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RESUMO 

Este trabalho objetivou desenvolver, caracterizar e avaliar a atividade osteogênica de 

formulações de CP com diferentes proporções de óxido de Nióbio (Nb2O5), substituindo 

o Bi2O3. Foram utilizados três grupos, um controle e dois experimentais: GC (MTA 

Angelus®), F6 (75% CP, 20% Nb2O5 e 5% CaSO4) e F7 (75% CP, 10% Bi2O3, 10% 

Nb2O5e 5% CaSO4). As formulações foram submetidas às análises de Difração de Raio-

X  (DRX),  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Espectrometria de Fluorescência 

de Raios-X (FRX), pH, tempo de presa, radiopacidade, resistência a compressão, 

citotoxicidade e bioatividade. Os dados obtidos foram avaliados estatisticamente pelo 

teste de variância (ANOVA) com correção de Bonferroni (p<0,05%). O resultado do 

teste de pH: Nióbio 10% Imediato (12,205 ±0,304); 24h; (12,770 ± 0,226) 48h: (12,910 

± 0,169). Nióbio 20%: imediato (12,080 ± 0,282); 24 h: (12,350 ± 0,593); 48 h: (12,580 

± 0,73). Para o tempo de presa inicial em segundos: MTA (397,500 ±10,606); Nióbio 

10% (294,333 + 90,897) e Nióbio 20% (279,000 + 15,874). O tempo de presa final para 

os grupos foram: MTA (15,000 + 49,497), Nióbio 10% (560 ±38,587), sendo menor 

quando comparado ao MTA (p<0,001) e Nióbio 20% (715,666 ± 30,664) (p<0,01). Os 

valores da radiopacidade em mm Al do Nióbio 10% (3,888 ±0,340); Nióbio 20% (3,713 

± 0,712). A resistência a compressão em MPa foi: Nióbio 10% (694,150 + 78,951) 

Nióbio 20% (699,295 + 47,672). A viabilidade celular não apresentou diferença entre o 

MTA e grupos experimentais (p<0,05). Os resultados da capacidade osteogênese das 

formulações a partir do ensaio da fosfatase alcalina (FAL) em UI/L por grama de 

proteína para cada grupo foi: MTA (1,9 + 1,227) e Nióbio 20% (1,784 + 1,342) 

(p>0,05). Nossos achados apontam propriedades relevantes para as formulações com 

Nb2O5 como, pH alcalino, radiopacidade, resistência a compressão e atividade da 

fosfatase alcalina.  

Palavras-chaves: Cimento Portland; Agregado Trióxido Mineral; Composição 

química; Nióbio. 
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ABSTRACT 

Work aimed to develop, characterize and evaluate the osteogenic activity of PC 

formulations with different proportions of Niobium oxide (Nb2O5), replacing Bi2O3. 

Three groups were used, one control and two experimental: GC (MTA Angelus®), F6 

(75% CP, 20% Nb2O5 and 5% CaSO4) and F7 (75% CP, 10% Bi2O3, 10% Nb2O5e 5% 

CaSO4) . The formulations were submitted to X-ray Diffraction (XRD), Scanning 

Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray 

Fluorescence Spectrometry (FRX), pH, setting, radiopacity, compressive strength, 

cytotoxicity and bioactivity. The data obtained were statistically evaluated by the test of 

variance (ANOVA) with Bonferroni correction (p<0.05%). The pH test result: Niobium 

10% Immediate (12.205 ±0.304); 24h; (12.770 ± 0.226) 48h: (12.910 ± 0.169). Niobium 

20%: immediate (12.080 ± 0.282); 24h: (12.350 ± 0.593); 48 h: (12.580 ± 0.73). For 

initial setting time in seconds: MTA (397,500 ±10,606); Niobium 10% (294,333 + 

90,897) and Niobium 20% (279,000 + 15,874). The final setting time for the groups 

were: MTA (15,000 + 49,497), Niobium 10% (560 ± 38,587), being smaller when 

compared to MTA (p<0,001) and Niobium 20% (715,666 ± 30,664) (p<0 .01). 

Radiopacity values in mm Al of 10% Niobium (3.888 ±0.340); Niobium 20% (3.713 ± 

0.712). The compressive strength in MPa was: Niobium 10% (694.150 + 78.951) 

Niobium 20% (699.295 + 47.672). Cell viability showed no difference between MTA 

and experimental groups (p<0.05). The results of the osteogenesis capacity of the 

formulations from the alkaline phosphatase assay (ALF) in IU/L per gram of protein for 

each group were: MTA (1.9 + 1.227) and Niobium 20% (1.784 + 1.342) (p> 0.05). Our 

findings point to relevant properties for Nb2O5 formulations such as alkaline pH, 

radiopacity, compressive strength and alkaline phosphatase activity. 

Keywords: Portland Cement; Mineral trioxide aggregate; Chemical composition; 

Niobium. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Agregado Trióxido Mineral, mais conhecido pela sigla MTA, é um material 

utilizado para fins reparadores na Endodontia (BANCHS, 2004). Com uma ampla 

aplicabilidade clínica como no selamento de perfuração apicais (FARSI et al., 2006), 

fraturas radiculares (HASHEM; HASSANIEN, 2008), capeamento pulpar 

(TORABINEJAD, 1995), tampão apical em apexificações (FARSI et al., 2006), barreira 

coronal em revascularização (BANCHS; TROPE, 2004) e como material obturador 

radicular em cirurgias apicais (BAEK; PLENK; KIM, 2005).  

O MTA apresenta uma boa biocompatibilidade, radiopacidade, também facilita a 

regeneração do ligamento periodontal, baixa resposta inflamatória, boa capacidade de 

vedação, baixa solubilidade e tem ação antimicrobiana (BIN et al., 2014). 

 Em relação a sua composição, o MTA é composto por partículas de uma mistura 

de três ingredientes em pó, sendo 75% Cimento Portland (CP), 20% óxido de bismuto 

(Bi2O3) e 5% de gesso (CaSO4) (WANG et al., 2010). Sendo que o CP é o principal 

componente químico do MTA (LIMA et al., 2016). 

O CP é conhecido mundialmente e bastante utilizado na construção civil. É um 

pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que toma presa na 

presença de água. O Cimento Portland foi criado por um construtor inglês, Joseph 

Aspdin, que o patenteou no ano de 1824 (LIMA et al., 2016). Composto por silicato 

dicálcico (CaO2).SiO2), silicato tricálcico (CaO3).SiO2), aluminato tricálcico 

(CaO3.Al2O) e aluminoferrita tetracálcica (CaO4.Al2O3.Fe2O3) (TORABINEJAD; 

WHITE, 1995) mostra similaridade com a composição química do MTA (ESTRELA et 

al., 2000). Entretanto, com uma diferença a presença de Óxido de Bismuto no MTA. 

Além disso, pesquisas recentes mostraram as semelhanças física e biológica de ambos 

(BELOBROV; PARASHOS, 2011; DUARTE et al.,  2012). 

  Embora, o MTA apresente propriedades satisfatórias, alguns aspectos podem 

restringir o uso desse material, como exemplo o custo elevado que limita a sua 

aplicabilidade clinica na realidade brasileira. Outras desvantagens são o baixo 

escoamento, assim como, a presença de Bi2O3, com o qual ocorre a interação com o CP,  

que diminui a resistência à compressão, (ANTONIJEVIC, 2014; COOMARASWAMY; 
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LUMLEY; HOFMANN, 2007). A adição do Bi2O3 no MTA como radiopacidicador 

prejudica algumas propriedades desse cimento, como a diminuição da estabilidade 

(GRAZZIOTIN‐SOARES et al., 2014), além de aumentar a porosidade e solubilidade 

do cimento (CAMILLERI, 2015). Salientando que é de extrema importância evitar a 

solubilidade em materiais odontológicos, uma vez que existe a associação de maior 

solubilidade com menor vedação, e consequentemente maior filtração bacteriana 

(FLORES-LEDESMA et al,7). 

No que diz respeito à bicompatibilidade, há evidências que o Bi2O3 inibe a 

proliferação celular da polpa dentária e ligamento periodontal (MIN, et al., 2007; KIM, 

2008). Além disso, a dificuldade de manipulação e longo tempo de presa atrapalha o 

uso desse material (MAROTO et al., 2003). 

Diversos estudos usam o CP como base para o desenvolvimento de novos 

cimentos, visto que ele apresenta baixo custo e propriedades física, químicas e 

biológicas semelhantes ao MTA porém, o Cimento Portland não apresenta a 

radiopacidade ideal, fazendo necessária adição de radiopacificador para permitir a sua 

utilização clínica (DUARTE et al.,2012) . Alguns exemplos desses radiopacificadores 

são: Tungstato de cálcio (CaWO4), Óxido de zircônio (ZnO2) e Óxido de nióbio 

(Nb2O5) (SHAHI et al., 2022; AHMED, 2022).  

