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Objetivo: Avaliar a citotoxicidade in vitro do novo produto 

utilizando as concentrações de 2%, 4%, 6% e 8% de papaína 

em solução contendo 0,5% de cloramina. Método: Os 

materiais foram colocados em lamínulas de vidro e em seguida 

depositados sobre células em cultura. Utilizaram-se 
4 fibroblastos NIH-3T3, plaqueados em 1X10 células por placa 

de Petri. Nas culturas controle as lamínulas de vidro foram 

adicionadas sem substância. Executaram-se testes de longo 

prazo, nos períodos experimentais de 1, 3, 5 e 7 dias. Nesses 

períodos efetuou-se a contagem celular, em triplicata para cada 

substância testada, pelo método de exclusão de células 

coradas pelo azul de Trypan, que forneceram dados para 

curvas de crescimento e de viabilidade celular. Resultados: 

Observou-se que durante todo o trabalho todos os grupos 

experimentais apresentaram viabilidade celular entre 80 e 

100%, e as diferentes concentrações de papaína utilizadas não 

apresentaram diferença estatística significante na 

determinação da viabilidade celular. Conclusão: O novo 

biomaterial, nas diferentes concentrações, não demonstrou ser 

citotóxico in vitro em cultura de fibroblastos.

Objective: To evaluate the citotoxicity in vitro of the new 

product in the concentrations of 2%, 4%, 6% e 8% of papaine in 

solution contend 0.5% of chloramine. Method: The materials 

had been placed in cover glass, deposited on cells in culture. 

We use fibroblasts NIH-3T3, plaqueads in 1X104 cells for plate 

of Petri. In the cultures control we do not add any substance. 

We execute tests in the long run, in experimental periods of 1. 3, 

5 and 7 days. In these periods we effect the cellular counting. 

Results: After one day of contact between substances and 

cells, It was observed that all the experimental groups 

presented cellular viability between 80 and 100%, an the 

diferent concentration of papin used did not presented 

significant statistic´s differences in determining celular viability. 

Conclusion: The new biomaterial, in the differents 

concentrations, did not demonstrated to be cytotoxicity in vitro 

in culture of fibroblasts
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INTRODUÇÃO

O tratamento do tecido cariado tem se tornado 

um desafio nas últimas décadas. Com o advento dos 

materiais adesivos e a necessidade de uma Odontologia 

mais conservadora, a evolução das técnicas para 

remoção do tecido cariado tornou-se inevitável. Os 

conhecimentos a respeito das causas que levam ao 

aparecimento da lesão cárie e a preocupação cada vez 

maior com a preservação das estruturas dentárias sadias 

culminaram no desenvolvimento da remoção química e 

mecânica do tecido cariado, a qual baseia-se na 

aplicação de uma solução que interage diretamente com 

o colágeno pré-degradado da lesão cárie, amolecendo 

este tecido, o qual é removido passivamente por meio de 

instrumentos manuais sem corte.

O primeiro estudo sobre a remoção química e 

mecânica da cárie, foi realizado por Habib, Kronman e 

Goldman (1975), quando os autores perceberam que a 

solução de hipoclorito de sódio a 5%, quando aplicada 

sobre a dentina cariada, promovia a remoção da mesma. 

No entanto, o hipoclorito de sódio provou ser instável e 

agressivo aos tecidos sadios, razão pela qual, foi 

incorporado ao mesmo uma solução contendo hidróxido 

de sódio, cloreto de sódio e glicina. A esta formulação 

inicial denominou-se GK101, a qual embora mais efetiva 

que o hipoclorito de sódio sozinho, promovia uma 

remoção do tecido cariado lentamente, de modo que 

para melhorar a velocidade da reação foi desenvolvido o 

GK101E ou Caridex, como o mesmo foi denominado em 

1984 pela FDA.

