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RESUMO
Introdução: O gel de Papacárie® é um produto nacional que contém na sua formulação a papaína, uma 
proteinase da família das cisteínas, que permite a remoção químico-mecânica da cárie de forma prática, 
indolor e seletiva, agindo apenas sobre as fibrilas colágenas desestruturadas do tecido cariado. Apesar dis-
so, pouco se sabe sobre a citotoxicidade do gel sobre células da polpa dentária, principalmente em casos de 
cáries muito profundas, onde poderia ocorrer de forma involuntária o contato indireto ou direto. Métodos: 
Dessa forma, decidiu-se analisar in vitro a citotoxicidade do gel de Papacárie® utilizando-se células da 
linhagem celular FP5, provenientes de uma polpa dental humana. Simulando o contato direto, o gel foi 
depositado em lamínulas de vidro e aplicado sobre culturas confluentes. Para simular o contato indireto, 
essas células cultivadas foram submetidas à ação do meio de cultura DME previamente condicionado por 
esse gel. Todos os experimentos foram realizados em triplicata, e os resultados comparados a um grupo-
controle, onde as células não entraram em contato com a droga. A contagem e a análise de viabilidade 
celular foram realizadas 50 segundos e 24 horas após o contato das células com o produto. Resultados: 
O gel de Papacárie® mostrou ser citotóxico quando em contato direto por 50 segundos, apresentando 
porcentagem de viabilidade celular menor que a do grupo-controle. Conclusão: Baseando-se nas condições 
experimentais deste estudo, concluiu-se que o gel de Papacárie é um produto biocompatível.
DESCRITORES: Papaína, toxicidade - Técnicas de cultura de células - Fibroblastos

ABSTRACT

Introduction: Papain, the main component of Papacárie®, is a proteinase from the cysteine family that 
allows the chemomechanical removal of carious lesions without pain and in a more selective way than 
conventional means of demineralized dentinal removal, based on high speed burs. Little is known about 
the cytotoxic effects of Papacárie on pulp cells, mainly in deep cavities where an involuntary and direct 
or indirect contact with these cells could occur. Methods: Thus, we decided to analyze in vitro the cytoto-
xity of Papacárie using human pulp fibroblasts (FP5 cell line). Simulating the direct contact, the gel was 
applied on round glass coverslips and left in contact with confluent cultures. To simulate the indirect 
contact, cells were submitted to culture medium previously conditioned by the gel. All the experiments 
were conducted in triplicate, and the results compared with the controls groups using ANOVA the test. 
The cell viability percentages were obtained 50 seconds and 24 hours after the cell contact with Papacárie. 
Results: The results showed that direct contact with the gel for 50 seconds presenting lower cell viability 
percentages than those of control cells. Conclusion: Based on the experimental conditions of this study, 
it was concluded that the Papacárie gel is a biocompatible product. 
DESCRIPTORS: Papain, toxicity - Cell culture techniques - Fibroblasts  
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INTRODUÇÃO
Um dos primeiros produtos descritos na literatura 

que utilizou o mecanismo químico-mecânico de remo-
ção de cárie foi o Caridex® (Watson & Kidd14, 1986) 
que agia seletivamente sobre o colágeno desestrutura-
do da dentina cariada, diminuindo a necessidade do uso 
de instrumentos rotatórios. Todavia, o elevado custo e 
a dificuldade de manipulação tornaram seu uso pouco 
viável clinicamente (Ericson et al.6, 1999; Beeley et al.2, 
2000; Maragakis et al.10, 2001).  

Em 1990, a Medi Team lançou no mercado o Cari-
solv® que, apesar de apresentar maior afinidade ao te-
cido cariado em relação ao Caridex®, era difícil de ser 
removido da dentina sadia circunvizinha (Kronman et 
al.9, 1977; Dale e Bornstein4, 2000). Outro fator que im-
possibilitou a popularização do seu uso clínico foi o ele-
vado custo, principalmente pela necessidade de impor-
tação do produto (Maragakis et al.10, 2001; Nadanovsky 
et al.11, 2001).

Pesquisadores brasileiros, no intuito de tornar a re-
moção químico-mecânica da cárie mais eficiente e aces-
sível, desenvolveram o gel de Papacárie® (Fórmula & 
Ação, São Paulo, BR). Esse produto se propõe a apre-
sentar a maioria das propriedades almejadas por seus 
antecessores, aliado ao baixo custo e à alta seletividade 
(Silva et al.13, 2003). 

