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RESUMO 

 

 

No presente estudo, a proposta foi avaliar a ação antimicrobiana sobre o 

biofilme de Candida albicans (SC 5314) e determinar a mínima concentração 

inibitória (MCI) de cinco fármacos utilizados no tratamento de estomatite protética 

(nistatina, miconazol, cetoconazol, itraconazol e diacetato de clorexidina), quando 

incorporados em reembasadores resilientes temporários à base de resina acrílica 

(Trusoft e Softone) bem como o efeito dessa modificação sobre as propriedades de 

dureza Shore A e rugosidade superficial dos materiais. Para determinação das 

MCIs, o biofilme fúngico foi formado sobre corpos de prova circulares (10 mm x 1 

mm) dos materiais (n = 6) modificados (experimentais) ou não (controle) pela adição 

dos fármacos. Diferentes concentrações dos antimicrobianos foram testadas e a 

viabilidade celular determinada espectrofotometricamente pelo ensaio de redução de 

sais de tetrazólio- XTT, nos períodos de 24 h, 48 h, 7 e 14 dias. As medidas 

espectrofotométricas foram convertidas em porcentagens de redução fúngica e as 

MCIs determinadas como aquelas suficientes para inibir 90% ou mais do 

crescimento de C. albicans. Para os ensaios de dureza e rugosidade, corpos de 

prova retangulares (36 mm x 7 mm x 6 mm) dos materiais resilientes (n= 8) foram 

confeccionados sem (controle) ou com incorporação dos fármacos nas MCIs 

previamente definidas. Após armazenamento em água destilada a 37°C por  24 h, 7 

e 14 dias, foram realizados os testes de dureza em durômetro Shore A (Woltest, 

GSD-709A) e de rugosidade superficial em rugosímetro (Surftest SJ-301). Os 

resultados foram analisados estatisticamente por ANOVA 3 fatores, seguida pelo 

teste de Tukey (α=0,05). De acordo com os resultados, as MCIs determinadas para 

fármacos incorporados aos materiais resilientes foram: 0,032, 0,256, 0,128, 0,256 e 

0,064 g/mL para nistatina, miconazol, cetoconazol, itraconazol e clorexidina, 

respectivamente. A adição dos antimicrobianos em ambos os materiais não alterou 

os valores de dureza, ou resultou na sua diminuição em relação ao controle, exceto 

para a incorporação de miconazol ao Softone, que demonstrou maiores médias após 

14 dias (P=0,0035). A incorporação de nistatina aos dois materiais, de clorexidina ao 

Trusoft e de cetoconazol ao Softone não alterou os valores de rugosidade em 

relação ao controle após 7 e 14 dias (P>0,05). Nesses períodos, o itraconazol 

aumentou a rugosidade dos materiais (P<0,0001). Em relação às 24 h iniciais, o  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

período de 14 dias mostrou que a rugosidade com a adição de nistatina, miconazol e 

cetoconazol foi reduzida para o Trusoft (P<0,05) e não apresentou alteração para o 

Softone (P>0,05). Foi possível concluir que a incorporação dos antimicrobianos 

testados inibiu o crescimento de C. albicans nos materiais ao longo de 14 dias de 

avaliação. A adição de todos os fármacos testados, exceto o miconazol no Softone, 

não causou alterações deletérias à dureza dos materiais resilientes no período 

avaliado. No período final, a adição de nistatina, miconazol e cetoconazol em ambos 

os reembasadores e de clorexidina no Trusoft não resultou em efeitos adversos na 

rugosidade.   

 

Palavras-chave*:  Estomatite sob Prótese; Reembasadores de Dentadura; Candida 

albicans; Antiinfecciosos; Dureza; Propriedades de superfície.  

 
*Em acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) disponível no domínio 
http://decs.bvs.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Microbiological, physical and mechanical evaluation  of resilient            

materials modified by the addition of antimicrobial  agents for denture  

stomatitis' treatment 

 

 

The purpose of this study was to evaluate the antimicrobial action on 

Candida albicans biofilm (SC5314) and determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC) of five drugs for denture stomatitis' treatment (nystatin, 

miconazole, ketoconazole, itraconazole, and chlorhexidine diacetate) incorporated 

into temporary denture relines (Trusoft e Softone) as well the effect of this addition on 

the Shore A hardness and surface roughness of the materials. For MIC 

determination, the fungal biofilm was formed on disc specimens (10mm x 1 mm) of 

the materials (n= 6) modified (experimental) or not (control) by the addition of drugs. 

Different dosages of the antimicrobials were tested and cellular viability was 

determined by spectrophotometric tetrazolium salt XTT reduction assay at 24 h, 48 h, 

7 and 14 days of incubation. The spectrophotometric measurements were converted 

to percentage reduction in candidal growth and the MICs were determined as the 

concentrations necessary to inhibit 90% or more of fungal viability. For hardness and 

surface tests, rectangular specimens (36 mm X 7 mm X 6 mm) of the resilient 

materials (n= 8) were made without (control) or with incorporation of the MIC drugs. 

After storage in distilled water at 37°C for 24h, 7  and 14 days, the hardness tests 

were performed using a Shore A hardness tester (Woltest, GSD-709A) and the 

roughness assay was conducted in a surface roughness tester (Surftest SJ-301). 

Data were statistically analyzed by 3-way ANOVA followed by Tukey’s test (α=.05). 

According to the results, MICs of the drugs incorporated into the material were: 

0.032, 0.256, 0.128, 0.256 e 0.064 g/mL for nystatin, miconazole, ketoconazole, 

itraconazole and chlorhexidine, respectively. The addition of the tested antimicrobial 

agents in both materials demonstrated no evident hardness change or resulted in its 

decrease compared to the control, except for miconazole incorporation into Softone, 

which increased the hardness values after 14 days (P = .0035). The addition of 

nystatin into the two materials, chlorhexidine into Trusoft and ketoconazole into  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Softone resulted in no significant changes of roughness values compared to the 

control after 7 and 14 days (P>.05). In these periods, itraconazole promoted increase 

of the roughness for both materials (P<.0001). Compare to the 24- h period, the 

roughness at 14- day time with the addition of nystatin, miconazole and ketoconazole 

was reduced for Trusoft (P<.05) and remained unaffected for Softone (P> .05). It can 

be concluded that the incorporation of antimicrobial agents inhibited the C. albicans 

growth on the materials up to 14 days. The addition of all tested drugs, except for the 

miconazole into Softone, resulted in no deleterious effects on hardness of the 

resilient materials over the evaluation time. At the end period, the incorporation of 

nystatin, miconazole and ketoconazole into both denture relines and chlorhexidine 

into Trusoft resulted in no detrimental changes on the roughness.   

 

Key-words*: Denture Stomatitis; Denture Liners; Candida albicans; Anti-Infective 

Agents; Hardness; Surface Properties. 

 

*In accordance with Health Sciences Descriptors (DeCS) available at http://decs.bvs.br/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1   INTRODUÇÃO...................................................................................... 17 

 

2   REVISÃO DE LITERATURA.......................... ...................................... 27 

   2.1   Estomatite protética: etiologia, patogênese e terapêutica.............. 29 

   2.2   Propriedades estruturais, físicas e mecânicas de materiais para           

           base de prótese.............................................................................. 62 

   2.3   Adição de antimicrobianos em materiais para base de prótese.....   71 

 

3   PROPOSIÇÃO......................................................................................  91 

 

4   MATERIAL E MÉTODOS............................. ........................................ 95 

   4.1  Análise Microbiológica..................................................................... 97 

      4.1.1  Confecção dos corpos de prova................................................     97 

      4.1.2  Mínima Concentração Inibitória................................................. 100 

         4.1.2.1  Reativação das cepas e preparo do inóculo........................   100 

         4.1.2.2  Adesão celular e formação do biofilme................................   102 

         4.1.2.3  Determinação da susceptibilidade aos antimicrobianos...... 103 

   4.2  Análises Mecânica e Física............................................................. 105 

      4.2.1  Análise Mecânica – Dureza Shore A......................................... 106 

         4.2.1.1  Confecção dos corpos de prova.......................................... 106 

         4.2.1.2  Metodologia – Dureza Shore A............................................  108 

      4.2.2  Análise Física – Rugosidade superficial.................................... 108 

         4.2.2.1  Confecção dos corpos de prova.......................................... 108 

         4.2.2.2  Metodologia – Rugosidade.................................................. 109 

   4.3  Delineamento Experimental............................................................. 109 

      4.3.1  Análise Microbiológica............................................................... 110 

      4.3.2  Análise Mecânica/Física............................................................  110 

 
  



 

 

 
  



 

 

5   RESULTADOS......................................... .............................................. 111 

   5.1   Análise Microbiológica...................................................................... 113 

   5.2   Análise Mecânica/Física................................................................... 119 

      5.2.1  Dureza Shore A .......................................................................... 119 

      5.2.2  Rugosidade Superficial ............................................................... 125 

 

6   DISCUSSÃO......................................................................................... 131 

   6.1   Ação antimicrobiana dos fármacos incorporados aos  

   reembasadores resilientes sobre o biofilme de C. albicans..................... 133 

   6.2  Efeito da adição dos fármacos sobre a dureza Share A e a                   

rugosidade superficial dos materiais resilientes........................................ 149 

 

7   CONCLUSÕES....................................................................................... 159 

 

REFERÊNCIAS............................................................................................. 163 

 

APÊNDICE..................................................................................................... 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

Introdução 

 

Mírian Galvão Bueno  

1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção da cavidade bucal por Candida spp., denominada candidose 

bucal, é considerada a infecção fúngica mais comum entre humanos, principalmente 

em idosos e usuários de próteses totais (AKPAN; MORGAN, 2002). As espécies do 

gênero Candida vivem em relação de comensalismo em diversas partes do 

organismo da maioria dos indivíduos saudáveis. Sob determinadas condições 

ambientais, esses micro-organismos podem atuar como patógenos oportunistas e 

colonizar mucosas e tecidos, causando infecções locais e sistêmicas (CALDERONE; 

FONZI, 2001; GENDREAU; LOEWI, 2011; SALERNO et al., 2011; THOMPSON et 

al., 2010).  A candidose bucal pode evoluir para a região orofaríngea em pacientes 

com imunocomprometimento, especialmente nos portadores da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) (AKPAN; MORGAN, 2002). Quando há 

envolvimento do esôfago, os pacientes podem apresentar dificuldade de deglutição 

dos alimentos, o que leva a deficiências nutricionais e debilidade sistêmica (DE 

REPENTIANY; LEWANDOWSKI; JOLICOEUR, 2004; LALLA et al., 2010; 

VASCONCELOS et al., 2008). Além disso, a constante aspiração e deglutição das 

espécies fúngicas em indivíduos com a saúde geral comprometida tem sido 

associada à disseminação da candidose, o que pode acarretar em fungemia 

(DAHIYA et al., 2003; KRCMERY; BARNES, 2002; WINGARD, 1995), infecção 

sistêmica relacionada a alta taxa de mortalidade (40 a 80%) entre esses pacientes 

(ABELSON et al., 2005; COLOMBO et al., 1999; COSTA et al., 2000; DIMOPOULUS 

et al., 2007). 

A candidose bucal relacionada à utilização de próteses removíveis, 

parciais ou totais, denominada estomatite protética, é considerada a lesão mais 

comum entre os usuários dessas próteses (BARBEAU et al., 2003; COELHO; 

SOUSA; DARÉ, 2004). Apesar de sua etiologia ser considerada atualmente como 

multifatorial, a infecção por Candida tem sido relatada como o principal fator 

associado a essa patologia (BANTING; HILL, 2001; BUDTZ-JÖRGENSEN; 

BERTRAM, 1970; RITCHIE et al., 1969; RAMAGE et al., 2001; WEBB et al., 1998). 

Entre as espécies de Candida relacionadas à estomatite protética, a Candida 

albicans é a mais prevalente, sendo identificada em 50 a 93% dos casos (BAENA-

MONROY et al., 2005; MCMULLAN-VOGEL et al., 1999; PIRES et al., 2002; 
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SANITÁ et al., 2011). Essa patologia tem sido associada também a fatores 

etiológicos sistêmicos como debilidade física, alergias, idade, gênero, tabaco, 

endocrinopatologias, deficiências nutricionais, antibióticos de amplo espectro, 

imunossupressores, terapias antineoplásicas e alterações nos mecanismos 

imunológicos (DOROCKA-BOBKOWSKA et al., 2010; PEREZOUS et al., 2005; 

SALERNO et al., 2011; WILLIS, 2001). Ainda, fatores locais associados às próteses 

têm sido considerados determinantes no desenvolvimento dessa patologia, sendo os 

principais: a presença de biofilme (BANTING; GREENHORN; MCMINN, 1995; 

BUDTZ-JÖRGENSEN; BERTRAM, 1970; BRUZELL; MORISBA; TØNNESEN, 

2005), o trauma local causado pelas próteses, sobretudo as antigas e mal adaptadas 

(ARENDORF; WALKER, 1987; BUDTZ-JÖRGENSEN; BERTRAM, 1970; 

GENDREAU; LOEWI, 2011), a xerostomia (SHIP; PILLEMER; BAUM, 2002; 

TORRES et al., 2002), o uso contínuo das próteses (BARBEAU et al., 2003; WEBB 

et al., 1998) e a alteração do pH da saliva (LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 

1993). 

Os tratamentos direcionados à estomatite protética são variados, 

incluindo terapia antifúngica tópica, medicação antifúngica sistêmica, cuidados com 

a higiene bucal, procedimentos de limpeza e desinfecção das próteses, substituição 

de próteses antigas, eliminação de irregularidades anatômicas, restabelecimento de 

oclusão não traumática, restituição nutricional e remoção das próteses no período 

noturno (CARTER; KERR; SHEPHERD, 1986; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1974; 

LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; NEPPELENBROEK et al., 2008; 

SRINIVASAN; GULABANI, 2010). A escolha de um tratamento ou a associação de 

mais de um deles é um aspecto a ser considerado individualmente. 

Para pacientes imunocomprometidos, a terapia antifúngica sistêmica para 

estomatite protética pode ser recomendada (PEREZOUS et al., 2005). No entanto, é 

preciso considerar a possibilidade de esses fármacos induzirem efeitos 

hepatotóxicos e nefrotóxicos (LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993), bem como 

apresentarem interação com outros medicamentos, resultando em efeitos sistêmicos 

potencialmente adversos à saúde (CHOI et al., 2010; HAZIN et al., 2008). Ainda, o 

uso descontrolado dos antifúngicos sistêmicos nas últimas décadas tem resultado no 

aparecimento de resistência antimicrobiana pelos fungos (ARÉVALO et al., 1994; 

LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; MARTINEZ et al., 2002; GOLDMAN et al., 
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2004). O insucesso do tratamento de estomatite protética com agentes sistêmicos é 

especialmente atribuído à sobrevivência de Candida spp. resultante de concentração 

insuficiente da medicação nas superfícies das próteses (MATHABA; DAVIES; 

WARMINGTON, 1995). Consequentemente, é comum a ocorrência de um quadro de 

reinfecção da mucosa bucal em até duas semanas após a suspensão do tratamento 

(BERGENDAL; ISACSSON, 1980; KULAK; ARIKAN; DELIBALTA, 1994; BANTING; 

HILL, 2001; NEPPELENBROEK et al., 2008).   

Se a terapia antifúngica tópica for instituída, agentes como a nistatina, o 

miconazol e a clorexidina podem ser utilizados (BANTING; HILL, 2001; KULAK; 

ARIKAN; DELIBALTA, 1994; LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; 

NEPPELENBROEK et al., 2008). Apesar de esses medicamentos serem eficazes no 

alívio dos sinais e sintomas da estomatite associada à Candida spp., muitas vezes 

não eliminam completamente esses micro-organismos das superfícies teciduais das 

próteses (BANTING; HILL, 2001). O sucesso da aplicação tópica de fármacos na 

cavidade oral pode ser comprometido por vários fatores, incluindo a falta de 

percepção da infecção pelos pacientes, necessidade de gastos com medicação, uso 

contínuo das próteses, sabor desagradável do medicamento (TRUHLAR; SHAY; 

SOHNLE, 1994) e posologia rigorosa (SCHNEID, 1992). Além disso, é difícil manter 

uma concentração efetiva da medicação nas superfícies e nos tecidos infectados em 

decorrência do fluxo salivar, dos movimentos da língua e da deglutição, que 

rapidamente dissolvem e eliminam o fármaco da cavidade bucal (BANTING; HILL, 

2001; BERGENDAL; ISACSSON, 1980; KÖNSBERG; AXÉLL, 1994).  

A insuficiência de concentração adequada de antifúngicos 

convencionalmente utilizados sobre as superfícies teciduais das próteses também se 

deve à colonização microbiana em profundidade na resina acrílica (CHAU et al., 

1995; DAVENPORT, 1972; PEREIRA-CENCI et al., 2008) e ao complexo biofilme 

presente nesse substrato (PEREIRA-CENCI et al., 2008; SALERNO et al., 2011; 

SATO et al., 1997). Tem sido observado por vários pesquisadores (CHANDRA et al., 

2001; FERREIRA et al., 2009; KUHN et al., 2003) que após a adesão inicial dos 

blastóporos de Candida spp. a substratos como a resina acrílica, uma camada de 

biofilme é rapidamente formada. As células neste sistema são menos susceptíveis a 

ação de agentes antimicrobianos, havendo aumento do grau de resistência com a 

maturação do biofilme (MAH; O’TOOLE, 2001). Além disso, o contato do biofilme 
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protético com a mucosa de suporte traumatiza os tecidos (ZOMORODIAN  et al., 

2011), tornando-os mais propensos às infecções por aumentar sua permeabilidade 

às toxinas microbianas  (RICHARDSON;  ADNER; NORDSTRÖM, 2001). Assim, 

para o tratamento da estomatite protética, é imprescindível adotar métodos que 

reduzam ou, de preferência, eliminem os micro-organismos dessas superfícies 

(NEPPELENBROEK et al., 2008).  

Os métodos de controle de biofilme em próteses removíveis envolvem 

procedimentos mecânicos (higienização por escovação e limpeza com ultrassom), 

químicos (imersão em agentes de limpeza e desinfetantes) e físicos (irradiação por 

micro-ondas). Apesar da maioria dos pacientes higienizar suas próteses pela 

escovação (COELHO; SOUSA; DARÉ, 2004), esse método, quando utilizado 

isoladamente, tem sido considerado um dos menos eficientes para o controle do 

biofilme (CHAN et al., 1991; DILLS et al., 1988; BARNABÉ et al., 2004; YILMAZ et 

al., 2004). A limpeza pela escovação requer certa destreza manual e acuidade 

visual, o que é comumente comprometido em idosos (HOAD-REDDICK; GRANT; 

GRIFFITHS, 1990). Ainda, os micro-organismos inseridos em biofilme tornam-se 

parcialmente protegidos das forças de cisalhamento da escova dental (BAENA-

MONROY et al., 2005). As irregularidades e porosidades presentes nas bases 

acrílicas também podem favorecer a penetração de micro-organismos nas próteses, 

dificultando a limpeza pela escovação (CHAU et al., 1995). Outra limitação 

relacionada a esse método é a maior possibilidade de degradar materiais resilientes 

para base de próteses removíveis devido ao efeito abrasivo da ação mecânica, das 

cerdas da escova e das partículas do dentifrício (NIKAWA et al., 1992; HERMANN et 

al., 2008). Por isso, para o controle do biofilme protético, tem sido recomendada a 

associação da escovação com outro método químico ou físico para limpeza de 

próteses.  

Soluções químicas à base de hipoclorito de sódio, perboratos, enzimas e 

clorexidina têm sido recomendadas para limpeza e desinfecção de próteses 

removíveis (CHAU et al. 1995; PAVARINA et al., 2003; MOLINARI; RUNNELLS, 

1991). No entanto, há vários inconvenientes relatados sobre a utilização desses 

agentes. O hipoclorito de sódio pode causar efeitos citotóxicos moderados às células 

bucais (SAGRIPANTI; BONIFACINO, 2000), além de promover branqueamento das 

bases acrílicas e corrosão dos componentes metálicos das próteses quando usados 
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rotineiramente (MOLINARI; RUNNELLS, 1991). Soluções à base de clorexidina 

utilizadas por períodos prolongados podem resultar em manchamento das bases 

das próteses (ASAD et al., 1993) e do epitélio da língua (BUDTZ-JÖRGENSEN; 

LÖE, 1972), redução da dureza de dentes  artificiais acrílicos (CAMPANHA et al., 

2011) e aumento da rugosidade superficial de resinas reembasadoras rígidas 

(MACHADO et al., 2011). Tem sido relatado também que a limpeza em soluções de 

hipocloritos, enzimas e perboratos pode causar deterioração superficial e alteração 

na dureza e rugosidade (JIN at al., 2005; MACHADO et al., 2011; NIKAWA et al., 

1994) dos materiais resilientes para base de próteses, o que favorece ainda mais o 

acúmulo de biofilme (BOSCATO et al., 2009). 

Devido às limitações dos agentes químicos, o uso da irradiação por micro-

ondas tem sido utilizado para o controle do biofilme presente nas próteses acrílicas. 

Apesar da efetividade desse método ter sido comprovada para o tratamento da 

estomatite protética (BANTING; HILL, 2001; NEPPELENBROEK et al., 2008), ainda 

não há um protocolo seguro e definido para sua utilização. Além disso, esse método 

pode causar efeitos deletérios às propriedades dos materiais para base de próteses 

como porosidade (NOVAIS et al., 2009), resistência à flexão (PAVARINA et al., 

2005) e rugosidade (MACHADO et al., 2011) de resinas reembasadoras rígidas. A 

desinfecção por micro-ondas também pode alterar adversamente a dureza de 

reembasadores macios (DIXON; BREEDING; FALER, 1999; MACHADO et al., 2011; 

PAVAN et al., 2007) e dentes artificiais (CAMPANHA et al., 2006; CAMPANHA et al., 

2011). Outra desvantagem é que esse procedimento deve ser realizado pelo 

profissional, em consultório e de forma controlada.  

Uma forma de contribuir com tratamento para estomatite protética é 

eliminar o contato do biofilme protético da base acrílica com os tecidos infectados. 

Isso é possível com os procedimentos de reembasamento das próteses, sobretudo 

com materiais resilientes (MARÍN ZULUAGA; GÓMEZ VELANDIA; RUEDA 

CLAUIJO, 2010; MEDEIROS; PACHECO, 2000). Os reembasadores macios, além 

de romperem o ciclo da reinfecção pelos micro-organismos presentes na base 

acrílica (DAVENPORT, 1972), também têm a função de propiciar a recuperação dos 

tecidos injuriados, assegurando conforto ao paciente (FARREL, 1975). Entretanto, 

uma grande desvantagem associada ao uso de materiais resilientes é a dificuldade 

em mantê-los limpos, já que são significativamente mais macios e menos resistentes 
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à escovação que as resinas acrílicas convencionais (MÄKILÄ; HONKA, 1979). Outro 

problema desses materiais refere-se à sua porosidade e incompatibilidade com 

certas soluções de limpeza para próteses, mesmo em curtos períodos de imersão 

(HARRISON; BASKER; SMITH, 1989, NIKAWA et al., 1994). Dessa forma, os 

materiais resilientes, principalmente os temporários, são facilmente degradáveis e 

susceptíveis à colonização microbiana (MAKILA; HOPSU-HAVU, 1977). 

