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Silva ECA. Reação tecidual e potencial bioativo de cimentos endodônticos 
biocerâmicos em subcutâneo de ratos. [dissertação de mestrado]. Araraquara: 
Faculdade de Odontologia da UNESP; 2020. 

RESUMO 
Cimentos à base de silicatos de cálcio são desenvolvidos para obturação de canais 
radiculares. Publicação 1: Este estudo avaliou propriedades biológicas dos 
cimentos experimentais (CE-1 e CE-2) compostos por silicatos de cálcio e com 
adição de hipoclorito de cálcio (CE-2), em comparação ao AH Plus (AHP) e TotalFill 
BC Sealer (TBC). A reação tecidual provocada pelos materiais no subcutâneo de 
ratos foi avaliada por meio da implantação de tubos de polietileno nos períodos de 7, 
15, 30 e 60 dias. Cortes foram corados com hematoxilina e eosina (HE) para 
análises morfológica e do número de células inflamatórias/mm2(CI) e cortes foram 
utilizados para detecção de interleucina-6 (IL-6) e osteocalcina. Método de von 
Kossa foi realizado para identificação de depósitos de cálcio. Os dados foram 
submetidos aos testes ANOVA e Tukey, com significância de 5%. Aos 7 dias, CE-1, 
CE-2 e AHP apresentaram maior número de CI. AHP apresentou maior marcação 
para IL-6. Após 15 dias não houve diferença entre CE-2 e o grupo controle para IL-6. 
Aos 30 dias, AHP exibiu maior número de CI (p<0,0001) e CE-2 e o grupo controle 
os menores valores de CI e IL-6.  Após 60 dias CE-2, TBC e controle apresentaram 
os menores valores (p<0,05). Os cimentos CE-1, CE-2 e TBC apresentaram 
estruturas positivas ao método von Kossa em todos os períodos observados e 
marcação positiva para osteocalcina. CE-2 apresentou quantidade de células 
positivas superior em todos os períodos quando comparado aos cimentos CE-1 e 
TBC (p< 0.0001). O cimento AH Plus e o grupo controle não exibiram marcação 
positiva em nenhum período analisado. Conclui-se que CE-1, CE-2 e TBC 
apresentam biocompatibilidade e potencial bioativo. Publicação 2: Bio-C Sealer e 
Sealer Plus BC são novos cimentos endodônticos biocerâmicos. O objetivo do 
estudo foi avaliar a reação tecidual e potencial bioativo dos cimentos Bio-C Sealer 
(BC) e Sealer Plus BC (SPBC) comparado ao AH Plus (AHP) em subcutâneo de 
ratos. A reação tecidual foi avaliada por meio da implantação de tubos de polietileno 
preenchidos com os materiais e vazios como grupo controle. Após 7, 15, 30 e 60 
dias tubos e tecidos adjacentes foram removidos e realizada a contagem das células 
inflamatórias/mm2(CI), imunomarcação de interleucina-6 (IL-6), osteocalcina (OC) e 
von Kossa para identificação de depósitos de cálcio. Os dados foram submetidos 
aos testes ANOVA e Tukey, com significância de 5%. Aos 7 dias, SPBC apresentou 
menor CI que BC (p=0,0225). AHP exibiu maior marcação para IL-6 (p< 0.0001). 
Após 15 dias, BC apresentou menor CI e IL-6 quando comparado aos demais 
materiais. Aos 30 dias, SPBC e AHP apresentaram maiores valores para CI 
(p=0,0791). Após 60 dias os cimentos à base de silicato de cálcio não apresentaram 
diferença estatística entre si (p=0,8949) tanto para CI quanto para IL-6, com valores 
inferiores ao AHP. Os materiais apresentaram estruturas positivas ao von Kossa. BC 
exibiu marcação para osteocalcina em todos os períodos. SPBC não exibiu 
marcação aos 7 dias, aos 60 dias foi inferior ao BC (p= 0,076). AH Plus e grupo 
controle não exibiram marcação para osteocalcina. Os cimentos Bio-C Sealer e 
Sealer Plus BC são biocompatíveis, e apresentam potencial bioativo. 

