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Resumo

o objetivo do presente estudo foi analisar a res-
posta histomorfológica do tecido subcutâneo de ratos 
ao implante do agregado trióxido mineral (mta) e 
sealapex acrescido de óxido de zinco (sealapex con-
sistente), indicados como materiais retrobturadores. 
Foram utilizados 40 ratos distribuídos em grupos de 
dois animais para cada período experimental: 2, 7, 30 
e 60 dias. cada animal recebeu três implantes com o 
mesmo material, cada um considerado uma amostra de 
estudo, num total de até seis amostras por grupo. as 
respostas do tecido conjuntivo em contato com os mate-
riais retrobturadores foram avaliadas de forma descri-
tiva e semiquantitativa através de escores (0 = ausente; 
1 = discreto; 2 = moderado; 3 = intenso), analisando-

se a inflamação, presença de necrose, edema, tecido de 
granulação, fibrose e calcificações. Para comparação 
entre os grupos, os dados foram submetidos à análi-
se de variância, teste de Kruskal-Wallis e o pós-teste 
de student-newman-Keuls com nível de significância 
α = 0,05. no período de 60 dias, para os parâmetros 
histomorfológicos analisados, não foi possível identi-
ficar associação estatística. os resultados demonstra-
ram que, com o passar do tempo, ambos os materiais 
despertaram reação tecidual semelhante, representada 
por redução da resposta inflamatória, discreta fibrose e 
presença de áreas basófilas calcificadas, corroborando 
à sua biocompatibilidade

PalavRas-chave

materiais dentários; cirurgia periapical; obtura-
ção retrógrada.

IntRodução

Ao longo dos anos, o amálgama tem sido usado 
na obturação retrógrada, mas sua biocompatibilidade e 
integridade marginal têm sido questionadas1. Em vista 
disso, surgiram outros materiais incluindo o Agregado 
de Trióxido Mineral (MTA) e o Sealapex acrescido de 
óxido de zinco. O MTA surgiu no começo dos anos 
1990, desenvolvido na Universidade de Loma Linda 
(Califórnia, EUA), cujas principais indicações estão 
relacionadas à retrobturação em cirurgias parendodôn-
ticas e obturação de perfurações radiculares4,5,8,12-13,22-23. 
Apesar de apresentar boas propriedades físicas e bioló-
gicas, o MTA precisa de longo tempo para o endureci-
mento, tem dificuldade no preenchimento de retrocavi-
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dades e custo elevado4,22-23. O Sealapex surgiu em 1984, 
sendo indicado para selamento de canais radiculares 
por sua plasticidade, viscosidade e escoamento. Entre-
tanto, para ser utilizado como material retrobturador é 
necessário acrescentar o óxido de zinco, até que o ci-
mento fique com a consistência de massa de vidraceiro 
(sealapex consistente) facilitando, dessa forma, a sua 
inserção. Na literatura, são poucos os trabalhos1,17 que 
destacam a biocompatibilidade do sealapex consisten-
te, principalmente em comparação ao MTA. Por isso, 
no presente estudo pretende-se, através da análise his-
topatológica, investigar a resposta tecidual ao implante 
desses dois materiais na tentativa de obter subsídios que 
fundamentem o seu uso na obturação retrográda. 

mateRIal e método

Após aprovação do estudo pelo comitê de Ética da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), pa-
recer nº 007/06, foram utilizados 40 ratos, machos da 
espécie Ratus novergícus e linhagem wistar, com peso 
variando entre 250 e 300g e idade entre cinco e sete 
meses. Os animais foram distribuídos aleatoriamente 
em cinco grupos de dois ratos para cada período expe-
rimental de 2, 7, 30 e 60 dias. Em cada animal foram 
colocados três implantes do mesmo material, sendo 
cada um deles considerado uma amostra de estudo. Os 
grupos de estudo foram divididos conforme demons-
trado no Quadro 1, correspondendo a um total de seis 
amostra por grupo. 

