espatulação com o auxílio de uma espátula de 

inserção n° 6 (Figuras 7 e 8).  

Os cimentos foram então inseridos na matriz de Teflon, sendo em seguida 

acomodados com o auxílio de um condensador metálico, com o intuito de comprimir 

levemente o material no interior da matriz para obter nivelamento e lisura superficial 

(Figuras 9). Após preencher completamente a matriz de Teflon com os cimentos em 

função dos grupos experimentais, uma tira matriz de poliéster foi posicionada sobre 

a mesma, sendo então comprimida com o auxílio de um “botão” metálico para 

remoção de excessos e planificação final da superfície.  

  

Figura 6 - Matriz de Teflon bipartida utilizada para obtenção dos corpos-
de-prova de cimentos resinosos. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 9 - Utilização do condensador metálico para acomodação dos 

cimentos à matriz. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
Figura 8 - Inserção do cimento após espatulação. 

Fonte: Acervo pessoal  

 
Figura 7 - Inserção do cimento acondicionada com pontas automistura. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Os corpos-de-prova foram então fotoativados com um aparelho fotoativador 

LED (Bluephase, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) com densidade de 

potência de 1.200 W/cm2 pelo tempo recomendado pelos fabricantes (Quadro 2). A 

fotoativação dos espécimes foi realizada posicionando-se a ponteira do aparelho 

fotoativador o mais próximo e perpendicularmente à superfície do cimento (Figura 

10).  

  

  

  

  
 

 
Figura 11 - Recipiente usado para armazenar os espécimes dos grupos 

ativados quimicamente 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Figura 10 – Fotoativação por luz azul 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Logo em seguida os espécimes foram removidos da matriz após separação 

dos componentes da matriz, eliminando-se então os excessos mais grosseiros com 

uma lâmina de bisturi nº 12. Os mesmos passos foram feitos para os espécimes 

fotoativados após 10 minutos. Os cimentos ativados quimicamente foram preparados 

e armazenados em caixa de proteção da luz por 24 horas, para depois serem 

removidos da matriz bipartida (Figura 11).  

4.2 ANÁLISE DA APOPTOSE POR MEIO DO ENSAIO DE CITOMETRIA DE 

FLUXO COM ANEXINA V-APC/7-AAD  

A MDPC-23 é uma linhagem celular imortalizada, obtida a partir de papilas 

dentárias de molar de fetos de rato capazes de expressar sialoproteína dentinária e 

outras proteínas expressas por odontoblastos (HANKS et al., 1998; SUN et al., 

1998). A linhagem celular foi gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Fábio Dupart 

Nascimento da Universidade Mogi das Cruzes (UMC). As células foram 

subcultivadas em meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM; Sigma Aldrich 

Corp., St. Louis, MO, EUA) contendo 10% de soro fetal bovino (FBS; Cultilab, 

Campinas, SP, Brasil), 100 UI/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina e 2 

mMol/L de glutamina (Gibco, Grand Island, NY, EUA) em incubadora umidificada 

com 5% de CO2 e umidade de 95%, a 37º C (Isotemp Fisher Scientific, Pittsburgh, 

PA, EUA) por 3 dias até que o número de células necessárias para realizar o estudo 

fosse atingido. As células (1 x 105) foram semeadas no compartimento inferior de 

placas de 24 poços (HTS Transwell, Ref. # 3374, Corning, NY, EUA) e mantidas 

numa incubadora com 5% de CO2 e 95% de umidade a 37º C. Após 48 h, discos 

individuais de cimentos resinosos, produzidos de acordo com os grupos 

experimentais, foram colocados em um dispositivo de suporte permeável com uma 

membrana microporosa com poros de 8 µm de diâmetro do sistema Transwell 

(Figura 12). Os discos permaneceram em incubação com as células por 24 h. Isto 

permitiu a eluição de monômeros não convertidos e outros subprodutos com baixo 

peso molecular com potencial nocivo em relação à viabilidade de células 

odontoblásticas.  
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A morte celular foi investigada utilizando-se ensaio de dupla coloração por 

Anexina V-APC / 7-AAD (BD Pharmingen, BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, EUA) 

e foi analisada através de citometria de fluxo, FACSCalibur (Becton-Dickinson, CA, 

EUA). A coloração de APC Anexina V foi utilizada em conjunto com o corante 7-

aminoactinomicina (7-AAD) permitindo a identificacão de células apoptóticas 

precoces (7AAD negativo, APC Anexina V positiva). Células viáveis com membranas 

intactas excluem 7-AAD, enquanto as membranas de células mortas e danificadas 

são permeáveis a 7-AAD (Figura 13).   

    

 

Figura 13 -  Representação esquemática dos quadrantes resultantes da coloração com 
anexina V-APC / 7-AAD: Q1 morte celular, Q2 apoptose tardia e necrose, Q3 apoptose 

precose, Q4 células viáveis. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 12 – Inserção do dispositivo com membrana porosa do Sistema Transwell onde 

ficou apoiado o corpo-de-prova dos cimentos resinosos. No fundo dos poços foram 

cultivadas as células. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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As células que são consideradas viáveis são ambas APC Anexina V e 7-AAD 

negativas; as células que estão em apoptose precoce são APC Anexina V positivos 

e 7-AAD negativo; As células que estão em apoptose tardia ou já mortas são ambas 

APC Anexina V e 7-AAD positivas (Figura 13). As células foram semeadas e 

incubadas com espécimes de cimentos resinosos em função dos grupos 

experimentais que permaneceram em EDTA 10 mM em solução salina tamponada 

com fosfato (PBS) e ressuspendidas em tampão de ligação (HEPES 0,01 M, pH 7.4, 

NaCl 140 mM e CaCl2 2,5 mM). As suspensões foram transferidas para tubos, 

centrifugadas e ressuspenso com Anexina V-APC e 7-AAD de acordo com as 

instruções do fabricante. As células foram incubadas à temperatura ambiente por 30 

min e as populações de células viáveis, apoptóticas ou necróticas foram avaliadas 

por citometria de fluxo. Os dados foram coletados utilizando um citômetro de fluxo 

FACSCalibur (Becton-Dickinson, CA, EUA) e o software CellQuest 

(BectonDickinson), seguido de análise empregando-se o software FlowJo (Tree Star, 

CA, EUA). Um total de 10.000 eventos foram coletados para cada amostra. Os 

resultados foram calculados como a porcentagem de morte celular em comparação 

com o controle (células não expostas). O experimento foi executado em triplicata e 

os resultados expressos por média ± erro padrão da média (SEM). A significância 

estatística entre os grupos foi avaliada usando análise de variância (ANOVA), 

seguida pelo teste de comparação múltipla de Tukey. O teste t de Student também 

foi usado para analisar os dados quando pertinente. As diferenças foram 

consideradas significativas quando os valores de P foram menores que 0,05 (p < 

0,05).  

4.3 AVALIAÇÃO DA MORTE CELULAR EM CULTURAS EXPOSTAS AOS 

CIMENTOS RESINOSOS AUTOADESIVOS  

As Células odontoblásticas foram cultivadas e semeadas da mesma forma 

como anteriormente descrito (Item 4.2). A solução azul de tripan foi utilizada para o 

ensaio de viabilidade celular. Para determinar a contagem total de células e a 

viabilidade celular, misturou-se 20µl de suspensão de células com 20µl de solução 

azul de tripan a 0,05%. Células viáveis e número de células totais foram contadas 

em câmara de neubauer dupla melhorada espelhada (New Optics). A significância 
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estatística entre os grupos foi avaliada usando análise de variância (ANOVA), 

seguida pelo teste de comparação múltipla de Tukey. O teste t de Student também 

foi usado para analisar os dados quando pertinente. As diferenças foram 

consideradas significativas quando os valores de P foram menores que 5%.  

4.4 ANÁLISE DOS COMPOSTOS LIXIVIADOS DOS CIMENTOS POR MEIO 

DE ESPECTROMETRIA DE MASSA (GC-MS) 

A análise dos subprodutos da polimerização dos cimentos foi avaliada por 

meio da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS) para 

complementar os resultados e para estabelecer possíveis correlações de causa e 

efeito entre os compostos liberados e a citotoxicidade nas células odontoblásticas. 

Para esta análise, os corpos-de-prova de cimentos foram obtidos como descrito 

anteriormente (Item 4.1). Nesse caso, somente os espécimes fotoativados seguindo 

as instruções do fabricante (fotoativados imediatamente) foram analisados.   

Em seguida, foram realizadas as análises em um sistema GC-MS da Agilent 

Technologies consistindo de um cromatógrafo de gás (7890A) acoplado a um 

espectrômetro de massa single quadrupolo (MSD 5975 C) que opera no modo de 

ionização por elétrons (EI) (70 e V), acoplado a um Gerstel MPS2-twister. As 

separações cromatográficas foram realizadas numa coluna capilar de sílica fundida 

de J & W DB-WAX (30 m × 250 mm i.d., 0,25 μm de espessura de película) (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, EUA), usando-se hélio como gás transportador (1 

mL min-1). O injetor, a interface e a temperatura da fonte foram 250, 310 e 230°C, 

respectivamente. Foi utilizado o seguinte programa de temperatura do forno: 

temperatura inicial: 40°C, mantida durante 2 min, aumentada a 5 °C min-1 a 240°C e 

mantida durante 10 min. Um tempo de atraso do solvente de 5 min foi usado para 

proteger o multiplicador de íons do instrumento MS da saturação. O MS foi operado 

em modo de varredura completo sendo o intervalo m/z de 30 a 500.   