Para prolongar a longevidade clínica dos condicionadores de tecido e 

reduzir a possibilidade de acúmulo de placa, alguns autores propuseram métodos 

como a incorporação de agentes antimicrobianos nesses materiais (DOUGLAS; 

WALKER, 1973; NIKAWA et al., 1997; SCHNEID, 1992). Essa combinação pode ser 

utilizada como uma terapêutica lógica para a estomatite protética, previamente à 

confecção de novas próteses e em um período relativamente curto de tempo. Isso 

porque, devido à sua degradação e enrijecimento gradual, a substituição dos 

materiais resilientes temporários por similares ou por reembasadores de longo prazo 

não deve, idealmente, ultrapassar 14 dias, que é um período semelhante ao de um 

tratamento com antifúngico tópico convencional (SCHNEID, 1992; TRUHLAR; 

SHAY; SOHNLE, 1994). Nos casos de perda de adaptação das bases das próteses 

com a área de suporte, o uso de reembasadores resilientes contendo 

antimicrobianos minimiza o trauma tecidual e previne o acúmulo de biofilme até que 

o problema seja solucionado por novas próteses ou reembasamento laboratorial. Em 

feridas cirúrgicas, essa combinação poderia auxiliar na recuperação tecidual e 

prevenção de infecção devido à ação antimicrobiana dos agentes incorporados 

(MATSUURA et al., 1997).  

As maiores vantagens da adição de agentes antimicrobianos em 

condicionadores de tecido ou reembasadores resilientes como método de liberação 

de fármacos na cavidade bucal são o tratamento simultâneo dos tecidos 

paraprotéticos injuriados e da infecção por Candida (CARTER; KERR; SHEPHERD, 

1986); a reduzida frequência de aplicação (SCHNEID, 1992) e a redução da 

necessidade de participação dos pacientes durante o tratamento, o que vantajoso 

sobretudo àqueles idosos, institucionalizados e portadores de deficiências físicas 

e/ou mentais (TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). 

A incorporação de agentes antimicrobianos em condicionadores de tecido 

tem demonstrado ser efetiva e viável em estudos in vitro e in vivo (CARTER; KERR; 
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SHEPHERD, 1986; SCHNEID, 1992; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). 

Entretanto, estudos prévios demonstraram que a incorporação de fármacos em 

materiais poliméricos/plásticos, incluindo algumas marcas comerciais de 

condicionadores de tecido e reembasadores resilientes, pode afetar suas 

propriedades estruturais (URBAN et al. 2009), como resistência à tração (URBAN et 

al., 2006), dureza, rugosidade superficial (URBAN et al., 2006) e resistência da união 

ao descolamento (ALCÂNTARA et al., 2008). Previamente à utilização desse 

protocolo como meio alternativo terapêutico para estomatite protética, é necessário 

se obter uma matriz polimérica modificada pela adição de antimicrobianos que 

mantenha preservadas as propriedades físicas e mecânicas dos materiais 

resilientes, que ao mesmo tempo, seja eficaz na inibição dos micro-organismos 

associados a essa patologia.  

Entre as diversas propriedades a serem avaliadas em um polímero, a 

dureza é considerada como uma das fundamentais para materiais borrachóides, 

uma vez que representa um método simples de determinação de seu módulo de 

elasticidade (WATERS; JAGGER, 1999). A dureza proporciona informações sobre a 

qualidade do material, já que um material rígido não é adequado para ser utilizado 

como reembasador resiliente para base de próteses removíveis (KULAK-OZKAN, 

SERTGOZ, GEDIK, 2003). Outra propriedade importante refere-se à rugosidade 

superficial, que está associada direta ou indiretamente a fatores relevantes 

relacionados às próteses removíveis como capacidade de retenção, resistência ao 

manchamento, aderência microbiana, saúde dos tecidos bucais e conforto do 

paciente (NIKAWA et al., 1997; QUIRYNEN; BOLLEN, 1995). Quanto mais rugosa 

estiver a superfície do material forrador das bases protéticas, maior será a formação 

de biofilme, o que favorece o surgimento ou manutenção de patologias bucais 

(BOLLEN; LAMBRECHTS; QUIRYNEN, 1997; GEDIK; OZKAN, 2009). 

A susceptibilidade antimicrobiana de um fármaco pode ser avaliada pela 

determinação da mínima concentração inibitória (MCI) que é definida como a 

concentração mais baixa de um agente antimicrobiano necessária para inibir o 

crescimento microbiano. Como descrito previamente, o efeito diluente da saliva, a 

ação de limpeza da musculatura e colonização microbiana em biofilmes complexos 

tendem a reduzir a viabilidade dos agentes antimicrobianos tópicos a uma 

concentração menor do que a terapêutica (BANTING; HILL, 2001). Dessa forma, as 
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células microbianas na cavidade bucal são expostas a uma limitada ação do agente 

antimicrobiano durante o tratamento e, ainda, a concentração do fármaco pode 

variar nos diversos sítios bucais (ELLEPOLA; SAMARANAYKE, 1998).  

Tendo em vista as considerações anteriores, é possível supor que a 

liberação de agentes antimicrobianos incorporados aos materiais resilientes após o 

reembasamento temporário das superfícies acrílicas contaminadas seja uniforme e 

gradual aos sítios infectados, mantendo-se em uma concentração efetiva, embora 

menor que a inicial. Ao mesmo tempo, espera-se que essa concentração não 

interfira de forma deletéria com as propriedades fundamentais dos materiais 

resilientes. Apesar dessas possíveis vantagens, não há na literatura pertinente 

disponível, estudos que tenham determinado as MCIs de antimicrobianos 

incorporados a materiais reembasadores resilientes de curto prazo como uma 

proposta de tratamento da estomatite protética associada à Candida. Da mesma 

forma, não há relatos sobre o efeito das MCIs sobre propriedades mecânicas e 

físicas importantes desses materiais, como dureza Shore A e rugosidade superficial. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ESTOMATITE PROTÉTICA: ETIOLOGIA, PATOGÊNESE E TERAPÊUTICA 

 

 

A estomatite protética foi classificada por Newton (1962) de acordo com 

os sinais clínicos da infecção, em três estágios: (I) Hiperemia puntiforme: 

caracteriza-se pela presença de múltiplos pontos hiperêmicos nos ductos das 

glândulas salivares palatinas menores; (II) Hiperemia difusa: refere-se à inflamação 

generalizada sobre a mucosa recoberta pela prótese, que se apresenta lisa e 

atrófica e (III) Hiperemia granular: a mucosa encontra-se hiperêmica, com aparência 

nodular, que pode estar presente em toda a região recoberta pela prótese ou, mais 

frequentemente, restrita à região central do palato, sobretudo nas áreas sob câmara 

de sucção das próteses totais. A estomatite não tratada pode progredir do estágio I 

para o II, e deste para o III. Newton sugeriu que o nível da inflamação está 

relacionado com o acometimento dos ductos salivares, visto que os tecidos 

periductais são menos resistentes aos processos inflamatórios. 

Ritchie et al. (1969) avaliaram a etiologia da estomatite protética, 

relacionando-a com fatores locais e sistêmicos. Foram selecionados 100 pacientes 

usuários de próteses removíveis superiores, parciais ou totais, com diagnóstico de 

estomatite protética segundo a classificação de Newton. A presença de trauma pelo 

uso das próteses foi clinicamente avaliada. Informações como idade, frequência de 

utilização e higienização das próteses foram coletadas dos pacientes. Foi também 

obtida sua história médica de alergias, discrasias sanguíneas, alterações hormonais, 

nutricionais e uso de medicamentos também foi obtida. Testes alérgicos e exames 

de sangue foram realizados nos pacientes com histórico de alergias ou que não 

responderam a tratamentos prévios. A mucosa palatina dos pacientes foi examinada 

quanto à presença de infecção por bactérias e fungos a partir de semeadura do 

material coletado dessa área por swab oral. A presença de Candida e/ou bactérias 

na mucosa palatina dos pacientes foi ainda analisada por exames citológicos por 

esfregaço e a avaliação histológica desse sítio foi realizada por biópsias. O 

tratamento dos pacientes com hiperemia inicial na mucosa palatina consistiu apenas 
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em substituição das próteses antigas. Aqueles com hiperemia difusa que 

apresentaram infecção fúngica na análise dos esfregaços foram tratados com 

nistatina tópica. Para os pacientes com hiperemia difusa que demonstraram nos 

exames de esfregaço outros patógenos além de fungos, o tratamento foi realizado 

com um agente tópico de ação antibiótica e antifúngica (Remiderm). Os pacientes 

com intolerância à nistatina foram tratados com anfotericina B e para os com queilite 

angular severa e infecção mista (bacteriana e fúngica), utilizou-se um creme 

preparado com várias substâncias ativas, incluindo nistatina, gramicidina, neomicina 

e triancinolona (Triadcortyl). Os pacientes foram avaliados após 1, 3, 6 e 12 meses 

da suspensão do tratamento. Os resultados demonstraram que os principais agentes 

etiológicos da estomatite protética foram o trauma causado pelas próteses e a 

infecção por C. albicans. Os pacientes com doenças debilitantes apresentaram 

maior predisposição à estomatite e a incidência foi maior em mulheres na fase de 

menopausa. A presença de alergias não demonstrou ser um fator etiológico para 

essa patologia. No entanto, segundo os autores, possíveis reações de 

hipersensibilidade na mucosa bucal podem ocorrer devido à presença de monômero 

residual nas resinas acrílicas das bases após a polimerização e à absorção de 

agentes de limpeza pelas irregularidades da superfície interna das próteses. Foi 

observado que 74% dos pacientes com estomatite protética não removiam as 

próteses da cavidade bucal no período noturno, o que foi associado a menor 

resistência dos tecidos bucais aos processos infecciosos. Os agentes antifúngicos 

utilizados (nistatina e anfotericina B) foram considerados efetivos para o tratamento 

da estomatite protética e a nistatina foi mais aceita quando administrada na forma de 

creme. O tratamento com anfotericina B foi considerado satisfatório para a maioria 

dos pacientes, com a vantagem de apresentar sabor mais agradável que a nistatina. 

O Triadcortyl foi sugerido como o tratamento mais efetivo para a queilite angular. A 

recorrência de infecção por Candida foi observada em 48% dos pacientes após 30 

dias do término do tratamento. As avaliações após os tratamentos realizados 

também demonstraram que a infecção fúngica foi recorrente em cinco pacientes 

após 3 meses, em um paciente após 6 meses e em dois pacientes após 12 meses. 

Em 1970, Davenport avaliou a distribuição e a concentração de Candida 

associadas à estomatite protética. Foram selecionados pacientes usuários de 

próteses removíveis, 50 com estomatite protética e 50 sem alterações na mucosa 
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como grupo controle.  Exames citológicos por esfregaço foram obtidos da mucosa 

palatina e da superfície interna das próteses removíveis, parciais ou totais, de todos 

os pacientes. Para diferenciar a C. albicans de outras espécies, amostras de saliva 

estimulada dos pacientes foram cultivadas em ágar cornmeal e soro de cavalo. A 

presença de Candida na mucosa palatina e na superfície interna das próteses foi 

também avaliada por meio de culturas em placas de ágar Sabouraud. Foram 

realizadas biópsias da mucosa palatina inflamada de dez pacientes. A análise dos 

esfregaços das próteses revelou a presença de leveduras em 94% dos pacientes 

com estomatite protética e em 30% dos pacientes do grupo controle. A avaliação 

quantitativa dos esfregaços evidenciou maior número de células de Candida nos 

esfregaços obtidos das próteses em relação aos obtidos na mucosa palatina. As 

culturas das amostras de saliva demonstraram a presença de C. albicans em 70% 

dos pacientes com estomatite protéica e 14% do grupo controle. As culturas em ágar 

Sabouraud evidenciaram o mesmo padrão de distribuição de Candida obtido com os 

esfregaços. Não foram observadas células de Candida em nenhuma das secções 

das biópsias obtidas. O autor sugeriu que a estomatite protética está relacionada à 

proliferação de Candida, a qual é primariamente associada à presença de placa na 

superfície interna das próteses. 

O estudo de Budtz-Jörgensen e Löe (1972) teve por objetivo avaliar o 

efeito da desinfecção de próteses totais com clorexidina no tratamento de estomatite 

protética. Foram selecionados 53 usuários de próteses totais com sinais clínicos de 

estomatite protética na mucosa palatina. Os pacientes foram instruídos a realizar a 

imersão de suas próteses por 15 s, durante 14 dias, em uma das seguintes 

soluções: digluconato de clorexidina a 2% ou solução placebo (água deionizada com 

0,1% de cloreto de quinina). Os pacientes foram orientados a não enxaguar suas 

próteses após a imersão, deixando-as secar a temperatura ambiente antes de 

retorná-las à cavidade bucal. Cada paciente foi avaliado por cinco vezes: antes, 

durante e ao término do tratamento e após uma e cinco semanas da suspensão do 

mesmo. A efetividade do tratamento foi avaliada clinicamente por fotografias do 

palato dos pacientes. Foram obtidos também exames citológicos por esfregaços 

obtidos da mucosa palatina e da língua. Além disso, foram realizadas biópsias de 

sítios do palato dos pacientes antes e imediatamente após o término do tratamento. 

A análise dos esfregaços obtidos antes do tratamento demonstrou a presença de 
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Candida spp. em 94% dos pacientes avaliados, sendo a C. albicans identificada em 

90% dos casos. A presença de hifas foi observada em 79% dos esfregaços obtidos 

da mucosa palatina antes do tratamento. Após uma semana do término do 

tratamento, houve melhora clínica em 78% dos pacientes que realizaram a 

desinfecção das próteses com clorexidina. A solução de clorexidina promoveu 

eliminação das hifas de Candida spp. em 90% dos esfregaços obtidos da mucosa 

palatina dos pacientes após duas semanas do término do tratamento. No entanto, 

nesse período, as formas de blastóporos foram observadas em 75% dos esfregaços. 

Antes do tratamento com clorexidina, 16 pacientes (59%) apresentaram hifas de 

Candida nos esfregaços obtidos da língua e, após o mesmo, somente cinco deles 

ainda continuaram com esse resultado. No entanto, a presença de blastóporos foi 

observada em 78% dos esfregaços da língua após o tratamento com clorexidina. A 

solução placebo não apresentou efeitos sobre as células de Candida e não 

promoveu melhora clínica da inflamação da mucosa palatina dos pacientes. 

Histologicamente, o tratamento com clorexidina produziu uma redução significativa 

das alterações epiteliais, reduzindo o grau de infiltração leucocitária e o acúmulo de 

glicogênio. Uma semana após o tratamento com clorexidina, a recorrência de hifas 

de Candida foi observada nos esfregaços dos palatos da maioria dos pacientes 

(69%). Após cinco semanas do término do tratamento com clorexidina, os 

esfregaços na mucosa palatina de todos os pacientes, exceto um, apresentaram 

hifas de Candida. Nesse mesmo período de avaliação, foi observada a presença de 

hifas em 75% dos esfregaços da língua. O tratamento com clorexidina produziu 

alteração de cor no epitélio da língua (cor amarronzada) de dez pacientes e causou 

manchamento nas próteses de cinco pacientes. 

Hennessey (1973) realizou vários pequenos estudos para avaliar as 

propriedades antibacterianas da clorexidina, usada tanto no tratamento como na 

prevenção de patologias bucais. O espectro bacteriostático do fármaco para 

diferentes bactérias gram-positivas e gram-negativas foi determinado pelo método 

convencional de diluição em ágar para a obtenção da MCI. Para as bactérias do tipo 

cocos, as MCIs variaram de 0,19 a 2,0 µg/mL. As cepas de Pseudomonas 

aeruginosa foram as menos sensíveis à clorexidina (MCI ≥ 100 µg/mL), seguidas 

pelas de Salmonella spp., que apresentaram MCIs intermediárias (4,65 µg/mL). As 

cepas que exibiram menor sensibilidade à clorexidina foram as de Escherichia coli 
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(MCI=0,93 µg/mL). Também foi observado que as MCIs foram dependentes do 

tamanho do inóculo, sendo necessárias concentrações superiores de fármacos 

quando maiores números de células foram testados. O autor também investigou a 

atividade bactericida da clorexidina para diferentes micro-organismos. Quando 

suspensões bacterianas foram expostas à clorexidina 0,02% por 10 min em 

temperatura ambiente, houve redução dos micro-organismos viáveis em 99,99% na 

maioria dos casos. A metade dessa concentração (0,01%) ainda foi efetiva em 

exercer atividade antibacteriana significativa. Esses testes foram realizados em água 

destilada, mas considerando a interferência dos fluidos biológicos sobre o potencial 

de ação de antimicrobianos, o autor avaliou o efeito da clorexidina em alguns meios 

específicos. Para o mesmo tempo de exposição (10 min), quando o soro de cavalo 

foi utilizado ao invés da água, foi necessária uma concentração de clorexidina cerca 

de quatro vezes maior para produzir os mesmos efeitos sobre P. aeruginosa. A 

extensão da ação bacteriana da clorexidina também foi reduzida quando cepas de 

Streptococcus mutans foram cultivadas na presença de sacarose a 5%. Na tentativa 

de selecionar cepas resistentes de E. coli e S. mutans, o autor submeteu esses 

micro-organismos a várias exposições sucessivas de clorexidina e concluiu que esse 

resultado foi difícil de ser observado. Por outro lado, bactérias resistentes a 

ampicilina e estreptomicina foram facilmente encontradas. Esses achados 

laboratoriais foram confirmados in vivo com a observação da mesma 

susceptibilidade de micro-organismos intestinais de ratos a uma dose de 50 mg/kg 

de clorexidina administrada por sonda gástrica diariamente por 28 dias. Entretanto, 

uma dose diária de 100 mg/kg do fármaco pelo mesmo período rapidamente causou 

enterite letal nos animais. O autor ainda realizou um pequeno estudo in vivo com 

três pacientes e observou que o uso de um enxaguatório bucal contendo digluconato 

de clorexidina a 0,2%, duas vezes ao dia por sete semanas, resultou em uma 

pequena, mas significativa alteração na susceptibilidade dos micro-organismos 

salivares à ação bacteriostática do fármaco. Foi concluído que a clorexidina é um 

agente bactericida e bacteriostático de amplo espectro, embora seja mais eficaz 

contra bactérias gram-positivas. O autor sugeriu que a importância de se conhecer a 

susceptibilidade através da MCI está no fato de que doses subletais dos 

antimicrobianos podem levar ao desenvolvimento de micro-organismos resistentes 

aos mesmos. 
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A importância da C. albicans na patogenia da estomatite protética foi 

discutida por Budtz-Jörgensen (1974). Segundo o autor, a presença de próteses 

removíveis parciais ou totais na cavidade bucal é considerada um fator 

predisponente primário para o desenvolvimento dessa patologia. Sua patogenia 

pode ser agravada pela infecção por C. albicans, comumente associada à utilização 

de próteses com bases acrílicas. Apesar de a infecção fúngica ser facilmente 

tratada, as recorrências são frequentes e o comprometimento de outras áreas da 

cavidade bucal, como língua e comissura labial, é habitualmente verificado. Em 

indivíduos saudáveis, a estomatite protética não é considerada uma condição 

patológica grave. Entretanto, a candidose bucal pode evoluir para quadros de 

infecções sistêmicas em pacientes debilitados, principalmente quando submetidos a 

terapias prolongadas com antibióticos, corticosteróides ou medicamentos 

imunossupressores. Os efeitos patogênicos das espécies de Candida estão ligados 

à degradação da superfície epitelial da mucosa pela ação de enzimas e ao 

desenvolvimento de resposta hipersensitiva tardia, não sendo observada a 

penetração tecidual na mucosa palatina de pacientes infectados. As endotoxinas 

produzidas por Candida spp. podem agravar as lesões decorrentes do uso de 

próteses removíveis. Considerando a significância das espécies de Candida no 

desenvolvimento da estomatite protética, o autor sugeriu ser imprescindível prevenir 

a colonização da mucosa palatina e da superfície protética por estes micro-

organismos. Entre as medidas de prevenção, foram citadas higienização adequada 

das próteses, cuidados com a higiene bucal, eliminação de traumas locais e 

remoção das próteses no período noturno. Para a recuperação das mucosas 

infectadas, a terapia antifúngica tópica pode ser recomendada, porém, para o 

tratamento de estomatite protética, é necessário que o método promova a 

eliminação de Candida spp. da superfície interna das próteses. 

Em 1975, Olsen avaliou, isoladamente e em associação, os efeitos de 

terapias com clorexidina e anfotericina B sobre o biofilme fúngico de pacientes com 

estomatite protética. Foram selecionados 100 pacientes usuários de prótese total 

superior, com sinal de inflamação no palato e exames positivos para culturas 

fúngicas relativas à mucosa palatina e a superfície interna das próteses. Os 

pacientes foram divididos em cinco grupos, de acordo com os diferentes tratamentos 

adotados. O grupo 1 recebeu terapia oral placebo e foi instruído a imergir suas 
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próteses apenas em água. O grupo 2 recebeu comprimidos de anfotericina B de 10 

mg e fiz imersão das próteses em água. Para o grupo 3, foi administrado 

comprimidos placebo e a imersão das próteses realizada em clorexidina a 2%. Já o 

grupo 4 utilizou comprimidos de anfotericina B e imersão das próteses em 

clorexidina a 2%. Para o grupo 5, foram administrados aos pacientes comprimidos 

de clorexidina a 5%, utilizando-se clorexidina a 2% para a imersão das próteses. As 

mesmas instruções terapêuticas foram dadas a todos os pacientes, os quais 

receberam 56 comprimidos de cada terapia e 1000 mL de cada solução para 

imersão das próteses. Os pacientes foram instruídos a não utilizarem outros 

métodos de higienização. Os exames clínicos e microbiológicos foram realizados no 

dia anterior ao tratamento e após 14 dias do início do mesmo, sendo a reincidência 

analisada 14 dias após o fim da terapia. Para a semeadura em ágar, foram 

recolhidos materiais da superfície de toda a cavidade bucal dos pacientes bem como 

da superfície das próteses. Posteriormente, foram realizados esfregaços micológicos 

e as lâminas analisadas em microscópio ótico. Ao 14º dia de tratamento, a 

anfotericina B reduziu de forma significativa a quantidade de fungos na mucosa 

bucal, mas não alterou a colonização nas superfícies protéticas. A imersão em 

clorexidina resultou em redução significativa do número de micro-organismos, tanto 

na mucosa quanto nas próteses. Apos 14 dias do término do tratamento, a flora 

microbiana dos pacientes foi restabelecida. Os resultados levaram à conclusão de 

que o tratamento da superfície da prótese é tão importante quanto o da mucosa, 

devido à contaminação dos materiais das bases protéticas.    