O Oxido de Nióbio (Nb2O5) é um metal de transição que vem sendo amplamente 

estudado. Esse material é comumente utilizado em ligas de titânio de implantes 

osseointegrados por apresentar excelentes resultados nas propriedades biológicas, como 

na biocompatibilidade, também aumenta a resistência mecânica à corrosão e 

desintegração (FESTAS et al., 2021).  

Recentemente, o Nb2O5 foi avaliado como agente radiopacificador alternativo 

para os cimentos dentários (ANTUNES et al., 2021), ressaltando a sua capacidade de 

formar hidroxipatita ao entrar em contato com os tecidos (XIONG et al., 2010).  

Diante do exposto, devido o alto custo e a presença de alguns componentes 

químicos que comprometem as propriedades do MTA, este estudo visa à formulação e 

avaliação físico-química e osteogênica de um cimento a base de Cimento Portland e 

Óxido de Nióbio, com capacidade de substituir o MTA em aplicações clínicas enquanto, 
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paralelamente, apresenta um custo menor e redução das desvantagens geradas pelo 

acréscimo do Bi2O3  a sua composição. 

2 REFENCIAL TEÓRICO 

Para esta revisão, foram pesquisados artigos da base de dados PUBMED, 

SCIELO e COCHRANE, nos idioma inglês, até o ano de 2022.  As buscas foram feitas 

utilizando os seguintes descritores: ―Mineral trioxide aggregate‖; ―Portland cement‖; 

―Chemical and proprieties‖; ―composition‖. Sendo incialmente selecionados artigos a 

partir da leitura dos títulos e resumos. Após isso, foram incluídos estudos clínicos, 

metanálises e revisões sistemáticas relacionados com a composição e aplicação clínica 

dos cimentos endodônticos à base de cimento Portland. Essa busca eletrônica foi 

associada com uma busca manual a partir das referências dos artigos  selecionados para 

compor a revisão, a qual foi dividida em tópicos. 

2.1 COMPOSIÇÕES QUÍMICAS DOS CIMENTOS À BASE DE CIMENTO 

PORTLAND  

O MTA é um pó fino, constituído por partículas hidrofílicas, que toma presa na 

presença de umidade, desenvolvido na década de noventa na Universidade de Loma, 

baseado na formulação do Cimento Portland (PARIROKH; TORABINEJAD, 2010.). 

Esse material foi patenteado por Torabinejad, no ano 1995, após sua aprovação pelo  

Food and Drug Administration, (FDA) passou a ser comercializado com o nome 

ProRoot (Tulsa Dental Products, Tulsa, OK, EUA).  

Ao longo do tempo, várias formas comerciais foram desenvolvidas como 

BioAggregate, Biodentine, BioRoot RCS, cimento de mistura enriquecido com cálcio, 

Endo‐ CPM, Endocem, EndoSequence, EndoBinder, EndoSeal MTA, iRoot, 

MicroMega MTA, MTA Bio, MTA Fillapex, MTA Plus, NeoMTA Plus, OrthoMTA, 

Quick-Set, RetroMTA, Tech Biosealer e TheraCal LC, o MTA-Angelus. Além de novas 

formulações como MTA Repair HP e o BIO-C Repair. 

No ano de 1995, um estudo preliminar realizado por Torabinejad, (1995), em 

relação à composição química do MTA, identificou os principais elementos químicos 

presente nesse material após a sua hidratação, como por exemplo, o silicato tricálcio 

(CaO)3SiO2, silicato dicálcio (CaO)2SiO, aluminato tricálcio (CaO3).Al2O e óxido de 
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silicato (SiO2), além de algumas porções de outros óxidos que são responsáveis por 

propriedades físicas e químicas do agregado. 

Em outro estudo realizado por Camilleri et al. , (2005), analisou-se após 

hidratação, por meio de Microscopia Eletrônica de  Varredura (MEV) e Energia de 

Dispersão de raio-X (EDX), os pós de MTA cinza (GMTA) e branco (WMTA). Foi  

percebido que pó do WMTA era composto por ións de cálcio, silício, bismuto e 

oxigênio, já a analise do GMTA mostrou que o material é composto de cálcio, silício, 

alumínio, ferro, bismuto e oxigênio. Vale destacar que, o cálcio e silício foram os 

elementos predominantes. O WMTA era composto principalmente de silicato tricálcico 

e óxido de bismuto, enquanto o GMTA era composto principalmente de silicato 

tricálcico, silicato dicálcico e óxido de bismuto.      

A comparação da análise de Difração de Raio-X (DRX) de ambas as versões do 

MTA, cinza e branco, mostrou que os materiais tinham constituições de fase 

semelhantes. O MEV mostrou a semelhança nas estruturas das partículas do MTA 

quando comparado com cimento Portland (CP) (CAMILLERI et al, 2005).  

Primathena et al., (2021) comparou por DRX o MTA em relação ao CP branco. 

Identificando que após a hidratação há presença de silicato tricálcico (Ca3SiO5), silicato 

dicálcico (Ca2SiO4), aluminato tricálcico (Ca3Al2O6) em ambas as amostras. Porém, 

com diferença que o MTA apresenta óxido de bismuto (Bi2O3). 

Diversos autores avaliaram a composição química do MTA, utilizando 

metodologias diferentes (TORABINEJAD, 1995; CAMILLERI et al., 2005; 

PRIMATHENA et al., 2021). Concluindo a similaridade do MTA com o Cimento 

Portland. O MTA é composto de 75% de CP, 20% Bi2O3 e 5% de CaOH  (WANG et 

al., 2010), o Bi2O3 foi adicionado ao CP para tornar esse material radiopaco 

(CAMILLERI et al., 2005).  

Camilleri et al., (2005) identificou as diferenças no tamanho das partículas do 

WMTA e GMTA. Na qual, foi observado que o WMTA mostrou a presença de 

pequenas partículas irregulares intercaladas com algumas partículas alongadas em 

forma de agulha. Já o GMTA mostrou pequenas partículas irregulares com algumas 

partículas muito maiores, bem como partículas alongadas. O mesmo estudo também 

comparou a morfologia das partículas CP com o GMTA e foi percebido que o CP 
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apresentou características semelhantes ao GMTA, exceto pela ausência de partículas 

lisas e alongadas (CAMILLERI et al., 2005). Outra diferença identificada foi quanto à 

presença de gesso no MTA e CP, foi percebido que o MTA apresentou quase a metade 

da quantidade de gesso encontrada no CP, também, foram identificados menos metais 

pesados e alumínio no MTA (DAMMASCHKE et al., 2005). 

2.2 PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E OSTEOGÊNICAS  DOS CIMENTOS 

À BASE DE CIMENTO PORTLAND 

As propriedades dos cimentos a base de Cimento Portland, vêm sendo 

amplamente avaliadas nas ultimas décadas. Um aspecto a se observar, está relacionado 

aos componentes químicos adicionados ao CP (CAMILLERI et al., 2005). 

Com o intuito de padronizar os testes, assim como, estabelecer valores mínimos 

e máximos para propriedades desse material, algumas normas foram estabelecidas. A 

ISO (International Organization for Standardization) que significa Organização 

Internacional de Normalização, por normativa 6876 e a ANSI/ADA por meio da 

especificação n° 57, recomenda uma sequência de testes para os materiais de selamento 

de canal radicular. Como o teste de radiopacidade, tempo de presa, solubilidade e 

alteração dimensional (ISO 6876).  

2.2.1 Tempo de presa 

O tempo de presa do cimento é um parâmetro importante, pois, com base nele, é 

possível calcular o intervalo de tempo disponível para a sua utilização.  Essa 

propriedade pode sofrer interferência de fatores como temperatura, relação entre pó e 

líquido, granulometria, meio ambiente e pH (ALLAN; WALTON; SCHAFFER, 2001).  

Segundo Allan; Walton; Schaffer, (2001), esse tempo não deve ser longo a ponto 

de prejudicar a conduta clínica, pois assim pode haver a deterioração do cimento, 

favorecendo a penetração de agentes irritantes e a liberação de possíveis produtos 

tóxicos, e também não deve ser curto, para que o trabalho seja finalizado 

adequadamente. 

De acordo com o fabricante o MTA apresenta presa inicial de dez minutos e o 

tempo de presa final de quinze minutos (MTA, Angelus, Londrina, PR). Entretanto, 

vários estudos mostram a deficiência dessa propriedade, que acarreta para ele a 

desvantagem na sua aplicabilidade clínica (KIM et al., 2021).  



22 
 

Parirokh; Torabinejad, (2010), citam o longo tempo de endurecimento, entre três 

e quatro horas, que irá comprometer sua aplicação, considerando que pode ocorrer o 

deslocamento do cimento, devido à pressão oclusal precoce direcionada ao material, 

mesmo em um local mais profundo, podendo comprometer a integridade do selamento. 

São relatados diferentes tempos de presas entre as diferentes formulações 

presentes no mercado. Khalil; Naaman; Camilleri, (2015) concluíram que o MTA 

apresentou o tempo de presa final de 112 minutos quando comparados com o MTA 

ProRoot que foi de 367 minutos.  