O Car idex  e ra  composto  por  ác ido  

aminobutírico-N-monocloro-DL-2 (NMAB), possuía um 

pH em torno de 11,4 e consistia de um reservatório, um 

pump, um aquecedor e uma peça de mão com ponta 

aplicadora. O reservatório armazenava até 500ml de 

NMAB recém-misturado. As dimensões do mesmo eram 

20x23x10 cm e seu peso, 4kg. A solução era bombeada 

do reservatório à peça de mão, sendo pré-aquecida a 

uma temperatura de 40,5ºC, alcançando a temperatura 

corpórea ao chegar à peça de mão. O tecido cariado era, 

a partir deste momento escariado com a ponta de uma 

agulha hipodérmica, a qual não possuía angulações 

diferentes de modo a facilitar o acesso à lesão (ZINCK et 

al.,1988).

Estudos de Yip, Stevenson e Beeley (1995) 

demonstram que não havia uma remoção eficaz de 

tecido cariado por meio do Caridex, argumentando que 

na maioria dos estudos clínicos sobre a sua eficácia, 

algum outro meio adicional foi utilizado na remoção do 

tecido cariado, como, por exemplo, brocas e curetas, o 

que poderia ter influenciado positivamente a eficácia do 

sistema.

Além de não remover efetivamente o tecido 

cariado, o Caridex apresentava outros inconvenientes, 

 

como a necessidade de aquecimento, grande 

quantidade de solução para a remoção da cárie, 

aparatologia complexa, e caro, estimando-se que 5 mil 

atendimentos eram necessários para se saldar a dívida 

do produto. A necessidade de se promover melhorias na 

técnica, criando um produto mais simples e de fácil 

utilização, acabaram por culminar no desenvolvimento 

do Carisolv, um sistema composto por três animoácidos 

distintos, mais viscoso que o Caridex, o qual não 

necessi tava de aquecimento, nem grandes 

reservatórios. O gel Carisolv é constituído por um fluido 

de alta viscosidade, que contém além dos três 

aminoácidos, cloreto de sódio, eritrosina, carboxi-metil-

celulose (CMC), água destilada e hidróxido de sódio e 

por uma solução de hipoclorito de sódio de baixa 

concentração (0,5%) (CARNEIRO; NADANOVSKY, 

2003). 

Clinicamente, o Carisolv remove efetivamente o 

tecido cariado, principalmente a dentina infectada, de 

maneira rápida, promovendo um conforto maior aos 

pacientes submetidos à técnica. Radiograficamente, as 

cavidades tratadas com o Carisolv não apresentaram 

lesões de cárie secundárias (MUNSHI; HEGDE; 

SHEETTY, 2001). 

Apesar da efetividade do Carisolv na remoção 

do tecido dentinário cariado, seu custo elevado, além 

das dificuldades de utilização, que requeriam um 

credenciamento dos dentistas, e ultimamente, as 

dificuldades de se encontrar o produto, tornaram

inviáveis sua “popularização”, fazendo com que a 

remoção química e mecânica da cárie fosse um privilégio 

para poucos. 

Com o intuito de globalizar a utilização dos 

sistemas de remoção química e mecânica do tecido 

cariado, promovendo o emprego desta técnica 

principalmente no âmbito da saúde pública, em 2000, 

uma nova formulação, totalmente nacional foi 

desenvolvida e denominada, em 2003, Papacárie.

Este novo sistema é basicamente constituído 

por papaína, uma endoproteína da família das cisteínas 

proteolíticas que possui atividade bactericida, 

bacteriostática e antiinflamatória e por cloramina, um 

composto de cloro e amônia, com propriedades 

bactericidas e desinfetantes, utilizado para irrigação de 

canais radiculares. 

De modo a possibilitar a utilização clínica do 

novo biomaterial inúmeras pesquisas foram 

necessárias, dentre eles o estudo inicial sobre a 

avaliação da biocompatibilidade do produto, de modo a 

comprovar a sua segurança possibilitando sua aplicação 

na Odontologia.

Quando um novo produto é desenvolvido, é

necessário que se realizem testes laboratoriais e clínicos 

que comprovem que o mesmo não é tóxico aos tecidos 
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nos quais entrará em contato, promovendo sua utilização

clínica segura, dando maiores subsídios para seu 

emprego pelos profissionais.