O estudo de Arendorf e Walker (1979) teve por objetivo determinar a 

densidade e a frequência de colonização por C. albicans na mucosa bucal e na 

superfície interna de próteses totais. Foram avaliados 52 pacientes com estomatite 

protética e 60 sem alterações na cavidade bucal. A avaliação da presença de C. 

albicans na mucosa bucal também foi realizada em 60 indivíduos dentados 

saudáveis.  Na técnica de impressão utilizada pelos autores, esponjas estéreis, 

cortadas em quadrados foram umedecidas em caldo de Sabouraud. Em seguida, as 

esponjas foram individualmente mantidas por 60 s em contato com vários sítios da 

mucosa bucal e da superfície interna das próteses totais. As esponjas foram 

transferidas para placas de Petri contendo ágar Sabouraud e incubadas a 37°C por 

48 h. Após a incubação, a frequência e a densidade de colônias de Candida spp. 
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foram calculadas, em unidade de área, para cada sítio avaliado. A C. albicans foi 

diferenciada de outras espécies por testes de fermentação e assimilação de 

carboidratos e formação de tubo germinativo e clamidósporo. Os resultados 

demonstraram que a distribuição de C. albicans foi variável entre os pacientes 

usuários de próteses sem alteração na cavidade bucal. Para os pacientes com 

estomatite protética, foi observada correlação entre a distribuição dessa espécie 

fúngica e os sítios infectados da mucosa bucal. Esses sítios apresentaram 

significativamente maiores frequências e densidades de C. albicans que aqueles dos 

usuários de próteses totais sem alteração na cavidade bucal. A densidade de 

colonização por C. albicans nos usuários de próteses totais sem patologias bucais 

foi significativamente maior do que nos indivíduos dentados. Segundo os autores, a 

técnica de impressão de culturas poderia ser utilizada para diferenciar os indivíduos 

portadores de micro-organismos do gênero Candida daqueles com candidose bucal, 

uma vez que houve um limite aparente de densidade de Candida em indivíduos 

dentados e usuários de próteses sem estomatite protética. Nos pacientes com 

estomatite protética, as mais altas densidades de Candida foram observadas no 

palato, na língua e na superfície interna das próteses, sugerindo que a C. albicans 

deva ser considerada na patologia da estomatite protética. A presença de prótese 

total, particularmente associada à utilização no período noturno, foi correlacionada 

aos aumentos da frequência e da densidade de colonização por Candida. 

Os fatores relacionados à etiologia e patogenia da candidose bucal, bem 

como os métodos para tratamento e profilaxia dessa infecção foram discutidos por 

Budtz-Jörgensen (1990a). Segundo o autor, as espécies de Candida causam 

infecção por indução de hipersensibilidade ou produção de toxinas durante a 

invasão tecidual. A adesão das células microbianas às camadas epiteliais é 

condição determinante nos processos de colonização e infecção das superfícies 

mucosas por esses fungos. O processo de aderência in vitro de Candida spp. pode 

ser influenciada por diversos fatores relacionados ao micro-organismo 

(concentração, fase e meio de crescimento, espécies e cepas), às células epiteliais 

do hospedeiro e às condições ambientais (temperatura, concentração de íons de 

hidrogênio, bactérias e anticorpos). A C. albicans, a mais patogênica das espécies 

desse gênero, apresenta alta capacidade de se aderir firmemente às células 

epiteliais in vitro. Essa aderência parece envolver interações entre a porção protéica 
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das nanoproteínas localizadas nas fibrilas superficiais da levedura e os receptores 

de glicosídio das células epiteliais. O autor sugeriu que o processo de adesão de C. 

albicans in vitro pode ser favorecido pela incubação prévia de células epiteliais com 

certas espécies de bactérias bem como pela adição de carboidratos ao substrato. 

Além das interações específicas com as células epiteliais do hospedeiro, outro 

aspecto que deve ser considerado na patogenia da C. albicans são as interações 

não específicas de afinidade e ligação desse micro-organismo às resinas acrílicas 

das bases das próteses, o que frequentemente proporciona o desenvolvimento de 

estomatite protética. A presença de carboidratos pode ser considerada um 

importante fator na maioria dos casos de colonização de Candida spp. nas bases 

acrílicas das próteses imediatamente após a suspensão da terapia com antifúngicos. 

Após a adesão e colonização, as células de Candida spp. invadem os tecidos pela 

ação de enzimas hidrolíticas. Com a invasão tecidual, inicia-se um processo de 

resposta inflamatória aguda caracterizada pela predominância de neutrófilos. As 

condições sistêmicas predisponentes para a candidose bucal envolvem fatores 

fisiológicos (idade avançada, infância, gravidez, menopausa), desordens endócrinas 

(diabetes, hipotireoidismo), deficiências nutricionais (deficiências de ferro, vitamina B 

e ácido fólico) e deficiências imunológicas ou imunossupressão (AIDS, 

corticoterapia, leucemia aguda). Entre as condições locais predisponentes para essa 

patologia foram citadas as seguintes: câncer bucal, xerostomia, antibióticos de 

amplo espectro, fumo, dieta rica em carboidratos, leucoplasias, uso de próteses, 

higiene bucal inadequada e traumas locais. O autor conclui que o tratamento para a 

estomatite protética deveria envolver cuidados com as próteses como higiene, 

remoção da cavidade bucal durante a noite e imersão em clorexidina e também 

terapia antifúngica tópica com nistatina, anfotericina B ou miconazol. A terapia com 

antifúngico sistêmico (fluconazol) deveria ser indicada apenas para os pacientes 

imunocomprometidos. 

Budtz-Jörgensen (1990b) discutiu os principais mecanismos envolvidos 

na histopatologia, imunologia e sorologia da candidose bucal. Segundo o autor, para 

o diagnóstico laboratorial dessa patologia, não é necessário realizar biópsias para 

análise histológica. O diagnóstico clínico de candidose bucal crônica, incluindo a 

estomatite protética, pode ser confirmado por exames citológicos por esfregaço ou 

por culturas quantitativas das unidades formadoras de colônias. De acordo com o 
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autor, mesmo a mais virulenta das espécies de Candida, a C. albicans, encontra-se 

comumente no organismo humano, em relação de comensalismo. No entanto, 

quando há deficiência nos mecanismos de defesa sistêmica e local do hospedeiro, 

esse micro-organismo é capaz de invadir os tecidos. A irritação mecânica causada 

por prótese é considerada um fator local que pode alterar a integridade da 

membrana mucosa e favorecer a infecção por Candida spp.  O autor sugeriu que a 

presença de prótese removível, total ou parcial, na cavidade bucal dificulta o contato 

das substâncias antimicrobianas e dos anticorpos presentes na saliva com a mucosa 

de suporte e a superfície interna da prótese. Além disso, com a colocação da 

prótese, ocorre uma alteração da flora bucal comensal, facilitando a proliferação de 

Candida. A candidose bucal é frequentemente associada à supressão da resposta 

das células T à Candida e a outros antígenos. Os testes sorológicos para candidose 

bucal não são indicados como métodos de diagnóstico, uma vez que a aglutinação, 

a hemaglutinação, a precipitação e a imunofluorescência de anticorpos são também 

encontradas em indivíduos saudáveis. Foi também relatado pelo autor, que a 

alteração ou a depressão do sistema imunológico, causadas pela AIDS, 

quimioterapia e radioterapia, representam um fator predisponente para o 

desenvolvimento de infecções mais severas de Candida. 

A eficácia antifúngica da nistatina, do acetato de clorexidina e de um 

polipeptídeo homólogo da histidina na superfície de uma resina acrílica para base de 

prótese foi avaliada in vitro por Spiechowicz et al. (1990). Trinta discos de resina 

acrílica termopolimerizável (20 mm x 1 mm) foram confeccionados e esterilizados 

com óxido de etileno para serem imersos nos antimicrobianos testados, simulando a 

armazenagem noturna das próteses removíveis em água. Metade (n=15) dos discos 

(pré-tratados) foi submetida aos tratamentos selecionados previamente à 

contaminação com C. albicans. Para isso, quatro discos foram armazenados por 8 h 

em 20 mL de um dos fármacos testados nas seguintes concentrações: nistatina de 

100.000 U/mL (suspensão oral), gluconato de clorexidina a 0,12% (Peridex) e poli-L-

histidina de 1 mg/mL solubilizada em ácido acético 0,04 M. Após esse período, os 

discos pré-tratados com os antimicrobianos juntamente com 15 discos adicionais 

sem tratamento prévio foram individualmente colocados em placas de Petri contendo 

C. albicans (107 células/mL) isolada de paciente com estomatite protética. Todos os 

discos inoculados foram mantidos em temperatura ambiente por 24 h. Após esse 
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período, durante 8 h, seis discos pré-tratados foram expostos ao ar ambiente e seis 

armazenados em água destilada. Como controle, três discos pré-tratados e não 

contaminados foram também expostos ao ar por 8 h. Doze dos discos de resina 

acrílica não pré-tratados foram primeiramente inoculados com C. albicans e, após 

enxague por 5 min, submetidos por 8 h aos mesmos procedimentos que os pré-

tratados, ou seja, deixados ao ar, imersos em água destilada ou expostos a um dos 

antimicrobianos testados. Três discos não pré-tratados foram mantidos ao ar 

ambiente e serviram como controle. Para avaliar o efeito antifúngico dos fármacos, 

swabs orais foram friccionados na superfície de todos os discos de resina acrílica 

durante 1 min e, então, submetidos às diluições seriadas. O crescimento de C. 

albicans foi monitorado por um colorímetro em comprimento de onda de 600 nm. Foi 

evidenciado que, independentemente do momento do tratamento, a poly-L-histidina 

não inibiu a adesão e o crescimento de C. albicans tanto nos discos deixados ao ar 

quanto nos imersos em água por 8 h, o que foi atribuído à falta de aderência desse 

antimicrobiano à resina acrílica. Ao contrário desses resultados, a clorexidina 

aplicada nos discos antes ou após a contaminação com C. albicans, foi efetiva na 

prevenção da aderência e do crescimento fúngico à resina acrílica, mesmo após 8 

dias. Tais resultados foram relacionados à rápida capacidade de união da 

clorexidina a esse substrato. O pré-tratamento com a nistatina apresentou resultados 

contraditórios haja vista que os discos secos ao ar demonstraram eficácia 

semelhante à da clorexidina. Entretanto, os discos pré-tratados e imersos em água 

não evidenciaram inibição fúngica efetiva, o que também foi observado quando a 

nistatina foi aplicada aos discos acrílicos após a contaminação com C. albicans. 

Segundo os autores, isso ocorreu porque a nistatina, durante o pré-tratamento 

provavelmente tenha formado uma fina camada sobre a superfície de resina acrílica, 

a qual foi removida com a imersão em água. Os autores concluíram que, entre os 

tratamentos testados e para todas as condições estudadas, o acetato de clorexidina 

a 0,12% foi o único capaz de eliminar a C. albicans da resina acrílica 

termopolimerizável para base de prótese.  

Iacopino e Wathen (1992) discutiram, por meio de uma revisão de 

literatura, os principais fatores etiológicos, as técnicas de diagnóstico e os métodos 

de tratamento para estomatite protética e outras infecções bucais causadas por 

Candida spp. Segundo os autores, a colonização da cavidade bucal por Candida 
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geralmente ocorre em associação a um fator predisponente que promova algum tipo 

de deficiência nos mecanismos imunológicos do indivíduo. Esses fatores podem ser 

locais tais como trauma causado pela prótese e xerostomia e também sistêmicos 

incluindo medicamentos (antibióticos, imunossupressores), regimes de tratamentos 

(quimioterapia e radioterapia) e desordens (debilidade física, deficiências 

nutricionais, alterações endócrinas e imunológicas). A infecção por Candida pode 

ser controlada por terapias antifúngicas em indivíduos com boas condições de saúde 

bucal e geral. Entretanto, para os pacientes debilitados, imunocomprometidos ou 

portadores de doenças sistêmicas, a candidose bucal pode se tornar crônica e 

causar risco à vida. Os autores relataram que há várias doenças associadas a essa 

patologia entre as quais neutropenia, diabetes mellitus e desordens endócrinas. 

Quanto à morfologia, a C. albicans pode adotar forma de blastósporo (levedura) ou 

formas miceliais. Ambas as formas podem colonizar superfícies, mas apenas as 

miceliais são capazes de invadir tecidos. As hifas mais alongadas não são passíveis 

de fagocitose, sendo eliminadas por mecanismos relacionados às células gigantes. 

Os mecanismos de defesa do hospedeiro à colonização e invasão por Candida 

envolvem processos de confinamento e proliferação epitelial com posterior 

descamação. Esses mecanismos são conduzidos por células imunológicas 

mediadoras, que respondem à injúria tecidual com produção de citocinas. Assim, 

quando as células imunológicas mediadoras são comprometidas, ocorre o 

desenvolvimento do processo infeccioso. A forma mais comum de candidose bucal é 

a estomatite protética, patologia que acomete mais frequentemente a região palatina 

da mucosa bucal, embora outras superfícies que mantêm contato com as próteses 

também possam ser infectadas. A C. albicans pode ser responsável pelo início, pela 

manutenção e pela exacerbação da estomatite protética. O diagnóstico clínico dessa 

patologia é facilmente confirmado por cultura quantitativa e exame citológico por 

esfregaços. Para o tratamento de estomatite protética, a nistatina tópica pode ser 

utilizada, entretanto, seu gosto amargo pode causar náuseas e vômitos. Além disso, 

tem sido relatado que as espécies de Candida podem desenvolver resistência à 

nistatina. Outros fármacos podem ser também recomendados para o tratamento 

candidose bucal, como o cetoconazol e outros derivados dos azóis. A higienização 

das próteses deve ser eficiente, podendo-se realizar a imersão em agentes de 

limpeza como clorexidina, ácido benzóico e enzimas. Considerando que a C. 
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albicans pode proliferar, infectar e reinfectar os tecidos via bases acrílicas, os 

autores concluíram que o tratamento deveria ser primariamente direcionado à 

eliminação desses micro-organismos da superfície interna das próteses. 

O objetivo do estudo de Lal et al. (1992) foi avaliar a efetividade da 

solução de clorexidina a 0,12% no tratamento da estomatite protética. Foram 

selecionados cinco pacientes com presença de C. albicans nas próteses totais 

superiores e com diagnóstico clínico de estomatite protética na região palatina. 

Réplicas seletivas da superfície interna das próteses foram obtidas em ágar. Durante 

24 dias, os pacientes realizaram bochechos com a solução de clorexidina por 30 a 

60 s, duas vezes ao dia e imergiram diariamente suas próteses totais superiores na 

mesma solução durante a noite. Após 14 dias do início do tratamento, réplicas da 

superfície interna das próteses foram novamente obtidas e a mucosa palatina dos 

pacientes foi fotografada. Ao final dos 24 dias de tratamento, os pacientes foram 

aconselhados a higienizar suas próteses apenas com creme dental e agente de 

limpeza (Efferdent ou Polident). As réplicas em ágar foram repetidas após cinco 

semanas da suspensão do tratamento com clorexidina. Os resultados mostraram 

que, após 14 dias de tratamento com clorexidina, houve redução significativa da 

inflamação presente nas mucosas palatinas dos pacientes e não houve crescimento 

de colônias viáveis de C. albicans nas placas de Petri referentes às próteses totais 

superiores. As culturas obtidas após cinco semanas da suspensão do tratamento 

com clorexidina demonstraram recorrência da levedura nas próteses. Para todos os 

pacientes, as áreas de infecção por C. albicans observadas nas réplicas das 

próteses durante a fase de recorrência corresponderam às áreas observadas antes 

do início do tratamento com clorexidina. Além disso, clinicamente, a inflamação da 

mucosa palatina dos pacientes aumentou após a suspensão do tratamento. Como 

não foram realizadas culturas das mucosas palatinas dos pacientes, os autores não 

puderam concluir se a inflamação observada após a suspensão do tratamento foi 

decorrente da sobrevivência de Candida nessa região. Os autores sugeriram que, 

aparentemente, certas áreas nas superfícies internas das próteses favorecem a 

aderência e a colonização por Candida. Essas áreas são determinadas pelas 

propriedades físicas e químicas das resinas acrílicas das bases das próteses. Dessa 

forma, as áreas de recorrência da infecção na mucosa palatina via prótese podem 

ser, ao menos em parte, associadas às áreas das bases de resina acrílica com 
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maior densidade de aderência e colonização por Candida. A higienização das 

próteses com os agentes Efferdent e Polident não foi considerada adequada após a 

suspensão do tratamento com clorexidina, uma vez que não preveniu o aumento da 

inflamação da mucosa palatina e a recorrência por C. albicans. Como houve 

reinfecção após a suspensão do tratamento com clorexidina, os autores sugeriram 

que a utilização diária e contínua dessa solução como enxaguatório bucal e agente 

de limpeza de prótese poderia ser mais efetiva para o tratamento da estomatite 

protética. No entanto, como a clorexidina requer prescrição, a sua utilização deveria 

ser recomendada apenas nos casos mais severos dessa patologia. 

O objetivo da revisão da literatura realizada por Lombardi e Budtz-

Jörgensen (1993) foi discutir os principais procedimentos adotados para o 

tratamento da estomatite protética. Segundo os autores, o controle de placa 

microbiana na superfície interna das próteses removíveis, parciais ou totais, deve 

ser sempre indicado, independentemente da terapia adotada. A higienização 

inadequada das próteses é considerada um dos fatores etiológicos locais da 

estomatite protética. O uso contínuo das próteses também favorece o 

desenvolvimento da patologia, uma vez que prolonga o trauma local sobre a mucosa 

de contato. As próteses antigas também podem traumatizar a mucosa bucal em 

decorrência da falta de suporte promovida pela reabsorção do rebordo alveolar. Até 

que possam ser substituídas, próteses com condições inadequadas de suporte e 

estabilidade devem ser periodicamente reembasadas. A confecção de novas 

próteses novas deve ser somente realizada quando a mucosa de suporte estiver 

saudável e houver boas condições de higiene bucal. Os pacientes devem ser 

instruídos a remover suas próteses durante a noite e higienizá-las após cada 

refeição. Vários agentes antifúngicos podem ser utilizados para o tratamento da 

estomatite protética. A escolha de um agente específico é determinada por diversos 

fatores, como interação medicamentosa, função dos órgãos vitais (toxicidade) e 

aceitação (tolerância) pelo paciente. A utilização de agentes sistêmicos deve ser 

limitada aos pacientes que não responderem à terapia tópica ou quando fatores 

sistêmicos predisponentes estiverem presentes (diabetes não controlada, 

neutropenia, disfunções imunológicas e endócrinas). Entre os agentes antifúngicos, 

a nistatina (Micostatin) deve ser utilizada apenas como tratamento tópico, pois é 

tóxica quando administrada parenteralmente. Devido ao gosto amargo, esse 
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medicamento pode produzir efeitos colaterais como náuseas e intolerância. A 

anfotericina B pode ser administrada via intravenal (candidose sistêmica) ou como 

agente tópico (candidose superficial). No entanto, esse fármaco pode produzir 

efeitos hepatotóxicos e náuseas. O cetoconazol (Nizoral) é administrado 

sistemicamente, sendo indicado para os casos de candidose mucocutânea crônica 

em pacientes com imunodeficiências. Esse antifúngico é pouco absorvido na 

ausência de acidez gástrica e pode reduzir a ação de alguns antibióticos. O 

miconazol (Daktarin) é amplamente utilizado para o tratamento de candidose por 

apresentar ação fungicida e bacteriostática para micro-organismos gram-positivos, 

uma vez que bloqueia simultaneamente a síntese de esteróides e as proteínas das 

membranas das células microbianas. Esse fármaco também pode ser utilizado para 

o tratamento de lesões associadas à estomatite protética, como a queilite angular. O 

fluconazol (Diflucan) pode ser indicado para o tratamento de candidose bucal em 

pacientes HIV-positivos, entretanto, pode produzir efeitos colaterais como 

desconforto gástrico e dor de cabeça. Além disso, o fluconazol pode não apresentar 

o efeito terapêutico desejado por causa da resistência desenvolvida por algumas 

espécies de Candida. Como tratamento adjunto, pode-se realizar a imersão das 

próteses em agentes de limpeza como hipoclorito de sódio, enzimas, peróxidos 

alcalinos e ácidos. A utilização de sustâncias antimicrobianas como a clorexidina 

também pode ser uma alternativa para a redução da inflamação da mucosa 

acometida pela estomatite protética. De acordo com os autores, independentemente 

da terapia antifúngica e do tratamento adjunto selecionados, os pacientes devem ser 

instruídos quanto à importância da adoção dos procedimentos de higienização das 

próteses e remoção das mesmas no período noturno. Esses cuidados não atuam 

apenas no controle da infecção causada pela estomatite protética, mas também na 

sua prevenção. 

Chau et al. (1995) realizaram um estudo para avaliar a possibilidade de 

penetração de micro-organismos na resina acrílica após curto período de exposição. 

Corpos de prova de três resinas acrílicas foram polidos apenas em uma de suas 

faces para simular as superfícies externa e interna (não polida) de uma prótese.  Em 

seguida, os corpos de prova foram imersos por 24 h em meio de cultura contendo 

bactérias gram-positivas e gram-negativas. Após a contaminação, foram imersos por 

10 min em uma das soluções desinfetantes avaliadas (iodóforo, dióxido de cloro e 
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hipoclorito de sódio a 5,25%) ou em uma solução salina estéril (controle). Os dois 

lados dos corpos de prova desinfetados foram submetidos à coleta de material para 

as semeaduras em placas de Petri incubadas a 37°C p or 48 h. Os autores 

observaram, pela análise das culturas, que o grupo tratado com iodóforo ou dióxido 

de cloro apresentou um número de colônias significativamente inferior ao 

apresentado pelo grupo controle. Por outro lado, o grupo imerso em hipoclorito de 

sódio não apresentou colônias viáveis nas placas de Petri. Os autores concluíram 

que a resina acrílica pode ser contaminada em profundidade por bactérias tanto na 

parte externa quanto na interna. Também sugeriram que o tratamento com 

hipoclorito de sódio se mostrou eficiente para inativação microbiana, incluindo as 

bactérias que penetraram em até 3 mm na resina acrílica. 

A efetividade de uma solução de nistatina para imersão de próteses como 

método adjunto para o tratamento de estomatite protética foi avaliada por Banting, 

Greenhorn e McMinn (1995). Todos os pacientes receberam medicação antifúngica 

tópica (Nistatina) na forma de pastilhas, 3 vezes ao dia, durante 7 dias. As próteses 

totais dos pacientes foram imersas durante a noite em solução de nistatina ou água 

(controle) no mesmo período de tratamento com antifúngico tópico. Foram 

realizados exames citológicos por esfregaço da mucosa bucal e da superfície interna 

das próteses totais ao final do tratamento e após 1, 4 e 12 semanas do seu início. 

Os resultaram demonstraram que, ao final do tratamento, todos os pacientes 

apresentaram melhora significativa dos sintomas e sinais clínicos de estomatite 

protética. No entanto, a presença de formas invasivas (hifas) de C. albicans foi 

observada na mucosa bucal e/ou superfície interna das próteses de 

aproximadamente 80% dos pacientes, independentemente da solução de imersão 

utilizada. A probabilidade de recorrência de estomatite protética (presença de hifas 

de C. albicans) ao longo das 12 semanas de avaliação foi de 66% para os pacientes 

que realizaram imersão das próteses em solução de nistatina e de 78% para 

aqueles as imergiram em água. Os autores concluíram que o tratamento foi efetivo 

para resolver os sintomas e sinais clínicos da estomatite protética, mas não para 

remover o agente etiológico da mucosa palatina e das próteses, o que resultou, na 

maioria dos casos, em recorrência da patologia. 