Palavras Chaves: Teste de materiais. Endodontia. Imuno-histoquímica. 



Silva, ECA. Tissue reaction and bioactive potential of subcutaneous bioceramic 
endodontic sealers in rats [dissertação de mestrado]. Araraquara: Faculdade de 
Odontologia da UNESP; 2019. 

ABSTRACT 
Calcium based silicate sealers are developed for filling root canals. Publication 1: 
This study evaluated biological properties of experimental sealers (CE-1 and CE-2) 
composed of calcium silicates and with the addition of calcium hypochlorite (CE-2), 
compared to AH Plus (AHP) and TotalFill BC Sealer (TBC). Methodology: The tissue 
reaction caused by the materials in the subcutaneous of rats was evaluated through 
the implantation of polyethylene tubes in the periods of 7, 15, 30 and 60 days. Cuts 
were stained with hematoxylin and eosin (HE) for morphological analysis and the 
number of inflammatory cells / mm2 (IC) and cuts were used to detect interleukin-6 
(IL-6) and osteocalcin. Von Kossa's method was used to identify calcium deposits. 
The data were submitted to ANOVA and Tukey tests, with a significance of 5%. 
Results: At 7 days, CE-1, CE-2 and AHP had a higher number of IC. AHP showed 
higher marking for IL-6. After 15 days there was no difference between CE-2 and the 
control group for IL-6. At 30 days, AHP exhibited the highest number of IC (p 
<0.0001), and CE-2 and the control group had the lowest IC and IL-6 values. After 60 
days CE-2, TBC and control showed the lowest values (p <0.05). The CE-1, CE-2 
and TBC sealers presented positive structures to the von Kossa method in all 
observed periods and positive marking for osteocalcin. CE-2 showed a higher 
number of positive cells in all periods when compared to CE-1 and TBC sealers (p 
<0.0001). The AH Plus sealer and the control group did not show positive marking in 
any of the analyzed period. Conclusions: It is concluded that CE-1, CE-2 and TBC 
have biocompatibility and bioactive potential. Publication 2: Bio-C Sealer and Sealer 
Plus BC are new ready-to-use bioceramic endodontic sealers. The aim of the study 
was to evaluate the tissue reaction and bioactive potential of Bio-C Sealer (BC) and 
Sealer Plus BC (SPBC) sealers compared to AH Plus (AHP) in subcutaneous rats. 
Methods: The tissue reaction was evaluated by implanting polyethylene tubes filled 
with the materials and an empty one as a control group. After 7, 15, 30 and 60 days, 
adjacent tubes and tissues were removed and inflammatory cell counts / mm2 (IC), 
immunohistochemical reactions for interleukin-6 (IL-6), for osteocalcin (OC), and von 
Kossa technique to identify deposits of calcium were performed of calcium. The data 
were submitted to ANOVA and Tukey tests, with a significance of 5%. Results: At 7 
days, SPBC presented a lower IC than BC (p = 0.0225). AHP exhibited greater 
marking for IL-6 (p <0.0001). After 15 days, BC showed lower IC and IL-6-
immunopositive cells when compared to other materials. At 30 days, SPBC and AHP 
showed higher values for IC (p = 0.0791). After 60 days, calcium silicate cements did 
not show statistical difference between themselves (p = 0.8949) for both IC and IL-6, 
with values lower than AHP. The materials showed positive structures to von Kossa. 
BC exhibited osteocalcin marking in all periods. SPBC showed no marking at 7 days, 
at 60 days it was lower than BC (p = 0.076). AH Plus and the control group did not 
exhibit osteocalcin marking. Conclusions: Bio-C Sealer and Sealer Plus BC sealers 
are biocompatible and have bioactive potential. 

