
                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

 

RÚBIA LORENA SIQUEIRA GARCIA LOPES 

 

 

 

 

 

 

CITOTOXICIDADE DE FIOS ORTODÔNTICOS DE NÍQUEL - TITÂNIO 
SUPERELÁSTICOS E TERMOATIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2014 



	   	   	   	  

 

 

RÚBIA LORENA SIQUEIRA GARCIA LOPES 

CITOTOXICIDADE DE FIOS ORTODÔNTICOS DE NIQUEL - TITÂNIO 
SUPERELÁSTICOS E TERMOATIVADOS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia da 
Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Goiás para 
obtenção do título de Mestre em 
Odontologia, área de concentração 
Clínica Odontológica. 

 

Linha de Pesquisa: Desempenho de 
Materiais Odontológicos 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Augusto 
Lenza 

Co-orientador: Prof. Dra. Fernanda 
Yamamoto 

Colaboradora: Prof. Dra. Fátima Dias 

 

GOIÂNIA 

2015 



	   	   	   	  

 

RESUMO 

Introdução:  o uso dos fios ou qualquer outro dispositivo ortodôntico que 

contenha níquel pode sensibilizar um indivíduo até então não sensível. Os fios 

de níquel titânio (NiTi) são utilizados durante muitas etapas do tratamento 

ortodôntico, permanecendo por um tempo considerável em contato com a 

mucosa e a saliva. Objetivo: avaliar “in vitro” a viabilidade de células 

fibroblásticas em relação a citotoxicidade do níquel presente em fios de níquel-

titânio superelásticos e termoativado. Material e métodos : o estudo ʺ″in vitroʺ″, 

utilizou linhagens de fibroblastos murinos disponíveis comercialmente, com o 

intuito de se avaliar a citotoxicidade dos fios de NiTi 0.014’’. As células L929 

foram cultivadas, expostas aos extratos provenientes da imersão dos fios em 

saliva artificial por 30 e 60 dias. A amostra foi constituída de quatro marcas 

comerciais: Morelli, Orthometric, GAC e Abzil, três tipos de ligas: aço inoxidável, 

NiTi superelástico e NiTi termoativado. Todos os fios foram esterilizados em 

autoclave, de acordo com as instruções do fabricante. Foram feitos testes para 

verificar a liberação de íons de níquel na saliva artificial, Espectrofotomêtria de 

Absorcão Atômica (EAA). A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para 

analisar a morfologia da superfície. Análise composicional da superfície do fio 

através da Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDE). E testes de 

viabilidade celular, para testar a citotoxicidade do níquel, através dos extratos 

nas culturas celulares. O testes ANOVA two way foi utilizado para avaliar 

interação das marcas de fios e ligas e o teste-t foi utilizado para comparar os 

tempos de 30 e 60 dias com p < 0,05. Resultados: Na EAA observou-se a 

liberação de íons de níquel, com diferenças estatísticas significantes entre as 

marcas e os tipos de ligas, no tempo de 60 dias. Na MEV dos fios não foi 

observado diferenças morfológicas entre as amostras e seus controles . Não 

houve citotoxicidade quando as culturas foram expostas aos extratos das 

amostras. 

Palavras-chave: Citotoxicidade, níquel, fios ortodônticos. 

 



	   	   	   	  

 

ABSTRAT 

Introduction: the use of wires or any other orthodontic appliance that contains nickel 

can sensitize an individual not previously sensitive. Nickel titanium wires (NiTi) are 

used during many stages of orthodontic treatment, staying for a considerable time in 

contact with the mucous and saliva. Purpose: To assess "in vitro" fibroblast cell 

viability in relation to nickel present in cytotoxicity superelastic nickel-titanium wire 

and termoativado. Materials and Methods: The study "in vitro" used strains of murine 

fibroblasts commercially available in order to evaluate the cytotoxicity of NiTi wires 

0014 '. L929 cells were cultured, exposed to extracts from immersion of the wires in 

artificial saliva for 30 to 60 days. The sample consisted of four commercial brands: 

Morelli, Orthometric, GAC and Abzil three types of alloys: stainless steel, superelastic 

NiTi and NiTi termoativado. All wires were sterilized in an autoclave, according to the 

manufacturer's instructions. Tests were performed to verify the release of nickel ions 

in the artificial saliva, atomic absorption spectrophotometry (AAS). The Scanning 

Electron Microscopy (SEM) to analyze the surface morphology. Elemental analysis of 

the surface of the wire by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). And cell viability 

testing, to test the cytotoxicity of nickel through the cell culture extracts. The two-way 

ANOVA test was used to evaluate the interaction of wire marks and alloys and the t-

test was used to compare the times of 30 and 60 days with p <0.05. Results: In the 

EAA there was the release of nickel ions, with statistically significant differences 

between the brands and types of alloys in the time of 60 days. In SEM of the wires 

was not observed morphological differences between samples and their controls. 

There was no cytotoxicity when cultures were exposed to the sample extracts. 

Keywords: Cytotoxicity, nickel, orthodontic wires. 

 

 

 

 

 



	   	   	   	  

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

NiTi - Níquel - titânio 

ISO - Organização Internacional de Padronização, do inglês: 

Internacional Standard Organization 

929L - fibroblastos murinos 

MTT - (3-{4,5 dimetiltiazol-2il}-2,5 difenil brometo tetrazólico)  

EDS - espectroscopia de dispersão de energia 

MEV - Microscopia eletrônica de varredura 

EAA - Espectrofotrometria de absorção atômica 

NiSO4.6H2O - Sulfato de níquel hexahidratado 

NiSO4 - Sulfato de níquel 

D.O. - Densidade óptica 

SDS - Dodecil sulfato de sódio 

HCL - Ácido clorídrico 

SS - Aço inoxidável 

mg - Miligrama 

µg - Micrograma 

pg - Picograma 

nm - Nanograma 

ppb - Partes por bilhmilhão 

ppm - Partes por milão 

ml - Mililitro 

mM - Milimolar 

Fe- Ferro 

Cr- Cromo 

Ni- Níquel 

Ti- Titânio 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A Ortodontia, em sua evolução, buscou a aplicação de forças leves e 

constantes para uma movimentação dentária biológica, com mínimo de efeitos 

colaterais possíveis ao paciente como um todo. A evolução dos arcos ortodônticos 

realmente trouxe  benefícios quanto a mecânica ortodôntica. No  processo de 

fabricacão dos fios, um pequeno número de ligas são utilizadas, mas várias marcas 

comerciais estão disponíveis no mercado, sendo umas de maior custo e outras com 

custo menor. (GURGEL, 2001) (GRAVINA, 2004).  Testes mecânicos comprovam a 

eficiência das ligas e das marcas comerciais, suas diferentes propriedades 

mecânicas e sua utilização em potencial. (KAPILA; SACHDEVA, 1989; GURGEL, 

2001). Entretanto, a presença constante do níquel na evolução de nossas ligas, 

levanta não somente estudos sobre as propriedades mecânicas dos fios, mas 

também, estudos  que se preocupam com a liberação desse íon na cavidade bucal 

para  uma parcela da população que é sensível à esse metal.(RAHILLY, 2003; 

PANTUZO, 2007; PAZZINI et al., 2010; BRANDAO; GONTIJO, 2012) 

O níquel  pode sensibilizar os indivíduos causando dermatite de contato, uma 

hipersensibilidade do tipo IV ou hipersensibilidade tardia, como é comumente 

chamada, sendo manifesta em um segundo contato do indivíduo, já anteriormente 

exposto ao metal. (SOSROSENO, 1995). A alergia ao níquel é, talvez, o tipo 

relativamente mais comum de hipersensibilidade do tipo IV induzida por um metal. 

(THYSSEN et al., 2009) Segundo Peiser et al., em um estudo realizado em 2012 na 

União Européia sobre dermatite de contato, concluiu-se que, o níquel é o metal mais 

comum, sendo que, a hipersensibilidade é duas vezes mais frequente em mulheres 

do que em homens e muitas vezes começa em idade jovem, com prevalência de 

15% entre 12 e 16 anos de idade. Foram identificadas como fatores de risco mais 

importantes nesse estudo: exposição no local de trabalho, idade, sexo, uso de 

produtos de consumo e predisposições genéticas. (PEISER et al., 2012) 

Morais et al, 2007 (MORAIS; GUIMARÃES; ELIAS, 2007) apresentaram em 

seu estudo os sintomas clínicos bucais de pacientes com histórico de alergia, 
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trazendo efeitos adversos, que foram divididos em queixas subjetivas e sintomas 

objetivos. Sendo as queixas subjetivas : ardência na boca, gosto metálico e 

sensações elétricas. Sintomas objetivos aparecem como inflamação gengival, 

anomalias na língua, descoloração da gengiva, vermelhidão na língua e no palato e 

lesões brancas. 