Em relação a essa propriedade, a presa do cimento MTA é influenciada pelo 

tamanho das partículas do cimento Portland (PC). As marcas comerciais de MTA têm 

tamanhos de partículas diferentes, mas muitas têm tamanhos de partículas menores do 

que o ProRoot MTA®, o produto MTA original. Produtos com tamanhos de partículas 

menores endurecem mais rapidamente quando o tempo de presa é avaliado (HA; 

KAHLER; WALSH, 2014) 

O cimento MTA é constituído de CP e Bi2O3 (TORABINEJAD; WHITE , 1994). 

Este último é insolúvel em água e não contribui para a reação de presa (BASTURK et 

al., 2014). A adição do Bi2O3 torna o cimento radiopaco, mas também altera a relação 

água/pó, sendo necessária mais água para hidratar o pó combinado, em comparação ao 

pó de apenas CP (GURNEY et al., 2012). Além disso, a adição de Bi2O3, ou outros 

agentes radiopacos, ao pó de CP, dilui o sistema e separa fisicamente as partículas de 

CP, o que altera o tempo de presa do cimento (CAMILLERI; GANDOLFI, 2010). 

2.2.2 Radiopacidade  

 A radiopacidade é uma importante propriedade que os materiais dentários intra-

orais devem apresentar. De acordo com a especificação n°. 57 da ANSI/ADA, a 

radiopacidade mínima requerida é de três mm de Alumínio (Al). Essa propriedade dos 

cimentos endodônticos deve ser suficiente para diferenciá-los da dentina e do osso 

cortical (American National Standards Institute e American Dental Association #57 - 

ANSI/ADA) e consequentemente determinar a qualidade da obturação (OCHOA-

RODRÍGUEZ et al., 2020). 

 Os agentes radiopacificadores foram adicionados ao Cimento Portland por este 

não atingir o nível de radiopacidade necessário para se distinguido das estruturas 
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anatômicas circundantes. Exigindo, portanto, a adição desses agentes antes de seu uso 

como material endodôntico (ADEL et al., 2020), como óxido de zircônia (ZrO2), óxido 

de tântalo (Ta2O5) e óxido de Nióbio (Nb2O5) são citados na literatura como alternativa 

para o uso de Bi2O3 (SILVA et al., 2017; TANOMARU‐FILHO et al., 2017; SILVA et 

al., 2017).  

 Estudos apontam que o CP apresenta radiopacidade entre 0,86-1,59 mm de Al 

(LAGHIOS et al., 2000; ISLAM; CHNG;YAP, 2006; KIM et al., 2008; DE SOUZA et 

al., 2018). Porém, de acordo com a especificação n°. 57 da ANSI/ADA, a radiopacidade 

mínima requerida é de três mm de Alumínio (Al). 

Então, o material mais utilizado para conferir a radiopacidade ideal ao CP é o 

Bi2O3, em um percentual de 20% (WANG et al., 2010). O estudo inicial de 

TORABINEJAD et al., 1995 verificou uma radiopacidade de 7,17 mm de Al no MTA 

de acordo com a recomendação da norma ANSI/ADA.  

Estudos posteriores como o de De Souza et al., (2018) verificaram a 

radiopacidade do MTA e concluíram que este apresenta 4,86 mm de Al. Essa diferença 

pode estar relacionada à marca comercial de cimento. Foi sugerido por Saliba et al., 

(2009) a adição de diferentes proporções de Bi2O3 para avaliação da radiopacidade, 

concluindo que as diferentes proporções desse óxido tem relação direta com o aumento 

dessa propriedade no cimento. 

 Vale destacar, que outras propriedades do CP podem mudar com a adição do 

Bi2O3, sua presença aumentará a porosidade no cimento, produzindo falhas, alterando 

no processo de hidratação desse material (PRIMATHENA et al., 2021).  

2.2.3 pH  

A capacidade de formação de tecido mineralizado e a ação bactericida 

(HOLLANDA et al., 2007) é atribuída à propriedade notável do MTA, que têm relação  

ao seu pH alcalino que é influenciado pela liberação de íons de cálcio (DARVEL; WU, 

2011) na forma de íons de Ca
+2 

e hidroxila OH
- 
(CARNEIRO; BARBOSA, 1998). 

 Para medição do pH de algumas substâncias utiliza-se um medidor de pH ou 

pHmetro,  isso se faz através da determinação do pH pela fórmula pH = - log H
+
, 

correspondendo à atividade de íons de H
+
 (COVINGTON; BATES; DURST, 1985; 
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LOCATTELLI et al., 2019). O pHmetro ou medidor de pH é formado basicamente por 

um eletrodo de referência, um eletrodo indicador e um dispositivo eletrônico para medir 

o potencial elétrico que é convertido em uma escala de pH (NATA, 1995). 

A utilização de materiais de alta alcalinidade favorece a mineralização dos 

tecidos duros, ajudando no processo de reparação, que é evidenciado clinicamente pelo 

selamento biológico (JUÁREZ BROON et al., 2006), além de proporcionar uma boa 

atividade antimicrobiana (LÓPEZ-GARCÍA et al., 2020).  

A atividade antimicrobiana é promovida pelo aumento do pH resultante da 

liberação de íons hidroxila, pois o pH alcalino induz a perda da integridade da 

membrana citoplasmática das células, promove a inativação das enzimas envolvidas no 

metabolismo celular e danifica o DNA bacteriano (CHAVES; FERNANDES; OGATA, 

2017). 

O pH e a liberação de íons de cálcio dos cimentos à base de cimento Portland 

vêm sendo amplamente estudados. O cimento MTA pode apresentar uma variação no 

pH e liberação de íons de cálcio, sendo reportados pela literatura os valores de pH entre 

8 e 12 (DUARTE et al., 2003; ABU ZEID et al., 2017; LEE et al., 2017; KUMARI et 

al., 2018). 

Estudos comparam o pH e a liberação de íons de cálcio do CP em relação ao 

MTA, mostrando que o CP apresenta menor pH (ISLAM; CHNG; YAP. 2006), 

enquanto outros estudos relatam um pH mais elevado no CP, quando adicionado a este 

óxido de Bismuto (VIVIAN et al., 2010).  Todavia, a liberação de íons de cálcio do CP 

associado ao bismuto apresentou- se mais elevada (VIVIAN et al., 2010) . 

Um aspecto que é bastante observado nos cimentos a base de CP é a liberação de 

íons de cálcio e o pH mais elevados nos períodos inicias após a sua manipulação 

(VIVIAN et al., 2010). Entretanto, com o passar do tempo, ocorre a diminuição do pH e 

liberação de íons de cálcio (VIVIAN et al., 2010). 

Vale salientar que a proporção de pó/liquido pode alterar o pH e a liberação de 

íons de cálcio (CAVENAGO et al., 2013). A adição de maiores proporções de liquido 

na mistura resulta em uma maior liberação de íons de cálcio e em um mais elevado pH, 

esse fenômeno está relacionado com a maior solubilidade do cimento (CAVENAGO et 

al., 2014).  
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2.2.4 Resistência à Compressão 

Define-se resistência à compressão como a máxima tensão de compressão 

suportada por um material. Para calcular esse tipo de tensão, a força aplicada deve ser 

dividida pela área da secção transversal do material, perpendicular ao eixo de aplicação 

da força (CHAIN, 2013). 

A resistência à compressão é uma importante propriedade a se considerar na 

escolha de um cimento endodôntico (CHAIN, 2013). Porque, é imprescindível que o 

cimento não se deteriore quando submetido às deformações do dente durante os 

esforços mastigatórios (BORTOLUZZI et al, 2009). 

A versatilidade do MTA no que diz respeito a sua aplicação clínica tem relação 

direta com algumas propriedades, como exemplo a compressão. Essa propriedade é 

fulcral em determinadas situações clínicas, como por exemplo, em apexificações ou 

perfurações na região de furca (SALIBA et al., 2009)  .  

Vale salientar que quando descrevemos a resistência de um material ou objeto 

estamos nos referindo mais a tensão máxima que é necessária para causar fratura.  A 

British Standard Institution (BSI) recomenda um valor mínimo de resistência à 

compressão dos cimentos odontológicos. Esse valor deve ser de no mínimo de 50 MPa 

(EN, B.S et al, 200).  Podendo ser avaliada pela norma ASTM C773-88 na qual irá 

padronizar a metodologia para mensurar resistência à compressão.  

De acordo com o fabricante a resistência à compressão do MTA é de 40 MPa 

após 24 horas e 65 MPa após 21 dias (ANGELUS). Vale destacar que a resistência à 

compressão do MTA e CP foi avaliada em 1, 3 e 7 dias, através da máquina de teste de 

compressão universal, foi concluído que o MTA apresentou menor resistência à 

compressão quando comparado ao CP. Também determinou que a versão branca de 

ambos os materiais apresentasse resistência à compressão inferior à versão cinza 

(HWANG et al., 2011). 

