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RESUMO 

 

 

Couto RSDA. Análise in vitro da proliferação, diferenciação e migração de 
células-tronco de polpa dentária humana em resposta a materiais com 
potencial para serem empregados como capeadores pulpares diretos (óleo-
resina de copaíba isolado ou associado a hidróxido de cálcio ou a agregado de 
trióxido mineral) [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2013. Versão Corrigida. 
 
 
O hidróxido de cálcio (HCa), o agregado de trióxido mineral (MTA) e o óleo-

resina de copaíba (COP) isoladamente apresentam características biológicas 

do material de capeamento pulpar direto mais apropriado. Com o pressuposto 

que associados poderiam originar materiais mais apropriados para serem 

aplicados em capeamento pulpar direto, este estudo objetivou analisar in vitro 

proliferação, diferenciação e migração de células-tronco de polpa de dente 

decíduo humano esfoliado (SHEDs) em resposta a substâncias liberadas pelo 

COP isolado ou associado ao HCa ou ao MTA. Proliferação, diferenciação e 

migração de SHEDs (Linhagem PDH3) foram analisadas através do ensaio de 

redução do MTT; da atividade de fosfatase alcalina (ALP), formação de nódulos 

mineralizados pelo ensaio de Vermelho de Alizarina e expressão dos genes 

(BGLAP, DSPP, DMP1 e HSP-27) pelo qRT-PCR; e, do ensaio do Scratch, 

respectivamente. As células foram submetidas à ação de meios condicionados 

pelos biomateriais, de acordo com os seguintes grupos experimentais: COP 

isolado (COP); HCa isolado (HCa); HCa associado ao COP (HCa+COP); MTA 

isolado (MTA) e MTA associado ao COP (MTA+COP). Células crescidas em 

meio de cultura fresco serviram de controle. Os dados foram comparados 

utilizando ANOVA complementado pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). O grupo HCa 

apresentou número de células viáveis significativamente menor que o dos 

demais grupos, inclusive o do grupo HCa+COP (p<0,01) em todos os tempos 

experimentais. A atividade de ALP em 14 dias foi similar em todos os grupos 

experimentais. Em 21 dias, o grupo COP apresentou quantidade maior de 

mineralização que os demais grupos (p<0,01) e o grupo HCa+COP maior que o 

grupo HCa (p<0,01). O gene DMP1 não foi expresso pelas células em nenhum 



 

grupo experimental. O grupo COP apresentou as menores expressões dos 

genes BGLAP, DSPP e HSP-27. As SHEDs do grupo MTA+COP apresentaram 

superexpressão dos genes BGLAP, DSPP e HSP-27, e as do grupo HCa+COP 

superexpressão dos genes BGLAP e HSP-27. O grupo HCa foi o único que não 

apresentou células em migração em todos os tempos experimentais. Os 

demais grupos apresentaram migração similar à do grupo Controle, exceto o 

grupo MTA em 12 e 24 horas. As SHEDs dos grupos HCa+COP e MTA+COP 

migraram significativamente mais que as dos grupos HCa e MTA, 

respectivamente. O COP, isolado ou em associação aos demais biomateriais, 

não interfere na proliferação de SHEDs e quando associado ao HCa é capaz 

de anular a citotoxicidade deste biomaterial isolado. O COP, isoladamente ou 

em associação, não interfere na atividade de fosfatase alcalina. Isoladamente, 

o COP induz a maior diferenciação funcional e quando associado ao HCa 

melhora substancialmente a diferenciação induzida por este biomaterial 

isolado. Os biomateriais isolados ou associados não são capazes de induzir 

expressão de DMP1. O COP associado aos biomateriais induz superexpressão 

de genes relacionados à formação de matriz extracelular e de diferenciação 

odontoblástica. O COP isoladamente não interfere na migração celular e, 

quando associado ao HCa, anula por completo a inibição de migração causada 

por esse biomaterial isolado. Quando associado ao MTA, o COP aumenta a 

velocidade de migração das células em relação ao MTA isolado. Óleo-resina de 

copaíba (COP) promove proliferação, diferenciação e migração de células-

tronco de polpa dental sendo uma proposta de um biomaterial para 

capeamento pulpar. 

 

 

Palavras-chave: Óleo de copaíba. Materiais de capeamento pulpar. Células-

tronco de polpa dentária humana. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Couto RSDA. In vitro analysis of proliferation, differentiation and migration of 
human dental pulp stem cells in response to potential materials for direct pulp 
capping (oil-resin copaiba alone or associated to calcium hydroxyde or mineral 
trioxide aggregate) [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2013. Versão Corrigida. 
 
 
The calcium hydroxide (CaH), the mineral trioxide aggregate (MTA) and the oil-

resin copaiba (COP) by themselves have biological characteristics of the ideal 

direct pulp capping material. With the assumption that when associated they 

could originate materials more appropriated for direct pulp capping, this study 

aimed to analyze the in vitro proliferation, differentiation and migration of stem 

cells from human exfoliated deciduous teeth (SHEDs) in response to 

substances leached from COP alone or associated with CaH or MTA. 

Proliferation, differentiation and migration of SHEDs (PDH3 lineage) were 

analyzed through the MTT reduction assay; alkaline phosphatase (ALP) activity,  

mineralized nodules formation using the Alizarin Red assay and gene 

expression (BGLAP, DSPP, DMP1 e HSP-27) using qRT-PCR; and the Scratch 

assay, respectively. The cells were submitted to the culture medium conditioned 

by the biomaterials according to the following experimental groups: COP alone 

(COP); CaH alone (CaH); CaH associated to COP (CaH+COP); MTA alone 

(MTA) and MTA associated to COP (MTA+COP). Cells grown in fresh culture 

medium served as control. Data were compared by ANOVA complemented by 

the Tukey´s test (p≤ 0.05). The CaH group presented number of viable cells 

significantly smaller (p<0.01) than those of all other experimental groups, 

including the CaH+COP, during whole experimental time. The ALP activity in 14 

days was similar in all experimental groups. In 21 days, the COP group 

presented the amount of mineralization higher (p<0.01) than those of all other 

groups. The gene DMP1 was not expressed by the cells in all experimental 

groups. The COP group presented the smallest expression (p<0.01) of BGLAP, 

DSPP and HSP-27 genes. The SHEDs of the MTA+COP group presented 

superexpression of the BGLAP, DSPP and HSP-27 genes, and in the 

CaH+COP group the cells superexpressed the BGLAP and HSP-27 genes. The 



 

CaH group was the only one where there was no cell migration during whole 

experiment. Migration of all other groups was similar to that of the control group, 

except by the MTA group in 12 and 24 hours. The CaH+COP and MTA+COP 

migrated significantly more than the CaH and MTA groups, respectively. COP, 

alone or in association to the other biomaterials, does not interfere with the 

proliferation of the SHEDs, and when associated to CaH is able to annul the 

cytotoxicity of the CaH alone. The COP, alone or in association to the other 

biomaterials, does not interfere with the ALP activity. The COP alone induces 

the highest functional differentiation of the SHEDs and when associated to the 

CaH substantively improves this differentiation. The biomaterials, alone or in 

association, are not able to induce the expression of the DMP1 gene. The COP 

associated to the biomaterials induces superexpression of the genes related to 

the extracellular matrix formation and odontoblastic differentiation. The COP 

alone does not interfere with the cell migration and, when associate to CaH, 

completely annuls the inhibition of migration caused by this material alone. 

When associated to MTA the COP increases the cell migration speed compared 

to the effect of the MTA alone. Oil-resin copaiba (COP) promotes proliferation, 

differentiation and migration of stem cells from dental pulp with a proposal for a 

biomaterial for pulp capping. 

 

 

Keywords: Copaiba oil. Pulp capping materials. Human dental pulp stem cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos grandes desafios da Odontologia Contemporânea é como 

restaurar o tecido dental perdido sem comprometer a vitalidade do dente 

(Petrovic e Stefanovic, 2009). Para tanto, o conhecimento integral das 

propriedades, estruturas e função do complexo dentina-polpa, é necessário 

para compreensão biológica que é de relevância para a tomada de decisões 

clínicas para garantir a longevidade das restaurações (Mjör, 2002; Mjör; Ferrari, 

2002).  

 Baseado nesta compreensão foi desenvolvido o capeamento pulpar 

direto, técnica que consiste na aplicação de um agente de proteção 

diretamente sobre a polpa dentária exposta a fim de manter a vitalidade pulpar. 

Esta técnica, portanto se caracteriza como uma terapia regenerativa (American 

Association of Endodontics, 2012; Aguilar; Linsuwanont; 2011). 

Sabendo-se que no processo de reparo da polpa exposta, onde os 

odontoblastos primários foram perdidos devendo ser substituídos por células 

odontoblasto-símile, o sucesso do capeamento pulpar depende da proliferação, 

diferenciação e migração de células-tronco da polpa dentária (Harada et al., 

2008; Güven et al., 2011).  

O material para o capeamento direto deve ter a capacidade de controlar 

a infecção e a inflamação, apresentar adesividade à dentina para evitar 

infiltração, ser de fácil manipulação, promover a formação de tecido dentinário 

e ser biocompatível e bioestimulador, isto é, ser capaz de modular a resposta 

do tecido pulpar à agressão (Modena et al., 2009; Komabayashi; Zhu, 2010; 

Ferracane et al., 2010).  

Os materiais utilizados para capeamento pulpar direto são 

principalmente aqueles à base de hidróxido de cálcio (HCa). Por suas 

características bioestimuladoras e de biocompatibilidade, outro material que 

poderia ser aplicado no capeamento pulpar direto é o agregado de trióxido 

mineral (MTA). Tanto o HCa quanto o MTA são materiais que apresentam 
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capacidade de induzir mineralização, formar barreira de tecido mineralizado e 

inibir crescimento bacteriano por sua alcalinidade (Olsson et al., 2006; 

Accorinte et al., 2008; Mohammadi; Dummer, 2011; Bakland; Andreasen, 

2012). O MTA, além dessas propriedades, apresenta outras vantagens que são 

boa capacidade seladora, o que dificulta a infiltração marginal, baixa 

solubilidade e radiopacidade satisfatória (Parirokh; Torabinejad, 2010a; 

Torabinejad; Parirokh, 2010). Por outro lado, tanto o HCa como o MTA 

apresentam desvantagens. O HCa induz a formação de barreira de tecido 

mineralizada de pouca qualidade, com descontinuidade e longo tempo de 

formação, além de exibir baixa resistência biomecânica e alta solubilidade em 

água (Dammaschke et al., 2010; Mohammadi; Dummer, 2011). O MTA 

apresenta como desvantagem longo tempo de presa e principalmente a 

dificuldade de manipulação (Parirokh; Torabinejad, 2010a; Torabinejad; 

Parirokh, 2010). 

O óleo-resina de copaíba (COP) tem sido usado durante muitos anos 

pela população amazônica devido às suas propriedades medicinais, anti-

inflamatória, cicatrizante, potencial antiséptico e analgésico (Veiga Junior; 

Pinto, 2002; Veiga Junior et al., 2007; Leandro et al., 2012). Portanto, ele 

poderia ser um material indicado para capeamento pulpar, uma vez que o fator 

anti-inflamatório em polpa exposta limita a resposta inflamatória, acelera a 

regeneração do tecido, o que conduz à deposição de dentina mineralizada de 

qualidade fisiológica (Komabayashi; Zhu, 2010). 

Diante do exposto, tendo em vista a constante busca pelo material de 

capeamento pulpar mais apropriado, capaz de promover uma terapia 

regenerativa da polpa dentária exposta, há que se estudar o efeito de materiais 

que apresentem características que poderiam favorecer processos envolvidos 

na regeneração tecidual tais como proliferação, diferenciação e migração de 

células-tronco da polpa dentária humana.  Neste sentido, há que se testar o 

efeito de materiais que associados possam somar ou potencializar 

características físicas, químicas e biológicas que promovam esta regeneração 

tecidual. Assim sendo, o objetivo deste estudo foi o de investigar o efeito de um 

potencial material para capeamento pulpar, o óleo-resina de copaíba, tanto 

quando aplicado de forma isolada, quanto quando aplicado associado ao HCa 



22 
 

ou ao MTA. Devido às propriedades físicas e biológicas do óleo-resina de 

copaíba, acreditamos que este possa compensar algumas das características 

desvantajosas dos demais materiais investigados neste estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 REAÇÃO DO COMPLEXO DENTINA-POLPA  

 

 

As reações do complexo dentina-polpa aos materiais restauradores tem 

sido amplamente investigadas pela odontologia restauradora. Os 

procedimentos restauradores repercutem sobre este complexo, em especial 

quando lesões cavitadas são tratadas com materiais adesivos aplicados sobre 

dentina desmineralizada, o que pode acabar por expor o tecido pulpar a 

materiais nocivos. Além disso, preparos cavitários ou mesmo as lesões de 

cárie podem causar exposições pulpares, podendo comprometer a longevidade 

do tratamento restaurador (Mjör, 2002; Mjör; Ferrari, 2002). 