Tendo em vista que compostos antimicrobianos derivados de plantas 

(fitoquímicos) têm sido investigados como uma alternativa terapêutica na profilaxia e 
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no tratamento da estomatite protética, Sato et al. (1997) avaliaram a efetividade 

antibacteriana de três chalconas na inibição do crescimento de  bactérias 

secundariamente associadas a essa patologia. Para a determinação da MCI dos 

agentes fitoquímicos, soluções etílicas das três chalconas (2,4,2'-trihidroxi-5'-

metilchalcona – THMC; 2,4,2’-trihidroxichalcona – THC; 2-hidroxichalcona - HC) 

foram adicionadas ao meio ágar BHI contendo as bactérias avaliadas (108 

células/mL). O valor da MCI foi definido como a concentração na qual não foram 

observadas colônias viáveis após o período de incubação de 48 h a 37°C. Para as 

bactérias gram-positivas, o agente fitoquímico THMC obteve a maior atividade 

bactericida seguido por THC e HC. Foi observado que o THMC inibiu o crescimento 

de Lactibacillus casei em uma concentração de 75 µg/mL e de espécies de 

Streptococcus e Staphylococcus em concentrações entre 50 µg/mL e 75 µg/mL. 

Nessas últimas concentrações, esse agente fotoquímico também reduziu o 

crescimento de C. albicans. No entanto, o THMC não foi efetivo em inibir o 

crescimento de espécies gram-negativas como Klebsiella pneumoniae, E. coli e 

Serratia marcescens em concentrações de até 100 µg/mL. Foi concluído que o 

agente fotoquímico THMC inibiu o crescimento de C. albicans e bactérias gram-

positivas, mas não reduziu a quantidade de bactérias gram-negativas. Segundo este 

estudo, esse agente poderia ser considerado como uma alternativa no tratamento da 

estomatite protética. Entretanto, os autores enfatizaram que o THMC deve ser 

utilizado com precaução uma vez que pode levar à supressão da microflora bucal. 

Hawser et al. (1998) avaliaram a viabilidade do método colorimétrico de 

redução do XTT por meio da determinação das MCIs de cinco agentes antifúngicos 

para isolados clínicos de leveduras e da comparação com o método padrão de 

microtitulação (NCCLS M27-A, 1997). Foram testados isolados de Candida spp. e de 

Cryptococcus neoformans para os antifúngicos anfotericina B, fluconazol, 

itraconazol, cetoconazol e flucitosina. Todos os fármacos foram inicialmente 

avaliados pelo método NCCLS e, posteriormente, pelo método do XTT, sendo os 

inóculos e as placas de cultura preparados da mesma forma para os dois testes. 

Após o período de formação do biofilme fúngico, as soluções antifúngicas foram 

adicionadas nas placas de cultura, que foram incubadas por 3 h a 35°C para a 

determinação das MCIs. No ensaio do XTT, a MCI foi definida visualmente como a 

menor concentração de cada antifúngico em que não se observou nenhuma 
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mudança de cor. Os resultados obtidos pelo método do XTT apresentaram alta 

correlação com os observados com o método NCCLS tanto para Candida spp. 

quanto para C. neoformans. Para a C. albicans, os níveis de concordância foram de 

97% para a anfotericina B, 94% para o itraconazol, 100% para a flucitosina, 94% 

para o fluconazol e 97% para o cetoconazol. Segundo os autores, a vantagem do 

XTT sobre o método padrão é a facilidade da leitura por meio da coloração. O 

método NCCLS para determinação da MCI tem sido muito útil para as avaliações 

laboratoriais, embora apresente dificuldades na determinação da MCI de alguns 

agentes, como os azólicos. Assim, foi concluído que o método colorimétrico do XTT 

poderia ser uma alternativa viável ao método padrão NCCLS para a análise da 

susceptibilidade de isolados clínicos de leveduras a agentes antifúngicos.  

O objetivo da revisão de literatura de Radford, Challacombe e Walter 

(1999) foi analisar o mecanismo e o significado clínico da adesão de C. albicans em 

materiais bases de próteses em relação ao biofilme e à estomatite protética. Os 

autores discutiram a etiologia dessa patologia e relataram a participação de outros 

micro-organismos além da C. albicans. Observaram que as taxas de prevalência da 

estomatite protética foram constantemente variáveis entre os estudos, o que pode 

ser explicado pelas diferentes metodologias utilizadas e pelos diversos fatores 

etiológicos relacionados a essa infecção. Em alguns casos, a causa da estomatite 

protética parece estar associada a um biofilme não específico em combinação à 

presença de C. albicans. Segundo os autores, a formação de qualquer placa 

microbiana, sua relação com as bases das próteses e a colonização dessas por 

micro-organismos devem ser consideradas. Enfatizaram a importância da 

rugosidade superficial do substrato na adesão dos micro-organismos, havendo maior 

aderência em superfícies protéticas menos polidas. Por meio dos estudos revisados, 

os autores concluíram que a aderência in vitro da C. albicans aos materiais para 

bases de próteses removíveis está relacionada à capacidade hidrofóbica do micro-

organismo e à rugosidade do substrato. Entretanto, relataram que o significado 

clínico para os resultados observados da literatura consultada e o mecanismo do 

desenvolvimento do biofilme formado por C. albicans ainda têm que ser entendidos. 

Banting e Hill (2001) avaliaram a desinfecção de próteses totais por 

imersão em clorexidina ou irradiação em micro-ondas in vitro, como métodos 

adjuntos no tratamento de estomatite protética. Pacientes (n=34) portadores de 
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próteses totais superiores com esfregaços positivos para pseudohifas de C. albicans 

foram selecionados para um dos seguintes tratamentos: irradiação da prótese em 

micro-ondas ou imersão da prótese em solução clorexidina a 0,2% (controle). Todos 

os pacientes receberam medicação antifúngica tópica (Nistatina 300000 IU 3 vezes 

ao dia) por 14 dias. As próteses selecionadas para o tratamento com as micro-ondas 

foram escovadas com sabão antisséptico e água e então  irradiadas  por 1 min a  

850 W em 3 dias diferentes (1o, 5o e 10o dia). Para o grupo controle, as próteses 

foram imersas na solução de clorexidina durante a noite por 14 dias, com renovação 

da solução a cada 2 dias. Essas próteses também foram escovadas em 3 dias 

diferentes (1o, 5o e 10o dias), estabelecendo parâmetro para comparação entre os 

grupos. Os resultados demonstraram que, após 14 dias, 53% das próteses 

irradiadas por micro-ondas apresentaram pseudohifas de C. albicans e que essa 

porcentagem aumentou para 84% para aquelas imersas em clorexidina. Por outro 

lado, após esse mesmo período, os esfregaços citológicos referentes à mucosa 

palatina dos pacientes cujas próteses foram irradiadas apresentaram 1/4 do risco de 

infecção desses tecidos em relação aos esfregaços obtidos dos pacientes que 

tiveram suas próteses imersas em clorexidina. Três meses após o tratamento, o 

grupo controle foi considerado cinco vezes mais susceptível a apresentar 

pseudohifas de C. albicans quando em comparação com o grupo que recebeu 

tratamento com as micro-ondas. Os autores concluíram que a exposição das 

próteses às micro-ondas foi efetiva para uma adequada desinfecção nas próteses 

sem ocasionar efeitos deletérios aparentes nas propriedades das mesmas. 

Chandra et al. (2001) desenvolveram um modelo reproduzível de biofilme 

de C. albicans em resina acrílica para base de prótese para determinar a 

susceptibilidade de isolados do micro-organismo a diferentes agentes terapêuticos 

para estomatite protética. Para isso, foram testados três agentes antifúngicos 

(nistatina, anfotericina e fluconazol) em concentrações de 1 a 64 µg/mL e um agente 

antimicrobiano (clorexidina) em concentrações de 8 a 256 µg/mL. Inicialmente foi 

obtida uma suspensão celular de dois isolados de C. albicans, sendo um de paciente 

com estomatite protética (GDH) e um de paciente HIV-positivo com candidose 

orofaríngea (OU). Para a formação do biofilme, uma alíquota da suspensão celular 

foi aplicada nas superfícies de corpos de prova de resina acrílica. A susceptibilidade 

da C. albicans presente no biofilme foi comparada à de células planctônicas desse 
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micro-organismo. A quantificação do biofilme foi determinada pela técnica do peso 

seco e por um método colorimétrico para indicar o estado metabólico das células. Na 

determinação do peso seco, após a raspagem do biofilme dos corpos de provas, 

estes foram individualmente colocados em tubos de ensaio contendo 4 mL de PBS 

(Phosphate Buffered Saline) sob agitação para a remoção do biofilme residual. A 

massa removida e as células residuais passaram por um filtro previamente pesado, 

com poros de 0,45 µm, o qual foi lavado com PBS, seco ao ar por 24 h a 35°C e 

novamente pesado. O ensaio colorimétrico usado para determinar a atividade das 

células foi o de redução metabólica de sais de tetrazólio XTT 2,3-bis (2-metoxi-4-

nitro-5-sulfofenil) -5 - [(fenil amino) carbonil] - 2H-tetrazólio hidróxido. Para essa 

análise, os corpos de prova com biofilme foram transferidos para poços de cultura 

contendo a solução de XTT (50 µL) com PBS (4 mL) e menadiona (4 µL a 1 mM em 

acetona). Após a incubação a 37°C das placas por 5 h, o conteúdo de cada poço foi 

transferido para microtubos, os quais foram centrifugados e, então, o sobrenadante 

resultante foi submetido à leitura espectrofotométrica a 492 nm. De acordo com os 

resultados, houve 50% de redução da atividade metabólica do biofilme quando os 

fármacos nistatina, anfotericina, clorexidina e fluconazol foram aplicados nas 

concentrações de 8 µg/mL, 16 µg/mL, 128 µg/mL e superior a 64 µg/mL, 

respectivamente. Entretanto, as células planctônicas de C. albicans apresentaram 

50% de redução da atividade metabólica para as concentrações de 0,25 µg/mL, 1 

µg/mL, 4 µg/mL e 0,5 µg/mL dos fármacos nistatina, anfotericina, clorexidina e 

fluconazol, respectivamente. Em relação à padronização do modelo de biofilme, 

foram testadas diversas concentrações de inóculo de Candida e os resultados 

demonstraram que o aumento da concentração do mesmo de 105 para 107 

células/mL levou a um aumento da atividade metabólica e da massa do biofilme, 

para ambos os isolados. No entanto, o aumento de 107 para 108 células/mL não 

aumentou significativamente o crescimento do biofilme, sendo o inóculo de 107 

células/mL considerado ideal para sua formação. Sobre o tempo de adesão celular 

na superfície, foram testados os tempos de 30, 90 e 180 min. O aumento do tempo 

de adesão de 30 para 90 min ocasionou o aumento no crescimento do biofilme, mas 

a adesão em 180 min diminuiu o mesmo. Assim, os autores consideraram 90 min 

como tempo padrão para a adesão celular. Para identificar o tempo de formação do 

biofilme ideal, foram medidos os crescimentos celulares em 24, 48, 72 e 96 h. A 
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atividade metabólica de ambas as linhagens de Candida aumentaram em relação ao 

tempo, mas a massa de biofilme do isolado GDH 2346 foi máxima em 72 h e do OU-

2-76 em 24 h. Após a padronização da formação do biofilme, foram realizadas as 

análises em MEV. As fotomicrografias demonstraram um biofilme composto por uma 

densa camada de leveduras e menor quantidade de hifas. Os autores concluíram 

que, comparadas às células planctônicas, as células de C. albicans associadas ao 

modelo de biofilme em resina acrílica para base de prótese apresentaram resistência 

aos fármacos mais frequentemente utilizados para o tratamento da estomatite 

protética. 

Ramage et al. (2001) descreveram as características do desenvolvimento 

do biofilme de C. albicans em relação à morfologia, adesão e susceptibilidade 

antifúngica, utilizando MEV, microscopia confocal a laser (MCL) e o método 

colorimétrico com sal de tetrazólio 2,3-bis(2-metoxi-4nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazólio-

5-carboxianilida (XTT). Para os experimentos, a cepa 3153A de C. albicans pré-

cultivada foi deixada em meio YPD a 30°C em incubad ora sob agitação over nigth 

para o desenvolvimento de uma cultura predominantemente de leveduras. Após o 

crescimento e lavagem, as células foram resuspensas em meio RPMI-1640. O 

desenvolvimento do biofilme foi observado em placas de cultura de 96 poços, pré-

tratadas ou não com soro e saliva em intervalos de 2, 4, 6, 8, 24 e 48 h. As primeiras 

2 h foram caracterizadas pela adesão inicial das células, seguidas por germinação e 

formação de microcolônias (2 a 4 h), filamentação (4 a 6 h), desenvolvimento de 

monocamada (6 a 8 h), proliferação (8 a 24 h) e maturação (24 a 48 h). O método 

XTT mostrou uma relação linear entre a densidade celular do biofilme e a atividade 

metabólica. O pré-tratamento com saliva e soro aumentou a adesão inicial das 

células nos poços. Através da MEV e da MCL foi possível observar que os biofilmes 

consistiram de uma estrutura complexa tridimensional, com densa rede de leveduras 

e hifas circundadas por material exopolimérico. Para os testes de susceptibilidade 

antifúngica, foram determinadas as MCIs dos fármacos anfotericina B e fluconazol 

para as células planctônicas e para as células sésseis, utilizando o método de 

microdiluição padrão descrito no documento M-27A da NCCLS. Foram determinadas 

as concentrações de fármacos capazes de inibir em 50 e 80% o crescimento fúngico 

em relação ao controle sem antifúngico, pelo método do XTT. Os autores concluíram 
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que, quando organizada em biofilmes (células sésseis), a C. albicans apresentou 

maior resistência aos antifúngicos em relaçaõ às células planctônicas. 

Pires et al. (2002) avaliaram a associação entre estomatite protética e o 

fluxo salivar, bem como a quantificação e a identificação das espécies de Candida, 

antes e seis meses após a substituição de próteses totais superiores. Foram 

avaliados 77 pacientes, com idade entre 36 e 84 anos, sendo a maioria mulheres 

(63,6%). A estomatite protética foi classificada de acordo com os critérios de Newton 

e a higiene da prótese foi qualificada como boa, regular, deficiente ou inadequada. 

Para a determinação do fluxo salivar, amostras de saliva não estimulada foram 

coletadas dos pacientes durante 5 min. Alíquotas das amostras coletadas foram 

semeadas em ágar Sabouraud e, após 48 horas de incubação, foi realizada a 

contagem de colônias viáveis (ufc/mL). As espécies de Candida foram identificadas 

pelos testes de tubo germinativo, produção de clamidósporos e assimilação e 

fermentação de carboidratos. Todos os pacientes receberam instruções de higiene 

bucal após a substituição das próteses totais e não foram medicados, sendo que, 

após seis meses, retornaram para uma segunda avaliação na qual os mesmos 

procedimentos clínicos e laboratoriais realizados previamente foram repetidos. Os 

resultados demonstraram que, na primeira avaliação, 50,6% dos pacientes 

apresentavam estomatite protética e 63% demonstravam higienização inadequada 

das próteses. Na segunda avaliação, a porcentagem de pacientes com estomatite 

protética foi reduzida a 18,2% e a higienização das próteses foi considerada regular 

em 100% dos casos. Em ambas as avaliações, a prevalência de estomatite protética 

foi maior em pacientes do gênero feminino. O fluxo salivar dos pacientes variou de 

0,02 mL/min a 1,66 mL/min e foi semelhante nas duas avaliações. Espécies de 

Candida foram identificadas em 84,4% dos pacientes na primeira avaliação e em 

79,2% na segunda, sendo a maioria mulheres. Todos os portadores de estomatite 

protética apresentaram Candida spp. na saliva, e o número de ufc/mL da maioria 

desses pacientes foi superior a 400. A C. albicans foi a espécie mais comum em 

ambas as avaliações (50%), e a associação mais encontrada foi entre esse micro-

organismo e a Candida tropicalis (15,4%). Os autores concluíram que a substituição 

das próteses e a melhora da higiene bucal promoveram a resolução dos sinais 

clínicos de estomatite protética. Entretanto, a persistência de elevada contagem de 

Candida spp. na saliva dos pacientes deveria ser considerada como um fator 
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importante na recorrência da patologia. Os autores sugeriram que a substituição 

periódica das próteses e as instruções adequadas de higiene bucal são 

fundamentais para prevenir o desenvolvimento da estomatite protética. 

Rogers (2002) revisou a literatura com o propósito de estudar os 

mecanismos de ação de antifúngicos disponíveis e discutir a resistência aos 

fármacos pelos micro-organismos. Os antifúngicos da classe dos polienos, como a 

nistatina, possuem um amplo espectro de ação, podendo ser fungicidas e 

fungistáticos e, por serem tóxico, seu uso foi restringido à administração tópica. O 

efeito inibitório da nistatina é resultado da interação de seus polienos com os 

esteróides da membrana plasmática do fungo, em especial o ergosterol. Isso leva à 

formação de poros ou canais na membrana que ocasionam a liberação de potássio 

e de outros componentes citoplasmáticos, causando a morte celular. Uma 

explicação possível para o desenvolvimento de resistência aos polienos é uma 

menor quantidade de ergosterol na membrana celular, mas os mecanismos 

genéticos envolvidos nesse processo ainda não são totalmente definidos. Os 

antifúngicos azólicos, como o miconazol, o cetoconazol e o itraconazol também 

agem diretamente na membrana plasmática, porém interferem principalmente na 

biossíntese do ergosterol, inibindo o citocromo P-450. Embora os azólicos exibam 

atividade fungistática principalmente in vitro, podem ser fungicidas sob certas 

circunstâncias in vivo. A resistência a esse tipo de antifúngico pela C. albicans 

ocorre principalmente por uma mutação no gene ERG11, que impede ou diminui a 

ação do antifúngico na produção de ergosterol. De acordo com os achados da 

literatura, o autor sugeriu que a resistência aos medicamentos antifúngicos é de 

grande importância clínica e deve ser levada em consideração no tratamento 

específico de cada infecção. 

A relação entre a presença de C. albicans e a estomatite protética foi 

avaliada por Barbeau et al. (2003). Foram selecionados 68 usuários de próteses 

totais superiores. O tipo de estomatite protética foi determinado de acordo com a 

classificação de Newton, bem como por uma classificação modificada, desenvolvida 

pelos autores. Essa última classificação foi utilizada para determinar tanto o tipo 

quanto a extensão da inflamação nos tecidos acometidos por essa patologia. Para a 

avaliação clínica, foram realizadas 3 fotografias da região palatina de cada paciente. 

As leveduras foram coletadas da mucosa palatina e da superfície interna das 
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próteses com swab oral. As culturas das suspensões obtidas dos swabs foram 

realizadas em ágar Sabouraud. Para isolar as leveduras, foi adicionado cloranfenicol 

aos meios de cultura Sabouraud e Lee, sendo as colônias isoladas congeladas a –

80ºC. Para a identificação das espécies de Candida, alíquotas das suspensões das 

colônias isoladas foram cultivadas em meio cromogênico (ChromAgar). Para a 

diferenciação final das espécies, as suspensões também foram submetidas à 

avaliação por um sistema comercial de identificação (ID Candida). Os resultados 

demonstraram que a presença de leveduras nas próteses não foi associada à 

estomatite protética de acordo com a classificação de Newton. Os maiores números 

de colônias e índices de placa nas próteses foram associados à maior extensão de 

inflamação, independentemente do tipo de estomatite protética segundo Newton. A 

presença de C. albicans e da associação de mais de uma espécie de Candida foi 

observada mais comumente nos usuários de próteses totais com estomatite 

protética. As espécies mais associadas com a C. albicans foram a C. tropicalis e a 

Candida glabrata. A utilização contínua das próteses e o fumo foram considerados 

fatores de risco associados à extensão da inflamação observada nos pacientes com 

estomatite protética. Os autores concluíram que a presença de leveduras nas 

próteses foi significativamente relacionada à extensão da inflamação e não ao tipo 

de estomatite protética segundo a classificação de Newton. Foi sugerido que a 

colonização por Candida spp. foi favorecida pelo processo de inflamação causado 

pela estomatite protética e que, portanto, deveria ser considerada no diagnóstico e 

tratamento dessa patologia.  

Ensaios colorimétricos da viabilidade celular são ferramentas importantes 

no estudo das atividades de células eucariontes. Uma das técnicas utilizadas é o 

ensaio envolvendo o uso de sais de tetrazólio que vem evoluindo desde a descrição 

do MTT (3 - (4,5-dimetil- 2-il) -2,5-brometo de difeniltertrazolim) no início de 1980. O 

2,3-bis (2-metoxi-4- nitro-5-sulfofenil) -5 - [carbonila (fenilamino)]-2H-tetrazólio 

hidróxido (XTT) tem sido muito utilizado pela simplificação e confiabilidade da 

técnica, principalmente nos estudos do desenvolvimento do biofilme fúngico e da 

susceptibilidade a fármacos. Para definir os limites do ensaio de XTT, Kuhn et al. 

(2003) realizaram uma avaliação comparativa do metabolismo de diferentes isolados 

clínicos, incluindo de C. albicans. Para que os resultados não fossem limitados a 

uma única técnica, um teste comercialmente disponível que utiliza 2 - (2-metoxi-4-
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nitrofenil) -3 - (4-nitrofenil) -5 - (2,4-disulphonyl) - 2H-tetrazólio (WST-8) também foi 

utilizado. Um inóculo de cada espécie foi preparado e misturado individualmente 

com a solução de XTT na proporção de 3 mL do inóculo para 50 µL de solução XTT 

nas concentrações de 1 mg/mL e 5 mg/mL e 4 µL de menadiona (1 mM de 

concentração em acetona), em placas de cultura de 12 poços que foram incubadas 

a 37°C por 5 h. O líquido de cada poço foi transfer ido para um microtubo que passou 

por centrifugação para decantação das células e o sobrenadante foi avaliado 

espectrofotometricamente a 492 nm. Todos os inóculos também passaram pelo 

teste do WST-8, seguindo as instruções do fabricante, para posterior comparação 

com o XTT. Os testes foram feitos em quadruplicata e em dias diferentes. Os 

resultados levaram à conclusão de que os sais de tetrazólio mostraram-se valiosos 

para a quantificação celular dentro de uma mesma cepa, embora não se possa 

afirmar que exista uma relação linear entre número de organismos e o sinal 

colorimétrico. 