O estudo de Parirokh; Torabinejad, (2010) concluiu que a compressão de 

WMTA em 3 foi de 45,84 e de 86,02 28 dias após a mistura é significativamente menor 

do que a do GMTA, contrastando com dois experimentos que relatam maior resistência 

à compressão para WMTA em relação ao GMTA (WANG et al, 2007; HOLT et al., 

2007). 



26 
 

Vários fatores podem influenciar a resistência à compressão do MTA, incluindo 

o tipo de MTA, o líquido que é misturado ao material, a pressão de condensação no 

material, o valor do pH da mistura e a condição do armazenamento de MTA 

(PARIROKH; TORABINEJAD, 2010). 

2.2.5 Citotoxicidade  

A biocompatibilidade está relacionada com a capacidade do material de promover 

reação inflamatória mínima ou inexistente, além de favorecer o reparo tecidual 

(BERBERT et al., 2002). Os cimentos a base de CP são conhecidos por apresentarem 

boa resposta tecidual e bioatividade, (HOLLAND, et al., 2002). 

Para avaliação das propriedades biológicas dos cimentos endodônticos são 

utilizados testes in vitro para classificar o potencial ativo destes materiais, antes de usa-

los em teste in vivo (MESTIERI et al, 2017). 

Em relação ao teste de citotoxidade in vitro, os resultados presentes na literatura 

mostram que, o CP mostrou uma viabilidade inferior quando comparado ao MTA. No 

mesmo estudo foram desenvolvidos dois cimentos experimentais à base de CP e Óxido 

de nióbio, na qual foi concluído que não houve diferença entre o MTA e as formulações 

do estudo (MESTIERI et al, 2017). O estudo de Rodrigues et al., (2017) avaliou a 

viabilidade celular em células da polpa dental humana (hDPCs), concluindo que o MTA 

e CP não apresentam citotoxidade significativa.  

O Cimento Portland apresenta a mesma composição química que o MTA, porém 

sem a presença do Óxido de Bismuto. Além disso, ambos mostraram ser biocompatíveis 

(SAIDON et al, 2003), como também, apresentaram citotoxidade semelhante (DE 

DEUS et al., 2005),  não são genotóxicos (RIBEIRO et al, 2006), apresentam um reação 

tecidual similar (SAIDON et al, 2003) e indução da mineralização (HOLLAND et al., 

2001). Todavia, existe a preocupação com o uso do CP devido à liberação de Arsênio 

(As).   

O estudo de Duarte et al., (2005) avaliou a liberação de Arsênio (As) referente à 

duas marcas comerciais de MTA (Pro Root e Angelus) e CP (Branco e cinza). Foi 

constatado que os níveis liberados de Arsênio eram abaixo dos níveis considerados 

nocivos para a saúde em todos os cimentos analisados. Concluindo que, em relação à 
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concentração de Arsênio liberado nos cimentos, estes podem ser utilizados no dia a dia 

clínico. Outro estudo que avaliou os níveis de Arsênio no CP e MTA chegou à 

conclusão que ambos estão abaixo do limite tolerado pela a ISO 9917-1 (BRAMANTE 

et al.,2008) . 

O cimento Portland vem sendo amplamente estudado. De Deus; Coutinho-filho, 

(2007) reportam a utilização desse cimento em procedimentos clínicos. Os autores 

concluíram em seu estudo que o MTA pode ser substituído por CP em procedimentos 

clínicos, devido o CP ter promovido o mesmo reparo tecidual quando comparado ao 

MTA. Porém, a associação de radiopacificadores ao CP e a resposta tecidual também 

vêm sendo alvo de questionamento na literatura. O estudo de Camilleri et al., (2004) 

avaliou a citotoxicidade do Óxido de Bismuto presente na composição do MTA, 

constatando que esse elemento químico inibiu o crescimento celular.  

Por isso, outros radiopacificadores foram estudados em relação à toxicidade. 

Cornélio et al., (2011) avaliaram a citotoxicidade do CP associado a diferentes 

radiopacificadores, dentre eles,  óxido de bismuto, tungstênio de cálcio e óxido de 

zircônia em dois tipos de linhagens celulares, concluindo que houve a morte celular em 

altas concentrações desses elementos químico. 

 Recentemente, o óxido de Nióbio micro e nanoparticulado associado ao CP na 

proporção de 30% de radiopacificador para 70% de cimento Portland foi avaliado em 

relação ao MTA. Os autores verificaram que o óxido de Nióbio micro e nanoparticulado 

apresentam reação inflamatória semelhante quando comparado ao MTA. (SILVA et al, 

2015). 

2.2.6  Bioatividade   

A bioatividade dos cimentos à base de cimento Portland está relacionada à 

produção de hidróxido de cálcio e formação de fosfato de cálcio quando em contato 

com o fluido tecidual (FORMOSA et al., 2012). Essa propriedade se torna 

imprescindível para utilização desse material (MESTIERI, 2014). Então, se faz 

necessária a investigação sobre essa propriedade, através de metodologia como o ensaio 

de Atividade de Fosfatase Alcalina (ALP), na qual irá marcar a atividade osteoblástica e 

odontoblástica (MESTIERI, 2014).  
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O estudo de Mestieri et al., (2014) avaliou a bioatividade e viabilidade dos 

cimentos a base de CP com diferentes concentrações de radiopacificadores quando 

comparados ao MTA. Esses pesquisadores concluíram que não houve diferença 

significativa na proliferação e bioatividade entre os cimentos em relação ao MTA. 

 O MTA pode ser considerado um material promissor para tratamento de canal, 

considerando seu potencial bioativo, no estudo de Salles et al., (2012). O MTA mostrou 

claramente a capacidade de estimular sítios de nucleação para a formação de cristais de 

apatita em cultura de células semelhantes a osteoblastos humanos. 
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3 OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver e caracterizar formulações de cimento Portland com diferentes 

proporções de óxido de nióbio, como também, avaliar a citotoxidade, bioatividade  

desse material em células odontoblásticas.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar física e quimicamente; 

 Avaliar a radiopacidade; 

 Avaliar o tempo de presa; 

 Avaliar o pH; 

 Avaliar a resistência à compressão; 

 Comparar as propriedades físico-químicas e osteogênicas com o cimento MTA, 

Angelus; 

 Avaliar a citotoxicidade celular através do ensaio de Alamar blue; 

 Avaliar a bioatividade celular através do ensaio de Fosfatase Alcalina. 
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4 MATERIAL E MÉTODO  

4.1 DESENHO DO ESTUDO  

Trata-se de um estudo laboratorial in vitro, randomizado e controlado, em que os 

grupos foram compostos por diferentes formulações de proporções de reagentes. Os 

quais foram preparados a partir de uma mistura de pó de cimento Portland e Óxido de 

Níobio. 

4.2 LOCAIS DO ESTUDO 

 O experimento de formulação foi desenvolvido no Laboratório Escola de 

Farmácia industrial (LEFI) localizado no Departamento de Farmácia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

  A caracterização das amostras foi realizada no Departamento de Engenharia de 

Materias no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais (LACEM) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

O tempo de presa foi analisado no Laboratório de Farmacologia Departamento 

de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

A análise de pH e liberação de íons de cálcio no Departamento de Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no Laboratório de Tensoativo 

(LTT). 

Os testes de radiopacidade e compressão foram desenvolvidos na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRS). 

Os experimentos de Citotoxidade e Bioatividade foram desenvolvidos no 

Laboratório de cultura celular no Departamento de Bioquímica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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4.2 PARTÍCULAS E CARACTERIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES 

Para caracterização da Microscopia eletrônica de Varredura (MEV), 

Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX), Difração de Raio-X (DRX) e 

Espectroscopia na região de infravermelho com transformada de Fourier  (FTIR) foram 

usadas as seguintes formulações do cimento descritos na tabela 1 e baseado no estudo 

de Wang et al., (2010). Além disso, nas analises pelos MEV e DRX foram usadas 

Sulfato de Cálcio (CaSO4), Óxido de Bismuto (Bi2O3) e Óxido de Nióbio (Nb2O5). 

 

Grupo 1 (Grupo controle) MTA Branco (Angelus, Paraná, Brasil) 

Composição: Silicato tricálcico, Silicato dicálcico, 

Aluminato tricálcico, Óxido de cálcio, Óxido de  

bismuto (figura 2). 

 

 

Grupo 2  (Nióbio 20%) 

75% Cimento Portland (Cimentos Apodi, Ceará, 

Brasil) (Figura 1A) + 5% Sulfato de Cálcio 

(NEON, São Paulo, Brasil) (figura 1B) + Óxido de 

Nióbio 20% (CBMM, Minas Gerais, Brasil) (figura 

1D). 