O complexo dentina-polpa é uma unidade biológica constituída de tecido 

dentinário e tecido pulpar, que mantêm íntima relação estrutural, embriológica e 

funcional. Este fato faz com que a dentina e a polpa não sejam consideradas 

como estruturas isoladas. Pelo contrário, as repercussões e mecanismos de 

resposta tecidual integradas fazem com que estes tecidos mantenham íntima 

relação ao longo de toda vida do órgão dental (Pashley, 1996; Goldberg et al., 

2011; Cohenca et al., 2013)  

A polpa dentária tem como função essencial formar dentina, através de 

odontoblastos que depositam matriz de colágeno, em uma sequência de 

deposição e mineralização. Mesmo após a formação inicial, a polpa continua 

produzindo fisiologicamente dentina. Este é um processo contínuo, enquanto a 

polpa é biologicamente ativa (Pashley, 1996; Goldberg et al., 2011).  

A dentina protege a polpa das agressões do meio externo ao revestí-la 

com tecido duro, mineralizado. Quando essa dentina é agredida física e/ou 

quimicamente, a polpa responde a diferentes estímulos buscando diminuir a 

permeabilidade dentinária pela formação de dentina esclerosada. Diante de 

estímulos mais agressivos a dentina terciária pode ser formada, desde que 
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esses estímulos não excedam a capacidade de reparo da polpa (Pashley, 

1996; Smith et al., 2012; Huang, 2011).  

As injúrias ao complexo dentina-polpa podem ser por procedimentos 

restauradores, como preparos cavitários, materiais aplicados sobre a dentina, 

lesões de cárie; as respostas do complexo-dentina polpa são dependentes do 

tipo de injúria. Quando a injúria é de pequena extensão e baixa intensidade, 

não havendo perda de odontoblastos primários, uma camada de dentina 

terciária reacional é formada denominada dentinogênese reacional. Quando 

ocorre uma injúria de grande extensão e alta intensidade havendo exposições 

pulpares, a camada odontoblástica subjacente à lesão é destruída e o 

complexo dentina-polpa aciona a proliferação, diferenciação e migração de 

células secretoras e estimuladoras da dentinogênese reparativa (Sloan; Smith, 

2007; Tziafas; Kodonas, 2010). 

A dentinogênese reparativa é a secreção de dentina terciária após a 

morte dos odontoblastos primários subjacente à lesão e que induz a 

diferenciação de células-tronco da polpa dental em células odontoblasto-símile 

ou osteoblasto. Isso ocorre em condições patológicas e o principal objetivo é 

formar barreira de tecido mineralizado para proteger a polpa (Smith et al., 

2012).  

As células-tronco da polpa dental são células multipotentes que 

apresentam duas propriedades funcionais principais: a auto-renovação e a 

capacidade de manter a celularidade do tecido e originar diferente(s) célula(s) 

desse tecido, implicando a capacidade de diferenciação (Gronthos et al., 2002; 

Miura et al., 2003; Rodrígues-Lozano et al., 2012). Estas células tem 

capacidade de diferenciação em células odontoblasto-símile (Cordeiro et al., 

2008; Casagrande et al., 2010; Tziafas; Kodonas, 2010; Hara et al., 2011) que 

consequentemente promovem o reparo do tecido dental, quando necessário 

(Sloan; Smith, 2007; Petrovic; Stefanovic, 2009).  

Células-tronco foram isoladas a partir da polpa dental humana de dente 

adulto (hDPSCs do inglês human dental pulp stem cells) e de dente decíduo 

esfoliado (SHEDs do inglês stem cells from human exfoliated deciduous teeth). 
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Marcadores tais como STRO-1, CD146, CD90 e CD105 (marcadores 

mesenquimais), Nestin (marcador neural), Oct 3-4 e Nanog (marcadores 

embrionários), são marcadores positivos, enquanto CD31, CD34 e CD45 

(marcadores hematopoiéticos) são marcadores negativos; na identificação, 

isolamento e caracterização das células-tronco. O STRO-1 e o CD146 foram os 

primeiros marcadores de células-tronco mesenquimais encontrados (Petrovic; 

Stefanovic, 2009; Ulmer et al., 2010; Huang et al., 2011). 

A polpa dentária contém numerosos tipos celulares responsáveis pela 

defesa e reparo do tecido pulpar, que incluem os fibroblastos, odontoblastos, 

macrófagos, células dendríticas, linfócitos, mastócitos e células-tronco 

mesenquimais. Durante o processo de reparo células-tronco presentes na 

polpa dental diferenciam-se em células odontoblasto-símile. Os odontoblastos 

são particularmente importantes por serem responsáveis pela dentinogênese 

durante o desenvolvimento e ao longo da vida do dente. Sintetizam 

principalmente colágeno tipo I, colágeno tipo V e macromoléculas não 

colagenosas como: sialofosfoproteína dentinária (DSPP, do inglês dentin 

sialophosphoprotein), proteína da matriz dentinária 1 (DMP-1, do inglês dentin 

matrix protein1), osteocalcina (BGLAP do inglês bone gamma-carboxyglutamic 

acid-containing protein), fosfatase alcalina (ALP do inglês alkaline 

phosphatase), proteoglicanas e glicoproteínas; todos componentes da matriz 

orgânica dentinária que subsequentemente mineralizam e formam tecido 

reparativo (Petrovic; Stefanovic, 2009; Goldberg et al., 2011; Suzuki et al., 

2012). 

O colágeno é o principal componente orgânico da dentina e sua 

presença desencadeia a formação de tecido mineralizado (Mizuno et al., 2003). 

As proteínas DSPP e DMP-1 são reguladoras positivas para mineralização de 

tecido com a DSPP agindo sobre dentina e a DMP-1 agindo sobre osso e 

dentina (Suzuki et al., 2012). A osteocalcina (BGLAP) é secretada por 

osteoblasto e é responsável pela mineralização óssea e homeostase de íons 

cálcio. A fosfatase alcalina está relacionada com a formação de osso nos 

processos de mineralização, enriquece o meio com fosfato inorgânico e 

viabiliza a nucleação dos cristais de hidroxiapatita (Goldberg et al., 2011). 
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O processo de reparo é induzido com o início do processo inflamatório 

gerado durante a injúria pulpar. O equilíbrio entre o processo inflamatório e o 

processo reparo deve acontecer e resultam em sinergismo. Caso contrário, se 

houver intensa resposta inflamatória, os efeitos sobre o tecido pulpar serão 

deletérios e dificultarão o processo de reparo podendo provocar morte celular. 

No caso de infecção ao tecido pulpar, por cárie, por exemplo, há necessidade 

do equilíbrio entre os processos de infecção/inflamatório e o processo de 

reparo a fim de favorecer a recuperação do tecido pulpar (Goldberg et al., 

2008; Komabayashi; Zhu, 2010; Cooper et al., 2010). 

O sucesso da dentinogênese reparativa é garantido pela restauração da 

integridade morfofuncional do complexo dentina-polpa, com rápida formação de 

tecido dentinário na área da lesão e com o mínimo de resposta inflamatória. 

Para isso, a proteção do complexo dentina-polpa é realizada pela aplicação de 

uma ou mais camadas de material específico entre o material restaurador e o 

tecido dentário para evitar desafio adicional para o tecido da polpa causada 

pelo procedimento operatório, pela toxicidade dos materiais restauradores e 

pela penetração de bactérias devido à infiltração (Téclès et al., 2005; Chogle et 

al., 2012; Cohenca et al., 2013).  

Pesquisas estão sendo realizadas para a compreensão de como os 

materiais realmente podem contribuir para favorecer os processos 

regenerativos no dente, ou seja, compreender a interação do material e os 

mecanismos celulares e moleculares de proliferação, de diferenciação e de 

migração de células-tronco de polpa dental (Ji et al., 2010; Güven et al., 2011; 

Seo et al., 2013). Para isso, tem-se avaliado a capacidade dos materiais de 

proteção pulpar em recrutar células-tronco de polpa dental através dos 

métodos de proliferação e migração celular (D’Antò et al., 2010; Varalakshmi et 

al., 2013). A diferenciação celular em células odontoblasto-símile tem sido 

analisada através da expressão de genes formadores da matriz dentinária, 

como por exemplo, DSPP, DMP-1 e BGLAP (Mizuno et al., 2003; Huang et al., 

2011; Woo et al., 2013) e por genes marcadores de diferenciação 

odontoblástica-símile como o HSP (do inglês heat short protein) (Ohshima et 

al., 2001; Ohshima et al., 2003; Nakakura-Ohshima et al., 2003; Nakasone et 
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al., 2006; Harada et al., 2008) e o quanto de mineralização foi formada pela 

ação dos materiais através da atividade de ALP e formação de nódulos de 

mineralização (Zhang et al., 2013; Woo et al., 2013). 

 

 

2.2 CAPEAMENTO PULPAR DIRETO 

 

 

O capeamento pulpar direto é o procedimento mais antigo da 

odontologia regenerativa (Smith et al., 2012). Consiste na aplicação de um 

agente de proteção diretamente sobre a polpa dentária exposta a fim de 

facilitar a formação de dentina reparadora e manter a vitalidade pulpar (Aguilar; 

Linsuwanont; 2011; American Association of Endodontics, 2012). Segundo a 

American Association of Endodontics (2012) a endodontia regenerativa é um 

procedimento biológico destinado a substituir fisiologicamente estruturas 

dentárias danificadas, incluindo a dentina e as estruturas de raiz, bem como as 

células do complexo dentina-polpa.  

Os capeadores pulpares, materiais odontológicos utilizados na proteção 

do complexo dentina-polpa, devem reparar a polpa, sem causar danos às 

células e a matriz extracelular, mantendo assim o tecido conjuntivo 

especializado da polpa com características de normalidade e adequada 

reparação e formação de tecido dentinário (Pashley, 1996; Tjäderhane, 2002).  

O material para capeamento pulpar direto deve ter a capacidade de 

controlar a infecção e a inflamação, ter adesividade à dentina para evitar 

infiltração, ser de fácil manipulação, biocompatível e promover a formação do 

tecido dentinário (Modena et al., 2009; Komabayashi; Zhu, 2010; Ferracane et 

al., 2010).  

A avaliação do sucesso de diferentes materiais de capeamento pulpar 

direto tem sido através da análise da biocompatibilidade do material (Cavalcanti 

et al., 2005; Kuratate et al., 2008), da morfologia da barreira de tecido formado 

(Accorinte et al., 2008; Tabarsi et al., 2010), da intensidade da inflamação 
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pulpar (Lima et al., 2011; Cavalcanti et al., 2011) e da presença de células 

odontoblásticas-símile (Peng et al., 2011; Tran et al., 2012). As pesquisas mais 

recentes estão voltadas às respostas celulares específicas como: proliferação, 

diferenciação e migração de células-tronco de polpa dental e, em particular, na 

compreensão de como os próprios materiais podem realmente contribuir para o 

processo regenerativo dos tecidos dentais (Ferracane et al., 2010; Ji et al., 

2010; D’Antò et al., 2010; Paranjpe et al., 2011; Seo et al., 2013). 

Conhecer o potencial do material em modular a resposta do tecido, 

mostra-se importante e dentre os materiais de capeamento pulpar direto 

utilizados estão o hidróxido de cálcio (HCa) e mais recentemente, o agregado 

de trióxido mineral (MTA) (Bakland; Andreasen, 2012). 

 

 

2.2.1 Hidróxido de cálcio (HCa) 

 

 

O HCa é um dos materiais mais estudados, desde 1920 por Hermann, e 

é amplamente utilizado como capeador pulpar direto e, por esta razão, é 

utilizado como padrão-ouro em comparação a novos materiais testados (Hilton, 

2009; Mohammadi; Dummer, 2011). 

Quimicamente, o HCa é uma base forte com um pH de 

aproximadamente 12,5 a 12,8; cuja ação principal do material é a dissociação 

iônica dos íons cálcio (Ca2+) e hidroxila (OH-), o que garante a propriedade de 

alcalinidade. O pH elevado ainda confere atividade antibacteriana, além de 

ajudar a manter o estado de alcalinidade do tecido pulpar exposto. Todas 

essas propriedades do material são importantes para a formação tecidual 

(Holland et al., 1979; Farhad; Mohammadi, 2005; Mohammadi; Dummer, 2011).  

O HCa em contato com o tecido pulpar exposto induz a formação de 

uma zona de necrose por coagulação, que é saturada pelos íons cálcio, e 

assim parece estimular a formação de uma barreira de tecido mineralizado 

(Farhad; Mohammadi, 2005; Mohammadi; Dummer, 2011). Esses dados se 

confirmam por Tabarsi et al. (2010) que analisaram in vivo a resposta pulpar 

em cães e ainda observaram uma considerável inflamação pulpar. 
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A barreira de tecido mineralizada formada apresenta pouca qualidade, 

com descontinuidade e longo tempo de formação, o que propicia invasão 

bacteriana e complicações na reparação tecidual (Holland et al., 1979; Olsson 

et al., 2006; Accorinte et al., 2008; Nair et al., 2008; Bakland; Andreasen, 

2012). No entanto, estudo clínico retrospectivo randomizado de Willershausen 

et al. (2011) sobre capeamento pulpar direto com HCa relataram que é uma 

terapia de sucesso quando a indicação e o tipo de material restaurador são 

empregados corretamente, mas observaram declínio na taxa de sucesso ao 

longo dos anos. 