 Durante o tratamento ortodôntico os dispositivos instalados são expostos a 

saliva o que favorecem ao processo de corrosão. Os fios, assim como bráquetes, 

bandas e outros dispositivos ortodônticos metálicos sofrem processo corrosivo na 

cavidade bucal e liberam através do mesmo íons de níquel e outros componentes 

metálicos. (KIM; JOHNSON, 1999). Estudos demonstraram que, o uso dos fios ou 

qualquer outro dispositivo ortodôntico que contenha níquel pode liberar íons desse 

metal através do processo de corrosão, e podem sensibilizar um indivíduo até então 

não sensível.(MORAIS; GUIMARÃES; ELIAS, 2007) (BRANDAO; GONTIJO, 2012). 

Esses íons de níquel liberados podem provocar reações de hipersensibilidade tipo 

IV, bem como processos subagudos que contribuem para queilites, gengivites e 

hipertrofia gengival.(PAZZINI et al., 2010) 

Os fios de níquel - titânio (NiTi) são utilizados durante todo o tratamento 

ortodôntico, principalmente nos primeiros meses na fase de alinhamento dentário, de 

forma que, permanecem por um tempo considerável em contato com a mucosa, com 

a saliva e ainda com a alimentação diária do indivíduo em tratamento ortodôntico. 

(PETOUMENOU et al., 2009) 

No mercado atual existem diferentes marcas comerciais de fios ortodônticos. 

Marcas já consagradas internacionalmente competem no mercado brasileiro com 

marcas nacionais  e com marcas do crescente mercado chinês. Essas marcas 

prometem desempenho diferentes segundo seus fabricantes e são comercializadas 

em diferentes valores (GRAVINA, 2004). O estudo da citotoxicidade desses fios de 

NiTi podem colaborar com a clínica ortodôntica direcionando seu uso em pacientes 

sensíveis. De forma que, possamos escolher com propriedade, a vantagem de 

utilizar uma determinada marca comercial, sabendo que possivelmente ela será 

mais apropriada por apresentar um menor potencial irritante a mucosa bucal do 

paciente.  
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A proposta desse estudo é investigar "in vitro" os efeitos citotoxicos dos 

produtos da corrosão de fios ortodônticos de aço, NiTi superelásticos e NiTi 

termoativados, de quatro marcas comercias, verificando se a liberação de níquel 

poderia causar danos biológicos à células fibroblásticas.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

A empresa Unitek Corporation, em 1972, produziu para uso clínico na 

Ortodontia as ligas de níquel-titânio (NiTi), denominadas comercialmente como 

Nitinol, composta de 55% de níquel e 45% de titânio. Diferentemente das ligas de 

aço inoxidável, compostas por 18% de cromo, 8% de níquel, 0.08 a 0.15% de 

carbono e restante em ferro, as ligas de NiTi apresentavam memória de forma e a 

possibilidade de aplicação de forças mais leves, apresentando ainda excelentes 

características de resistência à corrosão, resistência a fadiga, biocompatibilidade e 

elevadas propriedades mecânicas. Dessa forma, as ligas de NiTi ganharam vasta 

aceitação clínica. Na década de 90 as ligas de NiTi ganharam o acréscimo do cobre 

(Cu) e devido à incorporação desse metal, apresentaram propriedades termoativas 

mais definidas do que os fios superelásticos de NiTi, e permitiram a obtenção de um 

sistema ótimo de forças, com controle mais acentuado do movimento dentário. Os 

fios de níquel- titânio termoativados (CuNiTi), também denominados clinicamente 

por fios termoativados, foram introduzidos pela Ormico Corporation em  três 

temperaturas de transição (27ºC, 35ºC, 40ºC), possibilitando ao ortodontista a 

escolha mais adequada de acordo com a carga desejada.   (QUINTÃO; 

BRUNHARO, 2009).  

Desde a introdução das ligas de NiTi, vários estudos ʺ″in vitroʺ″ e ʺ″in vivoʺ″ tem 

surgido para testar as propriedades mecânicas e biológicas das mesmas. 

(YONEKURA, 2004) (KIM; JOHNSON, 1999) (PANTUZO, 2007) (SCHIFF et al., 

2005). Há na Ortodontia, uma preocupação com os produtos da corrosão que são 

liberados na cavidade bucal. Esses produtos, principalmente os íons de níquel, 

podem sensibilizar a mucosa do paciente e até mesmo interferir no tratamento 

ortodôntico de pacientes já sensibilizados por esse metal. (MIKULEWICZ et al., 

2012) . Segundo pesquisas o metal mais potencialmente alegénico  é o níquel. O 

mesmo é responsável por desencadear processos inflamatórios que prejudicam 

localmente a mucosa do paciente, bem como o seu organismo como um todo, 
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dependendo do grau de comprometimento alérgico que o indivíduo apresenta. 

(TORRES, 2009) (NOSBAUM et al., 2009) (CAMILA ALESSANDRA PAZZINI, 2011) 

É sabido que em um ambiente úmido, como na cavidade bucal, as ligas 

metálicas sofrem processo de corrosão, ainda que, com maior ou menor grau de 

liberação de íons. O grau de corrosão pode variar, pois além do material da liga, 

temos condições altamente variáveis na cavidade bucal como: temperatura, saliva, 

biofilme dental, ph, propriedades físicas e químicas dos alimentos, condições de 

saúde em geral e local. A deterioração de um material, geralmente metálico, por 

ação química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não, a esforços 

mecânicos é como se define a corrosão. Essa deterioração, representa muitas vezes 

alterações indesejáveis sofridas pelo material, tornando o uso do mesmo 

inadequado. A corrosão é um processo espontâneo, contínuo, mas geralmente 

superficial. Aquele minério que foi manipulado na metalurgia recebe energia para se 

transformar e volta para sua condição original de minério no processo de corrosão. 

O composto metálico formado à partir da corrosão forma uma barreira entre o meio 

corrosivo e o metal, diminuindo ou passivando a velocidade de corrosão do metal. O 

grau de corrosão das ligas utilizadas, especialmente na cavidade bucal, depende 

vários fatores, entre eles: tipo de liga, quantidade de liga exposta, técnica de 

fabricação, procedimentos de polimento e manipulação das ligas. (KIM H, 1999)  

Os componentes da aparatologia ortodôntica fixa, bandas, bráquetes e fios tem 

sido estudados constantemente. E a medida que novas ligas surgem no mercado ou 

novas marcas comerciais, a comunidade científica preocupa-se em verificar os 

benefícios e os prejuízos à saúde oral dos pacientes, afim de otimizar  o tratamento 

ortodôntico. Sendo que, a liberação de níquel  pelo processo de corrosão tem sido  

uma preocupação encontrada em estudos diversos.(MINANG et al., 2006) 

(PETOUMENOU et al., 2009) (KIM H, 1999) (GONCALVES et al., 2014) (BRANDAO; 

GONTIJO, 2012) 

Segundo Rahilly 2003 (RAHILLY, 2003) o níquel é o metal mais comum 

quando se trata de causar hipersensibilidade tipo IV em Ortodontia. Esse autor 

afirma que, ligas de metal contendo níquel, tal como níquel-titânio e aço inoxidável, 

são amplamente utilizados em aparelhos ortodônticos. E que ligas de NiTi podem 

conter teor de níquel superior à 50% e assim, podem potencialmente liberar níquel 
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suficiente no ambiente bucal capaz de provocar manifestações de uma reação 

alérgica. Já o aço inoxidável tem um teor de níquel inferior a 8%, sendo muito pouco 

provável que o aço inoxidável presente nos  componentes ortodônticos, causasse 

hipersensibilidade ao níquel, o que seria adequado para uso em  pacientes 

diagnosticados com alergia ao níquel.  

Os fios ortodônticos estão entre os mais estudados componentes da 

aparatologia ortodôntica, por apresentarem uma contínua evolução. (QUINTÃO; 

BRUNHARO, 2009) (GRAVINA, 2004). O estudo da  citotocixidade do níquel avalia 

o comportamento do material biológico em contato com íons de níquel, bem como a 

liberação desse íon potencialmente alergénico. Alexis David e Doug Lobner (DAVID, 

2004) testaram a citotoxicidade do níquel em cultura de células murinas. Eles 

expuseram as células em contato com as amostras de fios ortodônticos  

segmentados em pequenos fragmentos através de uma suspensão, permitindo que 

essas células tivessem em contato com os fios ortodônticos por sete dias. Foram 

usados nesse estudo fios de níquel-titânio (NiTi), cobre-níquel-titânio (CuNiTi), 

titânio-molibidênio (TMA). Concluíram que nesse experimento os arcos utilizados 

liberaram níquel, mas não de forma suficiente ao ponto de serem citotóxicos ao 

material biológico utilizado. No estudo citado, diferentemente do estudo proposto, os 

autores não utilizaram os produtos da corrosão do fios em saliva, mas  expuseram 

os fragmentos do fios diretamente em contato com as células.   