 

 

Grupo 3  (Nióbio 10%) 

75% Cimento Portland (Figura 1A) + 5% Sulfato 

de Cálcio desidratado (ISOFAR, Rio de Janeiro, 

Brasil) (figura 1B) + Óxido de nióbio 10% 

(CBMM, Minas Gerais, Brasil) (figura 1D) + 

Óxido de Bismuto 10% (NEON, São Paulo, Brasil) 

(figura 1C) 

Tabela 2-Grupos Experimentais e composição. Fonte: Autora, 2022. 
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As proporções de cada reagente das misturas dos pós foram medidas através de 

uma balança de precisão (Shimadzu – AUY220), sendo os reagentes pesados 

individualmente e inseridos em um tubo falcon. Logo em seguida as misturas passaram 

por um processo de homogeneização por meio de um aparelho homegenizador de 

soluções (Phoenix Luferco, Araraquara- SP) no tempo de 10 minutos, e depois as 

misturas foram tamisadas em uma peneira granulométrica ATSM 45 em aço inox 

(Retsch, Alemanha) e colocadas novamente em um tubo falcon. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 1-Reagentes utilizados para obtenção das formulações. A- Cimento Portland.   

B- Sulfato de Cálcio. C- Óxido de Bismuto. D- Óxido de Nióbio. 

  

    

 

 

             

 

 

 

Figura 2-Cimento MTA- Angelus. Utilizado nesse estudo. Fonte: Google. 

 

 

 

A B C D 
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4.2.1 Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV)  

O estudo da morfologia das formulações foi observado pela técnica da 

microscopia eletrônica de varredura pelo equipamento TM 3000 (HITACHI) (figura 3), 

com até 2.000 vezes de aumento. Como as fotomicrografias  apontam as características 

físicas das partículas (diâmetro, homogeneidade, porosidade) que compõem as 

formulações,  através dessa análise algumas propriedades físicas importantes podem ser 

avaliadas, como, o tempo de presa, solubilidade, resistência a compressão.  

Foi utilizado stubs fixar a amostra para evitar qualquer dado ao equipamento. As 

imagens foram obtidas utilizando tensão de aceleração de 1,5 kV. 

 

Figura 3- Aparelho Utilizado para análise do MEV TM 3000 (HITACHI). Fonte: 

Autora, 2022. 

  

4.2.2 Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

A espectrometria de fluorescência de raios-X é uma técnica não destrutiva que 

permite identificar os elementos presentes na formulação (análise qualitativa) assim 

como estabelecer a proporção (concentração) desses elementos. 

A composição química das formulações foi determinada utilizando um 

espectrômetro sequencial de fluorescência de raios X por comprimento de onda EDX - 

720 (Shimadzu – Japão) (Figura 4). A formulação em pó foi colocada em um recipiente 

específico do equipamento e selado. O ensaio foi realizado em uma atmosfera à vácuo. 

Esta técnica de emissão atômica permite uma rápida avaliação qualitativa e quantitativa 

dos constituintes da matriz da amostra (NAGATA et al, 2001). 
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Figura 4- Aparelho utilizado para análise de FRX (Shimadzu – Japão). Fonte: Autora, 

2022. 

 

4.2.3 Difração de Raios-X (DRX) 

As formulações foram caracterizadas por difração de raios X em um aparelho 

XRD 7000 (Shimadzu – Japão) (figura 3) com passo angular de 0,02º e velocidade de 

varredura de 10 graus/min em um tubo de cobre com corrente de 30 mA e voltagem de 

30 kV, sendo registrado em 2θ com variação angular de 10 a 80°. 

O intuito dessa avaliação foi de identificar as fases cristalinas das formulações,  

com objetivo de qualificar a composição do cimento e conhecer o tipo de estrutura 

cristalina. 

 

 

Figura 5- Aparelho utilizado para análise de DRX (Shimadzu– Japão). Fonte: Autora, 

2022. 
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4.2.4 Espectroscopia na região de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

A caracterização das formulações utilizando a espectroscopia na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), foram realizadas através do 

equipamento modelo Frontier (PerkinElmer, São Paulo, Brasil) (Figura 6) na região 

espectral MID (middle Infrared) de 400 a 4000 cm
-1

, por reflexão total atenuada (ATR) 

com uma resolução de 4.0 cm
-1

 e 20 varreduras. Esta técnica foi utilizada para 

identificar os elementos químicos inorgânicos, presentes na composição das 

formulações. 

 

Figura 6- Aparelho utilizado para análise do FTIR modelo Frontier (PerkinElmer, São 

Paulo, Brasil) Fonte: Autora, 2022. 

 

4.3 FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DOS CIMENTOS  

 Os cimentos foram desenvolvidos a partir do cimento Portland (Figura 1A) 

(Cimentos Apodi, Ceará, Brasil), Sulfato de cálcio desidratado (Figura 1B) (Isofar, Rio 

de Janeiro, Brasil) Óxido Bismuto (NEON, São Paulo, Brasil) (Figura 1C) e Óxido de 

nióbio (Figura 1D) (CBMM, Minas Gerais) com temperatura de fusão 1512 ºC Gerais) 

de acordo com a tabela 1.  

 As formulações foram manipulados com água destilada sob uma placa de vidro, 

com auxílio de uma espátula metálica flexível nº 24 (SS White Durflex, RJBrasil), por 

30 segundos, sendo o pó incorporado gradativamente ao líquido até atingir a 

consistência de uma pasta arenosa, seguindo as mesmas recomendações do fabricante da 

Angelus®, que produz o MTA. Com uma proporção de 1:1 (uma pá dosadora: uma gota 

de água destilada).  
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Após a manipulação, as amostras foram inseridas em moldes previamente 

produzidos através de matrizes feitas em impressoras 3D (Figura 7), para assim, ser 

confeccionados corpos de provas com dimensões de 10 mm de diâmetro por 1 espessura 

para o teste de radiopacidade e 10 de diâmetro por 10 espessura para o ensaio de 

resistência a compressão padronizadas baseadas na ISO 6876 e ANSI/ADA n
0 

57 e em 

seguida, armazenadas a 37 
0
C por 24 horas (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Cofeccção dos Moldes. A- Manipulação do Material. B- Molde para 

confeccção dos Corpos de prova para teste de compressão. C- Molde para confecção de 

corpos de prova para teste de radiopacidade e cultura celular. Fonte: Autora, 2022. 
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C 



37 
 

 

 

 

Figura 8- Desenvolvimento dos corpos de prova. A- Manipulação das formulações. B- 

Moldes para desenvolver os corpos de provas. C e D- Confecção dos corpos de provas. 

Fonte: Autora, 2022. 
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4.3.1 Potencial Hidrogêniônico (pH) 

Os cimentos foram dissolvidos em água destilada e individualizados em um 

Becker contendo 40 mL de água destilada. Os pHs dos Grupos 2 e 3  foram avaliados 

imediatamente após a dissolução das amostras, com 24 e 36 horas de incubação, com 

auxílio de um pHmetro previamente calibrado com uma solução tampão de pH  (pH 4 e  

7)  (Figura 9). 

 

Figura 9-Teste de pH. A- Formulações dissolvidas em água destilada. B- pHmetro.  

Fonte: Autora, 2022. 

 

4.3.2 Tempo de presa 

O tempo de presa foi avaliado de acordo com a ISO 6876:2012 e especificações 

numero 57 da ADA, em condições de temperatura e umidade controladas, 37 °C ± 1 °C 

e 95% ± 5%, respectivamente. Os grupos 1, 2 e 3 (n=3) foram espatulados na proporção 

de 1:1 conforme descrito pelo fabricante do cimento MTA Angelus, em seguida, foram 

imediatamente vertidos em anéis metálicos com 10 mm de diâmetro interno com 1 mm 

de espessura e colocados sobre uma placa de vidro. Foram utilizados três corpos de 

provas para cada grupo experimental, após 30 segundos de espatulação (preconizado 

pelo fabricante), os espécimes foram submetidos á marcação com pressão vertical 

utilizando-se de uma agulha Gilmore (figura 10). 

A B 
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 Para determinação do tempo de presa inicial foi utilizada agulha de 113,4 g e 

posteriormente, a agulha 453,6 g para análise da presa final. O tempo de presa de cada 

grupo experimental foi estabelecido em minutos, decorridos desde o inicio da 

espatulação até o momento em que não foi possível a visualização de marcação de cada 

agulha na superfície das amostras, representando a presa inicial e final de cada grupo 

experimental. 

                                                                    

 

Figura 10- Teste de Tempo de Presa. A- Agulha utilizada na Presa inicial. B- 

Agulha utilizada na Presa final. Fonte: Autora, 2022. 

4.3.3 Radiopacidade 

A análise da radiopacidade foi realizada de acordo com a norma ISO 6876:2012 

para os Grupos 2 e 3. Três corpos de prova medindo 10 mm de diâmetro por 1 mm de 

espessura (n=3) foram preparados e submetidos à análise radiográfica em equipamento 

convencional de raios X (Dabi Atlante modelo Spectro 70X) na intensidade de 70 kV 

por 0,8 s. As amostras foram fotografadas em uma placa de fósforo com uma cunha de 

alumínio (Figura 11) em um sistema digital (VistaScan-Durr Dental, Bissingen- 

Alemanha). A densidade de pixels dos espécimes foi medida (ImageJ, NIH, Maryland, 

EUA) e as medidas de cunha de alumínio foram usadas para converter os valores em 

mm Al. 