Nos estudos de Tran et al. (2012) ao avaliarem reparação do tecido 

pulpar injuriado de camundongos pelo uso do HCa confirmaram a pouca 

qualidade da barreira de tecido mineralizado formada, mas notaram a 

capacidade de proliferação de células pulpares, bem como positividade para 

marcadores odontogênicos DSP e osteopontina na barreira de tecido 

mineralizado formada.  

Peng et al. (2011) investigaram in vitro o efeito do HCa na proliferação e 

na diferenciação de células-tronco de polpa dentária humana. A proliferação foi 

avaliada pelo ensaio de MTT e a diferenciação pelo ensaio qRT-PCR para 

genes marcadores odontogênicos DSPP, DMP-1, osteocalcina, ALP e 

colágeno tipo 1, além de avaliarem a atividade de ALP, mineralização pelo 

método do Vermelho de Alizarina e imunocitoquímica para DSP. Os resultados 

apontaram capacidade de proliferação celular, aumento da expressão gênica 

para os marcadores odontogênicos DSPP, DMP-1 e osteocalcina, atividade 

para ALP, além da grande formação de nódulos de mineralização e 

imunocitoquímica positiva para DSP. 

Em estudos in vivo, Ji et al. (2010) expuseram polpa dental de cães e 

realizaram o capeamento pulpar com HCa e outro grupo com a combinação de 

HCa e células-tronco da polpa dental autóloga. Para compreender a 

regeneração tecidual dentinária avaliaram a proliferação, a diferenciação e a 

migração de células-tronco de polpa dental. Observaram para ambos os grupos 

capacidade proliferativa e migratória das células, formação de nódulos de 

mineralização, além da expressão de DSP. Histologicamente identificaram no 

mesmo tempo experimental grande área de necrose com células inflamatórias 
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no grupo com HCa apenas, enquanto que o grupo com HCa e células-tronco 

autógenas apresentaram área regenerativa calcificada e diferenciada em 

dentina-símile. 

 De fato, estes estudos de Ji et al. (2010), Peng et al. (2011) e Tran et al. 

(2012) talvez sejam um início da compreensão da atividade dentinogênica do 

HCa no processo de regeneração tecidual. Por outro lado, o HCa é um material 

que apresenta desvantagem biomecânica por exibir baixa resistência e alta 

solubilidade em água; o que leva a degradação de sua interface no decorrer de 

alguns anos após sua aplicação (Dammaschke et al., 2010).  

 

 

2.2.2 Agregado de trióxido mineral (MTA) 

 

 

O MTA foi desenvolvido na Universidade de Loma Linda nos Estados 

Unidos da América, e introduzido pela primeira vez por Torabinejad, em 1993, 

como material para cirurgia endodôntica com o principal objetivo de selar as 

áreas de comunicação do interior do dente com o exterior. Hoje é indicado em 

muitas situações clínicas como, por exemplo, capeamento pulpar direto 

(Parirokh; Torabinejad, 2010b) devido ao fato das reações teciduais serem 

bastante favoráveis indicando uma ação bioestimuladora deste material 

(Torabinejad; Parirokh, 2010; Parirokh; Torabinejad, 2010b). 

Quimicamante o MTA é formado principalmente por sílica e cálcio e seu 

mecanismo de ação química é semelhante ao do HCa (Holland et al., 1999). 

Adicionalmente, o MTA tem boa capacidade seladora, o que dificulta a 

infiltração marginal, tem baixa solubilidade e radiopacidade satisfatória 

(Roberts et al., 2008; Parirokh; Torabinejad, 2010a; Torabinejad; Parirokh, 

2010; Parirokh; Torabinejad, 2010b; Dammaschke et al., 2010; Khoury, 2011). 

Pesquisas tem demonstrado que o tecido pulpar responde 

favoravelmente ao MTA, depositando barreira completa de tecido mineralizado 

em um menor tempo de formação comparado ao HCa, sinal mínimo de 

inflamação e mantém a polpa remanescente com características de 

normalidade. O índice de sucesso de terapias pulpares com o MTA tem sido 
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superior às técnicas utilizando materiais à base de HCa (Holland et al., 1999; 

Modena et al., 2009; Tabarsi et al., 2010; Eskandarizadeh et al., 2011; Danesh 

et al., 2012; Tran et al., 2012). Porém, ainda é um material de longo tempo de 

presa, dificuldade de manipulação, alto custo, e com um número relativamente 

pequeno de estudos clínicos, motivos que provavelmente ainda favoreçam o 

grande uso do HCa (Torabinejad; Parirokh, 2010; Parirokh; Torabinejad, 

2010b). 

Mente et al. (2010), ao compararem os resultados de tratamentos 

clínicos com o uso do MTA e do HCa em capeamento pulpar direto, 

observaram que o MTA foi mais efetivo por manter a vitalidade pulpar por mais 

tempo, sendo que os dentes foram restaurados imediatamente e 

definitivamente após o capeamento. Nair et al. (2008) ressaltaram com base 

em seus resultados de um estudo clínico randomizado, que o MTA deve ser 

considerado o mais novo padrão-ouro para tratamento de capeamento pulpar. 

Kuratate et al. (2008) investigaram o processo reparativo de polpas 

expostas de camundongos e protegidas com MTA através de analises 

histológica e imunohistoquímica para detecção de osteopontina. No local da 

exposição foram observados nos primeiros dias presença de camada de 

necrose fina e poucas células inflamatórias e ao sétimo dia uma camada de 

formação de barreira dentinária fina e com imunoreatividade para osteopontina. 

Estudos recentes tem apontado grande atividade dentinogênica do MTA. 

D’Antò et al. (2010) ao avaliaram o efeito do MTA na proliferação e migração 

de células-tronco mesenquimais da medula óssea, confirmaram que o material 

de fato permite proliferação e migração de células progenitoras. Esses 

resultados são respostas celulares úteis para o processo de regeneração 

tecidual. Lee et al. (2010) já mostraram a capacidade do MTA em proliferar 

células pulpares humanas indiferenciadas, bem como a de induzir sua 

diferenciação em células odontoblasto-símile pela expressão gênica dos 

marcadores odontogênicos DSPP e DMP-1 desde o primeiro dia de contato do 

MTA com as células, além de causar grande atividade de ALP. 

De fato, os estudos confirmam que o MTA é um material que em contato 

com células-tronco de polpa dental mostram capacidade em estimular a 
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proliferação pela biocompatibilidade do material; induz a diferenciação 

ósteo/odontogênica pela atividade da ALP, pela formação de nódulos de 

mineralização e pela expressão de genes importantes como osteocalcina, 

osteopontina, colágeno tipo 1, DSPP, DSP, DMP-1, ALP, que conferem 

atividade dentinogênica do MTA, além de permitir a migração das células 

progenitoras à área injuriada (Paranjpe et al., 2011; Güven et al.; 2011; Zhao et 

al., 2012; Güven et al., 2013; Seo et al., 2013; Varalakshmi et al., 2013; Zhang 

et al., 2013; Woo et al., 2013). Além disso, também tem sido apontado pelos 

estudos que a presença dos íons cálcio sobre células-tronco de polpa dental 

tem papel importante na diferenciação ósteo/odontoblástica (An et al., 2012; 

Woo et al., 2013).  

Nesse aspecto, o conhecimento dos potenciais efeitos benéficos da 

interação dos materiais de capeamento pulpar direto com o complexo dentina-

polpa contribui para melhores resultados dos processos regenerativos do 

tecido dental (Ferracane et al., 2010).  

Considerando a regeneração pulpar, busca-se materiais que apresentem 

potencial dentinogênico, como HCa e MTA, bem como tenham a capacidade 

de modular a resposta inflamatória, como o óleo-resina de copaíba (COP). 

 

 

2.3 ÓLEO-RESINA DE COPAÍBA (COP) 

 

 

Na região Amazônica, principalmente nos estados brasileiros do Pará e 

do Amazonas, há uma planta medicinal de vasto uso popular que é a copaíba. 

A origem do nome copaíba parece vir do tupi “cupa-yba”, a árvore de depósito, 

ou que tem jazida, em alusão ao óleo que guarda em seu interior (Veiga Junior; 

Pinto, 2002). 

O COP é um óleo-resina, produto exsudato, originário da desintoxicação 

do organismo vegetal e funciona como defesa da planta contra animais, fungos 

e bactérias (Alencar, 1982; Maciel et al., 2002; Veiga Junior; Pinto, 2005). É 

uma substância natural obtida de perfuração no tronco da árvore do gênero 

Copaifera e pertencente à família Leguminosae-Caesalpiniaceas. 
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Popularmente é conhecida como copaibeira ou pau d’óleo e apresenta uma 

variedade de espécies dentre as que se destacam na Amazônia são: C. 

officinalis L., C. reticulada Ducke e C. multijuga Hayne (Veiga Junior; Pinto, 

2002; Pieri et al., 2009).  

A designação correta para o óleo de copaíba é a de óleo-resina de 

copaíba (COP), por ser um exsudato composto de uma parte sólida, resinosa 

não votátil, formada por ácidos diterpênicos (46,9%) e a outra parte formada 

por óleo essencial composto de hidrocarbonetos e álcoois sesquiterpênicos 

(53%) (Veiga Junior; Pinto, 2002; Veiga Junior et al., 2007; Custódio; Veiga 

Junior, 2012). Esses compostos são potencialmente importantes como fonte de 

princípios ativos em farmacologia, tendo como principal atividade efeitos 

antiinflamatórios, cicatrizantes e potencial antiséptico e analgésico (Veiga 

Junior; Pinto, 2002; Veiga Junior et al., 2007; Leandro et al., 2012).  

O COP tem sido tradicionalmente usado como cicatrizante e agente 

antiinflamatório na medicina popular brasileira. Existem hoje descritas algumas 

dezenas de propriedades medicinais diferentes, que vem sendo em alguns 

casos comprovadas cientificamente e pela etnofarmacologia1 como atividade 

antimicrobiana (Santos et al., 2008; Leandro et al., 2012), anti-inflamatória 

(Veiga Junior et al., 2007; Viriato et al., 2009; Leandro et al., 2012), 

antineoplásica (Lima et al., 2003; Pedreira, 2007; Leandro et al., 2012) e 

antinociceptiva (Gomes et al., 2007; Leandro et al., 2012), entre outras 

(Guimarães-Santos et al., 2012; Leandro et al., 2012). 

Uma das áreas que tem pesquisado a utilização do COP é a 

Odontologia. Estudos tem apontado grande potencial do COP como agente 

antimicrobiano, antineoplásico e antiinflamatório.  

Bandeira et al. (1999a) avaliaram a atividade antibacteriana contra a 

bactéria cariogênica Streptococcus mutans, de pastas à base de HCa e óleo 

essencial de copaíba, HCa e resina de copaíba, óxido de zinco e óleo essencial 

de copaíba, óxido de zinco e resina de copaíba. Os resultados apontaram 

                                                      
1
 Etnofarmacologia é a ciência que estuda o conhecimento popular sobre fármacos, de 

determinado grupo étnico ou social, relacionado a sistemas tradicionais de medicina. O método 
etnofarmacológico investiga as possibilidades e hipóteses referentes aos conhecimentos 
tradicionais, buscando empiricamente o que provoca os efeitos dos "fármacos tradicionais". 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnofarmacologia acesso 08.08.2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnofarmacologia
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atividade antibacteriana para todas as pastas experimentais. O óleo essencial 

de copaíba isolado mostrou melhor atividade antibacteriana que a resina de 

copaíba isolada. 

Vasconcelos et al. (2008) utilizaram o COP em substituição ao eugenol 

formulado com óxido de zinco e HCa, cimento com indicação para tratamento 

restaurador atraumático, e mostraram efeito antimicrobiano do cimento frente 

aos microorganismos Streptococcus mutans e Streptococcus sanguinis. Costa 

et al. (1996) avaliaram a biocompatibilidade dos cimentos óxido de zinco e 

COP; e óxido de zinco e eugenol em subcutâneo de camundongo. Ambos os 

grupos apresentaram presença de células inflamatórias, necrose e degradação 

de fibras colágenas, porém o cimento com o COP foi menos irritante. 

Pieri et al. (2010, 2012), avaliaram a aderência de bactérias formadoras 

de biofilme dental, como o Streptococcus mutans, em testes in vitro e in vivo e 

mostraram superioridade do COP comparado com a clorexidina na terapia 

antimicrobiana oral.  

Nos estudos de Souza et al. (2011a) mostraram que o composto 

diperteno, especificamente o ácido copálico, presente na composição do COP 

apresenta efeito bacteriostático para bacterias cariogênicas nas primeiras 12 

horas e efeito bactericida entre 12 e 24 horas. Souza et al. (2011b) 

apresentaram esse mesmo efeito para bactérias anaeróbias da doença 

periodontal. O que mostra potencial no desenvolvimento de novos produtos 

para saúde oral à base de COP. 