Heide Kerosuo et al (HEIDI KEROSUO, 1997) pesquisaram, ʺ″in vivoʺ″, a 

liberação de íons de níquel e cromo na saliva, antes e  após a instalação de 

aparelhos fixos.  O objetivo era investigar as concentrações de níquel e cromo na 

saliva de pacientes com diferentes tipos de aparelhos fixos. As amostras de saliva 

foram coletadas de 47 pacientes ortodônticos, com idades entre 8 e 30 anos de 

idade. Foram recolhidas quatro amostras de cada paciente: (1) antes da inserção do 

aparelho, (2) 1 a 2 dias depois, (3) 1 semana após, e (4) um mês após a inserção do 

aparelho. Uma variação considerável nas concentrações de níquel e crómio foi 

observada. Entretanto, não foram encontradas diferenças significativas entre as 

amostras sem aparelho e as amostras obtidas após a inserção dos aparelhos. Os 

resultados sugerem que as concentrações de níquel e cromo na saliva não são 

significativamente afetados por aparelhos ortodônticos fixos durante o primeiro mês 

de tratamento, no qual se decorreu o estudo. 



	   	   	   13	  

Petoumenou et al (PETOUMENOU et al., 2009) analisaram o níquel presente 

na saliva de pacientes antes e após a instalação de aparelhos  ortodônticos com uso 

dos fios de níquel. O estudo se propôs a  examinar se os fios de níquel-titânio 

causariam aumento da concentração de níquel na saliva de 18 pacientes 

ortodônticos  para estimar o possível risco destes fios  em pacientes que têm 

hipersensibilidade ao níquel. As amostras de saliva foram coletadas antes do 

tratamento ortodôntico, após a colocação das bandas e braquetes, 2 semanas 

depois e antes da colocação dos arcos de NiTi, imediatamente após a colocação 

dos fios ortodônticos de NiTi, quatro semanas após a colocação dos fios, e 8 

semanas após a colocando os fios. Utilizando espectrometria de massa, eles 

encontraram diferenças estatisticamente significantes nas concentrações de níquel, 

em amostras colhidas sem aparelhos, naqueles obtidos duas semanas após a 

colocação das bandas e braquetes, e 4 e 8 semanas após a colocação dos fios. As 

amostras colhidas imediatamente após a colocação das bandas e braquetes e os 

fios de NiTi apresentaram aumentos ligeiros, mas significativos na concentração de 

níquel de 78 e 56 µg por litro, respectivamente, em comparação com o valor de pré-

tratamento de 34 µg por litro. O processo de liberação do níquel ocorreu após a 

colocação das bandas e braquetes e após a colocação dos fios ortodônticos de NiTi, 

associadas com um aumento da concentração de íons de níquel na saliva do 

paciente. Este efeito diminuiu no prazo de 10 semanas. Não foram feitos coletas de 

saliva com fios de NiTi termoativados. 

Vários estudos utilizaram células murinas para testes ʺ″in vitroʺ″ de dispositivos 

usados na mecânica ortodôntica, expondo as mesmas aos extratos ou amostras 

considerados possivelmente citotóxicos. E após exposição das células,  aplicaram 

testes de viabilidade celular utilizando a técnica de ensaio colorimétrico do MTT (3-

[4,5-dimethylthiazol-2-yl]2,5- difenil brometo tetrazólico). Esse ensaio basei-se na 

conversão do sal amarelo de MTT em um precipitado formazan púrpura pela ação 

da enzima desidrogenase mitrocondrial das células. (DAVID, 2004) (M.T. COSTA, 

2007) (DOS SANTOS et al., 2009). 

Observando a literatura, propusemos um estudo cujo desenho envolvesse fios 

ortodônticos de quatro diferentes marcas comerciais que estão em nosso mercado e 

dessas marcas  três tipos de ligas  que contém níquel para serem analisadas ʺ″in 

vitroʺ″ em relação a citotoxicidade. Para o nosso ensaio será utilizada metodologia já 
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testada, em que células murinas são expostas  aos extratos da corrosão de 

materiais ortodônticos e a viabilidade celular é verificada pelo ensaio colorimétrico 

do MTT. (M.T. COSTA, 2007)  
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3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar “in vitro” a viabilidade de células fibroblásticas em relação a 

citotoxicidade do níquel presente em fios de níquel-titânio superelásticos e 

termoativados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar e quantificar, por meio de análise química, utilizando 

espectrofotometria de absorção atômica (EAA), a quantidade de niquel 

encontrada em saliva artificial em cada grupo de fio após 30 e 60 dias de 

imersão; 

• Avaliar as características morfológicas das superfícies dos fios de aço 

inoxidável, níquel-titânio superelásticos e termoativados por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e realizar análise composicional para 

identificacão dos elementos presentes na amostra, antes e após a imersão em 

saliva artificial. 

•  Avaliar ʺ″in vitroʺ″ a viabilidade de células fibrobláticas expostas à saliva 

artificial após imersão dos fios de níquel-titânio supereláticos e termoativados 

e fios de aço  através do ensaio colorimétrico do MTT;  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 AMOSTRA  

O presente trabalho trata-se de um estudo de caráter experimental, ʺ″in vitroʺ″ 

utilizando linhagens celulares de fibroblastos murinos (L929) adquiridos  

comercialmente, para  se avaliar a citotoxicidade do níquel em fios de níquel-titânio 

0,014’’. As células L929 foram cultivadas e expostas aos produtos da corrosão dos 

fios,  após imersão dos mesmos em saliva artificial, por dois períodos de tempos: 30 

e 60 dias, escolhidos por se assemelharem ao período em que cada fio permanece 

na boca do paciente ortodôntico em várias etapas do tratamento. Foram avaliadas: 

quatro marcas comerciais sendo, Morelli (SP- Brasil),  Orthometric (Importadora e 

Exportadora Ltda  Marília-SP-Brasil), GAC ( USA) e Abzil-3M (Brasil) ; e três tipos de 

ligas aço inoxidável, níquel-titânio superelástico e níquel-titânio termoativado. 

Todos os fios foram esterilizados em autoclave, de acordo com as instruções 

do fabricante.Todos os fios pertenciam ao mesmo lote segundo seus fabricantes. 

A quantidade de saliva, 500µl, usada nos experimentos foi determinada de 

acordo com a Organização Internacional de Padronização (ISO 10993-5), utilizando-

se uma média entre os valores obtidos com a pesagem dos fios em balança 

KERN410  calibrada.  

Cada arco de fio foi cortado em pequenos segmentos com cerca de 10mm, 

colocados em frascos do tipo eppendorfes, esterelizados e depois acrescentado 

500µl saliva artificial, previamente filtrada ( composicão química da saliva: 40mg/L 

de NaCl, 0,40mg/L de KCl, 0,80 mg/L de CaCl2.H2O,1,0 mg/L de CO(NH2)2(uréia) em 

1000ml de água destilada, com ph 6,76), onde permaneceram por 30 e 60 dias. 

Toda a amostra foi preparada em triplicata. A saliva artificial é uma modificação da 

solução de Meyer cujo conteúdo de  

cloreto de atividade corrosiva demontraram ser semelhantes a saliva natural. 

natural.(HWANG C, 2001) 
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A amostra foi dividida de acordo com o tempo 30 e 60 dias, em triplicata, como 

vemos nos quadros das figuras 01 e 02 : 

 
Imersão em 
saliva 30 dias 
 

aço inoxidável NiTi  
superelático 

NiTi  
termoativado 

 
Morelli 

 
1A 
1B 
1C 

 
1D 
1E 
1F 

 
1G 
1H 
1I 

 
Orthometric 

 
2A 
2B 
2C 

 
2D 
2E 
2F 

 
2G 
2H 
2I 

 
GAC 

 
3A 
3B 
3C 

 
3D 
3E 
3F 

 
3G 
3H 
3I 

 
Abzill  

 
4A 
4B 
4C 

 
4D 
4E 
4F 

 
4G 
4H 
4I 
 

          Figura 01: fios imersos em saliva por tempo de 30 dias. 
       
     
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
           
 
 

           Figura 02: fios imersos em saliva por tempo de 60 dias. 
 
                                               

Imersão em saliva 
60 dias 
 

aço inoxidável NiTi 
superelático 

NiTi 
termoativado 

 
Morelli 

 
5A 
5B 
5C 

 
5D 
5E 
5F 

 
5G 
5H 
5I 

 
Orthometric 

 
6A 
6B 
6C 

 
6D 
6E 
6F 

 
6G 
6H 
6I 

 
GAC 

 
7A 
7B 
7C 

 
7D 
7E 
7F 

 
7G 
7H 
7I 

 
Abzill  

 
8A 
8B 
8C 

 
8D 
8E 
8F 

 
8G 
8H 
8I  
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 Após o preparo das amostras, os tubos de eppendorfes hermeticamente 

fechados foram incubados em estufa à 37ºC e deixados inertes. Depois de 30 dias 

300µl de saliva artificial foi coletada e separada para ser levados para análise 

química da concentração de níquel e 200µl foi destinado ao ensaio colorimétrico de 

MTT com as células L929. Os fios foram limpos com alcool 95% e secos para 

realização da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia 

dispersiva de energia (EDE). Da mesma forma, após decorrridos os 60 dias assim 

procedemos com as amostras desse período.  
 