A B 
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Figura 11- Placa de fósforo utilizada no teste de Radiopacidade. Fonte: Google. 

4.3.5 Resistência Compressão 

A resistência à compressão foi testada em corpos de prova de cimento (n=5) 

medindo 10 mm de diâmetro e 10 mm de altura de acordo com as normas n
0 

57 

ANSI/ADA para os grupos 2 e 3. O experimento foi realizado em máquina de ensaios 

mecânicos (Servopulser L-type, Shimadzu Corp., Kyoto, Japão) (Figura 12) a uma 

velocidade de 1 mm/min até a fratura do corpo de prova. Os resultados foram usados 

para calcular a resistência à compressão (CS), em MPa, de acordo com a fórmula: 

 

   
 

         
 

Onde F é a força máxima, em N, r é o raio do corpo de prova e h é a altura. 

 

Figura 12- Máquina de ensaio mecânico utilizado na análise da resistência a 

compressão. Fonte: Google. 
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4.4 Cultivo celular 

 Para o estudo foram utilizadas células pré-osteoblásticas MC3T3 – E1 derivadas 

de calvárias de camundongo, obtidas da American Type Culture Collection (ATTC, 

EUA) e cedidas pelo Prof. Dr Carlos Augusto Galvão Barboza vinculado ao 

Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As 

células foram cultivadas em garrafas de cultura (TPP, Suíça) de 75 cm² com 7 mL de 

meio α-MEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de antibiótico e 

antimicótico (100 UI/mL de Penicilina, 100 µg/mL de Estreptomicina e 0,25 µg/mL de 

Anfotericina B) (Gibco, EUA) e mantidas em atmosfera umidificada a 37 °C contendo 

5% de CO2 e o meio trocado a cada 72 horas. Quando atingido 75% de área de garrafa 

as células foram subcultivadas seguindo o mesmo protocolo.  

4.4.1 Ensaio Alamar blue  

A viabilidade celular dos Grupos 1, 2 e 3 (tabela 1) foram avaliadas nos 

intervalos de 24, 48 e 72 horas após a irradiação, através de ensaio do Alamar Blue 

(Invitrogen, USA), que consiste em um método colorimétrico que permite a detecção da 

atividade metabólica das células a partir da redução da resazurina (7-hidroxi-3H-

fenoxazina-3-ona 10-óxido), um corante azul fracamente fluorescente, em resorufina, 

um corante rosa com altíssima fluorescência em vermelho (Figura 13). As células foram 

cultivadas em placas de 24 poços, na densidade de 7x10
4
 células por poço. Em cada 

intervalo (24, 48, 72 h) do experimento o meio foi removido e as células foram 

cultivadas em uma solução preparada a 10% com Alamar Blue (Invitrogen, USA) e 

meio α-MEM sob condições normais de cultivo. Após três horas, as pastilhas foram 

removidas e a absorbância das soluções foram medidas em leitor de microplaca (Epoch, 

USA) (figura 14) a 570 nm (forma reduzida) e 600 nm (forma oxidada) e o cálculo foi 

feito utilizando a equação fornecida pelo fabricante. 
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Figura 13- Ensaio de Alamar blue. Fonte: Autora, 2022. 

 

 

Figura 14- Leitor de Placa. Fonte: Google. 

4.4.2 Atividade da Fosfatase Alcalina 

A capacidade de indução in vitro de osteogênese dos grupos 1, 2 e 3  (tabela 1) 

foi avaliada a partir da atividade da fosfatase alcalina (FAL) usando um kit 

comercialmente disponível (Labtest Diagnóstica, Minas Gerais, Brasil) (figura 15) por 

metodologia colorimétrica específica a partir da hidrólise do p-nitrofenilfosfato, 

liberando o p-nitrofenol que é mensurado espectrofotometricamente. 

Para isso, uma densidade de 7x10
4
 células foi cultivada sobre os discos/pastilhas 

por 14 dias e a determinação realizada em lisado celular. Resumidamente, o meio de 

cultura foi removido, os discos lavados uma vez utilizando PBS e em seguida as células 

foram então lisadas em 200 µL de solução a 0,1% de Triton X-100 (Merck, Darmstadt, 

Alemanha) em tampão de ensaio. A reação foi realizada utilizando 20 µL do lisado 

celular em 180 µL de reagente de trabalho em microplaca de 96 poços, seguido da 
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incubação por 90 min a 37 ºC e leitura das absorbâncias a 405 nm utilizando leitor de 

microplacas (Epoch, Biotek Instruments, Califórnia, EUA). Adicionalmente, o teor de 

proteínas totais dos lisados foi determinado pelo método de Bradford utilizando 

albumina como padrão. 

A atividade da fosfatase alcalina foi interpolada a partir dos valores de 

absorbância de uma curva padrão e normalizada para o teor de proteína total. Um grupo 

de efeito positivo foi atribuído a partir do cultivo das células em meio de indução a 

partir da suplementação do meio basal com 100 μg/mL de ácido ascórbico (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) e 5 mM β-glicerofosfato (Merck, Darmstadt, Alemanha), de 

acordo com Izumiya et al (2021). 

 

 

Figura 15- Kit utilizado (Labtest Diagnóstica, Minas Gerais, Brasil) no ensaio de 

Fosfatase Alcalina. Fonte: Google. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 Os dados obtidos  em todos os testes foram avaliados estatisticamente pelo teste 

de variância (ANOVA) com correção de Bonferroni com nível de significância de 5%.   
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5 RESULTADOS 

5.1 Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV) 

 As fotomicrografias dos pós são mostradas partículas e tamanhos irregulares 

com distribuição heterogênea e porosidades na superfície das formulações F6 e F7. Já o 

MTA apresenta partículas com tamanhos regulares e compactadas. 

 Na comparação dos cimentos MTA e Portland, percebe-se que o MTA apresenta 

partículas menores, porém mesmo compactadas. 

 

5.2 Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

As composições químicas em percentual da massa das formulações estão 

representadas na tabela 2.  Esta análise revelou que os grupos F6 e F7 apresentaram um 

maior percentual de Ca na sua composição quando comparados ao MTA.   

Obs.: ND (não detectado) 

Elementos 

químicos 
MTA Portland 

Formulações 

 F6 F7 

Ca 43.960 82.656  51.068 47.733 

W 42.884 ND  ND ND 

Si 10.498 4.279  4.393 4.262 

Sr 1.265 0.336  0.055 0.064 

Al 1.256 1.345  1.387 1.426 

K 0.082 1.627  1.064 0.992 

S 0.055 1.298  5.189 3.879 

Bi ND ND  0.066 16.496 

Fe ND 6.906  1.938 1.952 

Mg ND 1.016  1.524 1.405 

Ti ND 0.167  0.111 0.117 

Mn ND 0.144  0.050 0.048 

Nb ND ND  32.398 21.627 

P ND ND  0.755 ND 

Ba ND 0.173  ND ND 

Cr ND 0.054  ND ND 

Tabela 3- Resultados da análise química de fluorescência de raios X (% em massa). 

Fonte: Autora, 2022. 

 

5.3 Difração de Raios-X (DRX) 

MTA 
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 A análise de DRX está representada na Figura 17.  Onde exibiu picos de Óxido 

de Nióbio (Nb2O5) nas formulações F6 e F7, também mostra a presença de fase 

cristalina referente a Óxido de Bismuto (Bi2O3) na formulação F7. As demais fases 

cristalinas não foram identificadas. 

 

5.4 Espectroscopia na região de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

  As várias flexões e vibrações dos compostos químicos inorgânicos são melhores 

observadas na região de média a baixa energia, entre 1600 a 400 cm
-1

. Na figura 18 

apresenta os espectros de IV (Infravermelho) das formulações e de seus componentes, 

foi possível observar que as maiorias das bandas do cimento Portland se destacaram 

sobre os espectros das formulaçõesA carbonatação foi observada na banda 1414 cm
-1

, 

pela vibração do estiramento do grupo CO3
-2

. Em 1099 e 873 cm
-1

 tem-se o estiramento 

de Si-O-Si e Si-O respectivamente. A presença de vibração de alongamento 

assimétricos do grupo SO4
-2

 nas bandas 667 e 596 cm
-1

 foram aumentados 

possivelmente pela adição do sulfato de cálcio. E em 513 cm
-1

 é evidenciada a vibração 

de flexão Si-O-Al. 

 

5.5 Potencial Hidrogêniônico (pH)  

  O gráfico 1  e tabela 3 representa as médias e desvio padrão de pHs das 

formulações Nióbio 10% e Nióbio 20% . A leitura dos pHs foram realizadas de acordo 

com o tempo (imediata, com 24 e 48 horas). É possível inferir que não houve diferença 

significativa (p<0,05) entre os grupos estudados. Evidenciando o comportamento 

alcalino das formulações em todos os períodos de tempo.  
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Gráfico 1- Representação gráfica da média ± DP dos pHs das formulações avaliadas no    

decorrer dos períodos experimentais (imediato, 24h e 48h). Os resultados são 

apresentados como média (n=3). Teste anova com pós-teste de Bonferroni (p<0,05). 