A toxicidade de um material dentário pode ser 

avaliada por experimentos em animais, por estudos 

clínicos em humanos e por testes in vitro. O sistema 

biológico mais utilizado para testes de toxicidade in vitro 

é a cultura celular. Esse procedimento é inclusive 

recomendado pela Federação Dentária Internacional 

(1980), e constitui valioso instrumento para observar a 

reação celular relacionada aos materiais dentários. O 

principal objetivo da técnica de análise da citotoxicidade 

utilizando o cultivo celular é permitir o estudo do 

comportamento celular em um meio controlado, livre das 

complexas interações do organismo. Para a sua 

execução, a metodologia de cultura de células ou de 

tecidos necessita do uso de equipamentos 

especializados, tais como: capela de fluxo laminar; 

incubadoras que mantenham as condições de 

manutenção de viabilidade celular, com níveis 

adequados de temperatura e atmosfera entre outras. As 

vantagens dessa metodologia são, além do controle 

ambiental das células, a facilidade de execução, rapidez 

e baixo custo (FRESHNEY, 1987). Por essa razão, 

avaliamos in vitro a ação dessas drogas sobre culturas 

de fibroblastos através do método de exclusão de células 

coradas pelo azul de Trypan.

Dessa forma, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar a biocompatibilidade in vitro de um novo 

biomaterial para a remoção química e mecânica da cárie, 

denominado Papacárie.

 

Para a execução do presente estudo foram 

utilizadas células NIH-3T3, fibroblastos originados de 

embriões de camundongos, linhagem celular contínua 

de células com alta inibição de contato (ATCC CRL 

1658). Todos os procedimentos experimentais foram 

realizados sob capela de fluxo laminar.

Um tubo criogênico contendo as células 

congeladas foi rapidamente descongelado (60 

segundos) em banho de água a 37ºC. Para a remoção da 

substância crioprotetora (di-metil-sulfóxido-DMSO), 

transferiu-se o conteúdo da ampola para um tubo de 

ensaio contendo 10ml de meio de cultura e centrifugado 

a 300g durante 5 minutos, à temperatura ambiente. 

Removeu-se o sobrenadante e o precipitado de células 

resultante da centrifugação, ressuspendido em 1ml de 

meio de cultura fresco. A suspensão de células foi 

transferida para um frasco plástico de cultivo celular de 
2 25 cm de área cultivável contendo 5 ml de meio de 

 

cultura fresco. Utilizou-se o meio de cultura de Eagle 

modificado por Dulbecco (DMEM-Sigma Chemical Co., 

St Louis, MO, EUA) contendo 10% de soro fetal bovino 

(Cultilab, Campinas, São Paulo, Brasil) e 1% de solução 

antibiótica-antimicótica (Sigma).

As células foram mantidas em estufa a 37ºC, 

numa atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2. 

Realizou-se a monitorização do crescimento celular a 

cada 24 horas, utilizando-se microscópio invertido de 

fase. O subcultivo foi feito quando a monocamada 

celular tornava-se subconfluente.

As drogas testadas foram:

1. Papacárie 2% - Solução contendo papaína 2% e 

cloramina 0,5%;

2. Papacárie 4% - Solução contendo papaína 4% e 

cloramina 0,5%;

3. Papacárie 6% - Solução contendo papaína 6% e 

cloramina 0,5%;

4. Papacárie 8% - Solução contendo papaína 8% e 

cloramina 0,5%.

A ação do contato destas drogas sobre os 

fibroblastos cultivados foi analisada referente à 

sobrevivência celular (testes de longo prazo).

Sobrevivência celular ou testes de longo prazo

As células foram plaqueadas em número de 
41x10  células por placa de Petri de 60mm de diâmetro, e 

depois de obtida a aderência da placa, depositou-se 

estas células em lamínulas de vidro de 15mm de 

diâmetro, contendo 0,06g das substancias a serem 

testadas. As culturas controle receberam somente as 

lamínulas de vidro. A cada 2 dias os meios de cultivo das 

placas de Petri eram 50% removidos. Após 1, 3, 5 e 7 

dias do contato com as substâncias, as células de 3 

placas de Petri para cada período experimental foram 

tripsinizadas e contadas em câmaras de Neubauer, 

utilizando-se o método de exclusão de células coradas 

pelo azul de Trypan (Freshney, 1990).