 

4.2 ANÁLISE DOS PRODUTOS DA CORROSÃO DOS FIOS NA 
SALIVA POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCÃO ATÔMICA 
(EAA). 

 

Este teste foi realizado para verificarmos a quantidade liberada de níquel por 

cada amostra de fio, após imersão em saliva artficial,  no período de 30 e 60 dias. 

A análise foi realizada em 300µl de saliva artificial, extrato esse coletado após 

os tempos decorridos das amostras, utilizando um espectrofotômetro de absorção 

atômica - duplo feixe, modelo CG AA 7000 BC do Instituto de Química da 

Universidade Federal de Goiás. 

Curvas de calibração dos metais foram determinadas a partir de soluções 

padrões contendo: 0,2µg/mL, 0,4 µg/mL ,0,6 µg/mL, 0,8 µg/mL, e 10 µg/mL de 

níquel. As chamas dos gases foram de acetileno e o comprimento de onda para o 

níquel será de 232,0nm. A saliva artificial foi usada como veículo. 
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4.3 MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA (MEV) E 
ESPECTROMETRIA DE DISPERSÃO DE ENERGIA 

 

Para observar imperferções e possíveis áreas de corrosão existentes nos fios, 

após 30 e 60 dias em saliva artificial, foi realizado a microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Os pedaços de fios foram escolhidos aleatoriamente entre os 

grupos da amostra e foi também obtido o controle para cada amostra, esse não 

havia sido colocado em saliva artificial. E para fazer a análise composicional para 

identificacão dos elementos presentes na amostra desses mesmos fios, foi realizado 

a espectrometria de dispersão de energia (EDE). 

 As avaliações por meio da MEV e EDE foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução – LabMic, localizado no Instituto de 

Física da Universidade Federal de Goiás. O equipamento utilizado foi o MEV JSM – 

6610 (Jeol Ltd., Tóquio, Japão) equipado com módulo para Espectroscopia de 

Energia Dispersiva  NSS Spectral Imaging (Thermo Fischer Scientific Inc., Waltham, 

Estados Unidos).  Serão obtidas imagens com magnificação de 1000x, com o 

microscópio operando com tensão de 8kV. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE CELULAR 

 

4.4.1 CULTIVO CELULAR 

 

Para o teste foram utilizados linhagem de fibroblastos murinos L929, código 

BCRJ 0188, adquiridos através do Banco de Células do Rio de Janeiro Associação 

Técnico Científica Paul Ehrlich.  

As células L929 foram mantidas em cultura em frascos de 75 cm2 (Costar), em 
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meio de cultura complete constituído de RPMI 1640 (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO, EUA) tamponado com Hepes 10mM e suplementado com 10% de soro fetal 

bovino SFB (Gibco BRL, Grand Island, NY, USA), L-Glutamina 2 mM, bicarbonate de 

sódio 11 mM, 100 U/ml de penicilina e 100µg/ml de estreptomicina. Para ensaios, 

após a formação da monocamada de células L929, o meio de cultura era removido e 

as células lavadas uma vez com 1ml de PBS. Em seguida, as células eram tratadas 

com uma solução de tripsina 0,4% (Sigma) até desprenderem do frasco de cultura. 

Após a tripsinização, as células eram transferidas para um tubo plastic de 50 ml 

(Costar) contend 10 ml de meio de cultura completo, para serem centrifugadas a 200 

x g, por 10 min., à temperatura de 10ºC. Para a manutenção das culturas, às células 

(aproximadamente 1 x 105 células/mL) eram novamente cultivadas em meio de 

cultura completo e para os ensaios de citotoxicidade, as células eram 

ressuspendidas em 1 mL de meio completo e ajustadas para concentração de 3,5 x 

105 células/mL, após a quantificação na Câmara de Neubauer, hemocitrômetro. A 

viabilidade cellular foi determinada por exclusão do corante vital azul tripan em 0,1% 

de solução salina tamponada com fosfato.    

 

4.4.2 CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO PARA OS TESTES DE 
CITOTOXICIDADE. 

Controle negativo: a saliva artificial foi utilizada como controle negativo, pois após 

ser testada sobre a cultura de células, ela não mostrou sewr citotóxica. 

Controle positivo: foi utilizado como controle positivo, que induz citotoxicidade, a 

solução de sulfato de níquel preparada em diferentes concentrações (0,01mM, 0,1 

mM, 1 mM, 10 mM) para de terminar a quantidade de íons de níquel capaz de 

induzir citotoxicidade. (M.T. COSTA, 2007)  

 

4.4.3 VIABILIDADE CELULAR 

 

 Para o teste de viabilidade celular, foi utilizado o ensaio de MTT (3-(4,5-
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dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina). Esse método é utilizado para 

avaliação da citotoxicidade celular determinada por alterações no metabolismo 

celular, sem necessariamente ter havido inibição do crescimento das células e/ou 

morte celular. É um teste mais sensível que avalia o metabolismo energético 

mitocondrial. 

Cem microlitros da suspensão de células L929 foram plaqueados em cada um 

dos 96 poços da placa de fundo chato (Costar) e incubados por 24 horas em estufa 

umidificada contendo 5% de CO2, a 37ºC, para obtenção da monocamada de 

células. Foram adicionados 20µL (20%) dos extratos dos fios de cada amostra e 

também 20µl (20%) da saliva artificial, utilizada como controle negativo. Todos os 

extratos foram testados em duplicatas e as placas foram incubadas em estufa 

umidificada contendo 5% de CO2, a 37ºC, por 48hr. 

Para determinação da curva de citoxicidade do níquel (controle positivo), 10µL 

de diferentes concentrações de sulfato de níquel (NiSO4 , 6H2O, SIGMA) dissolvido 

em meio completo, serão testados em  duplicata (0,01 mM, 0,1 mM, 1 mM e 10 mM), 

nas mesmas condições de cultura descritas acima para o teste dos extratos.  A 

citotoxicidade foi revelada pelo ensaio colorimétrico do MTT (3-{4,5-dimetltiazol-2il}-

2,5-difenil brometo tetrazólio), conforme. 

    

4.4.4 REVELAÇÃO ATRAVÉS DO ENSAIO COLORIMÉTRICO MTT. 

 

Para o ensaio do MTT, após os períodos de incubação foram adicionados 10µl 

de solução de MTT ( 5 mg/ml de PBS uma vez) em todos os poços de células. Após 

4 horas de incubação em estufa umidificada contendo 5% de CO2, a 37 ºC, o sal 

MTT foi convertido em cristais de formazan, assim, 100µl de solução de dodecil 

sulfato de sódio (SDS) 10% em ácido clorídrico (HCL) 0,01 N foram adicionados em 

todos os poços para dissolver os cristais e as células e a placa foi novamente 

incubada por 18 horas, a 35ºC, para posterior leitura da densidade ópica (D.O.). A D. 

O. foi mensurada em um leitor de microplacas (Thermo Labsystems) com filtro de 

560 nm, tendo como leitura branca uma coluna de poços sem células, contendo 

meio de cultura (100µL). Os resultados foram expressos em densidade óptica (D.O.).       
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Para comparação dos tratamentos foi utilizado um controle de células onde as 

células foram cultivadas apenas em meio de cultura completo, cuja D.O. 

corresponde a 100% da atividade metabólica.   

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

 A média e o desvio padrão das medidas para Aço, NiTi e Termo das marcas 

Morelli, Orthometric, Gac e Abzil foram obtidas. A interação entre o material e as 

marcas foi avaliada pelo teste ANOVA Two Way, post hoc Tukey. A diferença entre 

os tempos foi avaliada pelo teste-t para amostras pareadas. Foram considerados 

significativos valores de p < 0,05. A análise estatística dos dados foi realizada 

utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences, versão 20 (SPSS, 

Chicago, IL). Foi utilizado os mesmos testes estatístico tanto para a EAA quanto 

para o MTT.  
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5 RESULTADOS  

	  

5.1	   ANÁLISE DA QUANTIFICAÇÃO DOS ÍONS DE NÍQUEL 
LIBERADOS PELOS FIOS NA SALIVA ARTIFICIAL POR 
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCÃO ATÔMICA (EAA). 

 

Tempo : 30 dias. 