Fonte: Autora, 2022. 

 

5.6 Tempos de presa 

 Todos os grupos MTA e experimentais (Nióbio 10% e Nióbio 20%) foram 

espatulados por 30 segundos. A média e desvio padrão do tempo de presa inicial e final 

das formulações avaliadas em segundos está representada no Gráfico 3  e  Tabela 4 

(dados do MTA não mostrados no gráfico). Em relação ao tempo de presa inicial, as 

formulações não apresentaram diferença significativa (p < 0,05).  

A formulação Nióbio 10% apresentou tempo final de presa significantemente 

menor quando comparado ao MTA (p<0,001) e a formulação Nióbio 20% apresentou 

um tempo de presa final maior quando comparado ao grupo Nióbio 10% (**p<0,01).   
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Gráfico 2- Representação gráfica da média ± DP do tempo de espatulação, presa inicial 

e final das formulações em segundos (s). Os resultados são apresentados como média 

(n=3). Teste anova com pós-teste de Bonferroni (p<0,05,**p<0,01,***p<0,0001). 

Fonte: Autora, 2022. 

 

 

5.6 Radiopacidade 

 Os resultados da média e desvio padrão da radiopacidade em milímetro (mm) de 

alumínio (Al) das formulações está representado no gráfico 4 e tabela 5 . Não houve 

diferença significativa nos grupos estudados (p<0,05).   
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Gráfico 3- Representação gráfica da média ± DP da radiopacidade em milímetros de 

alumínio, das formulações. Os resultados são apresentados como média (n=3). Teste 

anova com pós-teste de Bonferroni (p<0,05). Fonte: Autora, 2022. 

 

5.7 Resistência à compressão  

O resultado da média e desvio padrão do ensaio de resistência à compressão em 

mega Pascal (MPa) está representado no gráfico 5 e tabela 6 . Pode-se observar que não 

houve diferença significativa entre as formulações Nióbio 10% e Nióbio 20% (p<0,05).      
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Gráfico 4- Representação gráfica da média ± DP da resistência a compressão em MPa,  

das formulações. Os resultados são apresentados como média (n=3). Teste anova com 

pós-teste de Bonferroni (p<0,05). Fonte: Autora, 2022. 

  

5.8 Cultura Celular 

5.8.1 Ensaio de Alamar blue 

A média e desvio padrão da porcentagem da viabilidade celular dos grupos Nióbio 

10% e Nióbio 20% e MTA pelo ensaio de Alamar está representado no gráfico 6  e 

tabela 7. Revelando que no período de 24 horas o grupo Nióbio 20% apresentou uma 

menor viabilidade celular quando comparado aos demais grupos, já entre os grupos 

Nióbio 10% e MTA não houve diferença estatística (p<0,001). 

No período de 48 horas, não houve diferença estatística entre os três grupos 

(p<0,001). Quanto a analise realizada em 72 horas, o MTA apresentou a maior 

viabilidade celular e não houve diferença estatística entre os demais grupos (p<0,001). 
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Gráfico 5- Representação gráfica da média e ±DP % da viabilidade celular das células 

pré-odontoblástica (MC3H3). Os resultados são representados como média (n=5). a= 

MTA comparado com Nióbio 20% (p <0,001); b= Nióbio 10% comparado com Nióbio 

20% (p<0,001); c= Nióbio 10% comparado com MTA (p<0,001); d= Nióbio 20% 

comparado com MTA (p<0,01). Teste anova com pós-teste de Bonferroni. Fonte: 

Autora, 2022. 

 

5.8.2 Ensaio de Fosfatase Alcalina 

 Os resultados da média e desvio padrão da capacidade osteogênese das 

formulações Nióbio 10%, Nióbio 20% e MTA a partir do ensaio da atividade da 

fosfatase alcalina (FAL) foram descritos no gráfico 7 e tabela  8.  

 Não houve diferença estatística significativa entre os grupos Nióbio 10% e 

Nióbio 20% (p<0,05). Entretanto, o MTA apresentou uma melhor atividade de fosfatase 

alcalina quando comparado aos Grupos Nióbio 10% e Nióbio 20%. 
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Gráfico 6- Representação gráfica das médias e ±DP da atividade da fosfatase alcalina 

em células pré-odontoblásticas (MC3H3) após 14 dias da indução osteogênica expressa 

(UI/L)/Proteína (g). Os resultados são representados como média (n=5). Teste anova 

com pós-teste de Bonferroni p˃0,05. Fonte: Autora, 2022. 
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6 DISCUSSÃO 

 O MTA é um cimento composto principalmente por Cimento Portland (CP) 

com adição de Óxido de Bismuto (Bi2O3) como radiopacificador (CAMILLERI et. al, 

2005).  Demostra ser um material mais indicado para o selamento de comunicação entre 

a cavidade pulpar e o ligamento periodontal (TORABINEJAD; WATSON; FORD, 

1993).  

A similaridade entre MTA e CP é demonstrada quanto ao potencial de 

biomineralização (REYES-CARMONA; FELIPPE; FELIPPE, 2009) e capacidade de 

selamento (MENEZES et al., 2004). O MTA apresenta o radiopacificador óxido de 

bismuto em sua composição, capaz de proporcionar radiopacidade adequada (SONG et 

al., 2006). 

A radiopacidade de materiais odontológicos é importante para que esses possam 

ser diferenciados das estruturas anatômicas adjacentes. Apesar de o MTA apresentar 

qualidades importantes, há desvantagens, como dificuldade de manuseio, alto custo e 

tempo de presa elevado (PARIROKH; TORABINEJAD, 2010). 

O CP é a principal matéria-prima do MTA, bastante conhecido e utilizado na 

construção civil. Ambos os cimentos apresentam propriedades físicas, químicas e 

biológicas semelhantes, exceto para a radiopacidade que é proporcionada no MTA pela 

presença do Bi2O3. (CAMILLERI et al., 2005). Apesar da matéria-prima e o custo de 

produção do MTA sejam baratos, este cimento apresentam um valor comercial muito 

elevado. O alto custo é uma característica que dificulta ou impede a aplicabilidade desse 

material. Então, a semelhança entre o MTA e o CP valida à utilização de novos 

materiais contendo CP em sua composição. (ESTRELA et al., 2000). 

Alguns radiopacificadores alternativos vêm sendo avaliados como substituição 

ao Bi3O2, como exemplo, o Óxido de Nióbio (Nb2O5). Estudos têm demostrado que este 

radiopacificador apresenta boas propriedades físico-químicas (CAMILLERI; 

SORRENTINO; DAMIDOTO, 2013; GOMES‐CORNÉLIO et al., 2017) como, 

resistência à corrosão, resistência mecânica, termodinamicamente estável, 

biocompatibilidade e boa radiopacidade (SILVA et al., 2020). 

O estudo teve como objetivo avaliar as propriedades físicas (tempo de presa, 

resistência à compressão e radiopacidade), químicas (caracterização química e  pH) e 
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biológicas (citotoxicidade e bioatividade) de cimentos experimentais à base de Cimento 

Portland com diferentes proporções de Nióbio em substituição ao Óxido de Bismuto, 

que apresenta desvantagem no processo de hidratração (CAMILLERI, 2007) e altera as 

propriedades mecânicas do cimento (COOMARASWAYMY; LUMELEY; 

HOFMANN, 2007). 

O presente estudou desenvolveu duas formulações com diferentes proporções de 

Óxido de Nióbio Grupo 2 com 75% de CP, 5% de Sulfato de Cálcio e 20 % de Óxido de 

Nióbio. Além do Grupo 3 com 75% de CP, 5% Sulfato de Cálcio, 10 % Óxido de 

Nióbio e 10% Óxido de Bismuto que foram caracterizadas quimicamente em relação 

aos seus componentes. Para análise, foram utilizados, Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), Difração de Raio-X (DRX), Espectroscopia na região de 

infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Espectrometria de Fluorescência 

de Raios-X (FRX). Estas metodologias estão bem elucidadas na literatura e tem sido 

bastante utilizada na avaliação química de outros cimentos endodônticos (CAMILLERI, 

2007; CAMILLERI; CUTAJAR; MALLIA, 2011). 

A Microscopia Eletrônica de Varredura foi utilizada para analisar a morfologia 

das formulações. Nesta análise a superfície do material é varrida ponto a ponto por um 

feixe de elétrons resultando em uma micrografia com aspecto tridimensional. 

Permitindo assim, analisar a dimensão e forma das partículas das formulações.  

Foram obtidas micrografias dos grupos 1, 2 e 3. Para a grupo 2 (Nióbio 20%) e 

grupo 3 (Nióbio 10%) foram evidenciadas partículas com dimensões irregulares com 

distribuições heterogêneas na matriz polimérica e porosidades nas superfícies das 

formulações. Porém, o grupo 1 (controle) apresentou melhor homogeneidade no 

tamanho das partículas dos seus componentes. Essas características influenciam em 

algumas propriedades como a resistência a compreensão e tempo de presa. 