Os animais foram anestesiados com uma associa-
ção anestésica de Acepromazina 1% 0,0mL/100g/PV 
e Ketamina 0,2 mL/100g/PV. Após a tricotomia e de-
sinfecção, foram feitas três incisões dorsais, lineares e 
transversais, sendo duas escapulares e uma pélvica de 
aproximadamente 10 mm de extensão, seguida da divul-
são do tecido subcutâneo. Os cimentos MTA Ângelus 
(Ângelus Londrina, PR, Brasil) e Sealapex (Kerr/Itália) 
foram manipulados de acordo com as recomendações 
dos fabricantes, sendo que o sealapex consistente foi 
obtido com o acréscimo de pó de óxido de zinco até que 

adquirisse a consistência de “massa de vidraceiro”. De-
pois de manipulados, os cimentos-teste foram coloca-
dos imediatamente no interior dos tubos de polietileno 
previamente esterilizados, os quais foram implantados 
no tecido subcutâneo dos animais. Tubos vazios foram 
utilizados como controle negativo e os cimentos puros 
como controle positivo. Os animais foram agrupados 
em uma gaiola para dois ratos com dieta balanceada e 
água ad libitum.

Decorridos os períodos experimentais, os animais 
foram novamente anestesiados e os implantes, junto com 
o tecido ao seu redor, foram removidos em blocos para 
análise histomorfológica. Em seguida, os animais foram 
mortos por overdose de anestésico. As peças obtidas fo-
ram distendidas em placas de isopor, fixadas em formol 
a 10% e encaminhadas para o processamento histológico 
e inclusão em parafina. Cortes histológicos de 4 µm de 
espessura foram obtidos e corados pela técnica de rotina 
Hematoxilina/Eosina (H/E), bem como pelo Picrosírius.

Uma avaliação histomorfológica descritiva foi re-
alizada considerando-se as características teciduais do 
processo inflamatório: natureza e intensidade da rea-
ção inflamatória, presença de necrose, fibrose, edema, 
tecido de granulação e áreas basófilas calcificadas. A 
intensidade dessas reações foi medida subjetivamente 
utilizando-se os escores de 0 a 3, classifocados como: 
0 = ausente; 1 = discreta; 2 = moderada e 3 = intensa.

A biocompatibilidade dos materiais experimen-
tais avaliados nesta pesquisa foi classificada de acordo 
com os critérios de Estrela8: em ‘aceitável’ quando se 
observou discreta ou nenhuma reação tecidual, em ‘to-
dos os períodos avaliados’, ou ‘não aceitável’ quando 
se observou moderada ou intensa reação tecidual. Para 
avaliação histológica das lâminas, de acordo Leles17, 
verificou-se a concordância dos diagnósticos entre dois 
avaliadores através do teste kappa. Para comparação 
entre os grupos, os dados foram submetidos à análise 
de variância, ao teste de Kruskal-Wallis e ao pós-Teste 
de Student-Newman-Keuls com nível de significância 
α = 0,05 (Quadro 1).

Quadro 1
Distribuição dos grupos de estudo em relação aos materiais, tempo e números de amostras

Grupo Material Número de amostras
2 dias 7 dias 30 dias 60 dias

GCN-1 Grupo Controle Negativo 1, Tubo Vazio 6 4 6 6
GCP-2 Grupo Controle Positivo 2, MTA Puro 6 5 6 5
GCP-3 Grupo Controle Positivo 3, Sealapex Consistente Puro 6 5 6 6
GExp-4 Grupo Experimental 4, MTA dentro do Tubo 6 5 6 6
GExp-5 Grupo Experimental 5, Sealapex Consistente dentro do Tubo 3 6 6 6
 Total 27 25 30 29
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Resultados

Análise microscópica descritiva

Período de dois dias

Nas áreas periféricas do tubo vazio, MTA puro e 
sealapex consistente puro foram observados, em todas 
as amostras de cada grupo, neutrófilos e necrose varian-
do de discretos a intensos, além de edema moderado. 
Em torno do tubo contendo MTA, observou-se inflama-
ção aguda em todas as seis amostras avaliadas, que va-
riou de moderada a intensa. Áreas basófilas calcificadas 
discretas estavam presentes em metade das amostras. 
Próximo ao tubo contendo sealapex consistente, obser-
vou-se moderada inflamação aguda nas três amostras 
avaliadas. Áreas basófilas calcificadas estavam presen-
tes, próximo a todas as amostras, variando de discretas 
a intensas. Três amostras desse grupo não foram avalia-
das devido à ausência da parede do tecido conjuntivo 
próximo à abertura do tubo onde estava o material.