Por outro lado, existe a preocupação de avaliar novos materiais quanto 

às propriedades físico-químicas. Rosa et al. (2010) avaliaram as alterações 

dimensionais e a solubidade de um novo cimento endodôntico, o Biosealer, à 

base de óxido de zinco, HCa, bismuto, subcarbonato de resina natural, bórax e 

COP e que não atendeu as especificações da ADA (American Dental 

Association). No entanto, nos estudos de Garrido et al. (2010) com o mesmo 

cimento foram apresentados resultados satisfatórios dos testes fisico-químicos 

requeridos pela ADA. Assim sendo dados da literatura tem indicado resultados 

controvérsios quanto às propriedades físico-químicas deste cimento. 
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Outro achado do uso do COP na Odontologia foi o efeito inibidor tumoral 

em teste in vivo. Neoplasia foi induzida na mucosa bucal de hamster e o óleo-

resina de copaíba foi aplicado. Reduções macro- e microscópica das lesões 

foram observadas (Pedreira, 2007). 

A propriedade antiinflamatória do COP foi avaliada por Garcia et al. 

(2011) em teste in vivo no tecido subcutâneo de camundongo. A 

biocompatibilidade de dois novos cimentos endodônticos, ambos à base de 

HCa e própolis, porém um com COP e o outro apenas com a porção líquida do 

COP foram testados. Os resultados foram satisfatórios quanto à reação do 

tecido para ambos os cimentos, porém o cimento que melhor modulou a 

resposta inflamatória em 7 e 21 dias foi aquele à base de COP. Em 42 dias as 

respostas foram similares para os dois cimentos.  

Lima et al. (2011) avaliaram in vivo reparação pulpar utilizando o COP 

em 24 horas, 15 e 30 dias após pulpotomia em molares de camundongo 

Wistar. O COP foi capaz de modular o processo inflamatório e em 15 dias foi 

observada presença de depósito de tecido mineralizado subjacente ao material 

protetor. Adicionalmente, Bandeira et al. (1999b) constataram in vivo que o 

COP potencializa as propriedades do HCa quanto à compatibilidade tecidual, 

bem como na indução da formação de tecido mineralizado. 

De fato, a literatura aponta que o COP apresenta excelente propriedade 

farmacológica antiinflamatória e age regulando o excesso de inflamação 

patológica, o que leva a preservação tecidual e facilita o processo regenerativo 

(Veiga Junior et al., 2007; Viriato et al., 2009; Cooper et al., 2010; Guimarães-

Santos et al., 2012; Leandro et al., 2012).  

Assim, sabendo das características biológicas isoladas dos materiais 

hidróxido de cálcio (HCa), agregado de trióxido mineral (MTA) e óleo-resina de 

copaíba (COP) pressupõem-se que associados poderiam originar materiais 

mais apropriados para tratar polpa exposta como material de capeamento 

pulpar direto com capacidade de promover o potencial regenerativo das células 

pulpares, atuando nos processos de proliferação,  diferenciação e  migração de 

células-tronco da polpa dentária humana e resultando em regeneração 

tecidual.
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Analisar in vitro proliferação, diferenciação e migração de células-tronco 

de polpa de dente decíduo humano esfoliado (SHEDs) em resposta a 

substâncias liberadas por materiais com potencial para serem empregados 

como capeadores pulpares, a saber: óleo-resina de copaíba (COP) isolado ou 

associado ao hidróxido de cálcio (HCa) ou ao agregado de trióxido mineral 

(MTA). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo – FOUSP, cujo 

protocolo 106/11 CAAE 0116.0.017.000-11 (Anexo A), em razão de utilizar 

células-tronco de polpa de dente decíduo esfoliado humano (SHEDs), linhagem 

celular PDH3, isolada pela Profa. Dra Sueli Patrícia Harumi Miyagi Cara e 

caracterizada pela Profa. Dra. Leila Soares Ferreira (Ferreira et al., 2012) e 

mantida no banco de células do Laboratório de Pesquisa Básica do 

Departamento de Dentística da FOUSP. Seguindo o protocolo do laboratório foi 

realizada a recaracterização das células-troncos antes de se iniciar os 

experimentos deste trabalho, a fim de checar a manutenção da natureza celular 

(Anexo B). 

 

 

4.1 CULTIVO CELULAR 

 

 

Alíquotas congeladas em nitrogênio líquido e crioprotegidas por 

dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma Aldrich, St Louis, MO, EUA) de linhagem de 

células PDH3 foram descongeladas em banho de água a 37ºC por dois 

minutos. Essa suspensão de células foi diluída 10x em tubo de ensaio 

contendo meio de cultivo DMEM/Ham’s F-12, (1:1, LGC Biotecnologia, Cotia, 

SP, Brasil) suplementado com 15% de soro fetal bovino (SFB, Hyclone, 

Thermo Scientific, South Logan, Utah, EUA), 100U/ml de penicilina 

(Invitrogen/Gibco, Grand Island, NY, EUA), 100µg/ml de estreptomicina 

(Invitrogen/Gibco), 2mM de L-glutamina (Invitrogen/Gibco) e 2mM de 

aminoácidos não essenciais (Invitrogen/Gibco) (Kerkis et al., 2006). Após 

centrifugação dos tubos de ensaio a 300g por 5 minutos, os sobrenadantes 

foram descartados e os corpos de fundo foram ressuspensos em meio de 

cultura fresco e transferidos para frascos de cultivo celular de 25cm2 de área 

cultivável. Foram incubados a 37ºC em atmosfera úmida contendo 5% de CO2 

(Estufa, Forma Series II Water Jacketed CO2 Incubator, Thermo Scientific). 
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O subcultivo foi realizado quando as monocamadas de células 

atingiram a subconfluência, ou seja, quando cerca de 70% da área cultivável do 

frasco estava coberto por células. Para isso, 5ml do meio de cultura foi 

removido e reservado em tubo de centrifugação e a monocamada celular foi 

lavada duas vezes com solução de PBS (1X, Tampão Salina-Fosfato pH 7,2; 

LGC Biotecnologia). Para a remoção da monocamada celular aderida ao fundo 

do frasco foi utilizada solução de tripsina a 0,25%, contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) 1mM (Invitrogen/Gibco), por 3 minutos a 

37ºC. A tripsina foi inativada utilizando-se o meio de cultura contendo SFB 

reservado anteriormente, e as células em suspensão foram transferidas para 

tubos de ensaio de 15ml e centrifugadas a 300g por 5 minutos em temperatura 

ambiente. O sobrenadante foi descartado e o precipitado de células 

ressuspenso em 1ml de meio de cultura fresco. Alíquotas dessa suspensão de 

células foram distribuídas em frascos de 25cm2, contendo 5ml de meio de 

cultivo. Os frascos foram novamente mantidos em estufa a 37ºC em atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2. Cada procedimento de subcultura deu origem a 

uma nova passagem das linhagens celulares. Todos os experimentos foram 

realizados entre a quinta e nona passagem.  

Os procedimentos de cultivo celular foram executados em capela de 

fluxo laminar (Veco, Campinas, SP, Brasil), seguindo os protocolos de 

manutenção de esterilidade de materiais e soluções utilizadas (Freshney, 

2010). Vale ressaltar que o crescimento das células foi monitorado diariamente 

em microscópio invertido de fase (Nikon TMS, Nikon, Melville, NY, EUA) e que 

o meio de cultura foi trocado a cada 2 ou 3 dias, de acordo com o metabolismo 

celular.  

 

 

4.2 PREPARO DAS SUBSTÂNCIAS 

 

 

O óleo-resina de copaíba (COP) in natura foi obtido pelo método de 

exsudação artificial, através de orifícios feitos no tronco da árvore Copaifera 

reticulata Ducke, mantida no herbário da Empresa Brasileira de Pesquisa 



39 

 

Agropecuária (Embrapa, Belém, PA, Brasil) sob o número 183939, seguindo as 

orientações internacionais sugeridas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). O COP foi gentilmente cedido pelo Laboratório de Neuroproteção e 

Neuroregeneração Experimental da Universidade Federal do Pará – UFPA 

(Guimarães-Santos et al., 2012), sendo utilizado como óleo-resina extraído 

(Anexo C), de forma isolada e em associação ao hidróxido de cácio PA (HCa) 

com o COP (HCa+COP) e ao agregado de trióxido mineral (MTA) com o COP 

(MTA+COP).  

O HCa (hidróxido de cálcio PA, Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brasil) foi 

preparado nas proporções de 1g de HCa para 960µl de água destilada estéril; e 

em associação com a COP nas proporções de 1g de HCa para 70µl de COP. 

O MTA (agregado de trióxido mineral branco, Angelus, Londrina, PR, 

Brasil) foi preparado nas proporções de 1g de MTA para 760µl de água 

destilada estéril; e em associação com a COP nas proporções de 1g de MTA 

para 20µl de COP. 

 

 

4.3 CONDICIONAMENTO DOS MEIOS DE CULTIVO 

 

 

Os meios condicionados utilizados continham todas as substâncias 

liberadas pelo contato com o COP, bem como aquelas liberadas durante a 

presa do HCa, HCa+COP, MTA e MTA+COP (Freshney, 2010). Para produção 

dos meios condicionados, o meio de cultivo foi colocado em contato com os 

biomateriais experimentais, COP, HCa, HCa+COP, MTA e MTA+COP, durante 

o período de 1 hora em estufa com atmosfera úmida e temperatura de 37ºC. 

Os biomateriais, HCa, HCa+COP, MTA e MTA+COP, foram colocados no 

fundo de tubos tipo Falcon e estes foram então preenchidos com meio de 

cultivo na proporção de 0,05g dos biomateriais para cada 1ml de meio. Para 

obter o meio condicionado do COP, o mesmo foi colocado no fundo do tubo e, 

a seguir, o tubo foi preenchido com meio de cultivo na proporção de 1µl do 

COP para cada 1ml de meio. Os meios condicionados foram esterilizados com 

filtro de 0,22μm. 
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4.4 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Para a realização do estudo foram estabelecidos seis grupos 

experimentais distribuídos da seguinte forma (Tabela 4.1): 

 

Tabela 4.1 – Divisão dos grupos experimentais de acordo com o biomaterial e o meio de cultura 
utilizado para os ensaios de proliferação e migração celular 

 

Grupo experimental Biomaterial 

 
Tipo de meio de 

cultura 
 

Controle 

 
Controle 

(Condições ideais de cultivo) 
 

 
Meio fresco 

 

COP Óleo-resina de copaíba (COP) 

 
Meio condicionado 

por COP 
 

HCa Hidróxido de cálcio PA (HCa) 

 
 

Meio condicionado 
por HCa 

 

HCa+COP 

 
Hidróxido de cálcio PA (HCa) 

e óleo-resina de copaíba 
(COP)  

 
Meio condicionado 

por HCa e COP 
 

MTA 

 
Agregado de trióxido mineral 

branco (MTA) 
 

Meio condicionado 
por MTA 

MTA+COP 

 
Agregado de trióxido mineral 

branco (MTA) e óleo-resina de 
copaíba (COP) 

 
Meio condicionado 

por MTA e COP 
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4.5 PROLIFERAÇÃO CELULAR 

 

 

 Os padrões de proliferação foram analisados com os dados de 

viabilidade celular obtidos em diferentes períodos através da utilização da 

análise da atividade mitocondrial das células submetidas ao teste de redução 

do MTT (3-(brometo de 4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio, 

Invitrogen/Gibco). Esse teste quantifica a conversão do MTT, que é solúvel em 

água, em um formazan insolúvel. A solução de MTT foi preparada com 0,05g 

do pó de MTT dissolvido em 10ml de PBS (pH 7,2; LGC Biotecnologia). Para 

cada poço foi adicionado 20µl da solução de MTT e 180µl de meio fresco. A 

placa de cultivo foi mantida em estufa a 37ºC, em atmosfera úmida contendo 

5% de CO2 por 4 horas. Em seguida, a placa foi levada para o microscópio 

invertido de fase para confirmar a formação dos cristais de formazan (Figura 

4.1). Removida a solução de MTT, foi adicionado 200µl por poço da solução de 

DMSO (Sigma Aldrich) e tampão glicina na proporção de 4:1. O formazan, de 

cor azul purpúrea, foi solubilizado e então, sua concentração foi determinada 

pela densidade óptica em espectrofotômetro Synergy HT BioTeK® (BioTeK®, 

Instruments, Inc. Winooski, Vermont, EUA) com filtro de 562 nm.  

 

 

Figura 4.1 – Fotomicrografia de fase de células PDH3 após a incubação com o MTT exibindo 

cristais de formazan antes de sua solubilização para a leitura do teste de MTT 

(setas; aumento original 100X) 
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Para a análise do crescimento celular através do teste de redução do 

MTT, as células foram cultivadas em condições normais de nutrição e as 

culturas foram plaqueadas (2 x 103 células por poço) em 3 placas de cultivo de 

48 poços com 6 réplicas por grupo experimental. Vinte quatro horas após o 

plaqueamento, os meios de cultura foram substituídos por meio fresco (Grupo 

Controle) ou pelos meios condicionados (Grupos: COP, HCa, HCa+COP, MTA 

e MTA+COP) e o teste do MTT foi realizado nos tempos 24, 48 e 72 horas. 

Para a manutenção da viabilidade celular, a troca dos meios foi realizada a 

cada 2 dias. Com intuito de mimetizar a solubilidade do tecido pulpar, a 

substituição foi por meio fresco, sempre trocando apenas a metade da 

quantidade total do meio. Os dados de absorbância foram utilizados para a 

obtenção das curvas de crescimento e comparação entre os grupos. 