Coelho et al. (2004) determinaram a frequência de lesões bucais 

associadas ao uso de próteses em 305 pacientes. Os autores também verificaram a 

relação entre a frequência das lesões e a idade e o gênero dos pacientes bem como 

o tipo, o tempo de uso e o método de limpeza das próteses. Essas informações 

foram registradas em um questionário respondido pelos pacientes, que foram 

divididos em sete grupos de acordo com o tempo de uso da prótese. O exame 

clínico da cavidade bucal foi realizado por três patologistas previamente treinados e 

calibrados. Os autores observaram maior prevalência de lesões no gênero feminino 

(72%) em relação ao masculino (56%) e que a maioria das mulheres (60 a 70 anos) 

era mais idosa que os homens (50 a 60 anos). Do total de 444 próteses, 302 eram 

totais e 142 eram parciais removíveis. A maior parte dos pacientes utilizava prótese 

total superior (43,24%) há pelo menos 20 anos. Os usuários de próteses totais 

estavam na 6a década de vida, enquanto os portadores de próteses parciais 

removíveis estavam entre a 3a e a 5a década. As lesões bucais predominantemente 

encontradas em usuários de próteses totais foram as seguintes: estomatite protética 

(atrófica e hiperplásica), hiperplasia inflamatória fibrosa, úlcera traumática, queilite 

angular e flacidez de rebordo. A candidose atrófica crônica (estomatite protética) foi 

a lesão mais frequente, sobretudo nos pacientes com tempo de uso das próteses 

entre 16 a 20 anos. O método mais comum de higienização foi escovação com 
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dentifrício e escova dental (80,1%). Segundo os autores, a maior frequencia de 

lesão em mulheres poderia ser atribuída à utilização das próteses por períodos 

maiores em relação aos homens devido a preocupações estéticas. Além disso, com 

a atrofia da mucosa bucal concomitante à diminuição da secreção ovariana durante 

ou após a menopausa, o epitélio bucal se torna mais susceptível a traumas e 

reações inflamatórias. Outro fator a ser considerado é que o tempo de uso das 

próteses é maior em idosos, que são mais relutantes em substituí-las. Essas 

próteses antigas podem promover maior acúmulo de placa microbiana, além de 

traumatizar a mucosa de suporte pela falta de adaptação. Os resultados obtidos 

sugeriram que as próteses removíveis, parciais ou totais, podem causar comumente 

vários tipos de lesões na mucosa bucal dos pacientes. De acordo com os autores, 

essas lesões poderiam ser prevenidas por meio de um programa de proservação 

que avalie as condições das próteses e forneça as informações de higiene e 

manutenção da saúde bucal. 

O objetivo do estudo de Baena-Monroy et al. (2005) foi avaliar a 

prevalência de C. albicans, Staphylococcus aureus e S. mutans na mucosa palatina 

e na superfície interna das próteses totais de pacientes com e sem estomatite 

protética bem como estabelecer fatores predisponentes dessa patologia. Para medir 

o pH salivar, amostras de 2 mL de saliva foram coletadas de 105 pacientes. Além 

disso, o material presente na mucosa palatina e na superfície interna das próteses 

totais superiores dos pacientes foi coletado com algodão estéril. Para o isolamento e 

a identificação de C. albicans, foi utilizado um meio cromogênico (CandiSelect) 

específico para crescimento fúngico. Os meios seletivos selecionados para o 

isolamento e a identificação de S. aureus foram ágar Chapman ou ágar manitol 

salgado. O S. mutans foi identificado por meio de semeadura em placas de Petri 

contendo ágar mitis salivarius. Todas as placas foram incubadas a 37oC por 48 h. 

Após essa identificação inicial das bactérias, foram realizadas as provas enzimáticas 

de catalase e coagulase. Os autores observaram colônias viáveis de C. albicans nas 

placas referentes à mucosa palatina de 54 pacientes, dos quais 43 apresentavam 

estomatite protética. As culturas em CandiSelect também demonstraram a presença 

desse micro-organismo na superfície interna de 70 próteses. O S. aureus foi isolado 

da mucosa palatina de 55 pacientes, sendo 42 desses portadores de estomatite 

protética. Esse micro-organismo também foi isolado da superfície interna de 52 
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próteses. As culturas da mucosa palatina de 71 pacientes demonstraram a presença 

de S. mutans e desses, apenas oito apresentaram estomatite protética. Os 

resultados também demonstraram elevada acidez do pH da saliva nos pacientes 

com estomatite protética bem como nos indivíduos que adotavam dieta rica em 

carboidratos. A presença simultânea de C. albicans e S. aureus foi observada na 

mucosa palatina de 39 pacientes do total de 50 que apresentavam estomatite 

protética. Essa infecção assim como a colonização microbiana da mucosa palatina e 

das próteses foram encontradas preferencialmente em indivíduos do gênero 

feminino e nos portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial, evidenciando a 

etiologia multifatorial desse tipo de candidose bucal. Os autores concluíram que o 

tratamento da estomatite protética deveria reduzir tanto a presença de fungos 

quanto a de bactérias uma vez que foi observada a presença de biofilmes mistos na 

mucosa palatina e superfície interna das próteses totais de pacientes com essa 

patologia.  

Lamfon et al. (2005) investigaram a composição do biofilme das próteses 

e a susceptibilidade de Candida spp. a agentes antifúngicos. Foram selecionados 

dez indivíduos, cinco sem alterações patológicas na cavidade bucal (grupo controle) 

e cinco com estomatite protética (grupo experimental). O material presente na 

mucosa palatina e na superfície interna das próteses dos pacientes selecionados foi 

coletado com swab oral. Em seguida, os swabs foram colocados em solução de 

Ringer e agitados por 1 min. As amostras foram individualmente congeladas a –70oC 

em 1 mL de caldo LB contendo 50% de glicerol para, posteriormente, serem 

utilizadas no estudo in vitro. Nesse estudo, a formação de biofilme em discos (5 mm 

x 1mm) de resina acrílica foi realizada por um dispositivo específico (Constant Depth 

Film Fermentar- CDFF). Esse dispositivo permite a produção de biofilme sob 

condições de baixas forças de cisalhamento decorrentes da presença de um fio 

contínuo de líquido sobre os micro-organismos aderidos. Para os experimentos com 

o CDFF, realizados em condições aeróbicas a 37o C, foi utilizado como inóculo uma 

alíquota de 2 mL contendo 200 µL do material coletado das próteses adicionado a 

outros 200 µL do material proveniente da mucosa palatina dos cinco pacientes com 

estomatite protética. Saliva artificial foi adicionada sobre o biofilme a uma velocidade 

de 0,5 mL/min. Para analisar a presença de micro-organismos aeróbicos e 

anaeróbicos no biofilme, foram realizadas culturas em meios de ágar sangue 
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Columbia e ágar anaeróbico Fastidius, cada um contendo 5% de sangue de cavalo 

sem fibrina. Meios seletivos foram utilizados para avaliar a presença de colônias 

viáveis de Actinomyces, Candida, Lactobacillus, Streptococcus e Veillonella. A 

identificação fenotípica das espécies de Candida foi realizada pelo sistema 

comercial API. Para os testes de susceptibilidade de Candida spp. aos agentes 

antifúngicos, os discos acrílicos com biofilme foram removidos do CDFF após 72 h 

de incubação e colocados em contato com fluconazol e miconazol nas 

concentrações de 0,25, 2, 16, 24 ou 256 µg/mL e de digluconato de clorexidina a 

0,02, 0,15, 0,3, 1,25 ou 2,5%. Os discos permaneceram em contato com os agentes 

azólicos (fluconazol e miconazol) por 24 h e com a clorexidina por 15 min. 

Posteriormente, os discos foram agitados por 1 min para a remoção das células 

aderidas e alíquotas das suspensões obtidas foram semeadas em ágar Sabouraud. 

Os resultados demonstraram que a quantidade de micro-organismo presente nos 

biofilmes referentes aos pacientes com estomatite protética não foi estatisticamente 

diferente daquela observada para os pacientes sem essa patologia. Houve presença 

de Candida ssp. nos biofilmes de todos os pacientes com estomatite protética, e as 

espécies isoladas incluíram C. albicans, Candida kefyr, C. tropicalis e Candida 

famata. Micro-organismos dos grupos Streptococcus (76%) e Actinomyces (55%) 

também foram isolados dos biofilmes dos pacientes com estomatite protética. O 

biofilme misto de espécies de Candida foi resistente ao fluconazol e ao miconazol 

quando as concentrações utilizadas foram menores ou iguais a 256 µg/mL. A 

clorexidina não foi eficaz quando utilizada na concentração de até 0,3%. No entanto, 

o crescimento de Candida ssp. foi reduzido pela clorexidina a 1,25% e nenhuma 

colônia foi observada a 2,5%. Os autores ressaltaram que a associação de agente 

antibacteriano e agente antifúngico poderia ser eficiente na redução de micro-

organismos presentes em biofilmes mistos. No entanto, essa associação, mesmo 

que por curtos períodos de tempo, poderia resultar no desenvolvimento de 

resistência microbiana. Segundo os autores, as espécies de Candida podem 

modular a ação de antibióticos, enquanto as bactérias podem afetar a atividade 

antifúngica dos agentes em um biofilme misto desses micro-organismos, o que 

resulta em aumento da resistência do mesmo.    

O estudo Neppelenbroek et al. (2008) avaliou a efetividade da 

desinfecção de próteses totais no tratamento de estomatite protética associada à 
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Candida spp. Sessenta pacientes com estomatite protética foram divididos em 

quatro grupos de acordo com o tratamento instituído: Controle- foram orientados a 

escovarem suas próteses com sabão de coco e dentifrício, deixando–as imersas em 

água durante a noite; Mw- as próteses totais superiores dos pacientes foram 

irradiadas por micro-ondas (650 W/ 6 min), três vezes por semana, durante 30 dias; 

MwMz- os pacientes receberam o mesmo tratamento do grupo Mw associado à 

aplicação tópica de miconazol três vezes ao dia, por 30 dias; Mz- apenas receberam 

terapia antifúngica tópica com miconazol de acordo com a prescrição indicada ao 

grupo MwMz. Antes do início do tratamento, exames citológicos por esfregaço e 

culturas micológicas quantitativas foram obtidos da superfície interna das próteses 

totais superiores e da mucosa palatina de suporte de todos os pacientes. Os 

esfregaços e as culturas foram repetidos durante (dia 15), ao final do tratamento (dia 

30) e após a sua suspensão (dias 60 e 90). Para a avaliação clínica, foram 

realizadas fotografias da mucosa palatina dos pacientes em cada consulta. Utilizou-

se o teste de qui-quadrado para determinar diferenças entre os tratamentos dos 

grupos de estudo. A influência de fatores predisponentes na efetividade dos 

tratamentos também foi avaliada estatisticamente. Nos períodos durante (15 dias) e 

imediatamente após o tratamento (30 dias), os esfregaços citológicos e culturas 

quantitativas referentes à mucosa palatina e a superfície interna das próteses dos 

pacientes dos grupos Mw e MwMz não demonstraram formas miceliais e colônias 

viáveis de Candida spp. Em até 90 dias de avaliação, não foram observadas formas 

miceliais na mucosa palatina dos pacientes desses dois grupos. No entanto, cinco 

pacientes do grupo Mw (33,33%) e seis do MwMz (40%) demonstraram recorrência 

de formas miceliais e colônias de Candida spp., e essa diferença não foi 

estatisticamente significativa. Para esses pacientes com recorrência de ambos os 

grupos, o tempo de uso da mesma prótese total superior foi significativamente 

superior (39,4 anos) em comparação com aqueles que não apresentaram reinfecção 

(15,1 anos). As fotografias da mucosa palatina dos pacientes dos grupos Mw e 

MwMz demonstraram uma evidente e progressiva redução da inflamação ao longo 

das avaliações clínicas. A aplicação tópica de miconazol (Mz) promoveu uma 

melhora considerável na inflamação palatina, mas não eliminou as formas miceliais 

e as colônias de Candida spp., exceto para dois pacientes. Os exames clínicos e 

micológicos do grupo controle não evidenciaram redução da infecção fúngica em até 
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90 dias de avaliação. Os autores concluíram que a desinfecção das próteses totais 

superiores por micro-ondas foi efetiva para o tratamento da estomatite protética 

associada à Candida spp. Independentemente da associação à terapia antifúngica 

tópica, a recorrência de formas miceliais das espécies de Candida na superfície 

interna das próteses após a suspensão do tratamento foi significativamente reduzida 

nos pacientes cujas próteses foram submetidas à desinfecção por micro-ondas. 

Pereira-Cenci  et al. (2008) discutiram os fatores relativos à adesão e 

espécies de Candida associadas à estomatite protética em materiais para  base de 

prótese. Os autores observaram que, embora exista um consenso sobre a 

importância das propriedades superficiais das próteses na adesão microbiana, há 

outros fatores relativos à infecção por Candida que têm se mostrado contraditórios. 

Os autores atribuíram essas divergências aos diferentes protocolos de pesquisa e 

análises isoladas dos fatores relacionados à estomatite protética pelos estudos 

científicos disponíveis. É preciso conhecer o mecanismo de adesão das células nas 

superfícies mucosas e protéticas, bem como a formação do biofilme para evitar ou 

ao menos reduzir a contaminação por esses fungos. Há evidências de que as 

espécies de Candida são capazes de aderir às resinas acrílicas das próteses, o que 

é considerado como o primeiro passo no processo de infecção. Essa aderência está 

diretamente relacionada às propriedades superficiais do substrato polimérico como 

energia livre, hidrofobicidade e rugosidade. A energia livre de superfície tem sido 

considerada um dos principais fatores relacionados à estomatite protética, sendo 

definida como a interação entre as forças de coesão e de adesão. Quanto maior a 

energia livre de superfície, maior a adesão celular. Outros fatores relacionados ao 

hospedeiro também devem ser levados em consideração no desenvolvimento da 

patologia como dieta, composição da saliva e imunologia. Uma maior adesão de 

outras espécies de Candida não-albicans pode ser atribuída à energia livre de 

superfície e à hidrofobicidade desses micro-organismos que parecem ser mais 

aderentes às resinas acrílicas por serem mais hidrofóbicos. A rugosidade é 

determinada pela média aritmética entre os valores de vales e picos de uma 

superfície, influenciando diretamente a aderência inicial do micro-organismo, o 

desenvolvimento do biofilme e a colonização microbiana. Superfícies mais rugosas 

geralmente apresentam maior número de leveduras, pois podem servir como um 

reservatório microbiano, aumentando a retenção do biofilme e sua resistência às 
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forças de cisalhamento da escovação. A saliva pode ter um papel importante na 

prevenção da infecção, pois a formação de uma película salivar na superfície 

protética pode diminuir a rugosidade superficial e a energia livre de superfície, 

dificultando o processo de formação do biofime. Materiais reembasadores para base 

de proteses, rígidos ou resilientes, têm sido amplamente utilizados com a finalidade 

de distribuir as forças oclusais que podem causar danos aos tecidos paraprotéticos, 

além de atuarem na prevenção e tratamento de traumas na mucosa de suporte. 

Entretanto, a colonização por Candida spp. pode interferir nas propriedades de 

superfície desses materiais pelo aumento da rugosidade e pelas altas concentrações 

de exotoxinas e produtos metabólicos produzidos por esses fungos, o que resulta na 

redução da vida útil dos reembasadores. As espécies de Candida também interagem 

com outros tipos de micro-organismos presentes na cavidade bucal, formando com 

eles um biofilme complexo e de difícil remoção. O biofilme bucal não é uma mistura 

aleatória de espécies de micro-organismos, mas uma estrutura organizada que varia 

com o tempo, com as propriedades metabólicas das células e com a condição local. 

A análise à literatura consultada mostrou que a saliva tem um papel importante no 

processo de infecção, porém sua contribuição ainda não é totalmente esclarecida. 

Os autores enfatizaram a importância das bactérias na colonização de Candida em 

biofilmes, mecanismo este que ainda requer um significado clínico. Em conclusão, 

os autores sugeriram a necessidade de padronizar os procedimentos experimentais 

para preencher a lacuna entre os estudos in vitro e in vivo. 

Em 2010, Marin Zuluaga, Gómez Velandia e Rueda Clauijo compararam 

os resultados do controle da estomatite protética por um condicionador tecidual 

(Coe-Confort) e um reembasador autopolimerizável rígido (Kooliner). Os autores se 

propuseram a buscar uma terapia alternativa para essa patologia e, ao mesmo 

tempo, obter informações sobre o tempo necessário para sua resolução. Quarenta e 

quatro usuários de prótese total superior com diagnóstico de estomatite protética 

foram selecionados. Um grupo de pacientes teve a prótese reembasada com Coe-

Confort e outro com Kooliner, que foram substituídos semanalmente, durante 4 

semanas. Inicialmente e a cada período de substituição dos materiais, foram 

realizadas fotografias oclusais digitais do palato de cada indivíduo. As imagens 

foram obtidas por um cirurgião-dentista e o diagnóstico clínico estabelecido de forma 

cega por outro profissional. O diagnóstico foi comparado com as imagens, que foram 
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entregues a um patologista para análise final. Tanto o condicionador tecidual quanto 

o reembasador rígido foram eficazes no controle da estomatite. Entretanto, o 

condicionador de tecido necessitou de um período de tempo significativamente 

maior para produzir os mesmos resultados que o reembasador. Em 26% dos casos, 

os pacientes com estomatite protética Tipo III de Newton tiveram os sinais de 

infecção resolvidos em até duas semanas. Os autores sugeriram que os materiais 

testados podem ser considerados como uma terapia alternativa para a estomatite 

protética e recomendaram estudos futuros para avaliar a mesma proposta com 

outros tipos materiais forradores de prótese.  

Salerno et al. (2011) fizeram uma revisão de literatura para descrever a 

associação de Candida com a estomatite protética.  A C. albicans é uma levedura 

gram-positiva capaz de viver como comensal na cavidade bucal de indivíduos 

saudáveis, sendo a mais comumente encontrada em isolados clínicos. De acordo 

com alterações locais (traumas, pH da saliva, uso de próteses e presença de placa 

microbiana) e sistêmicas (diabetes, deficiências nutricionais, disfunções renais e 

xerostomia), as espécies de Candida podem se tornar virulentas, causando a 

infecção conhecida como candidose bucal. Tem sido demonstrado que a presença 

de próteses removíveis é um fator predisponente para o desenvolvimento desta 

infecção, visto que a C. albicans é capaz de se aderir à superfície protética tanto 

quanto à mucosa. Por isso o acúmulo de placa microbiana e uma higienização 

inadequada contribuem para a virulência dessa espécie de Candida, que é capaz de 

se proliferar em tecidos duros e moles da cavidade bucal, unindo-se a bactérias e 

formando um biofilme complexo e heterogêneo. Como estratégias terapêuticas, têm 

sido adotadas as medicações antifúngicas tópicas e/ou sistêmicas e a limpeza das 

próteses por ação mecânica e outros métodos como utilização de antissépticos, 

desinfetantes e irradiação por micro-ondas. A candidose pode se manifestar em 

diferentes sítios da cavidade bucal, estando presente em 60% dos usuários de 

prótese removível. Embora a C. albicans seja a espécie mais comumente associada 

a esta patologia, outras espécies como C. krusei, C. dubliniensis, C. parapsilosis, C. 

tropicalis e, sobretudo, C. glabrata também tem sido encontradas com frequência em 

isolados clínicos. De acordo com os achados da literatura, os autores concluíram 

que o tratamento da candidose bucal e, em especial, a estomatite protética, é 
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complexo devido a sua etiologia multifatorial, sendo necessária a atuação em cada 

fator etiológico. 

Sanitá et al. (2011) compararam a prevalência de Candida spp. entre 

usuários de próteses totais portadores ou não de diabetes mellitus. Foram 

selecionados 90 pacientes saudáveis, sem diabetes ou estomatite protética como 

grupo controle, 80 pacientes não diabéticos e com diagnóstico de estomatite 

protética e 40 pacientes com estomatite protética e diabetes tipo 2 controlada. Os 

históricos médico e odontológico de cada paciente foram avaliados e informações 

como idade, gênero, uso de medicamentos, uso de tabaco e tempo de uso da 

prótese foram recolhidas. Exames bucais clínicos detalhados foram realizados pelo 

mesmo investigador e as características da mucosa de suporte foram classificadas 

de acordo com os critérios propostos por Newton: 0 (ausência de inflamação), tipo I 

(inflamação localizada simples), tipo II (inflamação generalizada simples) e tipo III 

(hiperplasia inflamatória). Amostras micológicas foram obtidas com swab oral da 

superfície interna das próteses totais superiores de todos os pacientes para a 

identificação da presença de Candida spp. Do material coletado, produziu-se uma 

suspensão que foi inoculada em CHROM ágar e incubada a 30°C por 5 dias. As 

colônias foram então identificadas por testes bioquímicos e os resultados mostraram 

que a C. albicans foi a espécie predominante, com prevalência em 81,9% dos 

pacientes, seguida pela C. tropicalis e pela C. glabrata, com prevalência de 15,71% 

e 15,24%, respectivamente. Os autores observaram que as complexas interações 

entre estas três espécies não são bem definidas, mas os resultados sugeriram que 

uma relação sinérgica pode estar envolvida, aumentando o potencial patogênico 

dessa combinação. A prevalência dessas espécies de Candida foi significativamente 

maior nos grupos de pacientes com estomatite protética, quando comparados ao 

grupo controle. Outras espécies de Candida foram identificadas em todos os grupos, 

mas não foram encontradas diferenças entre pacientes diabéticos e saudáveis em 

relação à prevalência de Candida spp 
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2.2 PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, FÍSICAS E MECÂNICAS DOS MATERIAIS 

PARA BASE DE PRÓTESE 

 

 

Davenport (1972) avaliou a porosidade e a textura superficial de resinas 

acrílicas processadas em contato com diferentes materiais de moldagem, modelos, 

resinas, isolantes e lâminas de vidro. As amostras obtidas com materiais de 

moldagem foram vazadas com gesso para viabilizar a análise de sua superfície. 

Primeiramente, as amostras foram analisadas visualmente com uma lupa com 

aumento de 10 vezes para a localização de defeitos. A leitura da superfície das 

amostras foi realizada com perfilômetro, e medidas de profundidade e largura foram 

obtidas. Nas amostras processadas em contato com o vidro, não foram detectadas 

irregularidades que permitissem mensuração em decorrência da baixa rugosidade 

intrínseca da resina acrílica. Os resultados demonstraram que a profundidade de 

rugosidade das amostras de resina variou de 0,4 µm a 12 µm e a largura de 5,1 µm 

a 22,8 µm. As medidas médias de micro-organismos tipo cocos (1 µm) e de 

leveduras (5 µm) foram utilizadas como parâmetro para comparação. De acordo com 

o autor, a inclinação dos flancos das depressões registradas ofereceu pouca 

resistência ao deslocamento de micro-organismos. Para análise da porosidade, foi 

utilizada a técnica de difusão de corante fluorescente. A ausência de difusão 

observada indicou que, se houve porosidades, estas não estavam abertas na 

superfície. Assim, no caso de superfícies de próteses com textura fina e ausência de 

porosidade, a remoção da placa poderia ser obtida por uma cuidadosa escovação. 

Entretanto, em casos de irregularidades maiores que as encontradas pelo autor, um 

método de desinfecção poderia ser utilizado como adjunto à limpeza das próteses. 