Período de sete dias

Em quatro amostras, próximo ao tubo vazio, obser-
vou-se inflamação crônica, que variou de discreta a mo-
derada (Figura 1A), edema discreto e tecido de granula-
ção, que variaram de discreto a moderado. Em torno do 
tubo contendo o MTA, observou-se nas cinco amostras 
analisadas inflamação discreta do tipo crônica. Necro-
se e edema discreto estavam presentes em apenas uma 
das amostras. Fibrose estava presente na maioria das 
amostras que variou de discreta a moderada (Figura 1B 
e 1C). Não foram observadas áreas basófilas calcifica-
das. Em volta do tubo contendo o Sealapex consistente, 
observou-se inflamação crônica moderada em cinco das 
seis amostras analisadas. Observou-se, também, necro-
se discreta na maioria das amostras e edema residual 
em todas as amostras, variando de discreto a modera-
do. Em todas as amostras foram observados tecido de 
granulação e uma faixa delgada de tecido conjuntivo 
fibroso, em torno do material. Áreas basófilas calcifi-
cadas discretas estavam presentes em apenas uma das 
seis amostras.

Período de trinta dias

No tecido circundando o tubo vazio, observou-se 
que, das seis amostras analisadas, três apresentaram 
discreta inflamação crônica. Fibrose discreta estava 
presente em quatro amostras; edema, necrose e áreas 
basófilas calcificadas estavam ausentes em todas as 
amostras. Próximo ao tubo contendo MTA, não foi ob-

servada inflamação em metade das seis amostras ana-
lisadas. O infiltrado inflamatório quando presente foi 
do tipo mononuclear e discreto. Não houve necrose. 
Edema residual discreto estava presente na maioria das 
amostras. Observou-se, também, discreto tecido de gra-
nulação em metade das amostras. Em torno do tubo, 
em todas as seis amostras, notava-se uma faixa delgada 
e discreta de tecido conjuntivo fibroso. Áreas basófilas 
calcificadas (Figura 1G) foram observadas em metade 
das amostras, variando de discreta a moderada. No gru-
po com o tubo contendo sealapex consistente, ao redor 
do material, metade das seis amostras não apresentou 
inflamação. Em três amostras observou-se um infiltrado 
inflamatório mononuclear que variou de discreto a in-
tenso. Necrose discreta estava presente em duas amos-
tras, enquanto edema residual e tecido de granulação 
estava presente em apenas uma amostra. Foi observada, 
também, presença de tecido conjuntivo fibroso que va-
riou de discreto a moderado em todas as amostras. Não 
se observaram áreas basófilas calcificadas. 

Período de sessenta dias

No tecido circundando o tubo vazio não foram ob-
servados inflamação, necrose, tecido de granulação e 
áreas basófilas calcificadas nas seis amostras avaliadas. 
Nessas amostras, observou-se tecido conjuntivo fibroso 
discreto formando uma delgada faixa. (Figura 1D). No 
grupo de tubo contendo MTA, não foi vista inflamação 
em metade das seis amostras analisadas (Figura 1E), 
enquanto o restante mostrou inflamação discreta do tipo 
crônica. Observou-se ausência de necrose, de edema e 
de tecido de granulação. Uma faixa delgada de tecido 
conjuntivo fibroso foi observada em todas as amostras. 
Áreas basófilas calcificadas discretas foram observadas 
em apenas duas amostras. No grupo tubo contendo se-
alapex consistente, ao redor do material não se verifi-
cou inflamação em metade das seis amostras analisadas 
(Figura 1F), enquanto o restante mostrou presença de 
inflamação discreta do tipo crônica. Notou-se, também, 
ausência de necrose, de edema e de tecido de granula-
ção. Delgada faixa de tecido conjuntivo fibroso estava 
presente em todas as amostras. Áreas basófilas calcifi-
cadas discretas estavam presentes em metade das amos-
tras (Figura 1H).

dIscussão

Em situações clínicas variadas da endodontia, é 
necessária a realização de uma cirurgia parendodôntica 
como último recurso para re-estabelecer a saúde dental. 
Uma das modalidades dessa cirurgia é a apicectomia 
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Figura 1 – Análise morfológica sequencial da resposta tissular ao implante de dois diferentes materiais retrobturadores no tecido subcutâneo 
de ratos wistar

(H)

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

(G)