 

 

4.6 DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

 

A indução do processo de diferenciação foi realizada por meio 

mineralizante composto por meio de cultivo DMEM-Baixa-Glucose (LGC 

Biotecnologia) suplementado com 10% de SFB (Invitrogen/Gibco), 100U/ml de 

penicilina (Invitrogen/Gibco), 100µg/ml de estreptomicina (Invitrogen/Gibco), 

50µM de ácido ascórbico (Sigma Aldrich), 10mM de β-glicerofosfato (Sigma 

Aldrich) e 0,1µM de dexametasona (Sigma Aldrich). As células foram 

plaqueadas em subconfluência de 50% da área cultivável do poço e/ou placa 

de cultivo (Nascimento, 2013). 

Para as análises de diferenciação celular foi acrescido um grupo 

experimental totalizando sete, distribuídos da seguinte forma (Tabela 4.2): 
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Tabela 4.2 – Divisão dos grupos experimentais de acordo com o biomaterial e o meio de 

cultura utilizado para os ensaios de diferenciação celular 

 

 

Grupo experimental 

 

Biomaterial 

 

Tipo de meio de 
cultura 

 

 

Controle + 

 

 

 

 

Controle positivo 

(Condições ideais para 

mineralização) 

 

 

Meio mineralizante 

fresco 

 

 

Controle - 

 

 

Controle negativo 

(Condições ideais de 

cultivo convencional) 

 

 

DMEM/Ham’s F-12 

 

COP 

 

Óleo-resina de copaíba 

(COP) 

 

Meio mineralizante 

condicionado por 

COP 

 

HCa 

 

 

Hidróxido de cálcio PA 

(HCa) 

 

       Meio mineralizante    

condicionado por  

                   HCa 

 

HCa+COP 

 

Hidróxido de cálcio PA 

(HCa) e óleo-resina de 

copaíba (COP) 

 

Meio mineralizante 

condicionado por 

HCa e COP 

 

MTA 

 

Agregado de trióxido 

mineral branco (MTA) 

 

 

Meio mineralizante 

condicionado por 

MTA 

 

MTA+COP 

 

Agregado de trióxido 

mineral branco (MTA) 

e óleo-resina de copaíba 

(COP) 

 

Meio mineralizante 

condicionado por 

MTA e COP 
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 Para manter a viabilidade celular e indução das células-tronco de polpa 

dentária humana derivadas de dente decíduo esfoliado (linhagem PDH3) a 

produzir matriz mineralizante, os ensaios de diferenciação foram submetidos a 

trocas de meios a cada 2 dias quando metade da quantidade total do meio foi 

substituída por meio mineralizante fresco, para os grupos experimentais, 

exceto o grupo controle negativo que recebeu trocas de meio convencional 

fresco.  

Os padrões de diferenciação foram analisados pela atividade da 

fosfatase alcalina (ALP), formação de matriz mineralizada por Vermelho de 

Alizarina (ARS do inglês alizarin red S) e expressão gênica pela quantificação 

em tempo real da cadeia de polimerase (qRT-PCR). 

 

 

4.6.1 Atividade da fosfatase alcalina (ALP) 

 

 

 A atividade de fosfatase alcalina (ALPase) foi avaliada através da 

liberação de timolftaleína pela hidrólise do substrato de timolftaleína 

monofosfato para todos os grupos experimentais. As células passaram por 5 

ciclos de choque térmico alternando a temperatura entre 37ºC por 15 minutos e 

-20ºC por 20 minutos para lise celular, sendo o produto celular de análise. A 

medida da ALP foi realizada segundo as instruções do fabricante do kit 

comercial (Labtest Diagnostica AS, MG, Brasil). Em todos os poços de ensaio: 

branco, padrão e testes foram adicionados 10μl de substrato e 100μl de 

tampão. Apenas no poço padrão foi acrescentado 10μl da solução padrão. Os 

poços foram mantidos em banho-maria a 37ºC, por 2 minutos. Em seguida, em 

cada poço teste, foram adicionados, 10μl do produto da lise celular de cada 

amostra-teste e mantidos a 37ºC, por 10 minutos. Após esse período, 400μl de 

reagente de cor foram adicionados nos poços considerados como brancos, e 

nos padrão e testes. A absorbância foi medida em um espectrofotômetro 

utilizando o comprimento de onda de 590 nm. A atividade de ALP foi calculada 

a partir da solução padrão e os dados foram expressos em U/L de ALP. 
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Para análise de ALP as células foram cultivadas em condições normais 

de nutrição e as culturas foram plaqueadas (5 x 103 células por poço) em placa 

de cultivo de 48 poços com 6 réplicas por grupo experimental. Vinte quatro 

horas após o plaqueamento, os meios de cultura foram substituídos por meio 

mineralizante fresco (Grupo Controle Positivo), ou pelos meios condicionados 

(Grupos: COP, HCa, HCa+COP, MTA e MTA+COP) ou por meio convencional 

fresco (Grupo Controle Negativo) e o teste ALP foi realizado no tempo de 14 

dias. Os dados de absorbância foram utilizados para a obtenção da atividade 

enzimática da ALP e comparação entre os grupos. 

 

 

4.6.2 Formação de nódulos de mineralização 

 

 

 Culturas confluentes com 21 dias em placa de 48 poços foram 

submetidas ao ensaio de Vermelho de Alizarina (ARS), para detecção de 

possíveis nódulos mineralizados. O Vermelho de Alizarina cora áreas ricas em 

cálcio e é usado para visualizar precipitações de cálcio nas células (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2 – Fotomicrografia de fase de células PDH3 após a realização do teste de Vermelho 
de Alizarina (ARS) mostrando em vermelho a marcação de nódulos de 
mineralização (aumento original 100X)  
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Os poços foram lavados com PBS (pH 7,2; LGC Biotecnologia) por 2 

vezes, as células aderidas foram fixadas em etanol a 70% por 45 minutos em 

temperatura ambiente. A seguir, as amostras foram lavadas com água 

destilada por 2 vezes e deixadas para secar em temperatura ambiente. Os 

poços foram corados com 200µl de solução de Vermelho de Alizarina (alizarin 

red S -ARS da Sigma Aldrich) a 1%, pH 4,2 por 45 minutos sobre agitação e 

lavados 4 vezes com água destilada para reduzir coloração não-específica. O 

precipitado de cálcio presente foi corado em vermelho, revelando nódulos de 

mineralização, que foram examinados ao microscópio invertido de fase (análise 

qualitativa) e contados (análise quantitativa). 

Na análise qualitativa foram feitas capturas de imagens pela câmera 

digital para microscópio invertido de fase (Digital Sight DS-U3; DS-Fi 1; Nikon) 

utilizando o software NIS Elements F 3.2, identificando nódulos de 

mineralização. Na análise quantitativa, a solução de ácido acético a 10% e 

metanol na proporção 4:1 foi adicionada 200µl aos poços por 30 minutos sobre 

agitação. Após esse período, 100µl foi transferido para placas de 96 poços e a 

absorbância foi medida em um espectrofotômetro utilizando o comprimento de 

onda de 490 nm. 

Para análise dos nódulos de mineralização, as células foram cultivadas e 

plaqueadas nas mesmas condições da análise da atividade da fosfatase 

alcalina (ALPase), diferenciando no tempo que foi de 21 dias. Os dados de 

absorbância foram utilizados para quantificar e as imagens para identificar os 

nódulos de mineralizacão, além de comparação entre os grupos. 

 

 

4.6.3 Expressão gênica 

 

 

 As células foram cultivadas durante 21 dias em condições normais de 

nutrição em placas do tipo Petri de 100 mm. O plaqueamento foi com 3 x 105 

células por placa de cultivo e o período de incubação de 24 horas a 37 ºC, em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Após a aderência das células, os meios 

de cultura foram substituídos por meio mineralizante fresco (Grupo Controle 
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Positivo), pelos meios condicionados (Grupos: COP, HCa, HCa+COP, MTA e 

MTA+COP) ou por meio convencional fresco (Grupo Controle Negativo). 

Ao final dos 21 dias, foi realizado o isolamento do RNA total, síntese do 

DNA complementar (cDNA) e análise da expressão de genes relacionados à 

formação de matriz extracelular (MEC) da dentina [osteocalcina ou proteína 

óssea com ácido gamacarboxiglutâmico (BGLAP), sialofosfoproteína dentinária 

(DSPP) e proteína da matriz dentinária 1 (DMP-1)], e também relacionado à 

diferenciação odontoblástica [heat shock protein-27 (HSP-27)]; todos 

analisados pela técnica do qRT-PCR. 

 

 

4.6.3.1 Isolamento do RNA  

 

 

 O RNA total foi extraído dos cultivos celulares pelo uso da técnica de 

isoticianato de guanidina, seguindo recomendações do fabricante (Life 

Technologies, São Paulo, Brasil). As células foram lavadas com PBS (pH 7,2; 

LGC Biotecnologia) e incubadas com 1,5ml de TRIzol (Invitrogen/Gibco)  por 5 

minutos. Após a lise celular pelo TRIzol, as amostras foram coletadas e 

transferidas para tubos de polipropileno livres de RNase e DNase e em cada 

amostra foi adicionado 0,3ml de clorofórmio (Invitrogen/Gibco). Após a 

centrifugação a 11.000xg durante 15 minutos a 4ºC (Centrífuga refrigerada 

5810R, Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha), a fase aquosa contendo o RNA 

foi transferida para tubos estéreis e foram adicionados 0,75ml de álcool 

isopropílico por mililitro de solução desnaturante. Os tubos foram novamente 

centrifugados a 7500xg por 10 minutos a 4ºC. Neste momento, foi observado a 

formação do precipitado de RNA no fundo do tubo. A solução sobrenadante foi 

descartada e adicionado 1ml de etanol a 75 % gelado. Após centrifugação a 

6.000 g durante 5 minutos, o álcool foi descartado e o RNA ressuspendido em 

água livre de DNAse e RNAse. A concentração do RNA foi determinada em 

Nanodrop 2000 (Thermo Scientific) com comprimento de onda de 260 e 280nm 

e armazenado a –80 ºC até o momento de sua utilização. 
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4.6.3.2 Síntese do DNA Complementar (cDNA) 

 

 

 O cDNA utilizado nas reações de qRT-PCR foi sintetizado por meio de 

uma reação de transcrição reversa (RT) utilizando o High Capacity cDNA 

Archive kit (Applied Biosytems Carlsbad, CA, EUA) com volume final de 21µl, 

partindo-se de 600ng de RNA total. Para a síntese do cDNA, as amostras 

foram incubadas em termociclador (Termociclador Matercycler Gradient, 

Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha) e submetidos a 25°C por 10 minutos 

seguidos de 120 minutos a 37°C e 85°C por 5 minutos. 

 

 

4.6.3.3 PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR) 

 

 

 As reações de qRT-PCR para análise dos níveis de expressão dos 

genes BGLAP, DSPP, DMP1, HSP-27 nos diferentes grupos celulares 

avaliados foram realizadas utilizando-se o termociclador 7500 Real-Time PCR 

System, fluoróforo SYBR® Green I (SYBR Green Master Mix®, Applied 

Byosistems), primers específicos para os genes BGLAP, DSPP, DMP1, HSP-

27 e para o gene constitutivo GAPDH (Tabela 4.3). Os primers para os genes 

alvos estudados foram obtidos no banco de primers PrimerBank  

(http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/). 

Os produtos da RT serviram de molde para a amplificação por qRT-PCR, 

sendo todas as reações realizadas num volume final de 25µl em tubos óticos 

com os seguintes reagentes: 200nM dos primers sense e antisense para o 

gene DMP1 e 400nM dos primers sense e antisense para os genes BGLAP, 

DSPP, HSP-27 e GAPDH, 12,5µl Green Master Mix® (Applied Biosystems), 

cDNA (1µl) e água estéril. O processo de ciclagem térmica consistiu em 

desnaturação inicial a 95ºC por 10 minutos, seguido por quarenta ciclos de 

desnaturação a 95ºC por 10 segundos e associação/extensão a 60ºC por 1 

minuto para os genes BGLAP, DSPP, HSP-27 e GAPDH e 62ºC para o gene 

DMP1. Após o término do último ciclo, as amostras foram submetidas à análise 

http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/
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da curva de dissociação para análise da especificidade por meio da cinética de 

dissociação dos produtos amplificados, observando-se a ausência de qualquer 

curva bimodal ou sinal anormal de amplificação. Para cada par de primers foi 

realizada qRT-PCR utilizando-se água estéril para avaliação de sua possível 

contaminação. 

Para a quantificação relativa dos genes BGLAP, DSPP, DMP1, HSP-27 

nos grupos estudados, todas as amostras experimentais foram amplificadas em 

triplicata, sendo consideradas para quantificação somente aquelas com desvio 

padrão ≤ 0,05 entre os valores do Ciclo de amplificação (Ct). O valor de 

expressão do gene alvo normalizado pelo gene constitutivo GAPDH foi 

determinado pelo método da curva padrão, a qual foi obtida utilizando-se 4 

diluições seriadas do cDNA do grupo controle positivo, quantificada em 

triplicata. A eficiência da reação para cada gene analisado foi determinada por 

meio da respectiva diluição do cDNA X valores de Ct e calculada por meio da 

equação E =10(-1/slope) , na qual 'E' é a eficiência e slope  representa o 

coeficiente angular da reta.  