Keywords: Materials testing. Endodontics. Immunohistochemistry. 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO  ................................................................................ 10 

2 PROPOSIÇÃO ................................................................................. 13 

     2.1 Objetivo Geral ...............................................................................13 

 2.2 Objetivos Específicos ..................................................................13 

3 PUBLICAÇÕES ................................................................................ 14 

3.1 Publicação 1 ................................................................................. 14 

3.2 Publicação 2 ................................................................................. 38 

4 DISCUSSÃO  ................................................................................... 55 

5 CONCLUSÃO .................................................................................. 57 

REFERÊNCIAS  .................................................................................. 58 

APÊNDICE A ...................................................................................... 61 

ANEXO A ............................................................................................ 66 



10 

1 INTRODUÇÃO 

Cimentos à base de silicato de cálcio (SC) são utilizados por apresentarem 

biocompatibilidade1, estabilidade dimensional, pH alcalino e potencial bioativo2. A 

bioatividade dos cimentos à base de silicato tricálcico ocorre em função do processo 

de hidratação do silicato de cálcio3, resultando na capacidade de formação de 

hidroxiapatita4-6.   

O MTA (Mineral Trióxido Agregado) foi proposto para tratamento de 

perfurações, capeamento pulpar, obturação retrógrada, pulpotomia e tratamento de 

dentes com rizogênese incompleta7. A partir de modificações na composição, 

cimentos endodônticos de silicatos de cálcio foram desenvolvidos para obturação de 

canal radicular.  O EndoSequence BC sealer é um exemplo de cimento endodôntico 

disponibilizado em seringa e pronto para uso, composto por silicato tricálcico, silicato 

dicálcico, hidróxido de cálcio, óxido de zircônio como agente radiopacificador e 

agentes espessantes, apresentando propriedade físicas e químicas de acordo com 

as normas ISO 6876/2001 e biocompatibilidade8-9. TotalFill BC Sealer (TBC; KFG 

FKG Dentaire AS, Suíça) é um cimento composto por silicatos de cálcio, hidróxido 

de cálcio, óxido de zircônio,  óxido de tântalo e agentes espessantes, e apresenta 

citocompatibilidade10. 

Mais recentemente, o cimento à base de silicato de cálcio pronto para uso Bio-

C Sealer (Angelus, Brasil) foi desenvolvido, apresentando pH alcalino e 

radiopacidade10-11. Outro cimento pronto para uso, Sealer Plus BC (MK Life, Brasil) é 

composto por silicato dicálcico, silicato tricálcico, entre outros componentes, e 

apresenta pH alcalino, liberação de íons de cálcio e adequados tempo de presa e 

radiopacidade12. 

 Rodriguez-Lozano et al.10 (2017) avaliaram a citotoxicidade de três cimentos 

endodônticos (TotalFill BC Sealer, AH Plus e MTA Fillapex) por meio da análise em 

células mesenquimais, e concluíram que o cimento TotalFill BC Sealer foi o mais 

citocompatível. 

Zordan-Bronzel et al.11 (2019) avaliaram propriedades físicas e químicas de 

um novo material à base de silicato de cálcio. O cimento Bio-C Sealer demonstrou 

tempo de presa, pH e radiopacidade adequados, apesar de alta solubilidade, porém, 

com baixa alteração volumétrica. 
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Considerando-se os componentes de cimentos à base de silicatos de cálcio, 

dois Cimentos experimentais (CE-1 e CE-2) foram desenvolvidos na Faculdade de 

Odontologia de Araraquara, compostos por silicato tricálcico, silicato dicálcico, 

fosfato de cálcio monobásico, hidróxido de cálcio, óxido de zircônio, tungstato de 

cálcio e polietilenoglicol 400 como veículo. Esse material experimental (CE-1) 

demonstrou citocompatibilidade, potencal bioativo por testes de atividade de 

fosfatase alcalina e de formação de nódulos mineralizados, além de ação 

antimicrobiana sobre E. faecalis e C. albicans, confirmando o potencial de uso no 

tratamento endodôntico13. Óxido de zircônio e tungstato de cálcio são 

radiopacificadores com adequadas propriedades físicas e biológicas3,13. O veículo 

Polietilenoglicol 400 tem sido usado na composição de medicações intracanal à 

base de hidróxido de cálcio13. Quando associado aos cimentos à base de SC, o 

polietilenoglicol melhora suas propriedades físico-químicas8,13. A adição de 

componentes antimicrobianos aos cimentos endodônticos pode contribuir para 

eliminar microorganismos que sobreviveram ao preparo biomecânico14. Com o 

objetivo de proporcionar eficiente atividade antimicrobiana outro cimento 

experimental foi desenvolvido a partir do CE-1, adicionando o antimicrobiano 

hipoclorito de cálcio a 2 %, apresentando eficácia contra E. Faecalis, e capacidade 

de dissolução de tecido orgânico e biocompatibilidade15 . 