Os dados obtidos foram tratados com teste 

estatístico de Kruskal-Wallis e consideraram-se as 

diferenças significantes no nível de 5%. 

 

 

A Figura 1 mostra os valores correspondentes 

ao número de células viáveis nos diferentes períodos 

para o experimento de longo prazo, referentes ao grupo 

controle, e as diferentes concentrações de Papacárie® 

(2%, 4%, 6%, 8% e 10 %).
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Verificou-se que o contato imediato das drogas 

com as culturas NIH-3T3 Swiss levou à diminuição no 

número de células viáveis em relação ao grupo controle, 

contudo observou-se que as diferentes concentrações de 

papaína avaliadas não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre si.

A Figura 2 expressa os valores correspondentes 

a porcentagem de viabilidade celular nos experimentos 

de longo prazo.

Constatou-se que durante todo o período 

estudado, a viabilidade celular induzida pelas 

substâncias testadas se manteve entre 80 e 1005. Não 

observou-se diferença estatística entre as diferentes 

concentrações de papaína e o grupo controle até o 

terceiro dia de experimento. Após este período, notou-se 

Os conhecimentos acerca do processo carioso 

e a evolução dos materiais odontológicos promoveram 

mudanças na abordagem e tratamento da doença cárie, 

com isso a crescente necessidade de uma odontologia 

mais conservadora origina constantemente uma série de 

pesquisas em busca de novas técnicas que simplifiquem 

o tratamento e a remoção do tecido cariado.

Segundo Fusayama (1979), a doença cárie 

ocorre quando os tecidos dentais ficam expostos aos 

ácidos bacterianos, sofrendo um processo de 

desmineralização, sendo que há basicamente duas 

camadas de dentina cariada, a infectada, que se 

apresenta amolecida, contaminada por bactérias e que 

não pode ser reparada, e a camada afetada, que se 

mostra mais endurecida, livre de bactérias e capaz de 

regenerar-se. Desta forma, torna-se claro que um 

sistema de remoção da carie eficaz, deveria identificar a 

porção mineralizada e a porção desmineralizada, e 

apenas remover a última (ERICSSON et al., 1999).

De acordo com Schutzbank et al. (1975), a 

remoção química e mecânica da cárie foi introduzida em 

1972, quando Habib, Kronman e Goldman (1975) ao 

utilizarem o hipoclorito de sódio sobre a dentina cariada, 

promoveram a remoção de matéria orgânica da mesma.

Na Odontologia, o hipoclorito de sódio é 

geralmente utilizado como solução para irrigação em 

endodontia, sendo empregado há décadas devido a sua 

capacidade de dissolver tecidos, atividade microbiana e 

ausência de toxicidade clínica quando utilizado de 

maneira adequada.

O hipoclorito de sódio era muito instável e 

agressivo aos tecidos sadios, assim incorporou-se 

posteriormente a solução de Sorensen, a qual continha 

uma mistura de hidróxido de sódio, cloreto de sódio e 

glicina. Esta formulação inicial, denominada GK 101, 

consistia de N-monocloroglicina (NMG) provou ser mais 

efetiva do que o hipoclorito de sódio sozinho (Habib, 

Goldman e Kronmann, 1975). O modus operandi do 

GK101 é descrito pela cloração dos grupamentos amina 

livres, e, possivelmente, os grupamentos amina das 

ligações peptídicas das proteínas, formando compostos 

N-monocloroproteicos.

