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Resumo 

 

A avaliação da citotoxicidade dos materiais odontológicos é de grande importância na 

Odontologia. O Formocresol, que contém formaldeído na sua composição é um medicamento 

utilizado há muitos anos para desinfecção do canal radicular por sua capacidade 

antimicrobiana, no entanto pesquisas a respeito da toxicidade destes medicamentos ainda são 

necessárias. Este tem sido questionado sobre seus possíveis efeitos citotóxicos nos tecidos 

conectivos, e à distribuição sistêmica após pulpotomias, bem como o possível potencial 

mutagênico e carcinogênico do formocresol. A escolha deste modelo se deve ao seu 

desenvolvimento externo e embrião transparente, sua grande capacidade de absorver 

moléculas presentes no meio e utilização na avaliação do efeito de tratamentos 

farmacológicos e screening de substâncias com potencial efeito teratogênico. Objetivo Geral: 

Caracterizar os potenciais efeitos embriotóxicos, teratogênicos, apoptóticos e 

comportamentais sobre o funcionamento cardiovascular e neuromuscular da exposição 

sistêmica ao formocresol durante o desenvolvimento inicial. Metodologia: Serão utilizados 

embriões de Zebrafish, oriundos de acasalamentos prévios no Laboratório de Biologia e 

Desenvolvimento do Sistema Nervoso da PUCRS. Os aquários receberão água filtrada por 

osmose reversa, livre de bactérias e fungos sendo monitorada a temperatura e o pH. Os peixes 

serão submetidos a um ciclo claro/escuro e receberão dieta balanceada. Os animais serão 

mantidos separados por uma divisória transparente durante o período escuro e ao início do 

período claro estarão livres para acasalar. Os óvulos fecundados serão separados e utilizados 

no decorrer do experimento. Os embriões serão mantidos em placas de 96 poços até 72 hpf. 

Será realizado um teste piloto no qual serão observadas malformações gerais e taxas de 

mortalidade. Com esses resultados escolheremos o tempo no qual os embriões serão tratados 
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nas diferentes doses de formocresol: 0.5mg, 0.05mg, 0.005mg. Após o teste piloto 

formaremos 7 grupos, sendo 1 controle, 3 grupos que receberão três diferentes concentrações 

de formocresol diluído 1:5 e 3 grupos que receberão três diferentes concentrações de 

formocresol de Buckley onde serão analisados os possíveis efeitos embriotóxicos e 

teratogênicos, além de seus efeitos na ontogênese do sistema cardiovascular e na capacidade 

locomotora dos animais. Resultados alcançados: Projeto ainda em desenvolvimento.  