(A) Grupo Controle (Tubo polietileno vazio): 7 dias. Parede conjuntiva com discreto infiltrado inflamatório mononuclear (H&E,100X). (B) 
Grupo Experimental (Tubo contendo MTA): 7 dias. Parede conjuntiva em organização; observa-se, ainda, tecido de granulação (H&E,20X). 
(C) Grupo Experimental (Tubo contendo sealapex consistente): 7 dias. Parede fibrosa com material exógeno disperso (H&E,200X). (D) 
Grupo Controle (Tubo polietileno vazio): 60 dias. Parede fibrosa com ausência de inflamação circundando o espaço correspondente ao 
tubo vazio (H&E,100X). (E) Grupo Experimental (Tubo contendo MTA): 60 dias. Parede fibrosa livre de células inflamatórias (H&E,10X). (F) 
GrupoExperimental (Tubo contendo sealapex consistente): 60 dias. Parede fibrosa livre de células inflamatórias (H&E,100X). (G) Grupo 
Experimental (Tubo contendo MTA): 30 dias. Presença de áreas basófilas calcificadas (H&E,100X). (H) Grupo Experimental (Tubo con-
tendo Sealapex Consistente): 60 dias. Também se observam áreas de calcificação (H&E,200X).

com obturação retrógrada, que consiste na amputação 
da porção apical da raiz, preparo de uma cavidade e a 
utilização de um material retrobturador1,21,22.

Os resultados dos testes in vitro e in vivo têm de-
monstrado que os materiais retrobturadores possuem 
tanto características benéficas quanto propriedades 
indesejáveis. Biocompatibilidade, aspectos químicos 
e físicos são importantes na escolha do material para 

essa terapia endodôntica8,13. Dessa forma, diferentes 
métodos para avaliar a biocompatibilidade de materiais 
odontológicos têm sido usados, destacando-se a injeção 
do material experimental diretamente no tecido conjun-
tivo de ratos. Entretanto, a maioria dos pesquisadores9-

10,16,20,24-27 consagrou o uso da técnica com os tubos de 
dentina ou polietileno, ponderando os resultados simi-
lares. 



125

Vita WS, Ramos EAG, Queiroz CES, Gurgel CAS, Santos JN. RPG Rev Pós Grad 2008;15(2):121-8.

Considerando-se que existem números reduzidos 
de publicações a respeito da biocompatibilidade do 
sealapex consistente, esta pesquisa tem como objeti-
vo compará-lo com o MTA, avaliando, dessa forma, 
as repostas teciduais a ambos os cimentos quando im-
plantados no tecido conjuntivo subcutâneo de ratos em 
diferentes períodos de observação, contribuindo para o 
melhor entendimento desse processo. 

Neste estudo, as reações inflamatórias ao tubo vazio 
foram similares às encontradas na literatura16,20,24-

 

25,
 

27, 
indicando aceitabilidade do tubo de polietileno para 
realização de análise de biocompatibilidade em tecido 
conjuntivo subcutâneo de ratos. A reação tecidual de 
moderada a intensa, no período de dois dias, em todos 
os grupos analisados, pode estar relacionada ao próprio 
ato cirúrgico experimental (Figura 2).

No período de sete dias, houve diferença signifi-
cativa na fibrose quando os grupos experimentais com 
tubos contendo MTA e com tubos contendo Sealepex 
consistente foram comparados ao grupo com tubo va-
zio. Porém, não houve diferença significativa quando os 

Figura 2 – Intensidade da inflamação. Distribuição (%) dos escores segundo o grupo e o período experimental (2, 7, 30 e 60 dias). 
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grupos experimentais foram comparados entre si (Figu-
ra 3). Também nesse período, com relação à presença 
de inflamação, necrose e células gigantes tipo corpo 
estranho, nossos resultados nos grupos experimentais 
foram similares aos relatados por alguns autores quan-
do utilizaram o MTA6,16,19, Sealapex Puro20, Sealapex 
acrescido de óxido de zinco não consistente26. Outros 
resultados semelhantes também foram encontrados, po-
rém no período de 1425 e 15 dias3.