De acordo com Kurosaki et al. (1977) o GK101 

amolecia apenas a primeira camada da dentina cariada, 

não afetando a segunda. Seus testes foram realizados 
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Figura 1. Número de células viáveis.
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Figura 2.Longo prazo - Porcentagem de viabilidade celular. 

diminuição na porcentagem de viabilidade celular entre o 

grupo controle e os grupos tratados. Contudo não foi 

verificada diferença entre os grupos tratados durante 

todo o experimento.



em alguns dentes humanos cariados recém extraídos, 

sem envolvimento pulpar. O GK101 removia lentamente 

o tecido cariado e, após alguns estudos de modo a 

aperfeiçoar sua ação, foi então desenvolvido Caridex, 

que agia rompendo o colágeno da dentina cariada 

facilitando a sua remoção (KRONMAN et al., 1979).

De acordo com King e Stoudt (1985), após 

estudos realizados in vitro em animais e em humanos, 

concluiu-se que o ingrediente ativo presente no Caridex 

não induzia qualquer efeito tóxico em humanos, quando 

o mesmo era utilizado adequadamente.

A dentina cariada tratada química e 

mecanicamente torna-se friável e é facilmente removida 

através da curetagem com instrumentos manuais sem 

corte (CARNEIRO; NADANOVSKY, 2003).

A utilização do Caridex na prática era limitada 

devido ao grande volume de solução que era necessária, 

o tempo do procedimento era maior, e o tempo de vida da 

substância era limitado (CARNEIRO; NADANOVSKY, 

2003).

Com o intuito de superar estas limitações, um 

novo produto para a remoção química e mecânica da 

cárie, denominado Carisolv, foi desenvolvido. 

A principal diferença entre o Carisolv e os outros 

sistemas para a remoção química e mecânica era a 

utilização de três aminoácidos em vez de um 

(ERICSSON et al., 1999). 

Os três aminoácidos reagem com o hipoclorito 

de sódio neutralizando seu comportamento agressivo 

nos tecidos sadios. A maior concentração de 

aminoácidos e conseqüentemente de hipoclorito 

aumentou a velocidade da remoção do tecido cariado 

(ERICSSON et al., 1999).

A reação com o cloro faz com que os três 

aminoácidos interajam com cadeias protéicas na 

denaturação do colágeno, exercendo efeito na dentina 

cariada. Os aminoácidos promovem um melhor efeito na 

dentina cariada devido a uma melhora interação com o 

colágeno degradado da lesão de cárie (STRID; 

HEDWARD, 1999).

Foi provado desde os primeiros estudos que o 

sistema Carisolv, amolecia e removia seletivamente a 

dentina cariada in vitro (ERICSSON et al., 1999).

A remoção química e mecânica com o Carisolv, 

não provocava efeito adverso na adesão dos sistemas 

adesivos atuais a dentina. O smear layer dissolvido ou 

modificado pelos sistemas adesivos pode ser 

beneficiados potencialmente pela penetração do pré-

tratamento químico-mecânico (HAAK et al., 2000).

O Carisolv promovia o amolecimento da dentina 

cariada pouco tempo após a sua aplicação, a qual é 

facilmente removida através de leve curetagem (BULEY; 

YIP; STEVENSON, 2000).

As diversas vantagens do Carisolv ou seja,

 

preservação do tecido dentário sadio, redução do uso de 

instrumentos rotatórios, fácil aplicação e manipulação, 

não foram suficientes para globalizar a utilização do 

sistema, restringindo sua aplicação a uma pequena 

parcela da população. 

Com o intuito de globalizar a utilização da 

remoção química e mecânica do tecido cariado, 

promovendo uma utilização mais ampla e acessível, em 

2000 Bussadori e Miziara viabilizaram a formulação 

composta pelo ingrediente principal, a papaína, por 

cloramina, azul de toluidina, sais e espessante, 

denominada Papacárie.

A escolha da papaína deve-se ao fato da mesma 

ser uma enzima semelhante à pepsina humana, a qual 

age como debridante antiinflamatório, não danificando o 

tecido sadio e acelerando o processo cicatricial. Ao 

iniciar-se o tratamento com a papaína, há aumento da 

secreção local, amolecimento do tecido necrosado, 

afrouxamento dos bordos da lesão e um pequeno 

aumento do seu diâmetro (halo de hiperemia). Após 

certo tempo, o tecido necrosado se desprende e ocorre 

uma diminuição rápida e gradativa do halo de hiperemia. 