Segundo o trabalho publicado por Farrel (1975), condicionar um tecido 

recupera-o de um estado insalubre, deixando-o em estado de aptidão. Os tecidos 

moles de suporte de próteses removíveis frequentemente se distorcem, 

prejudicando o osso subjacente e levando a um agravamento continuado da 

deformação. Para rejuvenescer esse tecido, é preciso condicioná-lo. O autor 

observou que estudos prévios diferem a respeito dos métodos e da duração do 

tratamento com condicionadores de tecido, mas não há desacordo a respeito da 

necessidade de realizá-lo. Anomalias teciduais sob as próteses, de origem sistêmica 
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ou local, devem ser reconhecidas e tratadas para voltarem ao estado de 

normalidade. Para os fatores locais, é necessário avaliar a higiene bucal do 

paciente, eliminar traumas oclusais, aliviar a pressão em áreas internas da prótese 

total, orientar pacientes a dormirem sem as próteses, aumentar áreas de contato 

oclusal para distribuir melhor as forças, além de alterar a dieta para alimentos mais 

pastosos. A presença de lesões bucais é uma manifestação comum de síndromes 

generalizadas e pode ser resultado de deficiências metabólicas, dietas 

desequilibradas, alcoolismo ou senilidade. Segundo o autor, o médico deve tratar os 

problemas sistêmicos do paciente, enquanto o cirurgião dentista deve assegurar que 

o tratamento dentário não irá agravar as manifestações bucais de doenças 

sistêmicas. Como a prótese apóia-se em uma área associada à musculatura e à 

articulação temporomandibular, ao iniciar um tratamento reabiltador, qualquer 

condição anormal dos tecidos protéicos e paraprotéticos deve ser tratada. Além 

disso, o autor sugeriu que as estruturas anatômicas devem ser acondicionadas 

previamente para evitar que o problema detectado seja agravado, o que levaria ao 

insucesso das próteses. 

Verran e Maryan, em 1997, avaliaram o efeito da rugosidade na aderência 

de C. albicans em resina acrílica e elastômero. Próteses de resina acrílica de 

polimetil metacrilato foram submetidas a polimento (superfície lisa) ou a desgaste 

manual com lixa de granulação 600 (superfície rugosa). Os moldes de silicona de 

adição foram confeccionados sobre uma superfície polida de resina acrílica 

(superfície lisa) ou sobre modelo de gesso (superfície rugosa). A rugosidade dos 

materiais foi mensurada por meio de um profilômetro antes dos procedimentos de 

aderência. Em seguida, suspensões de C. albicans (1,29 x 107 células/mL) foram 

adicionadas em placas de Petri contendo um dos materiais avaliados. Após a 

incubação por uma hora a 24oC, os materiais foram enxaguados cuidadosamente, 

para que as células pouco aderidas fossem removidas. Então, os materiais foram 

secos em temperatura ambiente, fixados com metanol e corados para possibilitar a 

análise microscópica e a contagem do número de células aderentes por área. Os 

resultados evidenciaram que não houve diferença estatisticamente significante para 

o número de células verificadas em cada um dos lados das amostras com superfície 

lisa. As amostras com superfície rugosa apresentaram números de células 

significativamente mais elevados em relação àquelas com superfícies lisas. No 
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entanto, os moldes de silicona com superfície rugosa demonstraram maior aderência 

comparados às próteses com superfície rugosa. Os autores concluíram que um 

aumento da rugosidade superficial facilitou a aderência de C. albicans nas 

superfícies da resina acrílica e da silicona de adição avaliados. 

Ao longo de um ano, Parr e Rueggeberg (1999) investigaram a influência 

do tipo de polimerização (laboratorial ou clínico) e do tempo de armazenamento em 

água sobre a dureza, a absorção de água, a solubilidade e a temperatura de 

transição vítrea de um reembasador macio de longa duração para próteses 

removíveis (Permasoft). A avaliação da dureza foi realizada em corpos de prova em 

forma de disco de 31 mm x 10 mm, que foram produzidos de acordo com as 

instruções do fabricante quanto à proporção de pó e líquido e às condições de 

polimerização. O material do grupo de polimerização em consultório foi manipulado, 

colocado em moldes, recobertos em ambos os lados por filmes plásticos e 

pressionados entre duas lâminas de vidro. O conjunto foi imerso em banho-maria a 

70°C por 15 min. Para o grupo de polimerização em l aboratório, os corpos de prova 

foram confeccionados da mesma forma, porém polimerizados sob pressão de 500 

psi a 100°C por        45 min. Os corpos de prova d os grupos avaliados (n = 4) foram 

armazenados em água destilada a 37°C por 1, 7 e 30 dias, 6 e 12 meses. Nesses 

tempos, a dureza Shore A foi mensurada, sendo os mesmos corpos de prova 

utilizados em todos os períodos. Três mensurações foram obtidas de cada corpo de 

prova e os valores médios de dureza determinados. Para os demais testes, corpos 

de prova de 44 mm x 8,5 mm x 1,2 mm foram confeccionados e armazenados da 

mesma forma como descrito. A absorção de água e a solubilidade do material foram 

avaliadas por pesagens dos corpos de prova inicialmente e após cada tempo de 

armazenamento. O peso foi obtido logo após a remoção da água e depois da 

secagem com papel absorvente. A temperatura de transição vítrea foi determinada 

após submeter os corpos de prova a um analisador térmico dinâmico, variando-se a 

temperatura entre -100 e 60°C a 2°C/min com frequên cia de 1 Hz e pico de 

amplitude de 0,8 mm. Os valores de dureza do material aumentaram 

significativamente em um ano, mas o modo de polimerização não influenciou as 

alterações dessa propriedade, o que também foi observado nos resultados para os 

testes de absorção de água e solubilidade. Houve uma pequena diferença entre a 

temperatura de transição vítrea entre o grupo polimerizado em consultório (-10°C) e 
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o polimerizado em laboratório (-15°C). De acordo co m os resultados, os autores 

concluíram que não houve interferência do método de polimerização sobre as 

propriedades avaliadas do Permasoft. 

Em 2005, Campanha et al. avaliaram o efeito da desinfecção por micro-

ondas (650 W/6 min) sobre a dureza Vickers de dentes artificiais de resina acrílica 

de seis marcas comerciais (Dentron, Vipi Dent Plus, Postaris, Biolux, Trilux e 

Artiplus). Para a obtenção dos corpos de prova, os dentes artificiais foram 

individualmente incluídos em resina acrílica termopolimerizável dentro de tubos de 

PVC. Para cada marca comercial, a superfície oclusal de 32 dentes idênticos foi 

desgastada com lixas de carbeto de silício e polida com branco de Espanha. Os 

corpos de prova foram divididos em quatro grupos: GI (controle)- o teste de dureza 

foi realizado após o polimento; GII- antes do teste, os corpos de prova foram imersos 

em 200 mL de água destilada e submetidos a dois ciclos de desinfecção por micro-

ondas (650 W/6 min); GIII- a dureza dos corpos de prova foi avaliada após a 

armazenagem em água destilada por 90 dias; GIV- antes do teste de dureza, os 

corpos de prova foram armazenados em água destilada por 90 dias e submetidos a 

dois ciclos de desinfecção por micro-ondas (650 W/6 min). Os resultados 

demonstraram que a desinfecção por micro-ondas reduziu a dureza dos dentes 

artificiais não armazenados em água. Para todas as marcas comerciais, exceto a 

Artiplus, os valores médios de dureza dos dentes artificiais armazenados em água 

por 90 dias e submetidos à desinfecção por micro-ondas não foram 

significativamente diferentes dos observados para os dentes apenas armazenados 

em água. Os autores concluíram que a dureza Vickers dos dentes artificiais testados 

pode ser adversamente alterada por ciclos consecutivos de desinfecção por micro-

ondas (650 W/6 min).  

Em 2006, Pavarina et al. investigaram o efeito da desinfecção por micro-

ondas (650 W/ 6 min) sobre a resistência à flexão de cinco resinas reembasadoras 

rígidas (Kooliner, Tokuso Rebase, Ufi Gel Hard, New Truliner e Duraliner II) e uma 

resina para base de prótese (Lucitone 550). Para cada material, foram 

confeccionados 32 corpos de prova (3,3 mm x 10 mm x 64 mm), divididos 

igualmente em quatro grupos. O ensaio de flexão foi realizado após a polimerização 

(G1); após dois ciclos de desinfecção por micro-ondas (G2); após sete dias de 

armazenagem em água (G3) e após sete ciclos de desinfecção (G4). Os corpos de 
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prova do G4 foram submetidos a um ciclo de desinfecção diário, sendo imersos em 

água entre as irradiações. Os resultados demonstraram que a resistência à flexão 

das resinas acrílicas Kooliner e Lucitone 550 aumentou significativamente após dois 

ciclos de desinfecção por micro-ondas. Após sete ciclos, as resinas Kooliner e New 

Truliner apresentaram aumento significativo nos valores de flexão. A resistência à 

flexão do material Tokuso Rebase não foi significantemente alterada por dois ou 

sete ciclos de desinfecção. Os valores de flexão do material Ufi Gel Hard foram 

significativamente reduzidos pela desinfecção por micro-ondas. Com base nos 

resultados obtidos, os autores concluíram os materiais reembasadores rígidos 

testados apresentaram comportamentos diferentes quanto à resistência à flexão 

após a desinfecção em micro-ondas.  

Elsemann et al. (2008) avaliaram a degradação de três condicionadores 

teciduais ao longo de 14 dias por meio da relação entre a dureza Shore A e a 

quantidade de plastificante. Foram selecionados nove pacientes saudáveis e 

usuários de prótese total, com média de idade de 63,4 anos. Na superfície interna da 

prótese superior de cada paciente, confeccionou-se três sulcos (5 mm x 15 mm x 2 

mm), os quais foram preenchidos aleatoriamente com um dos condicionadores 

teciduais testados (Coe-Confort, Dura Conditioner e Softone). Um corpo de prova (5 

mm x 5 mm x 2 mm) de cada material de preenchimento dos sulcos foi recortado nos 

períodos de 3, 7 e 14 dias. A cada obtenção de amostra, o espaço na superfície 

interna de cada prótese era preenchido com resina acrílica autopolimerizável para 

que o paciente pudesse utilizá-la até a próxima consulta. Previamente aos testes 

nos dias estipulados, os corpos de prova foram novamente recortados na foram de 

discos com 4 mm de diâmetro. Nos períodos determinados, a dureza Shore A foi 

analisada com auxílio de um durômetro Teclok e a quantificação do plastificante 

(ftalato) do material foi avaliada por espectrofotometria de infravermelho. Uma 

interação estatisticamente significante foi encontrada em relação ao tempo tanto 

para a dureza quanto para a quantidade de plastificante. O Coe-Comfort apresentou 

menor dureza que o Dura Conditioner e o Softone em todos os períodos avaliados, 

exceto o de 14 dias. Entre os condicionadores teciduais avaliados, a menor perda 

relativa de plastificante após 7 dias também foi observada para o Coe-Comfort. Para 

todos os materiais, as maiores alterações na concentração de ftalato e na dureza 

Shore A foram encontradas nos 3 primeiros dias. A regressão linear demonstrou que 
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a redução da concentração de plastificante dos materiais foi proporcional ao 

aumento dos valores de dureza ao longo do tempo. Segundo os autores, isso pode 

ter ocorrido porque a liberação de plastificante facilita o aumento da sorção de água, 

levando à degradação hidrolítica e solubilização do polímero, o que provoca as 

alterações físicas e consequente degradação química. Após 14 dias, todos os 

materiais apresentaram valores de dureza similares bem como grande perda de 

plastificante e deterioração superficial visível. De acordo com os resultados 

encontrados, os autores recomendaram o uso clínico dos condicionadores teciduais 

testados por até uma semana, com a ressalva da necessidade de substituição dos 

mesmos em 3 dias no caso de indicação de necessidade de manutenção de suas 

propriedades originais.  

Hong et al. (2008) compararam a influência de três tipos de métodos de 

armazenamento sobre a rugosidade superficial dos condicionadores teciduais GC 

Liner Softone, Softone, Fictioner e Hydro-Cast. Foram confeccionados cinco corpos 

de prova de cada material para cada tipo de armazenagem: água destilada, ar ou 

Polident (solução usada na higienização de próteses removíveis). Os materiais 

foram manipulados, colocados em recipientes de polipropileno com 18 mm de 

diâmetro e 2,5 mm de espessura e pressionados por uma placa de vidro para 

produzir uma superfície lisa. As placas foram removidas após 2 h e os corpos de 

prova armazenados de acordo com uma das condições avaliadas. A rugosidade 

superficial foi mensurada no dia da confecção e após 1, 3, 7 e 14 dias. No período 

dos testes, os corpos de prova eram envolvidos por uma barreira de cera, dentro da 

qual era colocado gesso pedra manipulado. Após 1 h, os modelos dos corpos de 

prova eram removidos por 24 h a 23 ± 2°C e umidade relativa de 70%. Para medir a 

rugosidade superficial dos modelos de gesso foi utilizado cut off de 0,8 mm e 

comprimento de medida de 2,5 mm. A porosidade de superfície dos condicionadores 

teciduais foi examinada e classificada após os tempos de armazenagem em 

escores, de acordo com a alteração, sendo: 0 (sem alteração), 1 (leve), 2 

(moderada), 3 (acentuada) e 4 (grave). Diferenças significativas foram encontradas 

entre os três tipos de armazenagem. A rugosidade superficial dos materiais 

aumentou com período de imersão em água destilada e Polident. Quando 

armazenados ao ar, os condicionadores de tecido avaliados demonstraram maior 
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estabilidade da rugosidade ao longo do tempo, com redução significativa dos valores 

médios. 

Novais (2009) avaliou o efeito da irradiação por micro-ondas na 

porosidade superficial de quatro materiais reembasadores rígidos (Kooliner, New 

Truliner, Tokuso Rebase e Ufi Gel Hard, e Duraliner II) e uma resina para base de 

prótese (Lucitone 550). Vinte amostras de cada material (20 mm x 10 mm x 3 mm) 

foram igualmente divididas em quatro grupos: G1- sem tratamento (controle); G2- 

amostras imersas em 200 mL de água destilada e submetidas a dois ciclos de 

irradiação por micro-ondas (650 W/ 6 min); G3- amostras submetidas a um ciclo 

diário de irradiação por sete dias, armazenadas em água destilada a 37oC entre as 

irradiações; G4- amostras imersas em água destilada a 37oC por 7 dias. Todas as 

amostras foram fotografadas em MEV, e o número e a área total de poros foram 

analisados nas fotomicrografias por um analisador de imagem Leica Qwin. Os 

resultados demonstraram que não houve diferença significativa entre o número e a 

área de poros observados na região central e na periferia das amostras. A avaliação 

entre os grupos experimentais demonstrou que a porosidade do material Kooliner foi 

significativamente aumentada após sete ciclos de irradiação por micro-ondas. 

Nenhuma diferença significativa foi observada para os materiais New Truliner e 

Lucitone 550 em todas as condições avaliadas. Quando comparada ao grupo 

controle, a porosidade dos materiais Tokuso Rebase e Ufi Gel Hard foi 

significativamente reduzida após sete ciclos de irradiação. Com base nos resultados 

obtidos, foi concluído que a irradiação por micro-ondas pode promoveu efeitos 

deletérios à porosidade dos materiais avaliados, os quais apresentaram 

comportamento distinto frente a esse método de desinfecção. 

Pisani et al. (2010) estudaram os efeitos de diferentes soluções de limpeza, 

incluindo uma solução experimental de Ricinus communis a 2% (RC), sobre as 

propriedades de dureza, rugosidade e cor de dois materiais resilientes para 

reembasamento de próteses removíveis (Elite Soft Relining - ES e Mucopren Soft - 

MS), após longos períodos de imersão. Corpos de prova       (14 mm x 4 mm) dos 

materiais foram confeccionados (n= 30) e divididos aleatoriamente em três grupos, 

de acordo com a solução de imersão: Controle (água destilada a 37°C), Controle 

positivo (hipoclorito de sódio 1%), Grupo Experimental (R. communis 2%). 

Inicialmente, os testes foram realizados após 7 dias de imersão, equivalente a 20 
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min de higienização diária por 1 ano e meio. As análises também foram realizadas 

após 15 dias de imersão contínua, simulando 20 min diários de higienização por 3 

anos e após 183 dias, relativos a 1 ano e meio de imersão diária por 8 h durante o 

período noturno. Todas as soluções foram substituídas periodicamente. A dureza foi 

mensurada com auxílio de um durômetro Shore A, com carga de 1 Kg por 5 s para 

cada uma das oito endentações. A rugosidade superficial de cada corpo de prova foi 

obtida pela média entre três mensurações. A alteração de cor dos materiais foi 

avaliada por meio de um colorímetro, localizado sempre na mesma posição em cada 

corpo de prova. Os resultados obtidos indicaram que após os períodos de imersão, o 

material MS apresentou maior aumento na dureza e na rugosidade superficial, 

comparado ao ES em 7 e 15 dias. A solução de RC provocou menores variações de 

rugosidade, embora tenha ocorrido aumento dessa propriedade no decorrer do 

tempo, como também foi observado nos grupos controle. O ES apresentou menores 

variações de rugosidade que o MS após 183 dias. Com relação à alteração de cor, o 

ES mostrou-se mais frágil que o MS, sendo que a alteração de cor mais significativa 

foi causada pelo hipoclorito de sódio. As cores permaneceram mais estáveis no 

grupo imerso em RC, bem como a rugosidade e a dureza.   

Murata et al. (2010) avaliaram a compatibilidade entre agentes de limpeza 

para próteses removíveis e condicionadores de tecido por meio do estudo de suas 

características superficiais. Para isso, a rugosidade e a porosidade de três 

condicionadores teciduais (Hydro-Cast, SR-Ivoseal e Visco-gel) foram analisadas 

antes e após a imersão em três agentes de limpeza de diferentes tipos: enzimático 

(Pika), peróxido neutro com enzimas (Polident) e peróxido alcalino (Steradent). Os 

materiais resilientes foram manipulados e vertidos em recipientes de polipropileno 

com 18 mm de diâmetro interno e 2 mm de espessura. Uma placa de vidro com 

rugosidade média de 0,008 µm foi pressionada sobre cada recipiente contendo os 

materiais, sendo removida 2 h após a mistura. Foram obtidos cinco corpos de prova 

para cada combinação de condicionador de tecido, solução e período de avaliação. 

Com o intuito de simular as condições de limpeza química de uma prótese durante o 

período noturno, os corpos de prova foram imersos nas soluções por 8 h a 23±2°C. 

Um grupo controle de cada material foi colocado apenas em água destilada. Após as 

8 h de imersão, todos os corpos de prova foram lavados e imersos em água 

destilada por 16 h a 37°C.  Esse processo foi repet ido durante 14 dias, sendo as 
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soluções ou a água trocadas diariamente. Em cada recipiente contendo os corpos 

de prova foi confeccionado um encaixotamento com cera que permitiu vazar gesso 

pedra tipo IV sobre a superfície dos materiais. Após a presa do gesso, os modelos 

foram removidos e submetidos aos testes de rugosidade superficial (Ra) em um 

rugosímetro (Surfcorder SE-3000) calibrado com comprimento de amostragem (“cut-

off”) de 0,8 mm e extensão de tracejamento de 2,5 mm. Os testes de rugosidade 

superficial foram realizados nos períodos de 0, 1, 3, 7 e 14 dias após a obtenção dos 

corpos de prova. A porosidade superficial das amostras de cada condicionador de 

tecido foi classificada por três examinadores, de modo independente e às cegas. 

Essa classificação foi realizada para graduar a porosidade nos seguintes níveis: 0 

(nenhuma), 1 (leve), 2 (moderada), 3 (acentuada) e 4 (severa). As características 

superficiais dos corpos de prova foram também analisadas por meio de microscopia 

a laser. Os resultados mostraram que o tempo de imersão foi mais significativo em 

relação à rugosidade que o tipo de material, com tendência a aumento gradativo ao 

longo dos 14 dias. Quando imerso em água, o SR-Ivoseal apresentou maior 

rugosidade superficial entre os materiais avaliados, entretanto, nas mesmas 

condições, demonstrou a menor porosidade dentre eles. Assim, os autores 

sugeriram que os resultados de rugosidade não foram consistentes com os de 

porosidade. Em relação aos respectivos controles, o material Hydro-Cast e, 

especialmente o Visco-Gel, apresentaram alterações superficiais progressivas após 

a imersão nos agentes de limpeza, com aumento dos valores médios de rugosidade 

e do tamanho dos poros ao longo do período de avaliação. As superfícies desses 

dois materiais sofreram maior deterioração com a solução de Steradent em relação 

à de Polident, que por sua vez causou efeitos deletérios superiores àqueles 

verificados com a solução de Pika. Em contraste com os materiais Hydro-Cast e 

Visco-Gel, o condicionador tecidual SR-Ivoseal apresentou maiores alterações 

superficiais com a água destilada que com as soluções de limpeza testadas, o que 

foi atribuído à alta quantidade de álcool etílico em sua composição. De acordo com 

os resultados obtidos, os autores concluíram que o agente de limpeza à base de 

enzimas (Pika) foi mais adequado para a limpeza dos condicionadores teciduais 

testados, não causando deterioração superficial significativa em até 7 dias para os 

materiais Hydro-Cast e SR-Ivoseal e em até 3 dias para o Visco-Gel. Foi sugerido 

que a solução enzimática testada pode ser recomendada para a limpeza de próteses 
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removíveis reembasadas com condicionadores de tecido por um período variável 

entre 3 e 7 dias de acordo com o tipo de material. Por outro lado, os autores não 

recomendaram o uso de peróxidos alcalinos e peróxidos neutros com enzimas como 

método químico para limpeza de condicionadores teciduais.  

 

 

2.3 ADIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS EM MATERIAIS PARA BASE DE PRÓTESE 

 

 

Em 1978, Thomas e Nutt estudaram o efeito in vitro do condicionador de 

tecido Visco-gel modificado pela incorporação de nistatina ou anfotericina B sobre o 

crescimento de C. albicans, C. krusei e C. tropicalis. Quatro combinações entre o 

Visco-gel e os fármacos foram obtidas a partir da adição de nistatina de 500.000 e 

1.000.000 U e anfotericina B de 10 e 20 mg. Os antifúngicos foram adicionados ao 

pó do material, que posteriormente foi manipulado conforme indicações do 

fabricante. Então, o material manipulado foi espalhado uniformemente em placas de 

Petri, sendo coberto com 15 mL de ágar Sabouraud. Um grupo controle foi obtido 

apenas com o meio de cultura. As placas foram semeadas com inóculos das 

espécies de Candida, em concentrações de 10³ e 104 células/mL. As placas foram 

incubadas por um período variável entre 3 e 7 dias. Nesses períodos, as contagens 

de colônias foram realizadas, o meio substituído e uma nova cultura obtida para 

todas as placas. Durante os experimentos, foi observado que a anfotericina B 

incorporada ao Visco-gel não apresentou qualquer efetividade antifúngica sobre os 

micro-organismos e, por isso, esse fármaco foi posteriormente adicionado apenas ao 

meio de cultura. As porcentagens de inibição de todas as condições avaliadas foram 

calculadas. Os resultados mostraram que a anfotericina B tornou-se ineficaz quando 

misturada ao Visco-gel, mas quando utilizada isoladamente permaneceu ativa na 

inibição do crescimento fúngico. Ao longo do período de tempo avaliado, a mistura 

de nistatina com o condicionador tecidual foi efetiva na inibição do crescimento das 

espécies de Candida.  