 Após 30 dias dos fios em saliva artificial, a coleta  dos 500 µL de saliva foi 

realizada, 200 µL foram destinados para o ensaio colorimétrico do MTT e 300 µL 

foram destinados para análise por EAA para verificar a presença e quantificação dos 

íons de níquel liberados nesse período.  

  A quantificação dos íons de níquel liberados em cada amostra de saliva, após 

à leitura realizada pelo espectrofotômetro, foi analisada estatisticamente. 

 E estão apresentados a seguir na forma de tabela. 

 

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão das medidas obtidas para concentração de níquel 

em µg/ml ,Aço, NiTi e NiTI Termo das marcas Morelli, Orthometric, GAC e Abzil 

(30dias). 

 
 Morelli Orthometric Gac Abzil p* 

 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺  

Aço 2,60x10-2±1,50x10-2 2,03x10-2±0,95x10-2 2,17x10-2±0,42x10-2 4,73x10-2± 1,00x10-2 0,246 

NiTi 2,53x10-2±1,95x10-2 1,83x10-2±0,15x10-2 3,30x10-2±1,56x10-2 2,50x10-2 ± 0,92x10-2  
Termo 2,13x10-2±0,75x10-2 2,00x10-2±0,28x10-2 3,75x10-2±1,91x10-2 3,00x10-2 ± 0,85x10-2  

     𝑋: media. S: desvio padrão. * Teste-t para amostras pareadas. 
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Observamos que houve detecção da liberação dos íons de níquel na saliva 

artificial no périodo decorrende à 30 dias. Entretanto, após os testes estatísticos 

aplicados, para esse tempo, não houve diferenças estatísticas significantes entre as 

marcas ( Morelli, Orthometric, GAC, Abzil) e nem entre os tipos de ligas (Aço, NiTi e 

Termo), considerando p < 0,05. 

 

Tempo de 60 dias: 

Decorrido o tempo de 60 dias 300µl do extrato coletado foi destinado ao teste 

de EAA  para verificar a presença e quantificação dos íons de níquel liberados nesse 

período.  

 Novamente, após a leitura do Espectrofotômetro, a quantificação dos íons de 

níquel liberados em cada amostra de saliva para 60 dias, foi analisada 

estatisticamente. 

   Os resultados estão apresentados a seguir em forma de tabela. 

Tabela 2 - Média e desvio padrão das medidas obtidas para concentração de níquel 

em µg/ml para Aço, NiTi e NiTi Termo das marcas Morelli, Orthometric,a Gac e Abzil 

(60 dias) 
 Morelli Orthometric Gac Abzil p* 

 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺  

Aço 10,57x10-2±1,76x10-2 7,87x10-2±0,12x10-2 8,60x10-2±0,20x10-2 9,60x10-2± 0,30x10-2 0,000 

NiTi 24,20x10-2±5,37x10-2 8,57x10-2±0,25x10-2 15,17x10-2±1,12x10-2 9,80x10-2 ± 0,69x10-2  
Termo 12,30x10-2±1,78x10-2 8,30x10-2±0,50x10-2 9,07x10-2±0,21x10-2 11,0x10-2 ± 2,51x10-2  

    𝑋: media. S: desvio padrão. * Teste-t para amostras pareadas. 

 

 Houve diferença significativa entre as diferentes marcas e os diferentes 

materiais (p = 0,000 ou p < 0,05) em relação a quantidade de níquel liberado. Entre 

as marcas, observou-se que Morelli apresentou diferença significativa entre as 

marcas Orthometric, Gac e Abzil (p = 0,000 ou p < 0,05). A marca Orthometric 

apresentou diferença significativa da marca Gac (p = 0,029 ou p < 0,05). 
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Resultado da comparação entre os tempos 30 e 60 dias  na tabela 3. 

Tabela 3 – Média e desvio padrão das medidas obtidas da concentração de níquel em 

30 dias e 60 dias em µg/ml para as marcas Morelli, Orthometric, Gac e Abzil nos 

materiais Aço, NiTi e Termo. 

  Tempo 

  30 dias 60 dias p* 

  𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺  

Morelli Aço 2,60x10-2±1,50x10-2 10,57x10-2±1,76x10-2 0,049 

 NiTi 2,53x10-2±1,95x10-2 24,20x10-2±5,37x10-2 0,018 

 Termo 2,13x10-2±0,75x10-2 12,30x10-2±1,78x10-2 0,005 

Orthometric Aço 2,03x10-2±0,95x10-2 7,87x10-2±0,12x10-2 0,011 

 NiTi 1,83x10-2±0,15x10-2 8,57x10-2±0,25x10-2 0,001 

 Termo 2,00x10-2±0,28x10-2 8,30x10-2±0,50x10-2 0,004 

Gac Aço 2,17x10-2±0,42x10-2 8,60x10-2±0,20x10-2 0,003 

 NiTi 3,30x10-2±1,56x10-2 15,17x10-2±1,12x10-2 0,003 

 Termo 3,75x10-2±1,91x10-2 9,07x10-2±0,21x10-2 0,042 

Abzil Aço 4,73x10-2± 1,00x10-2 9,60x10-2± 0,30x10-2 0,019 

 NiTi 2,50x10-2 ± 0,92x10-2 9,80x10-2 ± 0,69x10-2 0,007 

 Termo 3,00x10-2 ± 0,85x10-2 11,0x10-2 ± 2,51x10-2 0,037 

            𝑋: media. S: desvio padrão. * Teste-t para amostras pareadas. 

 

 Houve diferença estatisticamente significante entre os tempos de 30 e 60 dias 

para todas as marcas e todas as ligas uma vez que o valor p < 0,05 paratodos os 

resultados. 
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5. 2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)  

 ESPECTROMETRIA DE DISPERSÃO DE ENERGIA (EDE) 
 

Com o objetivo de avaliar qualitativamente a superfície dos fios antes e depois 

de serem imersos em saliva artificial no período de 30 e 60 dias, foi realizado a 

Microscopia Eletrônica de Varredura. As imagens foram captadas em dois 

aumentos: 300 vezes e 2000 vezes.  

 As superfícies examinadas dos fios de aço, NiTi e NiTi termoativado antes da 

imersão em saliva apresentavam irregularidades e ranhuras possivelmente 

derivados do próprio processo de fabricação. As superfícies dos fios imersos em 

saliva artificial após 30 e 60 dias nas amostras analisadas, apresentaram as 

mesmas áreas de irregularidades e ranhuras se comparadas com o controle, 

sugerindo defeitos de fabricação, não podendo-se afirmar sobre áreas de corrosão 

nos espécimes analisados (Fig.1, Fig.2, Fig.3 e Fig. 4). As setas azuís indicam 

presença de material orgânico e as setas vermelhas exemplificam as irregularidades 

e ranhuras nas imagens.  
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Figura 
1 : imagens do MEV com aumento de 2000 vezes das amostras da marca Morelli das 
ligas aço, NiTi e NiTi Termo em comparação ao control. 
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Figura 2 : imagens do MEV com aumento de 2000 vezes das amostras da 
marca Orthometric das ligas aço, NiTi e NiTi Termo em comparação ao 
controle. 
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Figura 3 : imagens do MEV com aumento de 2000 vezes das amostras da 
marca GAC das ligas aço, NiTi e NiTi Termo em comparação ao controle. 
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Figura 4 : imagens do MEV com aumento de 2000 vezes das amostras da 
marca Abzil das ligas aço, NiTi e NiTi Termo em comparação ao controle. 

E para fazer a análise composicional para identificacão dos elementos 

presentes na amostra de fios, foi realizado a espectrometria de dispersão de energia 

(EDE). Primeiramente o contole de cada  liga e marca foi analisado e em seguida as 

amostras dos tempos de 30 e 60 dias. 

 Nos fios de aço da Morelli foram verificados picos de Fe, Cr e Ni. A  

porcentagem da composição dos elementos na superfície dos fios foi semelhante 

para o controle, o fio de 30 dias e 60 dias.   

Tabela 4: fio aço controle Morelli composição de superfície em porcentagem. 
Elemento 
  

Peso% 
 

Peso% 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Fórmula 
 

Composição % 
 

  Cr   18.70 +/- 0.18   19.89 +/- 0.19      Cr   18.70 
  Fe   72.91 +/- 0.46   72.20 +/- 0.45      Fe   72.91 
  Ni     8.40 +/- 0.21     7.91 +/- 0.20      Ni     8.40 
Total 100.00  100.00   100.00 
 

Para os fios de NiTi da Morelli foram verificados picos de Ti e Ni. O controle 

apresentou 43,58% de Ti e 56,42% de Ni. O fio de NiTi Morelli com 30 dias 

apresentou em sua superfície Ti 44,35% e Ni 55,65%. Na amostra do mesmo fio de 
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60 dias os valores encontrados foram Ti 43,95% e Ni 56,05%. Esses valores 

mostram picos que se assemelham. 