Deste modo, o processo cicatricial é acelerado, 

diminuindo o período de recuperação das lesões nos 

pacientes que utilizam a enzima (GUZMAN; GUZMAN, 

1953; VELASCO, 1993).

A papaína atua como debridante químico, 

facilitando o processo cicatricial. tem ação bactericida, 

bacteriostática e antiinflamatória. Proporciona 

alinhamento das fibras de colágeno promovendo 

crescimento tecidual uniforme. A papaína age apenas no 

tecido lesado devido à ausência de uma antiprotease 

plasmática, a a -anti-tripsina, que impede sua ação 1

proteolítica em tecidos considerados normais 

(CANDIDO, 2001).

A 1-anti-tripsina inibe a digestão de proteínas, 

porém, como o tecido infectado não apresenta 1-anti-

tripsina, a papaína age “quebrando” as moléculas de 

colágeno parcialmente degradadas pela ação da cárie, 

já que a mesma tem capacidade de digerir células 

mortas (FLINDT, 1979).

Uma vez presente, a papaína contribui para a 

degradação e eliminação do “manto” de fibrina formado 

pelo processo cárie.

As cloraminas são utilizadas para amolecer 

quimicamente a dentina cariada sendo assim, a porção 

degradada do colágeno da dentina cariada é clorado 

pela solução utilizada na remoção química e mecânica 

da cárie. Esta cloração afeta a estrutura secundária e/ou 

quartenária do colágeno, rompendo as pontes de 

hidrogênio e facilitando assim a remoção do tecido 

cariado (MARAGAKIS; HANH; HELLWIG, 2001).

A utilização da cloramina resulta em túbulos 

dentinários abertos na camada externa da dentina de 
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cariada: túbulos dentinários fechados são vistos após a 

utilização do hipoclorito de sódio (TONAMI et al., 2003).

A forma de preparo do material é de extrema 

importância ao utilizarmos a metodologia in vitro. O ideal 

é preparar e testar o material exatamente na forma usada 

clinicamente, sendo mais importante padronizar a área 

de superfície ativa da peça-teste que entra em contato 

com as células, do que padronizar o peso do material 

usado (KAWAHARA; IMANISHI; OSHIMA, 1979). Sendo 

assim, o Papacárie foi aplicado nas lamínulas de vidro e, 

introduzindo as lamínulas nas placas de Petri, colocamos 

as substâncias em contato direto com as células.

Em nosso estudo desenvolvemos teste de 

crescimento celular ou longo prazo, no qual avaliamos se 

o material interferia com a capacidade proliferativa dos 

fibroblastos. Esse teste, se transferido para a situação 

clínica, poderiam (substituir por “poderia”) nos dar 

informações do que ocorreria tardiamente naquele tecido 

que entrou em contato com as drogas (testes de longo 

prazo). 

A avaliação da reação dos fibroblastos NIH-3T3, 

cultivados em contato com as diferentes concentrações 
®do Papacárie  (Figura 1), demonstraram que as 

diferentes concentrações de papaína permitiram uma 

proliferação celular semelhante ao grupo controle e não 

apresentaram diferença estatística entre si.

A análise da porcentagem de dados obtidos 

referentes ao crescimento celular (Figura 2) mostrou que 

todas as substâncias testadas permitiram o crescimento 

celular que foi maior que 90% nos primeiros 3 dias, 

apresentando diminuição a partir deste. Contudo, 

apresentaram viabilidade celular entre 80 e 100% 

durante os 7 dias de experimento. A análise dos 

resultados referentes às diferentes concentrações do gel 

a base de papaína e cloramina, nos leva a crer que dentro 

das concentrações testadas neste estudo, o material não 

se mostrou tóxico.

Sendo assim, a papaína nas concentrações de 

2%, 4%, 6%, 8% e 10% é viável e passível de ser utilizada 

na composição do gel Papacárie.

Os resultados de nosso trabalho permitiram 

concluir que as diferentes concentrações de papaína 
®testadas para o desenvolvimento do gel Papacárie  não 

foram citotóxicas em cultura de fibroblastos.
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