 

Tabela 4.3 -  Genes alvos utilizados para amplificação por qRT-PCR, de acordo com o número 

de acesso no GenBank, a sequência dos primers e o tamanho do produto 

Gene GenBank Primers 5’ → 3’ 

Tamanho 

do 

produto 

(bp) 

BGLAP 
NM_199173.4 

 

F: CGCTAACCTGTATCAATGGCTGG 

R:CTCCTGAAAGCCGATGTGGTCA 
123 

DSPP NM_014208.3 

 

F: CAACCATAGAGAAAGCAAACGC 

R: TTTCTGTTGCCACTGCTGGGAC 

120 

DMP1 NM_001079911.2 
F:GAGCAGTGAGTCATCAGAAGG 

R:GAGAAGCCACCAGCTAGCCTAT 

138 

HSP27 NM_01540.3 
F: ACGGTCAAGACCAAGGAT 

R:AGCGTGTATTTCCGCGTG 

104 

GAPDH NM_001256799.1 
F: GCATCCTGGGCTACACTGA 

R: CCACCACCCTGTTGCTGTA 

162 
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4.7 MIGRAÇÃO CELULAR 

 

 

Para migração celular foi utilizado o método Scratch, baseado na criação 

de uma interrupção de continuidade de uma monocamada celular, ou ferida, e 

o acompanhamento do fechamento desta ferida é realizado por observação em 

microscópio invertido de fase (Todaro et al., 1965; Liang et al., 2007). 

Na análise da migração celular, as células foram cultivadas em 

condições normais de nutrição e plaqueadas na densidade de 5 x 105 células 

por placa de cultivo tipo Petri 60 mm, em triplicata por grupo experimental. As 

placas foram incubadas durante 24 horas em estufa de CO2 a 37ºC. 

Após a constatação da confluência da monocamada foi realizado o 

ensaio de Scratch fazendo a ferida, ou seja, uma linha reta na placa com a 

ponta da pipeta p200 (Figura 4.3 A e B). A seguir, os debris formados foram 

removidos, lavando-se a placa uma vez com 1ml de meio fresco e em seguida, 

as placas receberam 2ml de meio fresco (Grupo controle) ou meios 

condicionados (Grupos experimentais: COP, HCa, HCa+COP, MTA e 

MTA+COP) e o teste de migração foi realizado nos tempos 0, 12, 24 e 48 

horas. 

As imagens foram captadas com câmera digital acoplada ao microscópio 

invertido de fase, utilizando software NIS Elements F 3.2, foram obtidas do 

mesmo campo de visão da ferida, criando pontos de referência na parte 

externa da placa e na platina do microscópio com marcadores de ponta fina. O 

posicionamento das placas também foi auxiliado por um suporte para placa tipo 

Petri. Com os pontos de referência e o suporte, as placas foram levadas ao 

microscópio invertido de fase, posicionando os pontos de referência para 

captura da primeira imagem, tempo zero (Figura 4.3 C e D). Em seguida, as 

placas foram incubadas a 37ºC e no período de 12, 24 e 48 horas as mesmas 

placas foram levadas novamente ao microscópio invertido de fase e colocadas 

na mesma posição com o auxílio dos pontos de referência para obter imagens 

sempre na região fotografada no tempo zero. 
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Com a obtenção das imagens, as amostras foram analisadas 

quantitativamente usando identificação do núcleo celular, o que permitiu a 

contagem do número de células presentes na área da ferida, previamente 

definida (Figura 4.3 E), obtendo-se a quantidade de célula por área (Índice de 

migração celular) em cada tempo experimental. 

 

Figura 4.3 – Desenho esquemático da análise de migração celular. (A): confluência da 
monocamada de células na placa de cultivo tipo Petri 60 mm. (B): método 
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Scratch, fazendo a ferida com a ponta da pipeta p200. (C): área de análise. (D): 
fotomicrografia de fase do campo de visão da ferida no tempo zero. (E): 
fotomicrografia de fase do campo de visão da ferida após migração de células 
para área definida. 

 * marcação do núcleo celular para contagem de células por área definida (retângulo 
vermelho) 

 * mesma área de visualização 

 
 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados quantitativos da proliferação, diferenciação e migração celular 

dos grupos experimentais foram analisados e comparados utilizando ANOVA 

complementado pelo teste de Tukey com nível de significância de 5% (p≤ 

0,05). Os testes foram realizados utilizando-se do programa BioEstat 5.0 

(http://www.mamiraua.org.br/downloads/programas).
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 PROLIFERAÇÃO CELULAR 

 

 

Os dados da proliferação celular foram analisados nos tempos 

experimentais de 24, 48 e 72 horas. No gráfico 5.1 observa-se crescimento 

celular em todos os grupos experimentais. Houve crescimento celular 

significativo em todos os grupos experimentais, exceto no grupo HCa. O grupo 

Controle foi o que apresentou o maior número de células viáveis em 72 horas 

(p<0,01). O grupo HCa manteve o mesmo número de células viáveis durante 

todo o experimento. Este número foi sempre significativamente menor que o 

dos demais grupos nos mesmos tempos experimentais (p<0,01).  

Quando o biomaterial HCa foi associado ao COP (grupo HCa+COP), a 

capacidade proliferativa das células aumentou significativamente (p<0,01) em 

todos os tempos experimentais. 

 

 

Gráfico 5.1 – Representação gráfica do crescimento celular dos grupos experimentais 

 * número de células viáveis significativamente menor que os demais grupos 

experimentais 
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 Diferentes letras indicam diferenças estatisticamente significativas em 72 horas na 

comparação entre os grupos experimentais (p<0,01) 

 Barra significa desvio padrão da média 

 

 

5.2 DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

 

5.2.1 Atividade da fosfatase alcalina (ALP) 

 

 

A atividade da fosfatase alcalina (ALP) em 14 dias foi similar em todos 

os grupos experimentais (Gráfico 5.2). 

 

 

Gráfico 5.2 – Representação gráfica dos valores da média de atividade de ALP em todos os 

grupos experimentais. Não houve diferenças significativas entre os grupos 

experimentais (p>0,05) 

 Barra significa desvio padrão da média 
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5.2.2 Formação de nódulos de mineralização 

 

 

O ensaio do Vermelho de Alizarina (ARS) revelou em 21 dias formação 

de nódulos mineralizados em todos os grupos experimentais. O grupo Controle 

Positivo, onde as células foram cultivadas com meio mineralizante, apresentou 

maior quantidade de corante que o grupo Controle Negativo, onde as células 

foram cultivadas com meio convencional (p<0,05). Todos os demais grupos 

apresentaram quantidade de mineralização significativamente maiores que a 

do grupo Controle Positivo (p<0,01). Dentre os grupos experimentais, o grupo 

COP foi o que apresentou quantidade significativamente maior de corante que 

os demais grupos (p<0,01). Mais ainda, quando o COP foi associado ao HCa 

(grupo HCa+COP) houve formação de nódulos mineralizados 

significativamente maior que no grupo do HCa isolado (p<0,01). A formação de 

nódulos mineralizados do COP associado ao MTA (grupo MTA+COP) foi 

similar àquela do grupo MTA isolado (p=0,05; Gráfico 5.3). 

 

Gráfico 5.3 -  Representação gráfica dos resultados de formação de nódulos mineralizados 
mostrando a média das absorbâncias dos grupos experimentais em 21 dias 
Diferentes letras indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 
Barra significa desvio padrão da média 
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A figura 5.1 ilustra culturas tratadas pelo ensaio de Vermelho de 

Alizarina de todos os grupos experimentais em 21 dias. Nódulos de 

mineralização de cor avermelhada são observados em diferentes densidades 

nos diferentes grupos experimentais, sendo que no grupo COP esta coloração 

é mais exuberante e distribuída por toda a cultura celular. 

 

Figura 5.1 – Fotomicrografia de fase das culturas celulares dos grupos experimentais tratadas 

pelo ensaio de Vermelho de Alizarina em 21 dias de experimento. Detecção de 

nódulos de cálcio marcados em vermelho  
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5.2.3 Expressão gênica 

 

 

5.2.3.1 Gene BGLAP 

 

 

A figura 5.2 mostra a amplificação do gene BGLAP por qRT-PCR e a 

curva de melting, detectando pico único de dissociação para o produto 

amplificado. No gráfico 5.4 observa-se que o grupo Controle Positivo 

apresentou maior expressão do gene BGLAP quando comparado com os 

grupos experimentais (Controle Negativo, COP, HCa, HCa+COP e MTA; 

p<0,05) com exceção do grupo MTA+COP, o qual apresentou os maiores 

níveis de expressão de BGLAP em relação a todos os grupos avaliados 

(p<0,05). Os grupos: COP, HCa e MTA apresentaram expressão gênica 

similares (p=0,05) e quando esses biomateriais foram associados, grupo 

HCa+COP e grupo MTA+COP, houve aumento da expressão gênica (p<0,05). 

O grupo Controle Negativo mostrou expressão gênica significativamente menor 

que todos os grupos experimentais. 

 

Figura 5.2 – Representação do qRT-PCR para expressão do gene BGLAP (osteocalcina). 
(A) amplificação do gene BGLAP para todos os grupos experimentais, 
evidenciado pela curva exponencial. (B): curva de dissociação dos produtos 
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amplificados para todos os grupos experimentais demonstrando 
especificidade dos primers utilizados, como representado pelo pico único de 
dissociação.  

 

 

Gráfico 5.4 –  Representação gráfica dos valores da média de expressão gênica normalizada 

do BGLAP (osteocalcina) pelo GAPDH (gene constitutivo) em todos os grupos 

experimentais  

Diferentes letras sobrescritas indicam diferenças estatisticamente significativas 

(p < 0,05) 

Barra significa desvio padrão da média 

 
 

5.2.3.2 Gene DSPP 

 
 

A figura 5.3 mostra a amplificação do gene DSPP por qRT-PCR e a 

curva de melting, detectando pico único de dissociação para o produto 

amplificado. No gráfico 5.5 observa-se que o grupo experimental com maior 

expressão gênica para o gene DSPP foi o grupo MTA+COP (p<0,05), seguido 

dos grupos HCa+COP e HCa. O grupo Controle Positivo e os dos biomateriais 

avaliados isoladamente, grupo COP e grupo MTA, apresentaram os menores 

níveis de expressão gênica. Não houve expressão do gene DSPP no grupo 

Controle Negativo 
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Figura 5.3 – Representação do qRT-PCR para expressão do gene DSPP 

(sialofosfoproteína dentinária) (A) amplificação do gene DSPP para 

todos os grupos experimentais, evidenciado pela curva exponencial. 

(B): curva de dissociação dos produtos amplificados para todos os 

grupos experimentais demonstrando especificidade dos primers 

utilizados, como representado pelo pico único de dissociação. 

 

Gráfico 5.5 –  Representação gráfica dos valores da média de expressão gênica normalizada 

do DSPP (sialofosfoproteína dentinária) pelo GAPDH (gene constitutivo) em 

todos os grupos experimentais 
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* Não houve expressão gênica 

Diferentes letras sobrescritas indicam diferenças estatisticamente significativas 

(p < 0,05) 

Barra significa desvio padrão da média 

 

 

5.2.3.2 Gene DMP1 

 

 

A figura 5.4 demonstra a ausência de amplificação deste gene nos 

grupos avaliados. O gene DMP1 não foi expresso em nenhum grupo 

experimental, ou seja, as células-tronco PDH3 originadas de polpa dentária de 

dente decíduo humano, utilizadas neste trabalho, não expressam este gene. 

 

 

Figura 5.4 – Representação do qRT-PCR para expressão do gene DMP1 (proteína da matriz 

dentinária 1). Sem formação da curva exponencial, o que caracteriza a não 

amplificação do gene DMP1 para todos os grupos experimentais. 
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5.2.3.3 Gene HSP-27 

 

 

A figura 5.5 mostra a amplificação do gene HSP-27 por qRT-PCR e a 

curva de melting, detectando pico único de dissociação para o produto 

amplificado. No gráfico 5.6 observa-se que todos os grupos experimentais 

expressaram o gene HSP-27, sendo os maiores níveis de expressão gênica 

encontrados no Grupo MTA+COP (p<0,05), seguido pelo grupo HCa+COP 

(p<0,05). O grupo Controle Positivo e o grupo MTA apresentaram níveis de 

expressão gênica similares (p=0,05), assim como os níveis de expressão para 

HSP-27 no grupo Controle Negativo foi similar ao encontrado nos grupos COP 

e HCa (p=0,05). Houve maior expressão de HSP-27 nos grupos em que o COP 

esteve associado aos biomateriais de capeamento pulpar, HCa e MTA. 