Nos grupos experimentais, no período de 30 
e 60 dias, o processo inflamatório foi considerado, 
quando presente, discreto para ambos os grupos ava-
liados, caracterizado por um infiltrado inflamatório 
mononuclear. Ainda nesses dois períodos, observou-
se uma pequena faixa de tecido conjuntivo fibroso. 
Quanto à inflamação, nos períodos de 30, 60 ou 90 
dias de observação, nossos resultados foram similares 
aos encontrados por alguns autores quando utilizaram 
o MTA3,16,19,27, Sealapex puro25, Sealapex puro dentro 
de tubos de dentina11, Sealapex acrescido de óxido de 
zinco não consistente26.
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Tem-se sugerido que, um material para estimular 
a mineralização deverá ter pH alcalino e liberar íons 
cálcio10,11, e que o mecanismo de ação do MTA seria 
o mesmo do hidróxido de cálcio, assim como o do Se-
alapex semelhante ao do MTA12. Nesta pesquisa, foi 
possível observar áreas basófilas calcificadas na presen-
ça de ambos os cimentos testados (Figuras 1G e 1H). 
Com relação à calcificação, no período de 30 e 60 dias, 
comparando-se os grupos experimentais com tubos 
contento MTA e com tubo contendo Sealapex consis-

Figura 3 – Comparação entre os grupos: fibrose em período de sete 
dias (Teste de Kruskal-Wallis: diferença entre as médias dos postos)
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Figura 4 – Comparação entre os grupos: calcificação em 30 dias 
(Teste de Kruskal-Wallis: diferença entre as médias dos postos)
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tente, não houve diferença estatisticamente significativa 
(Figura 4). Quanto à calcificação, resultados semelhan-
tes para o MTA e Sealapex puro foram encontrados na 
literatura3,6,10,11,18,27. Ao utilizar a técnica Von Kossa, Lo-
pes et al16 não observaram a formação de áreas basófilas 
calcificadas próximo aos tubos de polietileno contendo 
o MTA implantados em tecido conjuntivo subcutâneo 
de ratos. Tal acontecimento, segundo os próprios pes-
quisadores, poderia ser devido à localização do corte ou 
ao material com o qual se confecciona o tubo, o que não 
favorece a formação de áreas de calcificação, como é o 
caso de tubo confeccionado por dentina. Luiz17, utili-
zando metodologia diferente, observou leves depósitos 
de tecido mineralizado quando utilizou sealapex con-
sistente como material retrobturador em dentes de cães. 
Segundo ele, isso provavelmente foi devido à grande 
quantidade de óxido de zinco incorporado ao material. 

Ao analisar os resultados obtidos neste estudo e 
correlacionando-os ao critério de biocompatibilidade 
utilizado por Estrela7, observa-se que ambos os mate-
riais testados no presente estudo são considerados acei-
táveis. Assim, pensamos que tanto o MTA como o Se-
alapex acrescido de óxido de zinco favorecem o reparo 
devido à sua biocompatibilidade. Mais pesquisas, espe-
cialmente com análise em longo prazo, são necessárias 
para se validar essa afirmação, principalmente quanto 
ao Sealapex consistente que aparece como uma boa al-
ternativa quanto ao seu uso em retrobturações. 

conclusões 

De acordo com a metodologia proposta e com 
base nos resultados deste estudo, foi possível concluir 
que o comportamento biológico dos dois materiais es-
tudados foi semelhante nos períodos avaliados. Houve 
formação de uma discreta faixa de tecido conjuntivo 
fibroso em volta dos tubos contendo os materiais no 
período de 30 e 60 dias. Também se observaram áreas 
basófilas calcificadas em contato com ambos os mate-
riais testados.
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aBstRact

Morphological analyses of tissue response to implants of two different retrofilling 
materials in the subcutaneous tissue of wistar rats

The aim of this study was to analyze the histomorphological response of the subcutaneous tissue of rats to the 
implant of mineral trioxide aggregate (MTA) and Sealapex added to oxide of zinc (Consistent Sealapex) used as 
retrograde filling materials. Forty rats were divided into groups of two animals for each experimental period: 2, 7, 
30 and 60 days. Each animal received three implants and each one of them was considered a sample. Overall, there 
were six samples/animal. It was performed a descriptive and semi-quantitative histopathological analysis using the 
scores (0 = none; 1 = mild; 2 = moderate; 3 = severe) for the following parameters: inflammation, necrosis, edema, 
granulation tissue, fibrosis and calcification. For statistical analysis, it was used Kruskal-wallis and Post-test of 
Student-Neuman-Keuls (α = 0,05). The comparation between MTA and Consistent Sealapex showed smaller edema 
(p < 0,005) for the group of MTA in a period of seven days. In a period of 30 days, there was larger calcification 
(p < 0,005). In the period of 60 days, it was not possible to identify statistical association. The results showed that, 
in the assessed periods of times, both materials exhibited similar tissue response. This finding was observed by the 
reduction of inflammatory response, discreet fibrosis and calcifications favoring their biocompatibility.
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