Cada cimento foi introduzido num frasco que permaneceu fechado por todo o 

experimento. O frasco foi mantido durante 30 min a 37°C antes da injeção. Um 

volume de 1µl do material analisado foi injetado usando-se o modo de injeção 

dividida com uma relação de divisão 20: 1. Os componentes voláteis foram 

identificados pela comparação do espectro de massa com os disponíveis na 
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biblioteca de espectros Nist. Foi descrita como a porcentagem da área relativa após 

a obtenção da soma de todas as áreas de pico nos cromatogramas. Os resultados 

também foram expressos como tempo de retenção (tR), citado em unidades de 

minutos.  

4.5 ANÁLISE DA SORÇÃO DE ÁGUA E SOLUBILIDADE  

Os corpos-de-prova para análise da sorção e solubilidade seguiram as 

normas ISO 4049, à exceção do tamanho dos mesmos. Os corpos-de-prova foram 

obtidos da mesma forma como anteriormente descritos (Item 4.2.). Para estas 

análises foram selecionados apenas os cimentos resinosos autoadesivos RelyX 

U200 (3M ESPE) e MaxCem Elite (Kerr) manipulados de acordo com as instruções 

dos fabricantes. Os corpos-de-prova dos cimentos foram ativados de duas formas: 

fotoativação imediata e quimicamente ativado. Foram confeccionados 16 corpos-de-

prova de cada um dos cimentos, sendo 8 para os que foram fotoativados 

imediatamente e 8 para os grupos quimicamente ativados (n = 8).   

Após a fotoativação, os espécimes foram removidos do molde e armazenados 

secos em recipientes protegidos da luz ambiente a 37°C por 24 horas. Em seguida, 

os mesmos foram submetidos a um processo de dessecação inicial para remoção de 

moléculas de água livre, como recomendado na ISO 4049 para materiais resinosos. 

Para isso, os corpos-de-prova foram colocados em um dessecador contendo sílica 

gel a 37°C, sendo a massa dos mesmos aferida a cada 24 horas durante uma 

semana em uma balança analítica de precisão (Mettler Toledo, AB204, Switzerland). 

A massa foi aferida diariamente até que se obtivesse um valor constante, tendo 

como referência, quando a perda de massa fosse menor ou igual a 0,2 mg.   

Após a estabilização da massa dos corpos-de-prova estabeleceu-se a massa 

(m1). Após a obtenção da massa m1, os espécimes foram armazenados em 

eppendorfs individuais contendo 2 mL água destilada e então armazenados em 

estufa a 37°C (Figura 14). Logo após o armazenamento em água destilada, a massa 

de cada espécime era aferida inicialmente a cada 30 min. até que se completassem 

12 horas de armazenamento e depois a cada 60 min. num período de até 24 horas; 

em seguida a massa dos corpos-de-prova era aferida diariamente até que se 

completassem 28 dias, quando então se determinou a massa (m2). Em cada 
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aferição da massa, os espécimes eram removidos da água, e secos com papel 

absorvente. A massa dos espécimes era imediatamente aferida em balança analítica 

de precisão e, então os corpos-de-prova eram, armazenados novamente em água 

destilada a 37 ºC. A água contida nos recipientes referente a cada espécime era 

renovada a cada aferição da massa. Cuidados foram tomados em relação à 

padronização da secagem dos corposde-prova, os quais foram secos de ambos os 

lados com papel absorvente.   

Finalizado o período de 28 dias de armazenamento em água, os espécimes 

sofreram um segundo processo de dessecação como previamente descrito (Figura 

15). Neste período, a massa era também aferida diariamente até a obtenção de uma 

massa constante (m3), com variações de massa menores que 0,2 mg.  

As médias de sorção de água (SA) e solubilidade (SL), em μg/mm3, foram 

calculadas de acordo com as seguintes fórmulas (Equações 1 e 2):  

   
     

 
                         

   
     

 
                         

 

onde:  

 

m1 = massa inicial, antes da imersão em água 

m2 = massa após a imersão em água 

m3 = massa após o segundo ciclo de dessecação  

V = volume do espécime em mm3  

  

A determinação da massa inicial (m1) foi utilizada como parâmetro para 

calcular a variação percentual de massa observada em cada material em 

função da técnica de ativação após cada intervalo de tempo estabelecido.  

Segundo a ISO 4049, as especificações mínimas para as médias de 

sorção de água e solubilidade são: 

• Sorção de água: 40 μg/mm3  

• Solubilidade: 7,5 μg/mm3  
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Além do cálculo das médias de sorção de água e solubilidade, foi calculado 

também o parâmetro “netwater uptake” que corresponde à soma das médias de 

sorção de água e solubilidade (MALACARNE et al., 2006). As médias e desvios 

padrão dos dados de sorção de água e solubilidade dos grupos experimentais foram 

submetidos ao teste de Análise de Variância (ANOVA) dois critérios (fatores: cimento 

e técnica de ativação) e ao teste de Tukey para comparações múltiplas, em um nível 

de significância de 5%.  

  

 

Figura 14 – Armazenamento dos espécimes em água. 
Fonte: Acervo pessoal. 

  

 

Figura 15 - Armazenamento dos espécimes em dessecador 
contendo sílica gel 

Fonte: Acervo pessoal. 
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4.6 ANÁLISE  DA  EXPRESSÃO  GÊNICA  EM  CÉLULAS 

ODONTOBLÁSTICAS APÓS A EXPOSIÇÃO A CIMENTOS 

RESINOSOS AUTOADESIVOS  

Para esta análise os corpos-de-prova foram manipulados e fotoativados de 

acordo com as instruções dos fabricantes, conforme descrito no Item 4.1. Os 

cimentos selecionados foram selecionados para a análise da expressão gênica em 

função dos resultados preliminares de citotoxicidade, que mostraram que o cimento 

RelyX U200 foi o menos citotóxico e cimento MaxCem Elite, o de maior 

citotoxicidade. Para esta análise, as células odontoblásticas foram cultivadas e 

semeadas como previamente descrito no Item 4.2. Neste estudo in vitro, as 

respostas celulares relativas à expressão gênica das vias de sinalização do 

processo inflamatório/ativadores transcricionais em células odontoblásticas MDPC-

23, foram analisadas após a exposição aos dois cimentos resinosos autoadesivos 

por um período de 4 horas.  

O RNA total das células MDPC-23 foi extraído utilizando o reagente TRIzol e 

sendo então o DNA complementar (DNAc) transcrito de forma reversa utilizando-se 

o kit do Sistema de Transcriptase Reversa ImProm-II (Promega, Madison, WI, EUA) 

de acordo com o protocolo do fabricante. Os ensaios de reação em cadeia da 

polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) foram realizados utilizando-se o 

Master Mix SYBR Green PCR (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, 

EUA). Os parâmetros de ciclagem para as PCRs foram 50°C por 2 min e 95°C por 

10 min, seguidos de 40 ciclos a 95°C por 15 s e 60°C por 1 min em um equipamento 

Real Time PCR System (Applied Biosystems). A análise estatística foi feita através 

da análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de comparação múltipla de 

Tukey. O teste t de Student bicaudal não pareado (P < 0,05) foi aplicado para se 

observar diferenças significativas entre os dois cimentos autoadesivos (software 

GraphPad Prism, CA, EUA).  
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5 RESULTADOS  

Os resultados da análise de  ensaio de citometria de fluxo com Anexina 

VAPC/7-AAD estão representados nas figuras 16 e 18. A figura 16 mostra a 

porcentagem de morte celular total por apoptose e/ou necrose na linhagem celular 

exposta a cimentos autoadesivos em função do forma de ativação. Por meio desta 

análise observou-se que a morte celular variou em função da exposição aos 

cimentos e aos diferentes modos de ativação. Em comparação com o grupo de 

controle (células não expostas aos cimentos), a porcentagem de morte celular total 

aumentou significativamente quando estas foram expostas ao cimento MaxCem 

Elite, independentemente do modo de ativação (p < 0,05). Além disso, os cimentos 

Bifix SE e G-Cem LinkAce também induziram um aumento significativo na morte 

celular total quando fotoativados após 10 min ou quando quimicamente ativado (p < 

0,05). Embora a exposição ao RelyX U200 e ao Clearfil SA Luting levasse a uma 

tendência a aumentar a porcentagem de morte celular total, não se observou 

significância dos resultados destes dois cimentos em relação ao grupo controle, 

independente da forma de ativação (p > 0,05).  