Os valores verificados para Morelli saliva NiTi termoativado foram: controle Ti 

44,75% e Ni 55,27%, saliva 30 dias 44,35% de Ti e 55,65% de Ni. 

A marca Orthometric para o fio de aço verificou-se picos de Fe 71,63%, Cr 

19,81%, Ni 8,56% no controle; no tempo 30 dias verificou-se Fe 72,09%, Cr 19,34%, 

Ni 8,6%; no tempo de 60 dias verificou-se Fe 71,64%, Cr 19,99%, Ni 8,37. 

Os resultados das demais amostras estão apresentados pelas tabelas que se 

seguem demosntrando os componentes encontrados na superfície de cada fio, 

controle, 30 dias e 60 dias. 

Resultados EDE Orthometric NiTi tabelas 5,6 e7. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5: Orthometric NiTi controle 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.31 +/- 0.23   49.38 +/- 0.25      Ti   44.31 
  Ni   55.69 +/- 0.50   50.62 +/- 0.46      Ni   55.69 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 6: Orthometric NiTi saliva 30 dias 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.05 +/- 0.24   49.11 +/- 0.26      Ti   44.05 
  Ni   55.95 +/- 0.54   50.89 +/- 0.49      Ni   55.95 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 7: Orthometric NiTi saliva 60 dias 
Elemento 
 

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes% 
 

  Ti K   44.04 +/- 0.24   49.10 +/- 0.26      Ti   44.04 
  Ni K   55.96 +/- 0.54   50.90 +/- 0.49      Ni   55.96 
Total  100.00  100.00    100.00 
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Termoativado (termo) expressos em porcentagem nas tabelas 8,9 e 10. 

 

Tabela 8: Orthometric termo controle 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.11 +/- 0.23   49.17 +/- 0.25      Ti   44.11 
  Ni   55.89 +/- 0.50   50.83 +/- 0.45      Ni   55.89 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 9: Orthometric termo saliva 30 dias 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.31 +/- 0.24   49.37 +/- 0.26      Ti   44.31 
  Ni   55.69 +/- 0.54   50.63 +/- 0.49      Ni   55.69 
Total 100.00  100.00   100.00 
Tabela 10: Orthometric termo saliva 60 dias 
Elemento 
   

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti K   44.22 +/- 0.24   49.28 +/- 0.26      Ti   44.22 
  Ni K   55.78 +/- 0.54   50.72 +/- 0.49      Ni   55.78 
Total  100.00  100.00    100.00 

 
 

 
Resultados da EDE da marca GAC aço expressa pelas tabelas 11,12,13. 

 

 
 
  

Tabela 11:GAC aço controle 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componente % 
 

  Cr   18.29 +/- 0.16   19.46 +/- 0.17      Cr   18.29 
  Fe   73.40 +/- 0.32   72.71 +/- 0.31      Fe   73.40 
  Ni     8.31 +/- 0.19     7.83 +/- 0.18      Ni     8.31 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 12: GAC aço saliva 30 dias 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componente % 
 

  Cr   17.27 +/- 0.18   18.39 +/- 0.19      Cr   17.27 
  Fe   74.60 +/- 0.47   73.95 +/- 0.46      Fe   74.60 
  Ni     8.13 +/- 0.37     7.67 +/- 0.35      Ni     8.13 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 13: GAC aço saliva 60 dias 
Element 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componente % 
 

  Cr K   18.22 +/- 0.18   19.39 +/- 0.19      Cr   18.22 
  Fe K   73.86 +/- 0.46   73.16 +/- 0.45      Fe   73.86 
  Ni K     7.91 +/- 0.36     7.46 +/- 0.34      Ni     7.91 
Total 100.00  100.00   100.00 
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Resultados de EDE para os fios GAC NiTi expressos nas tabelas 14,15 e 16. 

 

 
Resultados da EDE para os fios GAC NiTi Termoativado (termo) nas tabelas 

17,18 e 19 

Tabela 14: GAC NiTi controle 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso% 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.08 +/- 0.23   49.14 +/- 0.25      Ti   44.08 
  Ni   55.92 +/- 0.50   50.86 +/- 0.45      Ni   55.92 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 15: GAC NiTi saliva 30 dias 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   43.55 +/- 0.24   48.60 +/- 0.26      Ti   43.55 
  Ni   56.45 +/- 0.54   51.40 +/- 0.49      Ni   56.45 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 16: GAC NiTi saliva 60 dias 
Elemento 
   

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti K   44.05 +/- 0.24   49.10 +/- 0.26      Ti   44.05 
  Ni K   55.95 +/- 0.54   50.90 +/- 0.49      Ni   55.95 
Total  100.00  100.00    100.00 
	  

Tabela 17: GAC termo controle 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.40 +/- 0.22   49.47 +/- 0.25      Ti   44.40 
  Ni   55.60 +/- 0.49   50.53 +/- 0.45      Ni   55.60 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 18: GAC termo saliva 30 dias 
Elemento 
  

Peso% 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   43.84 +/- 0.24   48.89 +/- 0.27      Ti   43.84 
  Ni   56.16 +/- 0.56   51.11 +/- 0.51      Ni   56.16 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 19: GAC termo saliva 60 dias 
Elemento 
   

Peso % 
 

Peso% 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti K   44.49 +/- 0.24   49.56 +/- 0.26      Ti   44.49 
  Ni K   55.51 +/- 0.53   50.44 +/- 0.48      Ni   55.51 
Total  100.00  100.00    100.00 
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Resultado da EDE para os fios da marca Abzil aço nas tabelas 20,21 e 22. 

 

 

Resultados da EDE para fio Abzil NiTi nas tabelas 23,24,25. 

	  

	  

Tabela 20: Abzil aço controle 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Cr   19.86 +/- 0.16   21.11 +/- 0.18      Cr   19.86 
  Fe   71.66 +/- 0.41   70.91 +/- 0.41      Fe   71.66 
  Ni     8.48 +/- 0.33     7.99 +/- 0.31      Ni     8.48 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 21: Abzil aço saliva 30 dias 
Elemento 
  

Peso% 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Cr   19.56 +/- 0.18   20.79 +/- 0.20      Cr   19.56 
  Fe   71.91 +/- 0.46   71.17 +/- 0.46      Fe   71.91 
  Ni     8.53 +/- 0.21     8.03 +/- 0.20      Ni     8.53 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 22: Abzil aço saliva 60 dias 
Elemento 
   

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes% 
 

  Cr K   19.87 +/- 0.18   21.11 +/- 0.19      Cr   19.87 
  Fe K   71.96 +/- 0.45   71.20 +/- 0.44      Fe   71.96 
  Ni K     8.17 +/- 0.36     7.69 +/- 0.34      Ni     8.17 
Total  100.00  100.00    100.00 
	  

Tabela 23: Abzil NiTi controle 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.11 +/- 0.22   49.17 +/- 0.25      Ti   44.11 
  Ni   55.89 +/- 0.48   50.83 +/- 0.44      Ni   55.89 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 24: Abzil NiTi saliva 30 dias 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.35 +/- 0.25   49.42 +/- 0.28      Ti   44.35 
  Ni   55.65 +/- 0.58   50.58 +/- 0.53      Ni   55.65 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 25: Abzil NiTi saliva 60 dias 
Elemento 
   

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti K   44.04 +/- 0.24   49.10 +/- 0.27      Ti   44.04 
  Ni K   55.96 +/- 0.54   50.90 +/- 0.49      Ni   55.96 
Total  100.00  100.00    100.00 
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Resultados da EDE Abzil NiTi Termoativado (termo) nas tabelas 26,27 e 28. 

	  

 Em geral, todas as amostras avaliadas por espectrometria de energia 

dispersiva (EDE) das quatro marcas Morelli, Orthometric, GAC e Abzil mostraram 

resultados esperados para os componentes que encontravam na superfície dos fios. 

Assim como nos três tipos de ligas aço, NiTi e NiTi Termoativado obtivemos 

semelhanças nos resultados diante dos controles e dos tempos de 30 e 60 dias. 

 

5-3 ENSAIO DE CITOTOXICIDADE  

 

ENSAIO COLORIMÉTRICO PELO MTT. 