A base da composição do gel de Papacárie® é a pa-
paína, uma proteinase da família das cisteínas, que além 
de apresentar atividade proteolítica, tem ação bacterios-
tática, bactericida e antiinflamatória. Essa enzima age 
apenas sobre as fibrilas colágenas parcialmente degra-
dadas do processo carioso, não agindo sobre a dentina 
sadia. Outros componentes de importância nesse gel 
são o azul de toluidina, que evidencia o tecido cariado, 
e a cloramina T que complementa a ação bactericida e 
desinfetante.                                           

Apesar do excelente potencial clínico do produto, 
pouco se sabe sobre os possíveis efeitos nocivos do gel 
de Papacárie® quando em contato com a polpa dentária. 
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar in vitro 
a citotoxicidade do gel quando em contato direto ou in-
direto com células cultivadas de polpa dental humana. 

MATERIAL E MÉTODOS
Para o estudo, foi utilizada a linhagem celular FP5, 

proveniente de polpa dentária de um terceiro molar hu-
mano, que foi estabelecida no Laboratório de Cultivo 

Celular do Departamento de Dentística da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo (Cavalcanti 
et al.3, 2005). Todos os experimentos foram realizados 
após aprovação do Comitê de Ética desta Unidade (Pa-
recer no 51/04).

Cultivo celular
As células foram cultivadas em meio de cultura DME 

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Médium – Sigma Chemi-
cal Co., St Louis, EUA), suplementado com 10% de soro 
fetal bovino (Cultilab, Campinas, BR) e 1% de solução 
antibiótica-antimicótica (Sigma). Os frascos foram man-
tidos em estufa a 37o C, contendo atmosfera úmida e 
5% de CO2. O crescimento celular foi monitorado dia-
riamente em microscópio de fase invertido, e o meio de 
cultura trocado a cada 2 ou 3 dias, de acordo com o 
metabolismo celular (Freshney7, 2000). Culturas con-
fluentes em placas de Petri de 60mm de diâmetro foram 
utilizadas para os experimentos de citotoxicidade.

Substância Papacárie® 
O papacárie foi aplicado diretamente às culturas na 

forma de gel sobre lamínulas de vidro (De Azevedo et 
al.5, 2003) ou indiretamente através do uso do meio de 
cultura condicionado pelo gel (Cavalcanti et al.3, 2005). 
Para o condicionamento do meio foi colocado em um 
tubo de ensaio 0,2g do gel para cada 1mL de meio de 
cultivo utilizado (Annual Book of  ASTM standards1, 
1992). Após 50 segundos de condicionamento, esse 
meio foi aplicado sobre as culturas confluentes. O meio 
condicionado recebeu as substâncias liberadas pelo gel 
no tempo experimental de 50 segundos que é aquele su-
gerido pelo fabricante para a sua utilização in vivo.

Grupos experimentais
Grupo I (Controle): Culturas que receberam as la-

mínulas de vidro sem o gel ou apenas o meio de cultura 
fresco.

Grupo II (Papacárie®): Culturas que receberam la-
mínulas de vidro contendo o gel de Papacárie (contato 
direto) ou meio de cultura condicionado por essa subs-
tância (contato indireto).

Os tempos experimentais foram de 50 segundos e 
24 horas. A cada tempo experimental, 3 placas de Petri 
de cada grupo tiveram as células viáveis contadas em 
câmara de Neubauer pela exclusão de células mortas co-
radas pelo azul de Trypan. A porcentagem de viabilidade 
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celular foi obtida matematicamente, e número de célu-
las viáveis foi dividido pelo número de células total, e 
multiplicado por 100 (Freshney7, 2000; Guillen-Burgos 
et al.8, 2004). 

Análise estatística
As porcentagens de viabilidade celular em triplicada 

foram comparadas estatisticamente pelo método ANO-
VA complementado pelo teste de Tukey. O nível de sig-
nificância adotado foi de 5 % (p ≤ 0,05).

RESULTADOS
Os resultados de viabilidade obtidos estão expressos 

nos gráficos das Figuras 1 e 2. 
Na Figura 1 observamos a viabilidade celular das 

culturas que entraram em contato direto com o gel de 
Papacárie. O Grupo I (controle) que recebeu a lamínula 
sem o gel mostrou viabilidade de células de 94,4 ± 2,7% 
após 50 segundos de contato e 91,1 ± 3,8 % após 24 
horas. O Grupo II, que recebeu lamínulas contendo o 
gel de Papacárie, apresentou em 50 segundos viabilidade 
celular de 84,1 ± 3,6%, enquanto que em 24 horas essa 
viabilidade foi de 89 ± 3,4%.  A análise comparativa des-
ses dados mostrou que a viabilidade das culturas tratadas 
com o gel diretamente por 50 segundos foi significan-
temente menor que as dos controles no mesmo tempo 
experimental.