 

Figura 16 - Quantificação da morte celular total (%) pela apoptose e / ou necrose na linhanhagem 

celular odontoblástica exposta ao cimentos, Relix U200, Clearfil SE, Bifix SE, Gcem e Maxcem Elite, 

em função do modo de ativação (imediatamente fotoativado, fotoativado após 10 min. e ativado 

quimicamente). Os dados são expressos como erro médio + padrão. * Diferença significativa do 

respectivo controle (p < 0,05).  
Fonte: Acervo pessoal  
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Os resultados de viabilidade das células MDPC-23 após o contato com os 

subprodutos dos espécimes de cimentos autoadesivos estão representados na 

figura 17. A análise estatística mostrou que houve uma redução significativa na 

viabilidade celular em todos os grupos experimentais, independentemente do modo 

de ativação (p < 0,05). A redução da viabilidade celular ocorreu em função da 

exposição aos cimentos na seguinte ordem: MAX > GCE > BSE > CSA > U200. 

Quando os cimentos autoadesivos G-Cem LinkAce e MaxCem Elite foram ativados 

quimicamente, as porcentagens de células viáveis foram ainda menores (31,9% e 

1,7%, respectivamente) em comparação com as outras formas de ativação. Sendo 

assim, observou-se que os cimentos autoadesivos bem como os protocolos de 

polimerização afetaram a citotoxicidade e a viabilidade celular das células 

odontoblásticas.  

 
Figura 17 - Percentagem média de células odontoblásticas viáveis expostas aos cimentos Relix 
U200, Clearfil SE, Bifix SE, Gcem e Maxcem Elite, ativados com diferentes protocolos de 
polimerização. Os dados são expressos como erro médio + padrão. * Diferença significativa do 
respectivo controle (p <0,05).  
Fonte: Acervo pessoal.  

  
  

Na Figura 16, estão representados os resultados do ensaio de citometria de 

fluxo usando a coloração dupla de anexina V-APC / 7-AAD para distinguir células 

vivas (7-AAD- / Anexina V-), células mortas (7-AAD + / Anexina V-), células 

apoptóticas precoce ( 7-AAD- / Anexina V +) e células apoptóticas / mortas tardias 

(7-AAD + / Anexina V +). Em relação à fração de células apoptóticas precoces, os 
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resultados variaram de 10% (para o cimento RelyX U200 fotoativado imediatamente) 

a 70% (para o cimento MaxCem Elite ativado quimicamente), contra 6,15% para o 

grupo controle, de células não expostas aos cimentos. As maiores porcentagens de 

apoptose foram observadas quando as células odontoblásticas foram expostas ao 

cimento MaxCem Elite, independentemente do modo de ativação (Figura 16). O 

cimento Clearfil SA Luting também induziu um aumento de porcentagem de 

apoptose quando fotoativado e quimicamente ativado (28,8% e 24,8%, 

respectivamente). O cimento Bifix SE por sua vez induziu um aumento de 

porcentagem de células apoptóticas quando fotoativado após 10 minutos, ou quando 

quimicamente ativado (25,8% e 30,6%, respectivamente). Os cimentos G-Cem 

LinkAce e MaxCem Elite também apresentaram maiores porcentagens de células 

apoptóticas tardias/mortas (9,76% e 24,2%, respectivamente) em comparação às 

células controle, não expostas aos cimentos (0,25%). Espécimes quimicamente 

ativados do cimento MaxCem Elite também induziram aumento da porcentagem de 

células mortas (3,86%) em comparação com o controle (0,15%).  

  

 

Figura 18 - Avaliação da citometria de fluxo de apoptose e necrose de células MDPC-23 após 

exposição a espécimes de cimentos de resina autoadesivos, ativados com diferentes 

protocolos de polimerização (imediatamente fotoativados, fotoativados após 10 min e 

quimicamente ativados).   
Fonte: Acervo pessoal.  
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Nas figuras 19, 20, 21, 22 e 23 a seguir, estão descritos os cromatogramas 

obtidos na análise com GC-MS dos cimentos auto-adesivos (U200, CSA, BSE, GCE, 

e MAX).  

 
Figura 19 – Cromatograma por GC-MS do cimento resinoso RelyX U200.  

Fonte: Acervo pessoal  

 

 
Figura 20 - Cromatograma obtido através de GC-MS do cimento resinoso Clearfil SA Luting 

(CSA).   
Fonte: Acervo pessoal  
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Figura 21 - Cromatograma obtido através de GC-MS do cimento resinoso Bifix SE (BSE).  

Fonte: Acervo pessoal.  

 

 

  

 
Figura 22 - Cromatograma obtido através de GC-MS do cimento resinoso G-Cem (GCE). 

Fonte: Acervo pessoal.  
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Figura 23 – Cromatograma obtido por GC-MS mostrando picos dos diferentes compostos para 

MaxCem Elite.  
Fonte: Acervo pessoal.  

  

Os compostos liberados dos diferentes cimentos avaliados foram 

dependentes da composição dos materiais, sendo apenas uma das substâncias 

comumente encontrada em todos os cimentos testados (Quadro 3). Este subproduto 

é constituido  do ácido metacrílico (MAA), derivado de TEGDMA (dimetacrilato de 

trietileno glicol) e HEMA (metacrilato de 2-hidroxietila) (EMMLER et al., 2008). 

MaxCem Elite e BifixSE foram os cimentos a partir dos quais um maior número dos 

compostos foram volatilizados (11 compostos), enquanto o G-Cem LinkAce foi o 

cimento do qual se volatilizou uma menor quantidade de substâncias (6 compostos). 

Oito das onze substâncias liberadas do cimento MaxCem Elite foram observadas 

exclusivamente neste cimento (Quadro 3). CSA foi o cimento do qual os subprodutos 

liberados foram mais comumente encontrados na maioria dos cimentos (7 

compostos). Com exceção do G-Cem LinkAce, todos os cimentos apresentam o 

sistema de iniciação do complexo canforoquinona (CQ)–amina (Quadro 3). O G-Cem 

LinkAce apresentou em sua composição metacrilato de butila e a presença de ácido 

acético volatilizado parece estar relacionada ao sistema iniciador de polimerização 

(BALAKRISHNAN e KUMAR, 2000). HEMA também foi encontrado na maioria dos 

cimentos (à exceção do cimento MaxCem Elite) (Quadro 3). Assim, pode-se 
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especular que os possíveis motivos para a maior morte celular e a menor viabilidade 

das mesmas relacionam-se principalmente à liberação de certos compostos e seus 

subprodutos, como 2,4-dinitrofenil crotonato (2,4-DNP) (HUTANU et al., 2013) 

liberado do cimento Bifix SE, também da liberação do composto 1, 2-propanodiol, 3-

cloro (3-MCPD) (ROBJOHNS et al., 2003) observado no cimento G-Cem e também 

do composto benzenemetanol (álcool benzílico) (CARVALHO et al., 2012), liberado 

do cimento MaxCem Elite (Quadro 3 ).  

  

Quadro 3 - Resultados dos compostos encontrados nas amostras de cimentos detectados 

por GC-MS.  

Cimentos  U200 CSA BSE GCE MAX 

Compostos químicos (NIST Library by 

GC-MS)  
tR Área tR Área tR Área tR Área tR Área 

Ciclopentasiloxano, decametil- (silano)  6,6 1,0 - - - - - - - - 

2-Hexanol, éter metílico  - - - - - - - - 7,2 0,6 

Ácido acético  - - - - - - 11,6 0,7 - - 

l-Mentona  - - - - - - - - 11,8 3,3 

Ciclohexanona  - - - - - - - - 12,3 1,7 

Propileno glicol  - - - - 14,2 2,5 - - - - 

Dl-mentol  - - - - - - - - 14,3 2,4 

Levomentol  - - - - - - - - 15,2 14,1 

Acetofenona  - - - -- - - - - 15,4 1,7 

1,2-etanodiol (etilenoglicol)  - - - - 14,9 1,0 - - - - 

Ácido 2-propenóico, ácido 2metil- (ácido 

metacrílico, MAA)  
16,4 52,5 16,3 19,2 16,2 20,1 16,1 76,9 16,2 15,7 

Metilmetacrilato (MMA)  - - 16,9 6,7 16,9 30,3 - - - - 

n-Butilmetacrilato (n-BMA) (ácido acrílico)  - - - -  - 17,4 1,1 - - 

Benzenometanol  ou álcool benzilico (BA)  - - - - - - - - 17,6 4,3 

2,4-Dinitrofenilo crotonato (2,4-DNP)  - - - - 18,2 2,63 - - - - 

2-Hydroxietil metacrilato (HEMA)  18,3 5,8 18,3 5,3 18,3 16,0 18,3 14,1 - - 

Ácido 2-Butenóico, butil éster ou crotonato 

de butila  
- - - - - - - - 18,3 33,0 

Ácido Ciclopropanocarboxílico  - - 20,0 2,9 - - - - - - 

Hidroxitolueno butilado (BHT)  - - 20,5 1,0 20,6 0,9 20,5 0,35 - - 

Anidrido crotônico  - - 21,1 57,4 - - - - - - 

dl-canforoquinona  21,5 12,1 21,5 0,5 21,5 0,9 - - 21,5 0,9 

Bisfenil  22,0 0,7 - - 22,0 1,4 - - - - 

Ácido Hexanóico  22,2 2,3 - - - -- - - - - 

Fenol  22,4 1,1 22,4 1,1 22,4 4,6 - - 22,4 6,5 

4-Isopropoxi-2-butanona  23,5 1,1 - - 23,5 1,0 - - - - 

Ácido pentanóico  24,5 1,2 23,5 1,1 - - - - - - 

3-Cloro-1,2-propanodiol  - - - - - - 23,6 1,3 - - 

2,4-bis (1,1-dimetiletilfenol)  28,0 2,1 - - - - - - - - 

Total  10 9 11 6 11 

Fonte: Arquivo pessoal            
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Na figura 24 está representada a variação de massa em termos percentuais 

dos cimentos Rely X U200  e MaxCem Elite, em função da técnica de ativação 

(fotoativado imetiatamente e quimicamente ativado). Como descrito anteriormente, a 

variação da massas m1, m2 e m3 possibilitou a determinação dos valores para fins de 

cálculo de sorção de água e solubilidade.  