 

 Para avaliação dos efeitos citotóxicos dos produtos da corrosão das amostras 

de fios em saliva artificial  das marcas Morelli, Orthometric, GAC e Abzil das ligas de 

aço, NiTi superelástico (NiTi) e NiTi Termoativado (termo) foi realizado o ensaio 

colorimétrico do MTT. Esse ensaio como já foi dito, baseia-se na conversão do sal 

amarelo de (3-{4,5-dimetiltiazol-2i}-2,5-difenil brometo tetrazólico) em um preciptado 

Tabela 26: Abzil termo controle 
Elemento 
  

Peso% 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.61 +/- 0.22   49.68 +/- 0.25      Ti   44.61 
  Ni   55.39 +/- 0.48   50.32 +/- 0.44      Ni   55.39 
Total  100.00  100.00    100.00 
Tabela 27: Abzil termo saliva 30 dias 
Elemento 
  

Peso % 
 

Peso % 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti   44.22 +/- 0.24   49.29 +/- 0.27      Ti   44.22 
  Ni   55.78 +/- 0.55   50.71 +/- 0.50      Ni   55.78 
Total 100.00  100.00   100.00 
Tabela 28: Abzil termo saliva 60 dias 
Elemento 
   

Peso% 
 

Peso% 
  Error 

Atom % 
 

Atom % 
  Error 

Formula 
 

Componentes % 
 

  Ti K   45.20 +/- 0.23   50.27 +/- 0.26      Ti   45.20 
  Ni K   54.80 +/- 0.52   49.73 +/- 0.47      Ni   54.80 
Total  100.00  100.00    100.00 
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de formazan púrpura pela ação da enzima desidrogenase mitocondrial das células, 

avaliando as alterações do metabolismo celular.(HEIDI KEROSUO, 1997) Foram 

utilizados 20µl (20%) da saliva artificial de cada amostra em duplicata nos dois 

tempos de incubação 30 e 60 dias. Os controles negativo saliva artificial e positivo  

curva de sulfato de níquel. A curva de sulfato de níquel foi realizada para determinar 

a quantidade de níquel que seria citotóxica para as células L929 e foram utlizadas as 

seguintes concentrações: 0,01 mM, 0,1 mM, 1mM e mM , testadas em duplicata, nas 

mesmas condições da cultura que utilizou-se para os testes com as amostras.  

 No estudo, observou-se que  a concentração inibitória de 50% para a atividade 

celular da L929 na curva de sulfato de níquel era de 0.292 mM/L. (Figura 03) 

 

Figura 03: gráfico representativo da curva de sulfato de níquel 

 A concentração inibitória de 50%, 0,292 mM, transformada em µg/ml de 

acordo com o peso molecular do sulfato de níquel utilizado para a preparação da 

curva foi de 45,2 µg/ml. O que corresponderia dizer que o níquel das amostras 
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testadas nas culturas de células L929 precisariam estar próximas a concentração de 

45,2 µg/ml para apresentar 50% de citotoxicidade celular. 

 Foram utilizados 20 µl dos extratos em cada poço mais 100 µl de cultura o que 

equivaleria dizer que o nosso extrato acabava sendo diluído mais ou menos 6 vezes 

em cada poço da placa. 

 De acordo com as médias da concentração de níquel obtida pela 

espectrofotometria de absorção atómica ( EAA)  no tempo de 30 dias, nenhuma das 

marcas e ligas aproximou-se da concentração inibitória de 50% da curva de sulfato 

de níquel ( C. I. = 45,2 µg/ml). Mesmo a maior média da concentração de níquel no 

tempo de 30 dias, Abzil aço (4,73 . 10-2 µg/ml ou 0,0473 µg/ml), ficou muito aquém 

da concentração de níquel necessária para citotoxicidade de 50%. A densidade 

óptica (D.O.) lida após o ensaio colorimétrico do MTT na placa para as amostras de 

30 dias confirmam que as concentrações dos extratos não foram citotóxicos para as 

células L929. E a estatística  dos dados mensurados não mostram diferenças entre 

as marcas ou tipos de ligas.(Tabela 29) 

      

Tabela 29 - Média e desvio padrão das medidas obtidas para Aço, NiTi e Termo 
das marcas Morelli, Orthometric, Gac e Abzil, no teste de MTT (30 dias). 

 Morelli Orthometric Gac Abzil p* 
 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺  

Aço 1,248 ± 0,777 1,560 ± 0,061 1,479 ± 0,040 1,442 ± 0,051 0,557 
NiTi 1,410 ± 0,306 1,525 ± 0,066 1,410 ± 0,256 1,580 ± 0,147  
Termo 1,673 ± 0,222 1,582 ± 0,120 1,576 ± 0,090 1,552 ± 0,188  

             𝑿: media. S: desvio padrão. * ANOVA Two Way 
 

Não houve diferença significativa entre as diferentes marcas e os diferentes 

materiais (p > 0,05). 

Houve no tempo de 60 dias uma maior liberação de níquel na saliva artificial 

como pudemos observar pela química EAA na tabela 02. Entretanto mesmo as 

médias que estatisticamente foram significativas, entre as marcas e ligas como 

Morelli NiTi, cuja média da concentração de níquel na saliva artificial foi de 0,242 

µg/ml (24,20.10-2 µg/ml) também ficou muito aquém da C.I. de 50% que foi de 45,2 
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µg/ml. Dessa forma, observamos que as concentrações das marcas e tipos de ligas 

dos fios submersos em saliva não foram citotóxicos ao ponto de inibirem a atividade 

metabólica das células L929 usadas na cultura. Assim como no tempo de 30 dias, a 

estatística das médias obtidas após leitura da D.O. do ensaio de MTT para 60 dias, 

não demostraram diferenças significativas entre as marcas e os tipos de liga. 

(Tabela 30) 

 

 

 

Tabela 30 - Média e desvio padrão das medidas obtidas para Aço, NiTi e Termo 
das marcas Morelli, Orthometric, Gac e Abzil, no teste de MTT (30 dias). 

 Morelli Orthometric Gac Abzil p* 
 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺  

Aço 1,248 ± 0,777 1,560 ± 0,061 1,479 ± 0,040 1,442 ± 0,051 0,557 
NiTi 1,410 ± 0,306 1,525 ± 0,066 1,410 ± 0,256 1,580 ± 0,147  
Termo 1,673 ± 0,222 1,582 ± 0,120 1,576 ± 0,090 1,552 ± 0,188  

             𝑿: media. S: desvio padrão. * ANOVA Two Way. 
 

Não houve diferença significativa entre as diferentes marcas e os diferentes 

materiais (p > 0,05). 

Mesmo não apresentando citotoxicidade em nenhum dos dois tempos 30 e 60 

dias, foi realizado teste estatístico dos dados coletados da D.O., após o ensaio de 

MTT, para analisar se houve diferenças entre os períodos de incubação. Ao 

contrário da química EAA, a estatística para comparação dos tempos 30 e 60 dias 

no ensaio de MTT, não apresentou diferenças significativas. (Tabela 31) 
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Tabela 31 – Média e desvio padrão das medidas obtidas em 30 dias e 60 dias para as 

marcas Morelli, Orthometric, Gac e Abzil nos materiais Aço, NiTi e Termo, no ensaio 

de MTT. 

  Tempo 

  30 dias 60 dias p* 

  𝑿   ± 𝑺 𝑿   ± 𝑺  

Morelli Aço 1,248 ± 0,777 1,706 ± 0,097 0,191 

 NiTi 1,410 ± 0,306 1,448 ± 0,234 0,823 

 Termo 1,673 ± 0,222 1,657 ± 0,228 0,928 

Orthometric Aço 1,560 ± 0,061 1,649 ± 0,050 0,049 

 NiTi 1,525 ± 0,066 1,603 ± 0,205 0,467 

 Termo 1,582 ± 0,120 1,615 ± 0,188 0,555 

Gac Aço 1,479 ± 0,040 1,564 ± 0,056 0,065 

 NiTi 1,410 ± 0,256 1,592 ± 0,150 0,079 

 Termo 1,576 ± 0,090 1,616 ± 0,078 0,316 

Abzil Aço 1,442 ± 0,051 1,599 ± 0,167 0,110 

 NiTi 1,580 ± 0,147 1,585 ± 0,146 0,952 

 Termo 1,552 ± 0,188 1,447 ± 0,138 0,119 

                          𝑿: media. S: desvio padrão. * Teste-t para amostras pareadas. 
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6 DISCUSSÃO: 

  

Nesse estudo, ʺ″in vitroʺ″, foram imersos em saliva artificial, três tipos de 

ligas de fios ortodônticos (aço, NiTi superelásticos, NiTi termoativados) de quatro 

diferentes marcas comerciais (Morelli, Orthometric, GAC e Abzil), para verificar a 

liberação da quantidade de íons de níquel em dois períodos de incubação 30 e 

60 dias, simulando o tempo médio entre as consultas no consultório do 

ortodontista para as trocas desses fios. O objetivo era quantificar a liberação do 

níquel (EAA) e por esses fios imersos em saliva artificial, observar as 

características morfológicas dos fios (MEV) antes e após a imersão, realizar a 

leitura da superfície desses fios ( EDA)  para analisar seus componentes e 

verificar se a quantidade de níquel liberada por cada amostra de fio seria capaz 

de inibir atividade metabólica das células L929 através do ensaio colorimétrico 

do MTT. Assim como no trabalho de Costa et al, 2007 verificamos a 

concentração inibitória da atividade celular baseada na curva de sulfato de 

níquel realizada em quatro diferentes concentrações 10 mM, 1mM, 0,1mM e 

0,01mM. Em nosso estudo com as células L929, a concentração inibitória de 

50% da atividade celular  pela curva de sulfato de níquel foi de 45,2 µg/ml, 

enquanto que no trabalho do referido autor a dose de 50% para a citotoxicidade 

do níquel foi de 588 µg/ml. Apesar de seguirmos o mesmo protocolo do referido 

artigo, para obtermos a curva de sulfato de níquel, os valores para concentração 

inibitória de 50% foram expressivamente diferentes, podendo ser talvez 

explicado pela alíquota de células L929 usadas.(M.T. COSTA, 2007) 