 

 

Figura 5.5 – Representação do qRT-PCR para expressão do gene HSP-27 (heat shock 

protein 27) (A) amplificação do gene HSP-27 para todos os grupos 

experimentais, evidenciado pela curva exponencial. (B): curva de dissociação 

dos produtos amplificados para todos os grupos experimentais demonstrando 

especificidade dos primers utilizados, como representado pelo pico único de 

dissociação. 
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Gráfico 5.6 – Representação gráfica dos valores da média de expressão gênica normalizada 

do HSP-27 (heat shock protein 27) pelo GAPDH (gene constitutivo) em todos os 

grupos experimentais 

 Diferentes letras sobrescritas indicam diferenças estatisticamente significativas 

de acordo com a análise de variância (p < 0,05) 

 Barra significa desvio padrão da média 

 

 

5.2.3.4 Gene GAPDH 

 

 

Gene constitutivo utilizado para normalizar a reação de qRT-PCR e 

quantificar a expressão dos genes BGLAP, DSPP, DMP1 e HSP-27. A figura 

5.6 mostra a amplificação do gene GAPDH por qRT-PCR e a curva de melting, 

detectando pico único de dissociação para o produto amplificado. 

 



63 
 

 

Figura 5.6 –  Representação do qRT-PCR para expressão do gene GAPDH (gene 

constitutivo) (A) amplificação do gene GAPDH para todos os grupos 

experimentais, evidenciado pela curva exponencial. (B): curva de 

dissociação dos produtos amplificados para todos os grupos experimentais 

demonstrando especificidade dos primers utilizados, como representado 

pelo pico único de dissociação. 

 

 

 

5.3 MIGRAÇÃO CELULAR 

 

 

A figura 5.7 Ilustra os índices médios de migração dos diferentes grupos 

nos diferentes tempos experimentais. O grupo HCa foi o único que não 

apresentou células em migração em todos os tempos experimentais. 

Dentre os grupos que apresentaram células em migração, foi observado 

que nos tempos experimentais de 12 e 24 horas, os grupos COP, HCa+COP e 

MTA+COP apresentaram índice de migração similar àquele do grupo Controle 

(p=0,05). O grupo MTA apresentou índice de migração significativamente 

menor em relação aos demais grupos (p<0,01). Em 48 horas, todos os grupos 



64 
 

experimentais, inclusive o do MTA, apresentaram índices de migração similares 

(p=0,05).  

Os grupos em que o COP foi associado aos demais biomateriais (HCa e 

MTA) apresentaram índices de migração significativamente maiores que os dos 

grupos destes biomateriais isolados (HCa e o MTA) em todos os tempos 

experimentais, exceto para o grupo MTA em 48 horas. Neste período 

experimental o grupo MTA apresentou índice de migração similar ao do MTA 

associado ao COP (grupo MTA+COP). 
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Figura 5.7 – Representação gráfica dos índices de migração celular (número de células /área 

da ferida) de todos os grupos experimentais. A migração celular foi analisada após 

contato dos meios condicionados: (A) em 12 horas, (B) em 24 horas e (C) em 48 

horas 

*Não houve migração; 

**Significativamante menor que os demais grupos onde houve migração (p<0,01) 

Barra significa desvio padrão da média 
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A figura 5.8 ilustra o comportamento migratório do grupo Controle e do 

grupo COP nos tempos experimentais 0, 12, 24 e 48 horas. Para ambos os 

grupos, observa-se o mesmo comportamento da migração celular, não 

havendo diferença no mesmo tempo experimental. 

 

 

Figura 5.8 – Fotomicrografias de fase de células PDH3 no ensaio de migração na área definida 
da ferida do grupo Controle e do grupo COP nos tempos experimentais de 0, 12, 
24 e 48 horas. 

 

A figura 5.9 ilustra o comportamento migratório do grupo HCa e do grupo 

HCa+COP. O tempo zero é o momento em que é realizada a ferida (ensaio de 

Scratch), não havendo presença de células. Para o grupo HCa não observa-se 

migração de células, mas sim granulações birrefringentes em toda área 

definida de análise da migração celular e em todos os tempos experimentais. 
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Para o grupo HCa+COP, observa-se migração celular em todos os tempos 

experimentais com praticamente o fechamento da ferida em 24 horas. 

 
Figura 5.9 – Fotomicrografias de fase de células PDH3 no ensaio de migração na área 

definida da ferida do do grupo HCa e do grupo HCa+COP nos tempos 
experimentais de 0, 12, 24 e 48 horas. 

 

A figura 5.10 ilustra o comportamento migratório do grupo MTA e do 

grupo MTA+COP. O tempo zero é o momento em que é realizada a ferida. 

Para o grupo MTA observa-se migração celular reduzida nos tempos 

experimentais de 12 e 24 horas e presença de granulações birrefringentes, um 

material floculado, em pequena quantidade em todos os tempos experimentais 

(12, 24 e 48 horas). Para o grupo MTA+COP nota-se migração celular em 

todos os tempos experimentais com praticamente o fechamento da ferida em 

24 horas. 
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Figura 5.10 –  Fotomicrografias de fase de células PDH3 no ensaio de migração na área 

definida da ferida do do grupo MTA e do grupo MTA+COP nos tempos 
experimentais de 0, 12, 24 e 48 horas. A seta aponta para presença de 
granulações birrefringentes. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

A Odontologia tem sido pioneira na medicina regenerativa com a 

utilização de técnicas de capeamento pulpar direto para terapia da polpa vital. 

Biomateriais tais como o hidróxido de cálcio (HCa), que tem sido usado por 

mais de 90 anos para estimular a reparação pulpar, e mais recentemente o 

agregado de trióxido mineral (MTA do inglês mineral trioxide aggregate), 

demonstram considerável mérito clínico. Esses biomateriais apresentam 

características biológicas ideais para o capeamento pulpar, como atividade 

antimicrobiana, biocompatibilidade, capacidade de formar barreira tecidual e 

potencial dentinogênico; que podem favorecer as terapias regenerativas do 

complexo dentina-polpa (Kuratate et al., 2008; D’Antò et al., 2010; Ji et al., 

2010; Peng et al., 2011; Paranjpe et al., 2011; Güven et al.; 2011; Tran et al., 

2012; Zhao et al., 2012; Güven et al., 2013; Seo et al., 2013; Varalakshmi et al., 

2013; Zhang et al., 2013; Woo et al., 2013). 

 À vista disso, tem-se buscado melhorar e aperfeiçoar o uso de tais 

biomateriais. O óleo-resina de copaíba (COP) é uma substância natural obtida 

do tronco da copaibeira, originário da floresta Amazônica e tem sido utilizado 

por mais de 500 anos na medicina tradicional popular, com grande diversidade 

de aplicações. Apresenta excelente propriedade farmacológica anti-inflamatória 

e age regulando o excesso de inflamação patológica, o que leva a preservação 

tecidual e facilita o processo regenerativo (Veiga Junior et al., 2007; Viriato et 

al., 2009; Cooper et al., 2010; Guimarães-Santos et al., 2012; Leandro et al., 

2012).  

Conhecendo as características biológicas isoladas dos materiais HCa, 

MTA e COP pressupomos que associados poderiam originar materiais mais 

apropriados para serem aplicados como material de capeamento pulpar direto 

e que poderiam ser capazes de melhorar o potencial regenerativo das células 

pulpares, atuando na proliferação, diferenciação e migração de células-tronco 

da polpa dentária humana.  
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O estudo foi delineado para testes in vitro que se baseiam no cultivo de 

células porque as características fisiológicas, bioquímicas e genéticas originais 

das células são mantidas ao máximo, uma vez que estas se encontram fora do 

corpo humano e, a sua capacidade de proliferação, diferenciação e migração 

em placas ou frascos de cultura podem ser visualizadas e mensuradas. Foram 

utilizadas no estudo células-tronco de polpa de dente decíduo esfoliado 

humano (SHEDs; linhagem PDH3). A escolha pelas SHEDs se baseou no fato 

destas serem células multipotentes com capacidade de auto-renovação e 

altíssima capacidade proliferativa (Miura et al. 2003; Petrovic; Stefanovic, 

2009). Mais ainda, estas células são capazes de se diferenciarem em múltiplas 

linhagens (Gronthos et al., 2002; Miura et al. 2003), inclusive de células 

odontoblasto-símile (Cordeiro et al., 2008), responsáveis pela formação de 

tecido dentinário. Além disso, é uma população de células que por ser obtida 

de dentes decíduos esfoliados não causam morbidade aos doadores e nem 

preocupações éticas. 

Os biomaterais testados quando utilizados como capeadores pulpares 

diretos liberariam substâncias para o tecido pulpar que poderiam interferir com 

a proliferação, diferenciação e migração de SHEDs ou de células progenitoras 

que são recrutadas durante o processo regenerativo do tecido dentinário in 

vivo. Para mimetizar esta situação clínica foram utilizados neste estudo os 

meios condicionados pelos biomateriais. Estes são meios de cultivo que ao 

contato com os biomateriais apresentam todas as substâncias liberadas para 

meio líquido. Assim, os dados obtidos de proliferação, de diferenciação e de 

migração das SHEDs poderiam ser interpretados como aqueles que ocorreriam 

no processo de regeneração pulpar quando do uso destes biomateriais. 

Os biomateriais COP e MTA quando isolados ou associados se 

mostraram biocompatíveis, pois substâncias por eles liberadas não 

prejudicaram o crescimento celular das SHEDs. De fato, outros autores já 

haviam observado esta biocompatibilidade, tanto do COP (Veiga Junior et al., 

2007; Garcia et al., 2011; Lima et al., 2011) quanto do MTA (Modena et al., 

2009; Torabinejad; Parirokh, 2010; Danesh et al., 2012; Zhang et al., 2013). Por 

outro lado, isoladamente o HCa mostrou-se altamente citotóxico. Este achado 

também tem sido apresentado na literatura (Tran et al., 2012), no entanto, 
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ainda é um achado bastante controverso, uma vez que alguns autores 

consideram este biomaterial como biocompatível (Ji et al., 2010). 

Provavelmente, estes diferentes pontos de vista se baseiam nas formas de 

analisar a citotoxicidade, onde alguns autores utilizam o material em direto 

contato com células e tecidos, enquanto outros utilizam meio condicionado pelo 

HCa, as concentrações também são variadas e os métodos de análise in vitro 

apresentam técnicas variadas (Peng et al., 2011). Os achados do presente 

trabalho provavelmente estejam relacionados à natureza irritante do HCa que é 

altamente solúvel em água e dissocia-se em íons cálcio e hidroxila liberando 

uma grande quantidade destes íons no meio de cultura (meio condicionado). 

Sabe-se que os íons cálcio ao reagirem com o CO2 dos tecidos formam 

granulações de calcita que em grande quantidade podem ser irritantes 

teciduais (Holland et al., 1999; Mohammadi; Dummer, 2011). Nos testes in 

vitro, quando da obtenção de meios condicionados, pelas condições 

específicas de cultivo celular, o CO2 que está presente na estufa poderia ter 

reagido com os íons liberados pelo HCa formando granulações de calcita. De 

fato, era possível se observar ao microscópio de fase depósitos de material 

floculado e birrefringente no fundo das placas de cultivo celular com meio 

condicionado pelo HCa. 

Surpreendentemente, quando o HCa foi associado ao COP seu efeito 

deletério sobre a sobrevivência celular não foi mais observado. Ou seja, a 

associação de COP com HCa foi capaz de reverter a citotoxicidade do HCa 

isolado. Isto pode ter ocorrido provavelmente pelo fato do COP, por sua maior 

viscosidade, ter perturbado tanto a dissociação iônica do HCa, já que quanto 

maior a viscosidade do material menor é a dissociação iônica do HCa 

(Mohammadi; Dummer, 2011); quanto a reação destes íons com o CO2 o que 

levaria a uma menor formação de calcita. Em favor desta hipótese podemos 

declarar que no grupo onde o meio foi condicionado pelo HCa associado ao 

COP as culturas não apresentavam os depósitos no fundo das placas. Isto 

também foi observado no meio condicionado por MTA, que quando isolado 

apresentou diminuta quantidade de granulações no fundo da placa que, 

quando da associação com o COP desapareceram. Assim sendo, pela 

ausência tanto da calcita quanto pelo menor contingente de íons no meio 
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condicionado pelo HCa associado ao COP haveria uma atenuação da 

irritabilidade que o HCa isolado causava às SHEDs. 

Na diferenciação, tradicionalmente, o meio mineralizante é utilizado para 

induzir a diferenciação das SHEDs em células com fenótipo de odontoblasto-

símile. O meio de diferenciação de nosso estudo continha dexametasona, β-

glicerofosfato e ácido ascórbico, substâncias utilizadas para diferenciação 

ósteo/odontogênica (Seo et al., 2013). Para a análise da diferenciação, neste 

estudo foram utilizados os seguintes métodos: atividade da ALP, formação de 

nódulos mineralizados pelo ensaio de Vermelho de Alizarina; e análise da 

expressão dos genes para marcadores ósteo/odontogênicos (BGLAP, DSPP, 

DMP-1 e HSP-27) pelo qRT-PCR. 