  

 

Figura 24 – Variação do percentual de massa e determinação das massas m1, m2 e m3 para fins 
de cálculo de sorção de água e solubilidade. 
Fonte: Arquivo pessoal  

  

 Através da figura 24 pode-se observar que as maiores variações de massa 

ocorreram no cimento MaxCem Elite. Independente da forma de ativação, a massa 

final dos corpos-de-prova dos cimentos foi negativa, ou seja, a massa final foi menor 

que a inicial, comprovando-se que inúmeros compostos, quer sejam subprodutos da 

polimerização ou outros compostos orgânicos ou inorgânicos foram lixiviados 

durante a análise, seguindo as normas da ISO 4049. As variações percentuais de 

massa do cimento MaxCem Elite foram de 0,65% quando fotoativado imediatamente 

e de 1,17% quando quimicamente ativado. Neste caso houve perda de massa. Por 

outro lado, o cimento RelyX U200 quando quimicamente ativado apresentou um 

pequeno ganho percentual de massa ao final do estudo em relação à massa inicial, 

demonstrando um ganho de massa de apenas 0,028%. Quando fotoativado 

imediatamente, a variação em percentual de massa do cimento RelyX U200 foi 

ligeiramente maior, de 0,35%, demonstrando que moléculas de água permaneceram 

aprisionadas mesmo após o ciclo final em dessecador.  

A figura 25, a seguir estão descritos os resultados da expressão gênica de 

citocinas pro-inflamatórias em células odontoblásticas expostas aos cimentos RelyX 
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U200 e MaxCem Elite. Observa-se que houve uma diferença entre as respostas das 

células em função da exposição aos diferentes cimentos autoadesivos que induziram 

as células de odontoblastos a expressar citocinas pró-inflamatórias de diferentes 

formas quando estimuladas por seus diferentes subprodutos dos cimentos avaliados. 

MAX induziu significativamente a expressão da citocina pró-inflamatória TNF-α em 

relação ao controle (6 vezes) enquanto que o U200 inibiu significativamente a sua 

expressão (p < 0,05). O MAX também induziu significativamente a expressão do 

gene NF-kB (1,6 vezes). A expressão de IL-6 não se alterou em relação ao controle 

para ambos os cimentos. Os demais genes mantiveram-se inalterados também.   

  

  

 

Figura 25 - Expressão gênica de citocinas pro-inflamatórias em células odontoblásticas 
expostas aos cimentos RelyX U200 e MaxCem Elite. 
Fonte: Arquivo pessoal  

  

  

No Quadro 4, a seguir estão descritas as médias e desvios padrão dos testes 

de sorção de água e solubilidade acordo com o ensaio do ISO 4049 em função dos 

fatores estudados. Observou-se que as médias de sorção de água, solubilidade e 

“netwater uptake” do cimento RelyX U200 foram significativamente menores do que 

as do cimento MaxCem Elite (p > 0,05). Em função dos resultados verificou-se que 

os parâmetros de sorção de água e solubilidade do cimento MaxCem Elite não 

atenderam as especificações da ISO 4049.  
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Quadro 4 - Resultados dos cálculos de sorção de água, solubilidade e 

netwater uptake em função dos grupos experimentais (em μg/mm3).  

 
Letras minúsculas diferentes “a”, “b”, “c” e “d” entre linhas: significante (p < 0,05); Letras 
maiúsculas diferentes entre colunas: significância de (p < 0,05), “Netwater uptake” = sorção 
+ solubilidade.  Fonte: Arquivo pessoal.  

   



63  

  

6  DISCUSSÃO  

Os resultados do presente estudo indicaram que a exposição de células a 

diferentes cimentos resinosos autoadesivos induziu alterações nas células 

odontoblásticas. Este dano induzido quimicamente pode ser devido à liberação de 

substâncias citotóxicas que parecem ativar uma resposta apoptótica, causando uma 

morte celular que ocorreu em função da exposição aos diferentes cimentos e em 

função da composição química dos cimentos e suas formas de ativação. Além disso, 

a exposição dessas células a dois dos cimentos autoadesivos testados levou a um 

aumento significativo no percentual de células apoptóticas / mortes tardias quando 

ativadas quimicamente (GCE e MAX).   

Dois tipos de morte celular geralmente foram demonstrados: apoptose e 

necrose (KERR et al., 1972). A apoptose representa um processo fisiológico 

controlado destinado a eliminar um grupo específico de células em um determinado 

momento ou em resposta a um sinal específico para preservar o bem-estar geral do 

organismo (BORTNER e CIDLOWSKI, 2002). As características fenotípicas 

predominantes da apoptose incluem a fragmentação do DNA, a perda de volume 

celular ou o encolhimento celular, a condensação da cromatina (picnose), a 

fragmentação do núcleo (cariáceo) e a formação do corpo apoptótico (BORTNER e 

CIDLOWSKI, 2002). É um processo que demanda energia com implicações 

abrangentes na cinética dos tecidos. Apesar desses processos, não há liberação de 

conteúdo celular. Finalmente, células mortas são prontamente fagocitadas por 

macrófagos, evitando assim uma reação inflamatória aguda (SAVILL et al., 1993). 

Em contrapartida, a necrose é uma morte celular passiva e induzida pela toxicidade, 

um processo sem demanda de energia que segue a liberação de conteúdos 

celulares, o que pode gerar uma reação inflamatória (MAJNO e JORIS, 1995). As 

células incham e a cromatina e o núcleo são clivados pela DNase, interrompendo a 

homeostase celular (BORTNER e CIDLOWSKI, 2002). Os possíveis motivos para 

estes resultados incluem resíduos dos agentes de reticulação não reagidos, que 

foram reivindicados como bioativos em relação ao tecido da polpa (SEISS et al., 

2009). Desta forma, estes compostos gerados pela conversão incompleta de 

monômeros durante a polimerização dos cimentos podem ser considerados fontes 

potenciais de citotoxicidade (ULUBAYRAM et al., 2002).   
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 No presente estudo, observou-se uma redução significativa na porcentagem 

de células viáveis em todos os grupos experimentais (p < 0,05). A redução da 

viabilidade celular seguiu a ordem decrescente: MAX> GCE> BSE> CSA> U200. A 

ativação química de GCE e MAX induziu a maior redução na viabilidade celular 

(31,9% e 1,7%, respectivamente) em comparação com outros modos de ativação. 

Em um estudo anterior (ARANHA et al., 2010), observou-se nenhum efeito ou efeitos 

tóxicos leves quando uma linha celular odontoblástica (MDPC-23) foi exposta a um 

material experimental à base de resina, independentemente dos protocolos de 

ativação da luz. Por outro lado, foram observados efeitos citotóxicos intensos 

quando o material à base de resina não foi fotoativado. Os problemas cruciais 

relacionados com a capacidade dos cimentos para efetivamente polimerizar após 

exposição imediata à luz e a eficácia do componente de ativação química, foram 

previamente discutidos (MANSO et al., 2011). No entanto, nenhum consenso foi 

obtido: por um lado, foi apontado que o componente de ativação química pode 

fornecer uma estrutura polimérica melhorada com melhores propriedades e, por 

outro lado, outros autores acreditam que este modo de ativação não permitiria uma 

polimerização “total” dos cimentos (PEREIRA et al., 2010). Alguns cimentos 

resinosos de dupla polimerização foram considerados como tendo um mecanismo 

de ativação química limitada quando expostos imediatamente à fonte de luz 

fotoativadora. Isto se deve ao fato da fotoativação imediata poder restringir a 

formação de cadeias mais longas de polímeros ou ainda de ligações cruzadas entre 

as cadeias, impedindo assim de os materiais alcançar suas propriedades mecânicas 

máximas (PEGORARO et al., 2007).   