 David e Lobner, 2004 estudaram fios contendo níquel em culturas de 

células murinas, ʺ″in vitroʺ″. Em seu experimento pesquisaram a citotoxicidade em 

ligas de NiTi, cobre-níquel-titânio (NiTi termoativado), titânio-molibidênio, Elgiloy 

(cromo e cobalto) e aço inoxidável. Sua metodologia se difere do presente 

trabalho, no que se diz a cultura celular, por utilizarem pequenos fragmentos de 

fios expostos diretamente na cultura ao ínves de colocarem as amostras em 

saliva artificial. Encontraram citotoxicidade principalmente nos fios de Elgiloy e 

aço inoxidável. Mesmo com metodologia diferentes, chegaram a mesma 
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conclusão de nosso estudo, mesmo os fios com maior teor de níquel em sua 

composição como o de NiTi e NiTi termoativado não apresentaram 

citotoxicidade. (DAVID, 2004) 

 O estudo de Petoumenou et al, (PETOUMENOU et al., 2009), realizado ʺ″in 

vivoʺ″ , coletou saliva de  pacientes ortodônticos em tempos diferentes  para se 

observar a quantidade de níquel liberado na saliva pela instalação dos 

dispositivos ortodônticos. Amostras de saliva foram coletadas antes do 

tratamento ortodôntico, após a colocação das bandas e braquetes, 2 semanas 

depois e antes da colocação dos fios de Ni-Ti, imediatamente após a colocação 

dos fios ortodônticos de Ni-Ti, quatro semanas após a colocação dos fios, e 8 

semanas após a colocando os fios. Eles observaram, através da espectrometria 

de massa, entre outros resultados que o paciente tinha a concentração de níquel 

aumentada na saliva após o início do tratamento ortodôntico de 56 a 78 µg/l, 

sendo que antes do início da intalação dos dispositivos ortodônticos eram de 34 

µg/l e que na fase que acrescentavam o fio ortodôntico também havia um 

aumento nessa concentração. Concluiram que o processo de liberação do níquel  

pela corrosão ocorria após a instalação de bandas, bráquetes e fios aumentando 

a concentração do níquel na saliva dos pacientes, mas o efeito desse aumento 

era estabilizado, ou seja, não era progressivo, diminuia no prazo de 10 semanas. 

Semelhantemente nosso estudo, ʺ″in vitroʺ″, em saliva artificial, mostrou que há 

realmente liberação de íons de níquel por fios ortodônticos das marcas e ligas 

estudadas. Observamos também, que a concentração do níquel aumentou no 

período de incubação maior, 60 dias. Entretanto, mesmo na maior concentração 

mensurada, no fio Morelli NiTi 60 dias, o valor encontrado de íons de níquel ficou 

muito aquém da concentração citotóxica de 50% da curva obtida de sulfato de 

níquel. Aquele trabalho realizado com pacientes ortodônticos observou o 

aumento de níquel na saliva dos pacientes de forma significativa após instalação 

dos dispositivos ortodônticos. Mas sabemos que um estudo com pacientes nos 

transporta a uma realidade diferente, pois no que tange ao processo de corrosão 

e liberação do íons de níquel na cavidade bucal, não temos só a saliva como 

solução corrosiva, mas também, os fluidos alimentares, as quedas de ph dessa 

saliva, o próprio stress do indivíduo alterando o ph da saliva, o atrito da 

mastigação, a variação de temperatura e  o biofilme bucal.(MORAIS; 
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GUIMARÃES; ELIAS, 2007) (HOUSE et al., 2008) (AMINI et al., 2013). Dessa 

forma é sabido que um trabalho ʺ″in vivoʺ″ promoverá uma liberação muito maior 

de íons de níquel na saliva em detrimento a um trabalho laboratorial. 

Na EAA constatamos a liberação de íons de níquel em todas as marcas 

de fios ortodônticos e tipos de ligas estudadas nos dois períodos de incubação 

em saliva artificial, 30 e 60 dias. Mas na MEV do espécime de cada marca de 

fio e tipo de liga analisado, não pudemos afirmar que havia áreas de corrosão 

nas amostras. Assim também na EDE das mesmas amostras não foram 

constatados picos de oxigênio para afirmarmos sobre algum processo de 

corrosão pela formação de óxidos. O trabalho de Kim et al, (KIM; JOHNSON, 

1999), estudando fios de aço inoxidável e fios de níquel-titânio de diferentes 

marcas mostraram resultados diferentes na MEV. Suas amostras porém foram 

imersas em solução de NaCl a 0,9% a temperatura ambiente e realizado 

polarização anódica potenciostática, segundo os autores essa metodologia se 

assemelharia ao processo de corrosão da saliva na cavidade bucal. Depois, as 

amostras foram verificadas em microscopia eletrônica de varredura. 

Observaram áreas de corrosão nas superfícies dos fios estudados aço 

inoxidável ("A" Company), níquel-titânio (Ormico), NiTi (FlexMedics), TMA 

(Ormico) na MEV.  

Eliades et al.,2004, testaram materiais ortodônticos e não encontraram 

liberação de íons por ligas de níquel-titânio, mas observaram níveis de níquel e 

cromo liberados por ligas de aço inoxidável. Nenhum dos materiais foi citado 

como citotóxico, provavelmente devido à baixa quantidade de íons ou pela 

forma de ligação destes. A ausência de liberação de íons pelas ligas de NiTi 

pode ser atribuída à camada de óxido de titânio (TiO2) com alta densidade, que 

se forma na superfície da liga. O nosso estudo constatou a liberação de íons 

nas amostras de fios ortodônticos estudados tanto nas ligas de aço inoxidável 

quanto nas de NiTi supereláticos e termoativados, entretanto, assim como no 

estudo citado a concentração de íons liberados na saliva artificial também não 

apresentou citotoxicidade. No tempo de 30 dias  observamos que a marca Abzil 

de aço inoxidável liberou maior quantidade de níquel 0,473 µg/ml, concordando 

com os resultados de Eliades et al. (ELIADES et al., 2004) Isso pode ser 
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explicado porque o oxido de titânio é mais estável do que o óxido de cromo, 

formado nas superfícies de aço inoxidável. (MORAIS; GUIMARÃES; ELIAS, 

2007). 

 

O presente trabalho propô-se a analisar quatro diferentes marcas de fios 

e três tipos de ligas, verificando a liberação de níquel em saliva artificial nos 

tempos de 30 e 60 dias de incubação, testando a possível citotocixidade do 

níquel em cultura de células L929. O níquel é um metal potencialmente 

alegénico, por isso a preocupação da comunidade científica ortodôntica em 

estudar os dispositivos utlizados na Ortodontia.  (CALNAN; WELLS, 1956) 

(KOLOKITHA; KAKLAMANOS; PAPADOPOULOS, 2008) (FORS et al., 2012). 

Procuramos avaliar fios ortodônticos das ligas mais utilizadas na mecânica 

ortodôntica, de quatro diferentes marcas, para verificar se haveria diferença na 

liberação de níquel. Mais estudos podem ser realizados alterando as marcas 

usadas, incluindo outras ligas ou com metodologias diferentes. 
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6 Conclusão: 

	  

Baseado nos resultados que: 

. O processo de corrosão ocorreu liberando íons de níquel em todas as amostras de 

fios imersas em saliva artificial no período de 30 dias e 60 dias, sendo que houve 

uma  liberação maior no tempo de 60 dias, o que pode ser comprovado através da 

EAA. 

. Na microscopia eletrônica de varredura (MEV) não foi observado diferenças 

morfológicas das amostras analisadas entre controle, fio com 30 dias de imersão em 

saliva artificial e 60 dias. Na espectroscopia de dispersão de energia (EDE) não foi 

observadas diferenças composicional de superfície significativas entre controle, 30 

dias e 60 dias de imersão. 

. O ensaio colorimétrico do MTT não mostrou citotoxicidade quando as culturas 

foram expostas aos extratos de 30 e 60 dias. O maior valor da concentração de 

níquel liberada foi Morelli NiTi 60 dias liberando 0,242 µg/ml de níquel, mas ficou 

muito aquém da C.I. 50% de 45,2 µg/ml.  
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