A ALP é uma enzima que tem importante papel na deposição mineral 

fornecendo fosfato inorgânico para promover mineralização e está presente 

nos estágios iniciais de diferenciação sendo secretada por osteoblastos 

maduros, odontoblastos e cementoblastos (Goldberg et al., 2011). A atividade 

da ALP avaliada em 14 dias no presente estudo foi similar em todos os grupos 

experimentais. O COP isoladamente ou em associação não interferiu na 

atividade de ALP. Este fato salienta que as SHEDs tem capacidade de 

sintetizar ALP e que a atividade desta enzima não é alterada com a presença 

dos materiais avaliados. Em 21 dias, ao avaliar a formação de nódulos de 

mineralização, o grupo COP apresentou quantidade significativamente maior 

de mineral que os demais grupos. Quando o COP foi associado ao HCa houve 

melhora substancial da diferenciação em relação àquela induzida por este 

biomaterial isolado. Os estudos in vivo de Lima et al. (2011) apontaram o 

grande potencial do COP na formação de tecido mineralizado na reparação 

pulpar, além de não observarem área de necrose. Os resultados do presente 

estudo corroboram estes achados mostrando que o COP promove maior 

diferenciação funcional. 

Para a expressão gênica, marcadores de diferenciação 

ósteo/odontogênicos (BGLAP, DSPP, DMP-1 e HSP-27) foram analisados. O 

BGLAP tem importante papel na regeneração de tecido duro e é sintetizado 

somente por osteoblastos maduros, odontoblastos e cementoblastos (Goldberg 
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et al., 2011). DSPP é uma das mais importantes proteínas não-colagenosas 

envolvidas no desenvolvimento dos dentes e mineralização da dentina 

(Goldberg et al., 2011; Suzuki et al., 2012). DMP-1 é outra proteína específica 

da dentina e tem importante função reguladora na mineralização (Goldberg et 

al., 2011; Suzuki et al., 2012). HSP-27 é um marcador de células 

odontoblásticas (Harada et al., 2008).  

As células do grupo COP foram as que apresentaram as menores 

expressões dos genes BGLAP, DSPP e HSP-27, mas igual a expressão dos 

grupos HCa e MTA para o gene BGLAP; dos grupos Controle Positivo e MTA 

para o gene DSPP; e dos grupos Controle Negativo e HCa para o gene HSP-

27; o que confere ao COP, quando isolado, baixo potencial dentinogênico. 

Quando associado ao MTA, o COP induziu superexpressão dos genes BGLAP, 

DSPP e HSP-27 e quando associado ao HCa houve superexpressão dos 

genes BGLAP e HSP-27, o que confere aos novos materiais propostos, 

HCa+COP e MTA+COP, altíssimo potencial dentinogênico em razão de terem 

superexpressado componentes da matriz dentinária e marcador de 

odontoblastos. O gene DMP-1 não foi expresso pelas células em nenhum 

grupo experimental. Este dado mostra que as SHEDs (linhagem PDH3) 

utilizadas no presente estudo não apresentaram capacidade de expressar 

DMP-1, o que corrobora com os estudos de Casagrande et al. (2010) que 

somente identificaram expressão para o gene DMP-1 em SHEDs quando 

cultivadas em fatias de dentes utilizadas como arcabouço. 

Compreender os mecanismos que envolvem a ativação seletiva de 

genes e de proteínas necessárias na dentinogênese ainda são passos iniciais 

na pesquisa com muitos questionamentos e poucas respostas. No caso do 

presente estudo, utilizou-se o COP que apresenta uma gama de princípios 

ativos farmacológicos e que não são atribuídos a um único constituinte, mas 

sim a interação sinérgica entre os constituintes presentes na sua composição, 

o que indicou o seu uso na forma bruta de extrato de óleo-resina. O 

entendimento dos prováveis fatores relacionados às respostas obtidas neste 

estudo de diferenciação torna-se então ainda mais complexa. A hipótese era 

que em razão do COP apresentar na sua composição ácido diterpênicos, 
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porção resinosa, ao ser associado aos materiais de capeamento pulpar, HCa e 

MTA, que são bases fortes, quimicamente devem formar sais minerais. 

Considerando os achados de An et al. (2012) que apontam que o aumento de 

íons cálcio promove diferenciação osteogênica, a presença dos sais formados 

pela associação HCa+COP e MTA+COP podem ser uma possível explicação 

da superexpressão dos genes formadores de matriz dentinária e do marcador 

de diferenciação odontoblástica. De fato, estudos já apontaram a capacidade 

dentinogênica do HCa (Ji et al., 2010; Peng et al., 2011; Tran et al., 2012) e do 

MTA (Kuratate et al., 2008; D’Antò et al., 2010; Lee et al., 2010; Güven et al., 

2011; Paranjpe et al., 2011; Zhao et al., 2012; Seo et al., 2013; Varalakshmi et 

al., 2013; Woo et al., 2013; Zhang et al., 2013; Güven et al., 2013). 

A migração celular foi analisada pelo ensaio do Scratch, baseado na 

criação de uma interrupção de continuidade de uma monocamada celular, ou 

ferida, onde o acompanhamento do fechamento desta ferida é realizado por 

observação em microscópio invertido de fase (Todaro et al., 1965; Liang et al., 

2007). Este método mimetiza a área da injúria pulpar que precisa ser 

regenerada com a chegada de células. Os resultados do presente estudo 

mostraram que o grupo HCa foi o único que não apresentou células em 

migração em todos os tempos experimentais. Os demais grupos apresentaram 

migração similar àquela do grupo Controle, exceto o grupo MTA em 12 e 24 

horas. Este evento provavelmente esteja relacionado às granulações 

supostamente de calcitas formadas tanto pelo HCa quanto pelo MTA quando 

utilizados isolados. As granulações de calcita são birrefringentes para luz 

polarizada e ao se depositarem sobre as células formam uma barreira física o 

que provavelmente impede ou dificulta a migração celular. Diferentemente do 

que foi observado, Ji et al. em seu estudo de 2010, observaram migração de 

DPSCs em contato com o HCa, no entanto estes autores utilizaram quantidade 

extremamente reduzida da concentração de HCa, e consequentemente houve 

um número menor de granulações calcita formadas. 

No MTA foram formadas quantidades bem pequenas de granulações 

de calcita e que se tornam barreiras física para as células recaindo em um 

retardo nas 12 e 24 horas de migração celular. Devido à presença de trocas 
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líquidas no tecido pulpar, graças à presença de vasos sanguíneos e linfáticos, 

neste estudo in vitro este aspecto foi mimetizado pelas substituições dos meios 

condicionados por meio fresco, realizando-se trocas de metade da quantidade 

total do meio a cada 2 ou 3 dias. Sendo assim, as granulações de calcita 

presentes no grupo MTA foram provavelmente sendo diluídas e retiradas dos 

poços, o que explicaria a normalização da migração celular para o grupo MTA 

em 48 horas. O presente estudo corroboram com os achados de D’Antò et al. 

(2010) que observaram migração celular sob o efeito do MTA, porém com 

atraso em 24 horas para células-tronco de medula óssea humana. 

O COP isolado não interferiu na migração celular e positivamente, 

quando associado ao HCa reverteu por completo a inibição de migração 

causada por esse biomaterial isolado. Quando associado ao MTA, o COP 

promoveu o aumento da velocidade de migração das células em relação ao 

grupo do MTA isolado. O COP melhorou as características químicas do HCa e 

do MTA e consequentemente tornou esses materiais mais biocompatíveis 

frente as SHEDs, impedindo a formação de barreiras físicas. A migração 

celular de SHEDs para o local da injúria é peça chave durante o processo de 

regeneração, pois as células precisam chegar ao local da injúria para 

diferenciarem-se em odontoblasto-símile e formar barreira de tecido dentinário. 

Assim, o COP potencializa os efeitos dos biomateriais de capeamento pulpar 

direto. 

Curiosamente, o presente estudo fornece as primeiras evidências in vitro 

do efeito do MTA sobre a migração de SHEDs, bem como o efeito sinérgico do 

COP aos biomateriais de capeamento pulpar direto, HCa e MTA, na 

proliferação, diferenciação e migração de SHEDs.  

Quando novos materiais são propostos, não só as propriedades 

biológicas devem ser testadas, mas também as químico-físicas e 

microbiológicas. Neste estudo encontramos resultados positivos em relação à 

proliferação, a diferenciação odontogênica e a migração de SHEDs. Estes 

resultados são promissores e incentivam a busca do estudo de outras das 

características dos mesmos. Assim, outros testes devem ser conduzidos antes 

da aplicação do novo material proposto à base de COP, pois toda e qualquer 
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mudança na composição dos materiais de capeamento pulpar direto já 

existentes, HCa e MTA, podem afetar as propriedades físico-químicas, tais 

como tempo de presa, escoamento ou resistência mecânica, entre outras. O 

que foi constatado durante o preparo dos materiais para análise experimental é 

que a presença do COP facilitou a manipulação dos materiais, especialmente 

do MTA, fato que provavelmente esteja relacionado à presença do constituinte 

resinoso do COP, não prejudicando as propriedades biológicas do HCa e MTA, 

provavelmente em razão de ser uma resina natural.  

A aplicação de fator antiinflamatório em polpa exposta controla a 

resposta inflamatória, acelera a regeneração do tecido e conduz à deposição 

de dentina mineralizada de qualidade fisiológica (Komabayashi; Zhu, 2010). O 

COP já apresenta esta propriedade antiinflamatória (Veiga Junior; Pinto, 2002; 

Veiga Junior et al., 2007), que aliada aos efeitos positivos na proliferação, 

diferenciação e migração de SHEDs, e a e melhora na facilidade de 

manipulação do MTA indica estes materiais associados para a aplicação em 

capeamento direto. Assim sendo, os novos materiais aqui propostos mostram-

se promissores devendo ser em futuro próximo submetidos a testes mecânicos 

in vitro e testes in vivo de capaeamento pulpar direto. Talvez, estejamos frente 

a materiais odontológicos que exibem a maioria das características do material 

de capeamento direto ideal. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Do presente estudo pode-se concluir que: 

 

 Com relação à proliferação, o óleo-resina de copaíba (COP) não 

interfere na capacidade proliferativa de células-tronco de polpa de 

dente decíduo esfoliado humano (SHEDs), nem quando associado 

aos demais biomateriais de capeamento pulpar, hidróxido de cálcio 

(HCa) e agregado de trióxido mineral (MTA). Mais ainda, o COP 

quando associado ao HCa é capaz de reverter completamente o 

efeito inibitório do HCa na proliferação celular. 

 

 Com relação à diferenciação, o COP isolado, bem como associado 

aos biomateriais (HCa e MTA), não interfere na atividade de 

fosfatase alcalina em SHEDs. No entanto, aumenta 

consideravelmente a deposição de nódulos mineralizados, em 

especial quando aplicado de forma isolada sobre as culturas 

celulares. O COP associado ao HCa é capaz de aumentar a 

deposição de nódulos mineralizados induzida pelo HCa isolado. Na 

expressão gênica, os biomateriais isolados ou associados não 

promovem expressão de DMP1 nas SHEDs. O COP isolado 

promove as menores expressões dos genes BGLAP, DSPP e HSP-

27 nas SHEDs. O COP associado ao MTA promove superexpressão 

dos genes relacionados à formação de matriz extracelular dentinária 

(BGLAP e DSPP), e quando associado ao HCa, promove 

superexpressão do gene BGLAP. O COP associado aos 

biomateriais (HCa e MTA) promove superexpressão do gene HSP-

27, relacionado à diferenciação odontoblástica  

 
 

 Com relação à migração o COP isolado, bem como associado aos 

biomateriais (HCa e MTA) não interfere na capacidade migratória 

das SHEDs. Quando associado ao HCa reverte por completo a 

inibição de migração causada por esse biomaterial isolado. Quando 
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associado ao MTA aumenta a velocidade de migração das células 

em relação ao MTA isolado. 

 

 Óleo-resina de copaíba (COP) promove proliferação, diferenciação 

e migração de células-tronco de polpa dental sendo uma proposta 

de um biomaterial para capeamento pulpar. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Recaracterização de células-tronco de polpa de dente decíduo humano (linhagem  

         celular PDH3) por citometria de fluxo. 
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ANEXO C –  Composição do óleo-resina de copaíba (COP) utilizado no estudo e revelado por 

cromatografia em fase gasosa. 

 

Composição Percentual (%) 

δ-elemeno 0,2 

Cyclosativene 0,9 

α-copaeno 0,5 

δ-elemeno 0,2 

Cyclosativene 0,9 

α-copaeno 0,5 

β-elemeno 3,2 

α-gurjunene 0,7 

β-cariofileno 37,3 

trans-α-bergamoteno 9,0 

Aromadendreno 0,9 

epi-β-santaleno 0,1 

α-humuleno + (E)-β-farneseno 5,4 

β-chamigrene 1,0 

γ-gurjunene 0,6 

γ-curcumeno 0,6 

β-selineno 4,8 

α-selineno  

 (Z)-α-bisaboleno 

3,0 

1,8 

α-bulnesene 2,2 

β-bisaboleno 14,5 

β-curcumeno 0,4 

β-sesquiphelandrene 1,2 

(E)-γ-bisaboleno  1,4 

óxido de cariofileno  0,1 

epi-β-bisabolol  0,1 

β-bisabolol  0,2 

Guimarães-Santos et al., 2012 