Outros questionamentos foram levantados sobre se os cimentos autoadesivos 

podem ser usados em aplicações clínicas porque um menor grau de conversão de 

monômeros em polímeros pode ser obtido em casos em que há atenuação da luz e 

consequente dependência da ativação química (VROCHARI et al., 2009). Esta 

atenuação da luz fotoativadora, como previamente exposto, pode ocorrer em casos 

em que materiais cerâmicos opacos são utilizados para confeccionar as 

restaurações protéticas ou ainda quando a ponteira do aparelho fotoativador não 

alcança regiões mais posteriores da cavidade bucal. Em um estudo anterior, 

verificou-se que os espécimes de cimentos resinosos quimicamente ativados 

apresentam uma citotoxicidade significativamente maior do que corpos-de-prova de 
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cimentos de dupla ativação (SCHMID-SCHWAP et al., 2009). Isso é clinicamente 

relevante, porque os fabricantes geralmente recomendam a fotoativação imediata do 

cimento após a cimentação final da restauração protética. Outros autores 

recomendam um tempo de aguardo clinicamente conveniente para fotoativar os 

cimentos de dupla polimerização, evitando assim a interferência da luz ativadora na 

cinética da polimerização do componente quimicamente ativado (PEGORARO et al., 

2007). O mecanismo de polimerização química prossegue lentamente e espera-se 

que assegure a polimerização, especialmente nas áreas em que a luz é incapaz de 

alcançar a linha de cimentação (PEREIRA et al., 2010; D'ALPINO et al., 2015). A 

irradiação de luz após um "período escuro" inicial nos grupos em que se aguarou um 

tempo de 10 minutos pode ajudar na formação de cadeias poliméricas mais longas e 

com ligações cruzadas de polímeros, especialmente na superfície do cimento, 

atuando assim como uma camada isoladora e impedindo a difusão de monômeros e 

subprodutos não reagidos das áreas mais profundas (ILIE et al., 2014). Isto pode ser 

particularmente verdadeiro para GCE e MAX que exibiram melhores resultados para 

o grupo em que a fotoativação foi adiada por 10 min. Apesar do atraso 

recomendado, o lapso de tempo ideal necessário para fotoativar a linha de cimento 

após a mistura ainda não foi determinado, mas um tempo de atraso de 5 a 10 

minutos foi sugerido para se evitar interferências na polimerização final dos cimentos 

e nas suas propriedades (MANSO et al., 2011). De acordo com publicações 

anteriores, e os resultados do presente estudo, parece que diferentes modos de 

ativação induzem a formação de diferentes redes de polímeros tridimensionais, 

permitindo assim diferentes quantidades de substâncias liberadas dentro de um 

material, alguns deles bastante citotóxicos.  

Convencionalmente, os iniciadores de polimerização utilizados em materiais 

restauradores ativados pela luz geralmente consistem em um fotossensibilizador, 

principalmente a canforoquinona (CQ) e um agente redutor, freqüentemente uma 

amina terciária, como dimetil-p-toluidina (DMPT) ou metacrilato de dimetilaminoetilo 

(DMAEMA) (MOIN JAN et al., 2001). De maneira semelhante, no processo de 

polimerização em materiais quimicamente ativados, a amina reage com o peróxido 

no meio monomérico, resultando na formação de de radicais livres intermediários 

que iniciam a polimerização. Neste caso, a polimerização é geralmente induzida por 

peróxido de benzoíla (BPO) / radical amina ou DMPT/amina (SIDERIDOU et al., 



66  

  

2006). Em situações clínicas em que ocorre a modulação da irradiação do cimento 

por luz, isto é, atraso de fotoativação de 10 minutos ou quando quimicamente 

ativados, uma menor quantidade de moléculas iniciadoras ativadas pode induzir um 

número menor de núcleos de polimerização, facilitando assim a construção de 

cadeias de polímero mais longas (ODIAN, 2004). Em um estudo anterior, soluções 

contendo diversos iniciadores induziram necrose em células de fibroblastos 

gengivais humanos (MASUKI et al., 2007). Outra preocupação foi levantada em 

relação à concentração do sistema de fotoiniciação presente na composição de 

materiais. Afirmou-se que existe uma correlação positiva entre a conversão de 

monômeros em polímeros e a concentração deste sistema iniciador até o ponto em 

que ele começa a diminuir devido a uma concentração excessiva de iniciador, 

denominada efeito de proteção interna (JAKUBIAK et al., 2001). Isso levaria a 

concentração de fotoiniciadores não reagidos no material (JANDA et al., 2004). 

Sabe-se geralmente que a CQ não é incorporada na rede de polímeros e a fração 

que não é consumida na reação pode ser principalmente eluída após a 

polimerização, independentemente de sua concentração (SPAHL et al., 1998). A CQ 

também foi relatada como pouco solúvel em água (KAMOUN e MENZEL, 2010). 

Esses fatos explicam as variadas concentrações relativas de CQ observadas nos 

cromatogramas da análise GC-MS.  

Exceto para o GCE, todos os cimentos resinosos autoadesivos contém o 

iniciador CQ na composição que dá início à reação de polimerização quando 

exposto à luz. Com base nos resultados, o cimento RelyX U200 apresentou maior 

concentração relativa de CQ em comparação com os outros cimentos testados. A 

CQ não irradiada por luz fotoativadora foi correlacionado com um maior estresse 

oxidativo induzindo dano do DNA, causando uma maior citotoxicidade quando 

fibroblastos gengivais humanos primários foram expostos a este composto (VOLK et 

al., 2009). Em outro estudo (GEURTSEN, 1998), avaliando os efeitos citotóxicos de 

monômeros e aditivos de resinas compostas em células 3T3 permanentes e três 

culturas primárias de fibroblastos orais humanos, mostrou que a CQ induziu a 

formação de efeitos citotóxicos moderados. Os autores encontraram quantidades 

significativas de CQ liberadas em extratos aquosos dos materiais resinosos 

testados. Em outro estudo, os mecanismos citotóxicos da CQ não estavam 

relacionados com a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS), o peróxido de 
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hidrogênio e nem o oxigênio singleto foram produzidos (CHRISTENSEN et al., 

2010). Na verdade, CQ foi considerada como indutora de morte celular, 

possivelmente devido à formação de radicais livres (CHRISTENSEN et al., 2010).   

  O monômero HEMA foi encontrado em quatro dos cinco cimentos avaliados (exceto 

o MAX). Em um estudo anterior não foram observadas alterações significativas na 

viabilidade celular quando os linfócitos humanos foram expostos a monômeros, 

incluindo o HEMA, mas esses efeitos foram ligados à apoptose e alterações no ciclo 

celular (PAWLOWSKA et al., 2010). Isso pode ser atribuído a uma produção 

aumentada espécies reativas de oxigênio induzida quando exposto a HEMA e, 

também, ao dano oxidativo do DNA (GALLORINI et al., 2014). Como consequência, 

inicia-se uma reação inflamatória (GALLORINI et al., 2014). O estresse oxidativo 

causado em células expostas aos cimentos parece ativar os caminhos que 

controlam a morte celular, a sobrevivência e a proliferação e diferenciação celular 

(KRIFKA et al., 2012). Além disso, demonstrou-se que os monômeros regulam a 

expressão de genes em células de polpa e inibem a mineralização, indicando assim 

uma diminuição do potencial regenerativo do complexo dentina-polpa (SPAGNUOLO 

et al., 2008). Em outro estudo, a exposição das células epiteliais brônquicas 

humanas (BEAS-2B) ao HEMA levou a uma apoptose aumentada, interrupção do 

ciclo celular e diminuição da proliferação celular, reduzindo assim a viabilidade 

(MORISBAK et al., 2015). Embora possa ser observado um esgotamento de 

glutationa celular e níveis aumentados de espécies reativas de oxigênio, são 

necessários mais estudos para entender o efeito citotóxico deste monômero, 

considerando que o dano celular induzido por HEMA pode não ser apenas causado 

por esses mecanismos (MORISBAK et al., 2015). Além disso, embora o aumento 

dos níveis de espécies reativas de oxigênio sejam geralmente correlacionados com 

a genotoxicidade (FOTH et al., 2005), nem todos os materiais restauradores 

resinosos são genotóxicos, induzindo danos ao DNA ou sucessivas mutações 

genéticas (LEE et al., 2006; DEMIRCI et al., 2008).   

Apesar da indução de possíveis efeitos citotóxicos e genotóxicos da HEMA, 

esses efeitos devem ser atribuídos mais aos seus produtos de degradação do que 

ao próprio monômero (SZCZEPANSKA et al., 2012). O principal produto da hidrólise 

HEMA é o ácido metacrílico (MAA) que pode sofrer uma maior degradação, 

produzindo vários intermediários de potencial atividade biológica (SZCZEPANSKA et 
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al., 2012). No presente estudo, o MAA foi eluído por todos os cimentos avaliados. 