Em 1981, Addy realizou um estudo in vitro sobre o potencial de liberação 

de clorexidina em resinas acrílicas para base de próteses. Foram confeccionados 

corpos de prova circulares (25 mm x 3 mm) de duas resinas acrílicas 
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termopolimerizáveis (Trevalon e Croform) e um condicionador de tecido (Visco-gel), 

com ou sem incorporação de acetato de clorexidina nas concentrações de 2, 5 e 

10%. Inicialmente, foi realizado um estudo piloto com clorexidina a 5% incorporada 

ao pó dos materiais, os quais demonstraram liberação do fármaco em nível 

antibacteriano (S. mutans em 24 h, de acordo com o método dos halos de inibição. 

Após esse período inicial, os corpos de prova foram reinoculados diariamente nas 

placas de Petri até que não houvesse mais inibição do crescimento bacteriano. A 

liberação de fármaco foi também observada em água, simulando sua liberação na 

cavidade bucal em presença de saliva. Corpos de prova dos mesmos materiais 

foram obtidos com ou sem adição de fármaco, sendo três amostras de cada 

condição deixadas separadamente em frascos contendo 10 mL de água destilada a 

37°C. Diariamente, a água da liberação dos fármacos  era analisada 

espectrofotometricamente para comparação com os resultados obtidos em 24h. A 

cada semana, uma amostra de 150 µL da água destilada que continha os corpos de 

prova era inoculada em placas contendo S. mutans para incubação por 24 h a 37°C. 

Após esse período, os diâmetros dos halos de inibição eram mensurados. Também 

foram realizadas análises das superfícies dos corpos de prova em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) após polimento com lixa de granulação 1200 e 

irrigação com água destilada. Os resultados dos testes de halos de inibição de S. 

mutans mostraram que a liberação de clorexidina se manteve nas resinas acrílicas 

por até 32 dias e para o condicionador de tecido por 39 dias. Nenhuma inibição 

bacteriana foi observada nos grupos sem adição do fármaco. Nas leituras 

espectrofotométricas, observou-se que o nível de clorexidina liberada sofreu uma 

queda progressiva para todos os materiais avaliados. No entanto, os períodos de 

liberação aumentaram com maiores concentrações de fármaco de modo que a 

adição de acetato de clorexidina a 10% apresentou ação antibacteriana por um 

período superior a 100 dias. As analises em MEV demonstraram a presença do 

fármaco em toda a matriz polimérica para os corpos de prova não imersos em água 

e, em apenas em suas superfícies para aqueles que foram imersos.   

No ano de 1981, Thaw, Addy e Handley realizaram um estudo para 

avaliar o efeito da adição de clorexidina e água sobre o módulo de elasticidade e a 

dureza de uma resina acrílica autopolimerizável (Croform). Um grupo foi obtido sem 

adição de fármaco para controle. Água nas concentrações de 10, 20 e 30% em 
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volume foi adicionada ao monômero do material de uma parte dos corpos de prova. 

Para a outra parte, adicionou-se acetato de clorexidina a 10% ao pó do material. 

Após a manipulação segundo as instruções do fabricante, o material foi colocado em 

matrizes retangulares (70 mm x 45 mm x 3,5 mm) e polimerizados sob peso de 7000 

Kg. Em seguida, os blocos de resina acrílica foram polidos com lixa de granulação 

600 para a obtenção de uma superfície lisa e espessura próxima de 2,5 mm. Cada 

bloco foi cortado para a obtenção de corpos de prova com dimensões de 10 mm x 

2,5 mm (n= 10). Foram realizadas dez mensurações de dureza superficial em cada 

corpo de prova utilizando-se um durômetro. Para o módulo de elasticidade, os 

corpos de prova foram posicionados em máquina de ensaio universal e submetidos 

a uma força crescente até que ocorresse fratura. A carga e as deformações obtidas 

foram analisadas. Os resultados demonstraram que a dureza e o módulo de 

elasticidade da resina acrílica diminuíram significativamente com a adição de água e 

clorexidina. Essa diminuição se mostrou progressiva em relação ao aumento da 

concentração de água. Concluiu-se, portanto, que a incorporação de clorexidina e 

água interferiu com as propriedades mecânicas da resina acrílica autopolimerizável, 

o que não contra-indicaria seu uso por essa perda ser vantajosa ao que se refere à 

liberação de fármaco. 

Addy e Handley, em 1981, estudaram a absorção de água, a perda de 

peso, a dureza e o módulo de elasticidade de uma resina acrílica termopolimerizável 

(Croform) e um condicionador tecidual (Visco-gel) após a incorporação de acetato de 

clorexidina. Concentrações de 2, 5 e 10% desse fármaco foram incorporadas ao pó 

dos materiais, que foram manipulados seguindo as recomendações do fabricante. 

Grupos controles sem adição de clorexidina foram obtidos nas condições avaliadas.  

Para a análise de perda de peso e absorção de água, foram obtidos corpos de prova 

de 25 mm de diâmetro por 3 mm de altura. Os corpos de prova foram submetidos a 

secagem até atingirem massa constante para, então, serem imersos em 100 mL de 

água destilada a 37°C. Três vezes por semana os cor pos de prova eram removidos, 

limpos, secos, deixados ao ar por 15 s, pesados e então novamente imersos em 

água. Todo o processo durou um período de 87 dias. Para os testes de dureza e 

resistência à flexão, blocos retangulares dos materiais (70 x 45 x 29 mm) foram 

polidos com lixa de granulação 600 até atingirem espessuras de 2,5 e 10 mm, 

respectivamente. Após os testes de dureza, os corpos de prova foram submetidos a 
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cargas crescentes até o momento da fratura. As cargas de fratura e deflexão obtidas 

foram analisadas e, desses valores, obteve-se o módulo de elasticidade. Para a 

resina acrílica termopolimerizável (controle), a porcentagem de ganho de peso foi 

mais acentuada nos 10 primeiros dias e, após 30 dias, praticamente não houve mais 

alterações. Nos corpos de prova de resina acrílica contendo clorexidina, o ganho de 

peso máximo também ocorreu nos 10 primeiros dias, sendo verificada perda 

gradativa de peso após esse período. Todos os corpos de prova do condicionador 

tecidual apresentaram um progressivo aumento de peso ao longo do período de 

avaliação, embora o aumento tenha sido mais considerável durante 60 dias. A 

dureza e o módulo de elasticidade foram significativamente reduzidos na resina 

acrílica com adição de clorexidina. De acordo com os autores, as mudanças 

observadas seriam coerentes com o padrão de incorporação de clorexidina na 

matriz polimérica. Apesar dos resultados, a incorporação de clorexidina nos 

materiais avaliados é válida para reembasamento de próteses já existentes. 

Lamb e Martin (1983) incorporaram acetato de clorexidina em resina 

acrílica (Simplex) para avaliar a capacidade de liberação do fármaco no tratamento 

da candidose bucal induzida em ratos. A clorexidina foi incorporada ao material nas 

concentrações de 2,5, 5, 7.5 e 10%. Placas de resina acrílica com ou sem fármaco 

foram confeccionadas com 1 mm de espessura de onde foram retirados discos de 

40 mm de diâmetro, dois para cada concentração do fármaco e dois para controle 

(sem clorexidina). Os discos foram imersos em  20 mL de água e incubados a 37°C. 

Após 3 dias, os discos foram retirados da água, secos com papel e transferidos para 

um recipiente com água, onde permaneceram por 4 dias. Posteriormente, os 

períodos de imersão foram aumentados para 7 dias, até que um período de imersão 

total de 21 dias tivesse decorrido. Após cada período de imersão, a água residual foi 

testada para a atividade antifúngica, colocando-se uma alíquota em meio YNB 

inoculado com C. albicans a uma concentração de 106 células/mL. As placas com os 

meios de cultura foram incubadas por 72 h a 30°C e os halos de inibição foram 

medidos em locais aleatórios para se conseguir uma média do diâmetro inibitório. A 

mínima concentração que apresentou atividade antifúngica (7,5% de clorexidina) foi 

a selecionada para os testes in vivo. Para tais testes, foram realizados experimentos 

com o fármaco como tratamento e profilaxia para candidose bucal. No experimento 

para testar o efeito preventivo, foram instaladas placas de acrílico no palato de dez 
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ratos, sendo cinco modificadas com acetato de clorexidina e cinco controles. Todos 

os ratos foram então inoculados oralmente com C. albicans. Quatro semanas 

depois, os animais foram sacrificados e após a fixação e processamento, o epitélio 

palatino da região intermolares de cada rato foi corado e examinado quanto à 

infecção. No experimento para testar o efeito terapêutico, foram instaladas placas 

acrílicas inoculadas com C. albicans em dez ratos. Depois de quatro semanas, 

quando a candidose no palato foi estabelecida, cinco dos animais tiveram suas 

placas substituídas por outras contendo clorexidina. Após quatro semanas, os 

animais foram sacrificados e seus epitélios palatinos da região intermolares foram 

examinados para a evidência histológica de candidose. Os esfregaços foram 

inoculados em ágar Sabouraud e examinados para evidenciar o crescimento de 

fungos após incubação a 37°C por 48 h. Os resultado s mostraram ser efetiva a 

incorporação de acetato de clorexidina no material acrílico como tratamento e 

prevenção de candidose no palato, uma vez que uma taxa desse fármaco foi 

encontrada fora das placas em concentrações fungicidas por até três semanas. No 

entanto, o autor alerta sobre a necessidade de estudos complementares avaliando a 

influência da incorporação de fármacos sobre as propriedades dos materiais. 

O trabalho de Quinn (1985) estudou o efeito da associação de miconazol 

(Daktarin) e cetoconazol (Nizoral) a três condicionadores teciduais (Ivoseal, Visco-

gel e Fitt) na inibição do crescimento de C. albicans. Como parâmetro para 

comparação, foi utilizada a incorporação de nistatina e anfotericina B aos materiais 

resilientes. A proporção e a manipulação dos condicionadores de tecido seguiram as 

instruções dos fabricantes. Sete medidas do pó de cada material foram obtidas, 

sendo duas mantidas separadamente. Os comprimidos dos agentes antifúngicos 

foram triturados, pesados e misturados ao pó dos materiais de forma a produzir 

cinco combinações diferentes para cada um deles: nistatina-500.000 U; anfotericina 

B- 10 mg; anfotericina B- 20 mg; miconazol- 250 mg; cetoconazol  200 mg. O líquido 

dos materiais foi adicionado a cada mistura bem como às duas medidas separadas 

de pó, as quais foram utilizadas como controles, sem a incorporação de fármacos. 

Após a manipulação, as sete misturas de cada material foram vertidas e espalhadas 

uniformemente em placas de Petri estéreis. Como controle negativo, uma placa de 

cada material sem antifúngico não recebeu meio de cultura nem inoculação com C. 

albicans. Sobre a camada de material das outras seis placas, sendo cinco 
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experimentais (com adição dos antifúngicos) e um controle positivo (sem adição de 

fármacos), foram vertidos 15 mL de ágar Sabouraud. As superfícies do ágar dessas 

seis placas de cada condicionador tecidual foram inoculadas com suspensões 

contendo 103 e 104 células/mL de C. albicans e incubadas a 37°C por 14 dias. Neste 

período, as colônias viáveis foram contadas três vezes por semana e o ágar 

substituído e reinoculado no 7o dia. Ao término dos 14 dias de incubação, uma 

contagem final das colônias foi realizada. Os autores selecionaram duas semanas 

como período de avaliação por ser este equivalente ao tempo médio de duração de  

um condicionador tecidual aplicado a uma prótese removível. Aos 14 dias, a 

verificação de menor quantidade de colônias nas placas experimentais em relação 

às controles foi considerada como indicativa de inibição de crescimento. Para 

comparar as várias combinações de antifúngicos e condicionadores, a diferença em 

número de colônias foi calculada como a porcentagem de inibição do crescimento 

fúngico. As placas do controle positivo de todos os materiais apresentaram o mesmo 

padrão de crescimento de C. albicans observado com as suspensões utilizadas na 

inoculação. Não houve crescimento fúngico visível nas placas do controle negativo 

dos três condicionadores de tecido. Para todos os materiais, não foram observadas 

diferenças entre os resultados obtidos com anfotericina B em ambas as 

concentrações testadas. No 3o dia, uma discreta inibição de C. albicans foi 

observada nas placas de Visco-gel e Fitt com anfotericina B, ao passo que nas de 

Ivosel essa inibição foi maior.  O crescimento fúngico nas placas de Visco-gel e Fitt 

com anfotericina B se igualou ao observado naquelas referentes ao controle positivo 

no 6o dia. Neste mesmo período, uma sutil inibição de C. albicans ainda era presente 

nas placas de Ivoseal, mas após 9 dias a anfotericina B perdeu seu efeito 

antifúngico. Todas as combinações dos materiais testados com nistatina, miconazol 

e cetoconazol foram inibitórias do crescimento fúngico ao longo dos 14 dias de 

avaliação. Segundo os autores, os resultados obtidos comprovaram a ineficácia da 

anfotericina B como agente antifúngico quando incorporada a materiais resilientes. 

Foi concluído que, quando adicionados aos condicionadores teciduais testados, o 

miconazol e o cetoconazol foram tão efetivos quanto a nistatina na inibição completa 

do crescimento fúngico visível. 

Brook e Van Noort (1985) realizaram um estudo in vitro para avaliar a 

liberação de hidrocortisona pela resina acrílica Simplex. Segundo os autores, a 
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incorporação de fármacos em resinas acrílicas forma fendas e canais por onde 

ocorreria a liberação do medicamento para a cavidade oral. Ao pó do material foi 

adicionado peróxido de benzoila 1,5%, enquanto ao monômero adicionou-se dimetil-

p-toluidina 3%. O material foi manipulado, colocado em matrizes circulares de 22 

mm x 1 mm e polimerizado a 55°C e 3.5 atm por 20 mi n. Após a polimerização, os 

discos foram pesados e armazenados a 37°C por 48 h.  Decorrido este tempo, os 

discos foram novamente pesados e imersos em 50 mL de uma solução 

correspondente ao soro fisiológico, onde foram mantidos a 37°C. Um grupo controle 

foi mantido seco à mesma temperatura e periodicamente todas as amostras eram 

pesadas. Ao final dos períodos de pesagem, foi possível observar que o grau de 

hidratação da resina não influenciou na liberação de fármacos. Uma avaliação da 

diluição de fármacos também foi realizada, utilizando a mesma resina acrílica. Ao pó 

do material foi adicionado tampão succinato sódico de hidrocortisona (HSS), que é 

uma variação do cortisol. Amostras foram produzidas pelo mesmo método, porém 

com 16 mm de diâmetro e 4,5 mm de espessura. Para isso, discos carregados com 

um teor de fármaco final de 11,1% e proporções de comonômero metacrilato de 

metila (MMA) para hidroxietil metacrilato (HEMA) de 100:0, 33:67 e 0:100, 

respectivamente, foram produzidos. Do mesmo modo amostras não contendo 

monômero HEMA foram produzidas com um índice final de fármaco de 20, 11,1 e 

5,8%. Na realização desta fase experimental, os discos foram colocados em frascos 

fechados contendo 100 ou 200 mL de água destilada e mantidos a 37°C. Um grupo 

de frascos foi agitado periodicamente e ao final, pode-se observar, pela quantidade 

de HSS liberada e medida cromatograficamente, que a taxa de liberação foi 

diferente para os grupos com e sem agitação. A estrutura física do polímero 

modificado foi avaliada por MEV e isso possibilitou a confirmação de que o 

mecanismo de liberação de fármaco é feito por difusão através de fendas e canais. 

Os testes permitiram aos autores chegarem à conclusão de que a liberação de 

fármaco pelo polímero depende da fragilidade da matriz de polímero, da quantidade 

e distribuição de medicamentos na matriz, e da porosidade do polímero. 

Jequin et al. (1990) investigaram os fatores físicos e químicos que 

influenciam a liberação de fármacos de películas de resina acrílica. Para isso, 

películas de copolímero amino-ester polimetilmetacrilato (6 cm x 1,5 cm) foram 

preparadas com a incorporação de 10% de um dos fármacos testados (ácido 
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salicílico ou maleato de clorfeniramina) ao pó do material, sendo essa mistura 

adicionada ao solvente cloreto de metileno. O material ficou exposto em um 

dessecador para que ocorresse a evaporação do solvente. A liberação dos fármacos 

foi estudada utilizando o Método USP II, em intervalos específicos, com o auxílio de 

um espectrofotômetro e variações de temperatura de 25, 30 e 37°C. Para estudar o 

efeito da concentração iônica, 500 mL de água destilada com 10 e 100 mM de Tris-

HCL (pH 7.4) a 30º C foram utilizados como o meio de liberação dos fármacos. A 

calorimetria de exploração diferencial foi executada nas películas poliméricas para 

avaliar a solubilidade dos fármacos no polímero e para determinar o efeito dos 

mesmos nas propriedades térmicas do material. O efeito da concentração iônica na 

absorção dos fármacos foi analisado utilizando amortecedor de Tris-HCL em pH de 

7,4 e cloreto de sódio na água. A concentração da solução final foi analisada 

espectrofotometricamente e a quantidade de fármacos absorvida pelo polímero foi 

calculada. Os resultaram evidenciaram que a incorporação dos fármacos diminuiu a 

temperatura de transição do polímero. A dissolução dos fármacos ocorreu em 

função de sua concentração nas películas e da temperatura e do teor iônico do meio 

de liberação. O nível de liberação dos fármacos foi crescente com o aumento da 

temperatura do meio e esse mecanismo foi relacionado à suas propriedades bem 

como ao tipo de polímero. O maleato de clorferinamina incorporado às películas 

poliméricas apresentou liberação relativamente mais rápida que a observada com o 

ácido salicílico, o que foi parcialmente atribuído à maior solubilidade em água do 

anti-histamínico. A difusão do ácido salicílico foi amplamente afetada pela absorção 

do fármaco pelo polímero, enquanto a liberação do maleato de clorfeniramina não 

sofreu influência desse fenômeno. A presença de outros íons como o cloreto de 

sódio, inibiu a absorção de ácido salicílico e, assim, permitiu maior grau de liberação 

do fármaco durante a dissolução. Schneid (1992) investigou a viabilidade de um 

sistema de liberação de quatro agentes antifúngicos (clorexidina, clotrimazol, 

fluconazol e nistatina) incorporados a um condicionador tecidual (Lynal), para 

tratamento de estomatite protética. Os antifúngicos foram adicionados ao material 

nas concentrações de 250, 500 e 1000 mg para a clorexidina, o clotrimazol e o 

fluconazol e de 125, 250 e 500 mg para a nistatina. As fármacos foram incorporados 

ao líquido (4 mL), sendo a manipulação com o pó (1,6 g) realizada de acordo com as 

instruções do fabricante. Como controle, utilizou-se o material sem adição de 
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fármaco. Os corpos de prova constituíram-se de discos confeccionados com uma 

camada de 6 mm de condicionador tecidual sobre 2 mm de resina acrílica 

termopolimerizável para base de prótese. A mensuração da dureza foi realizada 

diariamente por um durômetro Shore A, durante 14 dias. Nesse período, os corpos 

de prova ficaram armazenados em saliva artificial a 37°C. Para os testes de 

resistência à tração, foram confeccionadas barras cilíndricas do condicionador 

tecidual (5 mm) com resina acrílica aderida às suas extremidades. Utilizou-se uma 

máquina de ensaio universal para os ensaios dos corpos de prova e os valores 

foram obtidos em megapascal (MPa). As falhas resultantes da tração foram 

classificadas em adesivas ou coesivas. A avaliação da atividade antifúngica 

consistiu de placas de Petri contendo uma camada de condicionador tecidual 

impregnado com um dos antifúngicos, coberta por outra camada de ágar Sabouraud. 

Diariamente, por 16 dias, e semanalmente, por 42 dias, essas amostras eram 

inoculadas com suspensões de C. albicans contendo 102 células/mL para o 

fluconazol ou 105 células/mL para os demais fármacos. Avaliações quantitativas do 

crescimento fúngico eram realizadas cinco dias após cada inoculação. A dureza de 

todos os grupos experimentais aumentou proporcionalmente com a concentração de 

fármaco e o tempo de avaliação, entretanto, os valores obtidos foram considerados 

aceitáveis clinicamente (Shore A ≤ 49). As médias de resistência à tração 

aumentaram em todos os grupos experimentais e foram significativamente 

superiores às obtidas com o controle. Todas as falhas foram caracterizadas como 

coesivas. Os fármacos testados demonstraram inibição do crescimento de C. 

albicans, o que não ocorreu no grupo controle. Essa inibição foi mais acentuada com 

maiores concentrações dos fármacos, sendo reduzida ao longo do tempo de 

avaliação. Os autores concluíram que os quatro antifúngicos testados poderiam ser 

combinados com o condicionador tecidual para inibição fúngica. Foi sugerido que a 

modificação do material pelos fármacos não alterou clinicamente sua dureza e que, 

apesar de ter aumentado sua resistência à tração, não interferiu com a união à 

resina acrílica termpolimerizável. 

Truhlar, Shay e Sohnle (1994) avaliaram a atividade antifúngica de 

reembasadores resilientes temporários para base de próteses removíveis 

modificados pela adição de nistatina, bem como o comportamento a longo prazo 

desse sistema em um ambiente aquoso. O pó da nistatina foi incorporado às 
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proporções de pó dos materiais Lynal e Visco-gel, nas seguintes dosagens: 0 U 

(controle), 100.000 U, 300.000 U, 500.000 U e 1.000.000 U. O líquido dosado (5 mL) 

de cada material foi adicionado à mistura de pós em uma placa de Petri. Após a 

plastificação dos materiais, o meio de cultura ágar Sabouraud dextrose contendo 

cloranfericol e ciclohexamina foi dispensado sobre os mesmos em uma inclinação 

que permitiu espessuras de ágar variáveis entre 1 e 9 mm. A superfície do ágar foi 

inoculada com swab estéril contendo C. albicans (104 células/mL) e todas as placas 

foram incubadas por 48 h a 37°C. Então, a profundid ade máxima na qual se 

observou inibição de C. albicans foi mensurada com sonda periodontal. Após esse 

procedimento, o ágar de cada placa foi removido da superfície do material, sendo 

reposto, reinoculado e novamente mensurado. Esse processo foi repetido aos 7, 10 

e 14 dias. Para cada concentração de nistatina de ambos os materiais, três placas 

foram confeccionadas, sendo obtidas seis mensurações por placa. Para avaliar o 

efeito da exposição em condições aquosas, amostras dos materiais modificados 

com as mesmas concentrações de nistatina foram preparadas da forma como 

descrito previamente, cobertas com 40 mL de água destilada e incubadas a 37°C. 