DISCUSSÃO
Os primeiros métodos de remoção químico-mecâ-

nica da cárie foram apresentados há quase três décadas 
por Watson e Kidd14 (1986), porém, ainda não havia sido 
desenvolvida uma alternativa não invasiva que fosse efi-
ciente e ao mesmo tempo acessível à população mais 
carente (Maragakis et al.10, 2001). 

O gel de Papacárie® (Fórmula & Ação, São Paulo, 
BR) se propõe a apresentar todas as características al-
mejadas por seus antecessores, aliado à alta seletivida-
de e à possibilidade de eliminação da prévia anestesia 
local. Além disso, o baixo custo do gel possibilita sua 
utilização em localidades mais afastadas do país, onde 
há prevalência de alto índice de cáries, baixa renda per 
capita e a dificuldade de acesso ao tratamento dentário 
convencional (Silva et al.13, 2003). 

Quando um novo produto é desenvolvido, a reali-
zação de testes laboratoriais demonstrando a não toxi-
cidade do material é imprescindível. Apesar do gel de 
Papacárie® ser extremamente seletivo à dentina deses-
truturada do tecido cariado, ele poderia ser citotóxico 
durante curetagens em cavidades muito profundas atra-
vés do contato direto ou indireto com o tecido pulpar.

Cultivo celular é um teste de citotoxicidade bastante 
utilizado (Annual Book of  ASTM standards1, 1992; De 
Azevedo et al.5, 2003; Cavalcanti et al.3, 2005) simulando 
in vitro os processos que ocorrem in vivo. Apesar de as 
células cultivadas não sofrerem as mesmas influências 
fisiológicas que sofrem as células na cavidade pulpar 
intacta, é um teste muito confiável. Dados muito im-

Figura 1.  Porcentagem de viabilidade celular após contato 
direto ao gel de Papacárie®: Células FP5 em con-
tato direto ao gel de Papacárie® (GII) mostraram 
porcentagem de viabilidade celular significante-
mente menor que o controle** (GI) (p<0,01), no 
mesmo tempo experimental (50s).

Figura 2.  Porcentagem de viabilidade celular após contato 
indireto ao gel de Papacárie®: Não houve diferen-
ça estatisticamente significante na porcentagem 
de viabilidade celular entre os grupos que tiveram 
contato indireto ao gel de Papacárie® (GII) e o 
grupos-controles (GI), nos diferentes tempos 
experimentais.
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portantes podem ser obtidos destes experimentos, tais 
como os primeiros dados de resposta celular específica 
a determinados produtos (Schmalz12, 1994). 

Estes experimentos mostraram citotoxicidade do 
gel de Papacárie® em células cultivadas de polpa den-
tária humana no contato direto por 50 segundos, que é 
o tempo de ação sugerido pelo fabricante. No entanto, 
após 24 horas de contato, essa citotoxicidade não foi 
mais observada.

Uma explicação para a citotoxicidade encontrada se-
ria a presença de um componente isolado do gel, que 
seria agressivo às células cultivadas apenas no contato 
inicial, quando o produto estaria mais ativo. Mesmo as-
sim, quando ocorre o contato acidental do gel com o 
tecido pulpar, o dano provavelmente não seria grave, 
uma vez, que em cultura, a ação do gel não é removida e 
essa citotoxicidade desaparece em 24 horas. In vivo, com 
a presença do sistema de drenagem linfático da polpa, 
os efeitos citotóxicos do gel em 50 segundos serão mais 
ainda diluídos do que os observados in vitro.

No contato indireto das células cultivadas com o gel 

de Papacárie® não houve diminuição das porcentagens 
de viabilidade celular, sendo similares às apresentadas 
pelo grupo-controle, independentemente do tempo ex-
perimental. Isso leva a crer que esse gel não seja capaz 
de liberar para o tecido pulpar substâncias citotóxicas, 
como observado em experimentos utilizando-se capea-
dores diretos (Cavalcanti et al.3, 2005).

CONCLUSÕES
Assim, baseados nos resultados in vitro pode-se con-

cluir que o contato direto e imediato (50 segundos) 
do gel de Papacárie® com células cultivadas de polpa 
dentária humana é citotóxico. No entanto, esse gel não 
libera substâncias citotóxicas para o meio líquido e a 
citotoxicidade direta não perdura após 24 horas. Dessa 
forma, o Papacárie® pode ser considerado um produto 
biocompatível.
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