Um aumento de MAA eluído foi anteriormente demonstrado, e o tempo de exposição 

variou de 20 a 40s em compósitos (DURNER et al., 2012). Neste estudo 

especulouse que o MAA pode ser formado durante o processo de polimerização ou 

por degradação fotoinduzida durante o processo de eluição (DURNER et al., 2012).  

Verificou-se também que podem ocorrer reações intra e intermoleculares durante o 

processo de polimerização de materiais à base de resina, influenciando assim a 

formação da rede polimérica e formando subprodutos como o MAA (HE et al., 2008).  

O TEGDMA, um importante monômero especialmente também é derivado de 

MAA (DURNER et al., 2010). A via metabólica de TEGDMA pode começar com 

hidrolisação por esterases inespecíficas para ácido metacrílico e trietilenoglicol 

(KRIFKA et al., 2012). Verificou-se que o TEGDMA se trata de um monômero 

lixiviável em materiais pobremente polimerizados (GEURTSEN, 1998), 

possivelmente causando efeitos biológicos adversos de materiais que contém este 

composto (LEE et al., 2006). No presente estudo, com base na informação do 

fabricante, o único cimento contendo TEGDMA é Clearfil SA Luting. Os materiais 

restauradores contendo HEMA e TEGDMA parecem apresentar vantagens em 

relação à biocompatibilidade. Embora a maioria dos cimentos testados sejam 

materiais baseados em HEMA e / ou TEGDMA, seus subprodutos foram detectados 

por GC-MS em todos os cimentos testados.  

Os resultados do presente estudo não foram corroborados por um estudo 

anterior (DA FONSECA ROBERTI GARCIA et al., 2016), no qual se afirmava que o 

RelyX U200 não continha o HEMA em sua composição química. Com base nos 

resultados do presente estudo utilizando GC-MS (Quadro 3), o RelyX U200 liberou 

uma porcentagem relativa de HEMA (5,8%). Os autores certamente relataram a 

ausência de HEMA com base nas informações do fabricante, pois os mesmos não 

se referiram a nenhum método para detectar sua presença na formulação química. 

Além disso, os autores geralmente correlacionaram os cimentos sem HEMA na sua 

composição a uma ausência de redução da viabilidade celular quando as células 

cultivadas foram expostas a estes cimentos, enquanto que os materiais contendo 

HEMA causariam efeitos citotóxicos intensos (DA FONSECA ROBERTI GARCIA et 

al., 2016). Além disso, foi especulado que os materiais sem HEMA não requerem um 

passo clínico de pré-condicionamento e seriam considerados uma opção mais 
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biocompatível para aplicação na dentina profunda (SOARES et al., 2016). No 

presente estudo, o único cimento avaliado sem conter HEMA (MaxCem Elite) causou 

a maior redução nas porcentagens de viabilidade celular e aumento significativo na 

morte celular total. Por outro lado, houve concordância com um estudo prévio que 

considerou que o cimento U200 é o cimento com menor citotoxicidade, induzindo 

uma menor redução na viabilidade celular, com resultados semelhantes em 

comparação com o controle, ou seja, de células não expostas aos cimentos. Outros 

estudos também demonstraram menor citotoxicidade em linhagens celulares 

expostas a uma versão anterior de RelyX U200 (RelyX Unicem) (DE MENDONCA et 

al., 2007; SCHMID-SCHWAP et al., 2009). Desta forma, a presença de íons cromo 

na formulação do cimento RelyX U200 (D'ALPINO, DE ARAÚJO, et al., 2016), 

conhecida por sua citotoxicidade e mutagenicidade em certas espécies, não foi 

comprovada considerando-se os resultados do presente estudo. Apesar da menor 

citotoxicidade, a resposta inflamatória leve da polpa foi relatada quando as 

restaurações indiretas foram cimentadas com RelyX Unicem, primeira versão 

comercial do cimento RelyX U200 em um estudo in vivo (DE SOUZA COSTA et al., 

2006).  

Os cimentos Clearfil SA Luting e Bifix SE, com base na informação dos 

fabricantes, contêm BisGMA. O Bifix SE também contém UDMA (dimetacrilato de 

uretano). Por razões metódológicas, os monômeros com maior peso molecular, tais 

como BisGMA ou UDMA, não poderam ser quantificados por GC-MS, (ILIE et al., 

2014), o que limita a compreensão dos resultados do presente estudo. Por outro 

lado, este método permite a detecção de compostos de baixo peso molecular, que 

são considerados como sendo as substâncias mais lixiviáveis a partir de materiais 

restauradores à base de resina (ILIE et al., 2014). Lee e colaboradores (LEE et al., 

2006) classificaram a citotoxicidade dos monômeros de resina mais utilizados nas 

células da linhagem RPC-C2A, linhagem de células clonadas da polpa de incisivo de 

rato, da seguinte forma: Bis-GMA> UDMA> TEGDMA> HEMA> MMA. A mesma 

ordem de classificação foi observada por Gupta et al. (2012) em fibroblastos 

gengivais humanos isolados (GUPTA et al., 2012). Apesar da citotoxicidade dos 

materiais à base de BisGMA, o Clearfil SA Luting foi um dos cimentos testados 

menos citotóxicos.  
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O Bifix SE, cimento autoadesivo composto por BisGMA e UDMA, induziu um 

aumento da apoptose celular quando fotoativado após 10 minutos ou ativado 

quimicamente (25,8% e 30,6%, respectivamente). A ativação química do Bifix SE 

causou a maior redução de células viáveis (68,9%). Com base nos resultados de 

GCMS, o 2,4-dinitrofenila crotonato, foi uma das substâncias liberadas por este 

cimento (Quadro 3). Este composto é derivado de dinitrofenóis (DNPs), um grupo de 

substâncias amplamente utilizadas como inseticidas acaricidas e fungicidas na 

agricultura ou como matérias-primas na indústria de tintas (HUTANU et al., 2013). 

Os  

DNPs são citotóxicos, produzindo cataratas, diminuindo os níveis de leucócitos, 

perturbando o metabolismo geral e produzindo efeitos cancerígenos (TAKAHASHI et 

al., 2003). Casos de casos de morte também foram relatados (HUTANU et al., 2013).  

A natureza e a quantidade de componentes liberados dos cimentos 

dependem também do peso molecular e da hidrofilicidade dos monômeros 

penetrantes e das substâncias orgânicas (BAKOPOULOU et al., 2009). Essas 

características químicas facilitam a capacidade dos compostos de lixiviação para 

atingir o tecido da polpa, dependendo da espessura da dentina remanescente 

(ABOU HASHIEH et al., 1998). Os monômeros hidrófilos como HEMA e TEGDMA, 

foram considerados mais facilmente difundidos através da dentina em direção à 

polpa. Os cimentos resinosos convencionais, associados aos sistemas adesivos, 

exibem menos citotoxicidade em comparação a cimentos resinosos autoadesivos 

quando uma linhagem celular de fibroblastos foi exposta a estes materiais (SCHMID-

SCHWAP et al., 2009). Apesar da abertura da área dos túbulos dentinários 

promovida pela aplicação prévia de ácido fosfórico, monômeros com maior estrutura 

molecular e  também hidrofóbicos, como BisGMA, podem ser retidos pela camada 

híbrida formada entre o dente e a restauração, enquanto monômeros menores e 

hidrofílicos, como HEMA, podem infiltrar-se com mais facilidade na dentina 

desmineralizada (CADENARO et al., 2009). Considerando que os monômeros 

TEGDMA e Bis-GMA são menos hidrofílicos e apresentam maiores pesos 

moleculares, o fato de que os cimentos resinosos autoadesivos são aplicados 

diretamente sobre a “smear layer” pode ser impeditivo à difusão destes monômeros 

de alto peso molecular em concentrações consideradas tóxicas (CADENARO et al., 

2009). Por outro lado, os subprodutos da polimerização bem como os compostos 
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hidrolisados pelo fluido dentinário ou pela saliva podem atingir mais facilmente o 

tecido pulpar ou causar reações alérgicas na mucosa gengival ou em outros tecidos 

da cavidade bucal (FERRACANE e CONDON, 1990).  

Atraves do método GC-MS detectou-se a presença de compostos fenólicos 

em todos os cimentos autoadesivos avaliados (Quadro 3). Os compostos fenólicos 

são considerados citotóxicos, porém não foram observados efeitos genotóxicos em 

fibroblastos da polpa humana in vitro (CHANG et al., 2000). Um dos componentes 

fenólicos encontrados em três dos cincos cimentos testados (CSA, BSE e GCE) é o 

inibidor BHT, que apresenta efeitos citotóxicos graves (GUPTA et al., 2012). Este 

derivado químico do fenol é geralmente utilizado na indústria de alimentos, na 

indústria de cosméticos e farmacêutica, e afirmou-se que é altamente volátil e 

instável em temperaturas elevadas (LOBO et al., 2010). O BHT também foi 

considerada como citotóxico e como indutor de apoptose em um estudo prévio 

(SAITO et al., 2003). Por outro lado, de acordo com os resultados do presente 

estudo, o composto fenólico fenol, 2,4-bis (1,1-dimetiletil) (PD), que está presente no 

cimento RelyX U200 parece não apresentar efeito citotóxico. Um estudo anterior 

demonstrou-se que este composto afetou a produção de fatores de virulência em 

uma bactéria gram-negativa (Streptococcus marcescens) e resultou em redução 

significativa na formação de biofilme bacteriano, entre outros, sem prejudicar o 

crescimento celular do hospedeiro (PADMAVATHI et al., 2014). Considerando-se 

que os monômeros podem ser um substrato para cepas bacterianas cariogênicas, a 

adição de aditivos com propriedades antibacterianas intrínsecas minimizaria os 

efeitos da degradação dos polímeros em longo prazo e consequentemente 

reduzindo a falha em restaurações adesivas (GOLDBERG, 2008).   