Esses achados corroboram com o estudo de Koh et al., (1997); Diamanti et al 

(2003), que constataram através do MEV que o Cimento Portland se mostrou irregular e 

com áreas granulares. Também, apresenta diferentes tamanhos de partículas quando 

comparado ao Pro Root MTA que apresenta partículas mais homogêneas 

(DAMMASCHKE et al.,2005).  Hwang et al., (2011) avaliou a morfologia do MTA  

concluindo que esse cimento apresenta partículas lisas e homogêneas. Já o CP é 
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caracterizado como um composto com diferentes tamanhos de partículas (DANESH et 

al., 2006).  

O tamanho e irregularidade entre as partículas do Cimento Portland (CP), assim 

como os Grupos 2  e 3 , trazem algumas vantagens, como o tempo de presa inicial mais 

elevado e tempo de presa final menor, quando comparados ao MTA, essa diferença . 

A partir da análise de Difração de Raio-X (DRX) foi possível caracterizar com 

precisão, a partir de padrões característicos de difração, a presença dos componentes 

acrescentados ao CP, grupos 2 e 3. O DRX é utilizado para caracterização de materiais 

cristalinos e por isso é amplamente empregado na comparação entre MTA e cimentos à 

base de CP (LEDESMA, 2016).   

Para identificação dos elementos químicos presentes nas formulações, como 

também, estabelecer as concentrações de cada elemento presente nas amostras, foi 

utilizada a análise de Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX). Inferindo que 

grupos estudados (2 e 3) tem em sua composição mais Cálcio do que o MTA, fato que 

favorece algumas propriedades dos cimentos experimentais atividade microbiana e 

formação de hidroxapatita (MIZUNO; BANZAI, 2008). 

Outros resultados observados a partir da FRX dos grupos 2 e 3, e o grupo 1 

(controle), compartilham em sua composição elementos químicos como o Silício, 

Potássio e Alumínio, corroborando com o estudo de Hwang (2010), que revelou 

similaridade na composição química do MTA e CP (compostos de Cálcio, Silício e 

Alumínio). No entanto, o MTA também contém Bismuto, fato que não é observado no 

grupo 2. 

A Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) analisa a interação da radiação 

eletromagnética com a matéria (SKOOG et al., 2002), verificando ligações químicas 

presentes nos cimentos endodônticos. As várias flexões e vibrações dos compostos 

químicos inorgânicos são melhores observadas na região de média a baixa energia, entre 

1600 a 400 cm
-1

 (RAMOS et al, 2007). Essa análise revelou que a maioria das bandas 

do Cimento Portland se destacaram sobre os espectros dos grupos 2 e 3 . 

A presença de vibração de alongamento assimétricos do grupo SO4
-2

 nas bandas 

667 e 596 cm
-1

 foram aumentadas possivelmente pela adição do Sulfato de Cálcio que 

corroboram com os achados de Guarnier (2019). Em 513 cm
-1

 é evidenciada a vibração 
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de flexão Si-O-Al, situação semelhante também foi encontrada em outra pesquisa 

utilizando o cimento Portland (KUZIELOVÁ et al, 2021). 

Na análise do pH, houve uma similaridade de comportamento alcalino entre as 

grupos 1, 2 e 3 em todo período experimental (imediato, 24 e 36 horas). Demostrando 

assim, que esse três cimentos apresentam alcalinidade padrão característicos dos 

cimentos compostos de CP (TORABINEJAD et al., 2017; PARIROKH; 

TORABINEJAD; DUMMER, 2018). O pH alcalino inibe o sistema enzimático 

microbiano e a presença dos íons cálcio ativa a fosfatase alcalina, favorecendo o 

processo de mineralização (MIZUNO; BANZAI, 2008) e também a atividade 

antimicrobiana (GALARÇA et al., 2018). 

No que diz respeito às propriedades físicas das formulações todas as análises 

foram realizadas de acordo com as especificações n° 57 da ASI/ADA e ISO 6778. A 

adição de Óxido de Nióbio ao CP promoveu um aumento significativo da presa inicial 

dos grupos 2 e 3 quando comparadas ao MTA, que podem está relacionado com a 

diferença entre as partículas. Os valores obtidos para o MTA, no presente trabalho, 

estão de acordo com estudos anteriores que relatam um tempo de presa variando de 105 

a 108 minutos (ANTONIJEVIC et al., 2014; DUARTE et al., 2012; CUTAJAR, et al., 

2011). 

 Além disso, a literatura cita que o tempo de presa inicial curto pode acarretar 

problemas técnicos durante sua utilização clínica (DUARTE, 2012). Já os tempos de 

presa final dos grupos 2 e 3 mostram ser menores quando comparados ao grupo 

controle. Esse tempo de presa maior do MTA faz como que esse cimento seja mais 

propenso à dissolução durante a cirurgia endodôntica comprometendo a qualidade do 

tratamento endodôntico (DUARTE, 2012), como por exemplo, no tratamento de lesões 

de furca (GALARÇA et al., 2018). 

A radiopacidade é uma propriedade física essencial que permite a visualização 

do material obturador endodôntico através do exame radiográfico para verificar a 

qualidade da obturação (COSTA et al., 2014). Os valores para radiopacidade, de acordo 

com as recomendações da ISO 6876 que estabelece o valor mínimo de 3,00 mm Al para 

materiais de vedação de raiz. O valor de radiopacidade para os grupos 2 e 3, 

respectivamente, foi de 3,713 mm Al e 3,888 mm Al, o MTA apresentou uma maior 

radiopacidade (4,7 mm Al) quando comparados aos demais grupos, essa diferença nos 
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valores de radiopacidade observados para os materiais pode estar relacionada ao número 

atômico de seus componentes. Quanto mais alto o número atômico do elemento 

presente na composição do material, maior radiopacidade deve ser observada 

(TANOMARU-FILHO et al., 2008; TSUGE, 2009). 

A resistência à compressão (em MPa) para os grupos 2 e 3 foram maiores 

quando comparados ao MTA. O valores do MTA diferem dos descritos na literatura 

para o MTA, que exibiu valor de 40 MPa após aproximadamente 21 dias da 

manipulação, elevando para 67 MPa após 28 dias (Angelus®) (BORTOLUZZI et al, 

2009).  Esta diferença de resistência pode ser influenciada pelo tamanho das partículas 

dos cimentos. Vale destacar que a maior resistência à compressão dos grupos 2 e 3 ao 

longo do tempo pode reduzir a suscetibilidade à fratura e fissuração do cimento. Esta é 

uma característica desejada, pois torna o material mais durável ao estresse oclusal 

(GALARÇA et al., 2018). 

 A biocompatibilidade é uma das propriedades mais importantes dos materiais 

endodônticos e está diretamente relacionado à sua composição. Um material é 

considerado biocompatível quando ele entra em contato com o tecido e não causa uma  

reação  adversa, como  toxicidade,  irritação,  inflamação,  alergia  ou 

carcinogenicidade, para isso estudos costumam avaliar esta propriedade através de 

ensaios de citotoxicidade (VERTUAN, 2018). 

O ensaio de Alamar Blue avaliou a citotoxicidade dos grupos 1, 2 e 3 do 

presente estudo nos períodos de 24 h, 48 h e 72 h. A diferença da viabilidade das 

amostras podem ter sido influenciadas pelo fato do material ainda estar nos períodos 

iniciais pós-endurecimento e desta forma, é provável que componentes tóxicos que são 

liberados durante a reação de endurecimento sejam os responsáveis pela citotoxicidade 

destes materiais (BIN, 2011).  

A bioatividade foi analisada através dos ensaios de Fosfatase Alcalina (ALP). O 

aumento da atividade da ALP ocorre nas células ósseas, como um marcador de estágio 

inicial na osteogênese, a qual tem sido amplamente utilizada para avaliar o potencial de 

células in vitro, além de indicar o potencial das células para diferenciação (WANG, 

2013). Portanto, a avaliação desta enzima permite a determinação da bioatividade do 

material e seu potencial para promover o reparo com formação de tecido mineralizado 
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(HOSHINO, 2020). Os cimentos estudados induziram não tiverem diferença 

significativa da atividade ALP quando comparado ao grupo controle. 
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7 CONCLUSÃO  

 A utilização do Óxido de Nióbio em diferentes proporções em associação ao 

Cimento Portland resultou no desenvolvimento de um material que exibiu: 

 Elevado pH; 

 Tempo de presa inicial mais elevado e tempo de presa final menor 

quando comparados MTA, Angelus®; 

 Radiopacidade adequada; 

 Melhor resistência a compressão quando  comparados ao MTA, 

Angelus®; 

 Viabilidade semelhante ao MTA, Angelus®; 

 Bioatividade semelhante ao Padrão Ouro MTA, Angelus®; 
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