Andrade et al.16 (2018) estudaram em subcutâneo de ratos a resposta tecidual 

da associação de 80% de cimento de silicato tricálcico puro (TSC) e 20% de ZrO2, 

em comparação ao MTA Plus. Os autores concluiram que os dois materiais 

mostraram redução da reação inflamatória e de Interleucina-6 (IL-6), sugerindo que 

são biocompatíveis. 

O AH Plus é um cimento endodôntico à base de resina epóxi com óxido de 

zircônio e tungstato de cálcio que possui maior radiopacidade do que o TotalFill BC 

Sealer11. Apesar da reação inicial promovida pelo AH Plus, a reação inflamatória 

diminui com o tempo sendo então considerado biocompatível, porém com base na 

tentativa de causar dano tecidual inicial, foi utilizado como controle positivo em 

estudos em ratos subcutâneos8-10. 

A biocompatibilidade e bioatividade podem ser avaliadas em tecido 

subcutâneo de ratos. Um material é considerado biocompatível quando sua resposta 

inflamatória apresenta redução com o decorrer do tempo17-18. A biocompatibilidade 
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de um cimento endodôntico depende diretamente de seus componentes, de seu 

tempo de presa e de sua solubilidade19. 

Fonseca et al.19 (2016) avaliaram o processo inflamatório e expressão de IL-6 

do MTA e Biodentine em tecido subcutâneo de rato e concluíram que estes materiais 

à base de silicato de cálcio apresentam biocompatibilidade. Silva et al.20 (2017) 

avaliaram a influência da adição de óxido de zircônio e óxido de nióbio 

(radiopacificadores) em um cimento experimental à base de silicato de cálcio em 

tecido subcutâneo de rato e demonstraram biocompatibilidade para os materiais. 

A relação entre interleucina-6 (IL-6) e a reação inflamatória são amplamente 

estudadas em subcutâneos de ratos com materiais a base de silicato de cálcio4,18,19. 

A IL-6 atua como mediadora da resposta do hospedeiro frente a uma agressão, 

podendo inclusive estar relacionada com a inflamação da polpa dentária4,8. 

A interleucina-6 é definida como citocina pró e anti-inflamatória, desenvolvida 

durante o processo inflamatório, sendo sintetizada em decorrência de estímulos 

como traumas e infecções por células como fibroblastos, macrófagos e neutrófilos21. 

Para avaliar a formação de tecido calcificado, o método von Kossa é utilizado 

baseado na avaliação da precipitação de cálcio sobre o material. A formação de 

tecidos mineralizados é comumente avaliada por imuno-histoquímica, sendo essa 

técnica utilizada para detectar proteínas como a osteocalcina, peptídeo este 

secretado pelos osteoblastos, durante a formação óssea5. 

Os estudos realizados de forma in vivo e in vitro são úteis na avaliação de 

novos materiais, pois orientam seus protocolos e indicações22-24. O estudo em tecido 

conjuntivo subcutâneo de ratos é uma metodologia controlada, recomendado pela 

Fédération Dentaire International e International Standard-ISO, como preliminares e 

indicativos para comparar o grau de irritabilidade dos materiais odontológicos3,10.  A 

utilização de tubos de polietileno ocorre com o intuito de evitar a disseminação do 

material e simular o canal radicular 23. 

Diante do exposto, tornam-se relevantes os estudos que avaliem as 

propriedades biológicas dos novos materiais de silicatos de cálcio.  
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5 CONCLUSÃO  

Os cimentos Experimental-1, Experimental-2 TotalFill BC, Bio- C Sealer e 

Sealer Plus BC apresentaram redução significante de células inflamatórias aos 60 

dias, sendo considerados materiais biocompatíveis. Os materiais apresentam 

potencial bioativo, exibindo estruturas com presença de cálcio, calcita amorfa e 

positividade para osteocalcina. 
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