A ativação química do MaxCem Elite induziu significativamente maior 

porcentagem da morte celular total (82,8%). MaxCem Elite também induziu uma 

redução no número de células MDPC-23 viáveis para 36,1% (quando imediatamente 

fotoativado), 42,9% (quando fotoativado após 10 min), e 1,7% (quando ativado 

quimicamente). A apoptose celular e a morte celular aumentaram quando a linha 

celular odontoblástica foi exposta aos espécimes quimicamente ativados (50,8% e 

3,86%, respectivamente). Desta forma, o cimento MaxCem Elite foi o material mais 

citotóxico dentre os cimentos testados, independentemente do modo de ativação. 

Estes resultados estão de acordo com trabalhos anteriores (SCHMID-SCHWAP et 
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al., 2009; ULKER et al., 2012). Este cimento contém, dentre outros componentes, 

monômeros incluindo GPDM e um sistema iniciador exclusivo (ULKER et al., 2012). 

O MaxCem Elite foi o cimento que liberou onze substâncias, dentre elas álcool 

benzílico (BA). De acordo com um estudo anterior, os mecanismos citotóxicos 

induzidos por álcool benzílico elevaram os níveis de apoptose e de necrose em 

fibroblastos da derme em humanos (CARVALHO et al., 2012). O álcool benzílico 

também levou à necrose das células epiteliais do pigmento retinal humano e 

desencadeou a apoptose mitocondrial (CHANG et al., 2011). A ciclohexanona 

também foi outra substancia lixiviada pelo cimento MaxCem Elite. As alterações 

cromossômicas e a aneuploidia foram descritas como sendo induzidas por 

ciclohexanona em linfócitos humanos cultivados (COLLIN, 1971) e em células de 

medula óssea de ratos tratados in vivo (DE HONDT et al., 1983). Uma maior 

produção de espécies de oxigênio reativas após a exposição a extratos de MaxCem 

Elite também foi considerada como a principal razão para a maior citotoxicidade 

deste cimento (ULKER et al., 2012). Apesar da correlação entre a presença de 

espécies reativas de oxigênio e a citotoxicidade, isso geralmente não foi associado a 

todos os cimentos resinosos, particularmente para o cimento RelyX U200 (ULKER et 

al., 2012).  

O cimento G-Cem LinkAce por sua vez também causou efeitos citotóxicos na 

linhagem celular avaliada. Os resultados do ensaio de viabilidade celular 

demonstraram que o modo de ativação também influenciou nos resultados, 

principalmente quando ativados quimicamente. Neste caso, apenas 31,9% das 

células foram viáveis, em comparação com 63,0% quando imediatamente 

fotoativados e 68,1% quando ativados após 10 min. De acordo com o fabricante, o 

GCE é um cimento à base de BisGMA, UDMA, no qual um monômero funcional 

ácido também foi adicionado à formulação. GCE é o cimento do qual menos 

compostos foram detectadosempregando-se a GC-MS. A maioria deles são 

derivados de metacrilato (MMA, ácido acrílico e HEMA) e ácido acético. Entre o os 

compostos liberados, o BHT também foi encontrado (Quadro 3), substância que é 

considerada um antioxidante sintético amplamente utilizada para controlar os 

radicais livres, evitando-se assim a oxidação (YEHYE et al., 2015). Conforme 

descrito anteriormente, a BHT, comumente utilizado para evitar a polimerização dos 

materiais resinosos dentro das embalagens é considerado um agente antioxidante, 
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porém com efeitos cancerígenos (PAPAS, 1999). Outro composto cancerígeno 

liberado por GCE é 3-MCPD (Quadro 4). Esta substância foi relatada como sendo 

cancerígena, nefrotóxica e tóxica ao sistema reprodutor em estudos com animais de 

laboratório, especialmente em roedores (LEE e KHOR, 2015).  

Os resultados da análise de sorção de água e solubilidade completaram e 

corroboraram os resultados da análise por espectrometria de massas. De forma 

clara, demonstrou-se que o cimento MaxCem Elite não atendeu as normas 

internacionais da ISO 4049 enquanto que o cimento RelyX U200 mostrou resultados 

dentro das normas. Além disso, os resultados mostraram que o MaxCem Elite após 

todo o processo de análise da sorção de água e solubilidade apresentou perda de 

massa, que foi mais acentuada nos corpos-de-prova ativados quimicamente (Figura 

3).  

Apesar da dificuldade em se estabelecer uma correlação de causa e efeito 

entre os diferentes compostos lixiviados dos cimentos e os efeitos deletérios às 

células odontoblásticas, os resultados do presente estudo sugerem que a 

citotoxicidade demonstrada por esses materiais é de relevância clínica, já que todos 

os cimentos autoadesivos avaliados induziram efeitos citotóxicos aos odontoblastos 

em diferentes magnitudes. Com base nos resultados, é válido afirmar que a 

citotoxicidade dos agentes cimentantes não é apenas dependente do material, mas 

também depende do seu modo de ativação. Desta forma, os efeitos tóxicos 

diferenciais dos cimentos nas células da polpa devem ser considerados durante a 

seleção do agente cimentante adequado para restauração (ARSLAN MALKOC et al., 

2015). As concentrações de componentes biologicamente ativos liberados pela 

maioria dos cimentos resinosos autoadesivos podem ser suficientemente altas para 

modificar o metabolismo das células celulares (DEMIRCI et al., 2008), especialmente 

suas capacidades regenerativas e reparadoras (ULKER et al., 2012). Isso ocorre em 

situações clínicas em que os materiais são aplicados a dentina recém-exposta, 

particularmente em preparações de coroa totais e preparações mais profundas, ou 

quando os materiais estão em contato direto com o tecido de polpa (ULKER et al., 

2012; ILIE et al., 2014; D'ALPINO et al., 2015).  

A completude de um procedimento restaurador exige inúmeros passos 

operatórios. A simplificação das etapas clínicas no uso de materiais restauradores é 

fundamental para o sucesso de um procedimento restaurador, porque muitos 
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aspectos precisam ser considerados (D'ALPINO et al., 2015). Como previamente 

descrito, monômeros ácidos foram adicionados a cimentos resinosos autoadesivos 

como objetivo aumentar a estabilidade hidrolítica na interface dente-adesivo, 

especialmente em condições clínicas adversas (ILIE et al., 2014). Clinicamente, os 

cimentos autoadesivos são aplicados ao substrato da dentina relativamente úmidos 

(HIRAISHI et al., 2009). Quando em contato com estes substratos dentários 

hidratados, os monômeros funcionalizados por ácido são ionizados, acidificando o 

meio, o que desencadeia uma reação ácido-base entre as partículas inorgânicas 

vitreas presentes nos cimentos e os substratos dentários (denominado conceito de 

ionômero de vidro) (RADOVIC et al., 2008), que, em seguida favorece a 

neutralização da ionização dos monômeros e, consequentemente, cria uma matriz 

de poliácidos (FERRACANE et al., 2011). Por outro lado, a umidade favorece a 

solubilidade dos polímeros presentes na interface dente/restauração (HIRAISHI et 

al., 2009). Desta forma, estudos adicionais são necessários para uma melhor 

compreensão dos mecanismos de polimerização de cimentos autoadesivos quando 

em contato com o tecido dentinário.  

Em geral, o tecido pulpar pode ser afetado por lesões profundas de cárie, 

trauma acidental ou por técnicas de preparo/restauração utilizadas durante os 

procedimentos restauradores dos dentes afetados (ZHENG et al., 2012). O reparo 

da dentina é um equilíbrio entre a resposta inflamatória e os eventos reparativos que 

previnem a inflamação irreversível da polpa (SIMON et al., 2010; ZHENG et al., 

2012). A dentina é permeável devido à sua estrutura tubular, e em função destas 

diferentes lesões há sempre um reflexo no tecido pulpar que pode ser afetado pela 

difusão de uma variedade de moléculas, como proteínas bioativas, bactérias e 

toxinas, podendo ocorrer e iniciar eventos inflamatórios. Embora um baixo nível de 

inflamação estimule a produção de tecido reparador (dentina secundária ou 

terciária), a inflamação exacerbada pode prejudicar a dentinogênese por muitos 

mecanismos, incluindo a morte celular (COOPER et al., 2010). Fibroblastos pulpares 

e odontoblastos localizados na periferia, presentes na polpa, apresentam moléculas 

sinalizadoras que são capazes de detectar os produtos do processo infeccioso de 

bactérias e também os subprodutos da polimerização lixiviados que podem 

estimulam a dentinogênese terciária por meio de uma cascata de eventos 
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moleculares em função da indução da atividade secretora dos odontoblastos (DA 

ROSA et al., 2018).  

A resposta inflamatória a diferentes estímulos induz a diferenciação de 

odontoblastos, que é capaz de secretar proteínas da matriz dentinária e de 

expressar proteínas associadas à mineralização como parte de uma dentinogênese 

reparativa (SLOAN e SMITH, 2007). A dentinogênese é um processo no qual é 

elaborada uma matriz extracelular colágena (rica em colágeno tipo I), que finalmente 

sofre mineralização (PAULA-SILVA et al., 2009). As proteínas da matriz extracelular 

da dentina promovem e controlam ativamente a mineralização das fibrilas de 

colágeno e o crescimento dos cristais de apatita durante a dentinogênese (BUTLER 

et al., 2003). A ligação de moléculas sinalizadoras leva à dissolução e liberação de 

moléculas bioativas de dentina e à fosforilação de receptores, ativando diferentes 

vias de transdução de sinalização, exigindo 0 recrutamento de células-tronco da 

polpa dentária, seguido pela sinalização de diferenciação de células semelhantes a 

odontoblastos e secreção de dentina (SMITH et al., 2012). Desta forma, uma 

complexa cascata de eventos celulares e moleculares sinalizadores rege a 

dentinogênese reparadora, a diferenciação odontoblástica e as respostas 

inflamatórias (CHANG et al., 2005). Moléculas sinalizadoras bioativas envolvidas em 

eventos reparativos ou regenerativos da dentina incluem proteínas não-colágenas 

presentes na matriz extracelular da dentina, tais como fatores de crescimento, 

moléculas da matriz extracelular e quimiocinas e citocinas anti e pró-inflamatórias 

(DA ROSA et al., 2018).   

As respostas biológicas dos tecidos pulpares após procedimentos 

restauradores incluem efeitos citotóxicos, tais como morte celular pulpar mediada 

por estresse oxidativo induzido, pela expressão de mediadores inflamatórios e ainda 

pela depleção das enzimas glutationa peroxidase e superóxido dismutase (CHANG 

et al., 2012). Os subprodutos eluídos dos cimentos resinosos também podem alterar 

as características fenotípicas das células-tronco da polpa dentária, afetando o 

potencial regenerativo do tecido pulpar (GALLER et al., 2011). A depleção de 

glutationa, a produção de espécies reativas de oxigênio e alguns outros mecanismos 

moleculares também foram identificados como fatores determinantes que levam à 

apoptose e / ou necrose pulpar (GUPTA et al., 2012). O fator nuclear NF kappa B 

(NF-κB) é considerado como uma das mais importantes moléculas na via de 
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sinalização dos “Toll-Like Receptors” (TLRs). Estudos mostraram que o TLR4 regula 

a formação de dentina, bem como a diminuição da mineralização em células 

odontoblásticas (TOMOMATSU et al., 2009). Também foi relatado que a sinalização 

mediada por TLR4 pode diminuir a mineralização de diferentes tecidos duros, tais 

como dentina e osso, modificando a atividade de fosfatase alcalina (SCHELLER et 

al., 1995). O NFκB é um fator de transcrição necessário para a expressão de 

algumas citocinas inflamatórias do hospedeiro e na regulação de uma variedade de 

mediadores inflamatórios, incluindo fator de necrose tumoral-α (TNF-α), IL-1β, IL-6 e 

IL-8 (BALDWIN, 2001; TAKEDA e AKIRA, 2004). A ativação do NF-κB pelo TNF é 

considerada responsável pela produção de citocinas pró-inflamatórias em 

fibroblastos de polpa dentária e outras células (CHANG et al., 2010). O TNF-α é 

importante para a formação reparativa de dentina induzindo um fenótipo 

odontoblástico em células pulpares, caracterizado pela expressão precoce e 

aumentada de DPP, DSP, DMP-1, osteocalcina e, finalmente, induzir mineralização 

(PAULA-SILVA et al., 2009). Também foi sugerido que induz o início de uma 

resposta precoce da dentina reparadora (PAULA-SILVA et al., 2009).  

No presente estudo, embora o TLR4 e o NF-κB permaneceram inalterados, 

ocorreu uma significativa superexpressão do TNF-α (7 vezes) na presença de 

MaxCem Elite, enquanto o RelyX U200 regulou significativamente as expressões 

dos genes TNF-α e TLR4 (Figura 4). Razões que explicam essa diferença está na 

dependência da expressão gênica mediada pelo TNF-α de DPP e DSP contra a 

resposta de estímulos pró-inflamatórios induzidos pelos subprodutos tóxicos 

liberados da MaxCem Elite. Observou-se ainda que a expressão dos demais genes 

mantevese inalterado. Desta forma, observa-se que produtos lixiviados dos cimentos 

autoadesivos induzem os odontoblastos a expressar citocinas pró-inflamatórias de 

diferentes formas quando estimulados por subprodutos dos cimentos autoadesivos 

avaliados.   

Os componentes biologicamente ativos liberados pelos cimentos resinosos 

suficientes para modificar o metabolismo celular do odontoblasto de diferentes 

maneiras, apesar da necessidade da confirmação por análises fenotípicas de que 

perturbação da expressão gênica induzida pelos cimentos possa causar 

interferência na proliferação celular e no potencial de mineralização (D'ALPINO et 

al., 2017). De acordo com um estudo recente (ALVAREZ et al., in press), os 
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componentes biologicamente ativos liberados pelos cimentos MaxCem Elite e RelyX 

U200, respectivamente, de maior e menor toxicidade, foram suficientes para 

modificar o metabolismo celular dos odontoblastos de diferentes magnitudes. A 

perturbação da expressão gênica induzida pelos cimentos foi confirmada pelas 

análises fenotípicas em termos de proliferação celular e potencial de mineralização. 

Estes resultados destacam a necessidade do desenvolvimento de novos agentes 

materiais restauradores dentários, considerando os problemas relacionados com a 

aplicação de cimentos contendo monômeros funcionais ácidos no que diz respeito 

aos efeitos nocivos às células odontoblásticas, podendo atrasar a formação de 

dentina reparadora após a cimentação de restaurações indiretas, especialmente em 

preparações de dentina recentemente expostas. Os resultados aqui apresentados 

ressaltam a necessidade do desenvolvimento de materiais restauradores 

odontológicos bioativos considerando os problemas relacionados à aplicação clínica 

de cimentos contendo monômeros funcionais ácidos no que diz respeito aos efeitos 

nocivos nas células odontoblásticas, o que pode retardar a formação de dentina 

reparativa após a cimentação de restaurações indiretas, especialmente em 

preparações de dentina recentemente expostas. Esta categoria de material pode 

causar efeitos citotóxicos diferenciais e deve ser considerada ao ser selecionado um 

material para cimentação de restaurações indiretas. Isto é particularmente 

verdadeiro nos casos clínicos em que ocorre a atenuação da luz, onde a 

polimerização depende da ativação química, induzindo maiores danos citotóxicos 

quando se utilizam alguns  dos cimentos testados. A biocompatibilidade e a 

compreensão dos mecanismos celulares envolvidos quando da realização de 

procedimentos restauradores com estes materiais são vitais para gerenciar e apoiar 

a formação de dentina reacional e reparadora e também a regeneração da polpa nos 

diferentes tratamentos em que há injúria pulpar (KRIFKA et al., 2012).   



78  

  

7 CONCLUSÃO  

Com base nos resultados do presente estudo pode-se concluir que:  

1. Os cimentos autoadesivos induziram uma diminuição significativa na 

viabilidade de células odontoblásticas.  

2. O protocolo de polimerização afeta a citotoxicidade, a morte celular total e o 

tipo de morte celular em células odontoblásticas expostas a diferentes 

cimentos autoadesivos.  

3. O cimento MaxCem Elite induziu os maiores efeitos citotóxicos do que os 

demais: maior (%) de células mortas, aumento de células apoptóticas 

características, maiores percentuais de necrose e células apoptóticas tardias / 

mortas, independentemente do protocolo de ativação.  

4. Os monômeros, subprodutos e outras substâncias liberadas dos cimentos 

avaliados mostraram-se prejudiciais ao metabolismo na linhagem de célula 

odontoblásticas testada.  

5. O fator cimento, e não a técnica de ativação, foi determinante nos resultados 

de sorção/solubilidade.   

6. O cimento RelyX U200 apresentou padrões de sorção e solubilidade de 

acordo com os padrões internacionais.  

7. Os produtos lixiviados dos cimentos autoadesivos induzem odontoblastos a 

expressar citocinas pró-inflamatórias de diferentes formas quando 

estimulados pelos subprodutos dos cimentos autoadesivos avaliados.  
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