Decorridos 4 dias, a água foi removida e sobre os materiais secos, o ágar inclinado 

foi aplicado, inoculado e as mensurações obtidas. Água destilada foi novamente 

dispensada sobre as mesmas placas e, após 14 dias a 37°C, o ágar foi substituído e 

inoculado para que novas mensurações fossem efetuadas ao final de um novo 

período de incubação de 48 h. Com o intuito de simular a constante alteração do 

ambiente bucal, foi realizado outro experimento com substituição da água das placas 

em 2, 4, 7, 10 e 14 dias. Ao final do tempo de exposição ao ambiente aquoso, a 

água foi removida das placas e o material resiliente presente no fundo das mesmas 

foi seco ao ar. Uma alíquota de 25 mL de ágar inclinado foi dispensada sobre o 

material de cada placa e, então, inoculada com C. albicans. Após 48 h a 37°C, o 

crescimento fúngico presente nas placas foi mensurado. A média das mensurações 

de todos os experimentos foi expressa em valores máximos de profundidade de 

inibição em ágar (mm). Em cada condição, uma placa controle sem adição de 

nistatina foi confeccionada. A atividade antifúngica da água removida das placas 

também foi avaliada. Para isso, 1 mL da água de cada amostra foi colocado em 

tubos de ensaio contendo 1 mL de caldo Sabouraud inoculado com 0,1 mL de C. 

albicans (103 células/mL). Posteriormente à incubação por 24 h, os tubos foram 
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centrifugados e visualmente avaliados quanto à turvação, indicativa de crescimento 

fúngico. Para expressar as profundidades de ágar mensuradas em unidades 

disponíveis de nistatina, utilizou-se o método de calibração do dimetilsulfóxido 

(DMSO). Para ambos os materiais, os resultados revelaram significativa perda inicial 

da atividade antifúngica das amostras, com a maior redução observada entre os dias 

0 e 2. Entretanto, comparado ao Lynal, o material Visco-gel demonstrou menor 

perda inicial da atividade antifúngica até o dia 4. Entre os dias 7 e 14, os dois 

reembasadores demonstraram similarmente constantes efeitos inibitórios. Maiores 

concentrações de nistatina evidenciaram maior inibição do crescimento de C. 

albicans. Os controles de ambos os materiais apresentaram atividade antifúngica 

insignificante ao longo da avaliação. Quando expostos ao meio aquoso por 14 dias, 

os materiais demonstraram perda ainda maior das propriedades antifúngicas em 

relação às condições a seco, sobretudo para as concentrações de nistatina de 

300.000 U e 500.000 U. No entanto, amostras de Lynal e Visco-gel contendo 

1.000.000 U de nistatina não foram acentuadamente afetadas pelo ambiente 

aquoso. A análise visual da água removida das amostras de ambos os materiais 

com 1.000.000 U de nistatina revelou inibição de C. albicans até o dia 2, com perda 

de efetividade antifúngica após o dia 4. Foi concluído que a incorporação de 

nistatina nos materiais resilientes reembasadores testados permitiu a liberação de 

fármaco em até 14 dias. Com base nos resultados, os autores sugeriram que a 

metodologia empregada no estudo poderia ser considerada como uma modalidade 

terapêutica promissora para a estomatite protética, com a vantagem de menor 

necessidade participação ativa dos pacientes, sobretudo os idosos e 

institucionalizados.   

A investigação de Matsuura et al. (1997) avaliou o efeito antimicrobiano 

do zeólito de prata (ZP), um aluminosilicato cristalino com íons de metal, quando 

incorporado a condicionadores teciduais (Visco-gel, GC Soft Liner, Fitt, Ivoseal e 

Shofu). Foram obtidos corpos de prova dos condicionadores de tecido (10 mm x 10 

mm x 2,5 mm) com (experimentais) e sem adição do ZP (controle). Nove corpos de 

prova de cada condição avaliada foram utilizados para os testes antimicrobianos e 

outros nove foram imersos em poços de placas de cultura contendo saliva artificial 

por quatro semanas. Após esse período, a saliva foi removida e cada poço contendo 

os corpos de prova foi inoculado com um dos micro-organismos avaliados: C. 
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albicans, S. aureus e P. aeruginosa. Os corpos de prova foram incubados por 24 h e 

a contagem de células viáveis foi realizada em triplicata. Os mesmos procedimentos 

foram realizados para os corpos de prova que não foram armazenados em saliva. 

Os resultados mostraram que todos os corpos de prova modificados com ZP, 

imersos ou não em saliva, demonstraram ausência de crescimento viável para todos 

os patógenos testados. Para os corpos de prova controle e não armazenados em 

saliva, houve crescimento microbiano, exceto com o material Visco-gel. Nos 

controles imersos em saliva, a porcentagem das células viáveis de C. albicans foi 

superior àquela observada sem a imersão. Foi concluído que, independentemente 

da armazenagem em saliva, o ZP, quando incorporado aos condicionadores de 

tecido testados, apresentou efeitos inibitórios sobre o crescimento fúngico e 

bacteriano por até quatro semanas. 

O estudo de Chow, Matear e Lawrence (1999) avaliou a efetividade da 

incorporação de antifúngicos em condicionadores teciduais e o uso desse método 

para a liberação apropriada de fármacos e tratamento da estomatite protética. Os 

antifúngicos nistatina, fluconazol e itraconazol nas concentrações de 1, 3, 5, 7, 9 e 

11%, com e sem saliva, foram incorporados aos materiais Coe Soft, Visco-gel e Fitt. 

Isolados clínicos de C. albicans deram origem a um inóculo com 103 células/mL. 

Uma alíquota de 0,1 mL do inóculo foi colocada em cada placa de cultura contendo 

Saboraud para incubação a 37ºC por 72 h. Foram obtidas cavidades nas placas 

inoculadas por meio de perfurações no ágar de 6 mm de diâmetro e 5 mm de 

profundidade. Os materiais, modificados ou não pelos fármacos, foram injetados 

após a manipulação nas cavidades das placas de cultura e incubados por 14 dias 

para a mensuração diária dos halos de inibição (mm). Foi demonstrado que as 

placas contendo apenas os condicionadores teciduais não apresentaram inibição do 

crescimento fúngico. O pico de atividade dos materiais modificados foi entre 65 e 89 

h e, período após o qual se observou um platô. O itraconazol apresentou maior 

atividade fungicida do que o fluconazol ao passo que os menores diâmetros de halos 

de inibição foram observados com a nistatina. Para todos os fármacos, a 

concentração de 5% demonstrou maior efeito antifúngico que as misturas com 7, 9 e 

11%. Os corpos de prova com saliva apresentaram maior inibição de C. albicans 

quando comparados àqueles sem esse meio, sendo as combinações mais efetivas 

as de itraconazol a 5% com Coe-soft e Fitt, respectivamente. Os autores concluíram 
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que a incorporação de antifúngicos em condicionadores teciduais poderia ser 

utilizada para o tratamento da estomatite protética. Ainda, recomendaram a 

utilização de itraconazol a 5% incorporado aos materiais Coe Soft ou Fitt para 

avaliações clínicas. O pico de atividade antifúngica ao terceiro dia sugeriu que os 

materiais modificados com fármacos poderiam ser substituídos neste período para 

obter máxima eficácia do método. 

Urban et al. (2006) estudaram a resistência à tração de um condicionador 

de tecido (DuraConditioner) com e sem incorporação de nistatina, após 24 h e 7 dias 

de armazenagem em água. Três grupos de estudo foram obtidos em cada período 

de avaliação: G I (controle – sem nistatina), G II (Nistatina 500.000 U ou 82,25 mg) e 

G III (Nistatina 1.000.000 U ou 164,5 mg). Para a confecção dos corpos de prova, as 

fases sólidas (pó do material e fármaco) foram misturadas para a obtenção de uma 

incorporação homogênea e o líquido foi então adicionado. A proporção e 

manipulação do material seguiram as recomendações do fabricante.  Após a 

mistura, o material modificado ou não pelo fármaco foi vertido em matriz vazada em 

forma de haltere com área útil central retangular (33 mm x 6 mm x 3 mm). O material 

nas matrizes foi prensado entre duas placas de vidro até sua plasticação, sendo 

obtidos 7 corpos de prova por grupo. Após a remoção das matrizes e recorte dos 

excessos, os corpos de prova foram individualmente armazenados em 200 mL de 

água destilada a 37°C por 24 h ou 7 dias. Nesses pe ríodos, os corpos de prova 

foram submetidos aos testes de tração em um extensômetro com velocidade de 40 

mm/min, sendo os dados obtidos em grama-força (gf). Em 24 h, os resultados para 

os grupos I, II e III foram de 634,29 gf, 561,92 gf e 547,30 gf, respectivamente. Em 7 

dias foram de 536,68 gf pra G I, 467,50 pra G II e 500,62 para G III. Diferenças 

significativas foram observadas entre os períodos de armazenagem, mas não entre 

os grupos controle e os grupos experimentais. Em relação ao período de 24 h, a 

imersão em água por 7 dias causou redução na resistência à tração do material, 

independentemente da adição de nistatina . De acordo com os condições estudadas, 

foi possível concluir que, a incorporação de nistatina em até 1.000.000 U não afetou 

a de resistência à tração do DuraConditioner. 

O padrão de incorporação de agentes antimicrobianos em um 

condicionador tecidual foi avaliado por Urban et al. (2008). Os autores utilizaram 

MEV para analisar se a adição dos fármacos em diferentes concentrações poderia 
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promover mudanças morfológicas na superfície do material. Além disso, foi utilizada 

a espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDX) para identificar os 

antimicrobianos (nistatina, miconazol, cetoconazol e diacetato de clorexidina) e os 

componentes do condicionador tecidual (Softone). Ao pó do material, foram 

acrescentadas duas concentrações de cada fármaco testado: nistatina- 500.000 e 

1.000.000 U, miconazol- 125 e 250 mg, cetoconazol: 100 e 200 mg e diacetato de 

clorexidina- 5% e 10%. Para possibilitar comparações, um grupo sem adição de 

fármaco (controle) foi obtido. O líquido do material foi adicionado à mistura de pós e 

procedeu-se a manipulação de acordo com as recomendações do fabricante. Em 

seguida, o material modificado ou não pela adição de fármaco foi colocado em 

matrizes de teflon de 36 mm x 7 mm x 6 mm e prensado entre duas placas de vidro 

até sua plastificação (10 min). Três áreas aleatórias dos corpos de prova de cada 

grupo (n = 5) foram selecionadas para as análises em MEV e EDX. Os corpos de 

prova contendo nistatina apresentaram distribuição uniforme de partículas com 

formas e tamanhos aleatórios, variando de 10 a 50 µm. As partículas de miconazol 

dispersas no material se mostraram irregulares, com dimensões entre 25 e 50 µm, 

enquanto as de cetoconazol eram esféricas e uniformes, variando entre 10 e 25 µm. 

A análise em MEV exibiu partículas disformes de clorexidina de até 50 µm. A 

presença de íons de enxofre e cálcio na matriz do condicionador tecidual foi 

observada na análise em EDX do controle e, consequentemente, em todos os 

demais grupos de estudo. Íons cloro foram também identificados nos grupos 

contendo miconazol e clorexidina. A quantidade de agentes antimicrobianos 

dispersos nas superfícies do material não foi significativamente alterada quando 

diferentes concentrações foram incorporadas. Os autores concluíram que o 

condicionador tecidual modificado demonstrou diferenças quanto à distribuição e 

tamanho das partículas dos agentes antimicrobianos adicionados à sua matriz 

plastificada, mas as concentrações dos fármacos não causaram mudanças 

morfológicas superficiais no material. 

Amin et al. (2009) investigaram a liberação do fluconazol, da clorexidina e 

da combinação desses fármacos quando incorporados em resina acrílica 

autopolimerizável para bases de próteses. Ainda, foi avaliado o efeito da liberação 

dos agentes antimicrobianos sobre o crescimento de C. albicans. Foram 

confeccionados três grupos de corpos de prova da resina acrílica, que foi 
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manipulada na proporção de 5 g do pó para 3 mL do monômero. No primeiro grupo, 

adicionou-se fluconazol em pó a 10% ao pó do material, anteriormente à sua 

manipulação. Da mesma forma, a clorexidina em pó a 10% foi incorporada à resina 

acrílica no segundo grupo. Para o terceiro grupo, ambos os fármacos foram 

acrescentados ao material na concentração de 5% cada. Após manipulação e 

plastificação inicial, a resina acrílica modificada pelos fármacos foi colocada em 

matrizes em forma de disco de 3,8 mm de diâmetro por 1 mm de espessura. Os 

corpos de prova obtidos foram imersos em água destilada por 2 h, 4 h, 6 h, 12 h, 1 

dia, 2 dias, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e 4 semanas. Uma análise da 

liberação de fármacos foi realizada na água de imersão dos corpos de prova por 

meio de cromatografia líquida de alta resolução (HPLC). Após cada período, 

alíquotas da água de imersão foram inoculadas em orifícios confeccionados em 

placas de Sabouraud semeadas com C. albicans, para que a inibição do 

crescimento fúngico fosse avaliada por meio da mensuração dos halos formados. Os 

resultados mostraram que os dois fármacos isolados ou em associação puderam ser 

adequadamente incorporados à resina acrílica uma vez que foi evidenciada a 

liberação dos mesmos em água destilada de forma contínua ao longo de 28 dias. 

Conclui-se que a inibição do crescimento de C. albicans foi observada em até 28 

dias com a resina acrílica modificada pelo fluconazol, pela clorexidina e pela 

combinação de ambos os fármacos. O estudo de Pavan et al. (2010) avaliou a 

adesão in vitro dos patógenos C. albicans, S. aureus e P. aeruginosa em 

reembasadores macios para bases de próteses (Molloplast B e Ufi Gel P), bem 

como o efeito inibitório desses materiais sobre os micro-organismos. Inóculos dos 

micro-organismos foram confeccionados com 107 células/mL e corpos de prova dos 

materiais foram obtidos em matrizes de 15 mm x 15 mm x 6 mm. Em placas de 

cultura inoculadas com os micro-organismos, foi colocado um corpo de prova de 

cada material. Então, as placas foram incubadas a 37°C por 48 h para avaliar o 

efeito inibitório dos materiais sobre o crescimento microbiano. Como controle, 

utilizou-se uma placa inoculada contendo um disco de papel embebido em gluconato 

de clorexidina a 0,05%. Após o período de incubação, os halos de inibição foram 

mensurados (mm). Para o ensaio de aderência microbiana, corpos de prova dos 

materiais foram colocados individualmente em tubos de cultura contendo meio 

líquido de TSB inoculado, sendo incubados por 24 h. As amostras foram então 
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transferidas para outros tubos contendo TSB estéril e agitadas por 1 min para a 

remoção das células aderidas. Diluições seriadas foram obtidas da solução 

resultante, sendo inoculadas em placas de Sabouraud para a contagem de colônias. 

Os testes de rugosidade superficial (Ra) foram realizados em três áreas de cada 

corpo de prova para avaliar a relação dessa propriedade com a adesão dos micro-

organismos. Os resultados mostraram que nenhum dos materiais provocou a 

formação de halo de inibição nos testes de efeito inibitório, ao contrário da 

clorexidina utilizada como controle. Os números de colônias obtidos foram 

significativamente maiores para C. albicans do que para os outros micro-organismos 

testados. O Ufi Gel apresentou maior aderência de células que o Molloplast e não foi 

observada uma correlação estatisticamente significante entre a adesão de micro-

organismos e a rugosidade superficial. Isso levou à conclusão de que a rugosidade 

superficial não é o único fator que interfere com a adesão de micro-organismos. 

Radnai et al. (2010) analisaram a efetividade da incorporação de 

antifúngicos em gel a um condicionador de tecido na inibição in vitro do crescimento 

de C. albicans. O experimento foi realizado em duas etapas. Na primeira, foi 

avaliado e comparado o efeito antifúngico de dois fármacos (clorexidina a 1% e 

miconazol 24 mg/mL) adicionados em diferentes concentrações a um condicionador 

tecidual (Visco-gel). Para permitir a incorporação dos géis antifúngicos, o material foi 

manipulado em uma proporção mais viscosa (3 g de pó para 1,8 mL de líquido) que 

a recomendada pelo fabricante. Ao material manipulado foi adicionado um dos géis 

antifúngicos testados nas concentrações em volume de 5, 10, 15, 20 e 25%. A 

mistura resultante de cada condição experimental foi geleificada por 30 min entre 

duas placas de vidro com o objetivo de formar uma camada de 2 mm de espessura, 

da qual foram cortados discos de 9 mm de diâmetro. Foram obtidos seis discos de 

cada uma das concentrações dos antifúngicos utilizados. Como controle geral, o 

Visco-gel foi manipulado de acordo com as condições do fabricante (3 g de pó para 

2,2 mL de líquido) e não recebeu a incorporação dos fármacos. Para a avaliação do 

efeito antifúngico, uma alíquota de 0,5 mL de C. albicans (NCYC 1467) na 

concentração de 107 células/mL foi semeada em placas de Petri contendo 

Sabouraud. Em cada placa inoculada, foram colocados quatro discos, sendo dois 

experimentais (um por fármaco em cada concentração), um controle geral e um 

controle positivo representado por um disco de papel de 5 mm de diâmetro 
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impregnado com 10 µL de clorexidina a 0,2% (Corsodyl). Esses procedimentos 

foram realizados em duplicata e todas as placas foram incubadas a 37°C por 24 h. 

Após a incubação, os diâmetros dos halos de inibição do crescimento de C. albicans 

foram mensurados  em milímetros com o auxílio de um paquímetro. Os diâmetros 

médios foram calculados a partir de três mensurações realizadas em cada disco. Na 

segunda etapa, a inibição de C. albicans pelo condicionador de tecido modificado 

pela adição do gel de miconazol a 20% foi avaliada após longos períodos de 

imersão em água. Discos experimentais e controles foram obtidos como descrito na 

etapa anterior bem como as placas de Sabouraud inoculadas com C. albicans. Os 

discos foram imersos individualmente em 10 mL de água destilada estéril e 

armazenados a 37°C. Três discos foram obtidos para cada um dos seguintes 

períodos de armazenagem: 1, 2, 4, 6 e 8 h; 1, 3, 6, 7, 14, 21 e 28 dias). Depois de 

serem removidos da água, os discos foram enxaguados para remoção de resíduos 

do antifúngico, suavemente secos em papéis absorventes e colocados nas placas 

de Sabouraud semeadas com C. albicans. Em cada placa, foram colocados três 

discos experimentais e um controle positivo (disco de papel de 5 mm de diâmetro 

impregnado com 10 µL de clorexidina a 0,2%). As placas foram incubadas por 24 h a 

37°C e os halos de inibição foram mensurados como p reviamente descrito. Na 

primeira etapa, a inibição do crescimento de C. albicans não foi observada nos 

discos do controle geral e naqueles contendo clorexidina nas diversas 

concentrações utilizadas. Por isso, este antifúngico não foi avaliado na segunda 

etapa. Os diâmetros dos halos de inibição do Visco-gel contendo miconazol foram 

proporcionalmente maiores com o aumento da concentração. Diferenças 

estatisticamente significantes foram encontradas entre os halos médios das várias 

concentrações do antifúngico, exceto entre as de 15 e 20% (21,16 e 21,49 mm, 

respectivamente). Os discos de papel do controle positivo apresentaram halos de 

inibição com média de 8,06 mm. Na segunda fase, foi observada uma diminuição 

gradativa do efeito inibitório do miconazol ao longo do tempo de imersão em água. 

Ao final de 28 dias, a porcentagem de redução média de inibição atingiu 34%. O 

estudo mostrou que o gel de miconazol incorporado a um condicionador de tecido foi 

efetivo em inibir o crescimento de C. albicans in vitro, sendo o grau de inibição 

diretamente proporcional à concentração de fármaco. A ação antifúngica do 

miconazol foi diminuída ao longo do tempo de imersão em água.  Os autores 
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sugeriram que o método de inibição de C. albicans avaliado no estudo tem a 

vantagem de não requerer a colaboração do paciente.  

A investigação de Falah-Tafit et al. (2010) teve por objetivo avaliar a 

eficácia in vitro da combinação de dois antifúngicos (nistatina e fluconazol) com um 

condicionador de tecido (Acropars) na adesão e colonização de C. albicans. Foram 

confeccionados oito corpos de prova (5 mm x 1 mm) do material para a adição dos 

agentes antifúngicos em uma das concentrações testadas (1, 3, 5 e 10%). Um grupo 

controle negativo, composto apenas pelo condicionador de tecido, também foi 

obtido. O inóculo de C. albicans foi produzido a uma concentração de 106 células/mL 

e colocado em poços de placas de cultura, nos quais foram imersos os corpos de 

prova para a incubação a 35°C por 48 h sob agitação  de 150 rpm. Após esse 

período, os corpos de prova foram lavados cinco vezes com água estéril para 

remoção das células não aderidas e, então, imersos individualmente em tubos 

contendo solução salina. Os tubos foram deixados em ultrassom por 5 min para 

remover os micro-organismos aderidos à superfície do material. Do líquido de cada 

tubo foram realizadas dez diluições seriadas e 100 µL de cada suspensão foram 

semeados em duplicata em placas contendo ágar Sabouraud. As placas foram 

incubadas por 48 h previamente à contagem de colônias de C. albicans. Todas as 

concentrações de nistatina foram eficazes na inibição da adesão celular e do 

crescimento de C. albicans na superfície do condicionador tecidual. Para o 

fluconazol, apenas a concentração de 10% promoveu completa inibição. De acordo 

com as condições do estudo, os autores concluíram que, quando incorporadas ao 

condicionador de tecido, as concentrações 1 a 10% de  nistatina e de 10% do 

fluconazol foram capazes de inibir a adesão e o crescimento fúngico. 

Nam (2011) investigou o efeito antimicrobiano in vitro de um 

condicionador tecidual (CG Soft-Liner) modificado por nanopartículas de prata (Ag) 

sobre S. aureus, S. mutans e Candida albicans. As partículas de prata foram 

preparadas com água destilada e um estabilizante PVP e posteriormente 

incorporadas ao líquido do material nas concentrações de 0 (controle), 0,1, 0,5, 1, 2 

e 3%. Após a incorporação, o pó do condicionador tecidual foi adicionado à mistura 

e manipulado seguindo as instruções do fabricante para a obtenção de corpos de 

prova circulares (20 mm x 3 mm), os quais foram divididos em seis grupos (n=27) 

em acordo com a concentração de prata. Por grupo de concentração testada, nove 
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corpos de prova foram designados para cada tipo de micro-organismo. Os inóculos 

dos micro-organismos foram preparados na concentração de 107 células/mL. Cada 

corpo de prova foi colocado em um poço de placa de cultura de 12 poços com 100 

µL de inóculo e 1 mL de caldo Sabouraud para incubação a 37°C por 24 h e 72 h. 

Nesses períodos, a suspensão foi retirada e as células viáveis foram determinadas 

pelo método de microdiluição e semeadura em placas de cultura. Mínimos efeitos 

bactericida e fungicida foram obtidos com as concentrações de partículas de prata a 

0,1 e 0,5%, respectivamente. O grupo controle não apresentou efeito inibitório 

microbiano e não houve diferença estatística entre o período inicial (24 h) e o 

prolongado (72 h). O autor sugeriu, com base nos resultados obtidos, que o 

condicionador tecidual avaliado modificado pela adição de nanopartículas de prata 

pode ser utilizado como um material antimicrobiano para o controle de biofilme em 

próteses totais.  
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

A proposta no presente estudo foi avaliar, ao longo de 14 dias, a ação 

antimicrobiana de fármacos incorporados em materiais resilientes sobre o biofilme 

de C. albicans bem como o efeito dessa adição sobre sua dureza Shore A e 

rugosidade superficial em função de: 

- um condicionador de tecido e um reembasador resiliente utilizados para 

reembasamento temporário de próteses removíveis; 

- cinco agentes antimicrobianos comumente utilizados para o tratamento 

de estomatite protética. 

As duas hipóteses testadas no presente estudo foram: 1. a incorporação 

dos antimicrobianos nos materiais resilientes resultará na inibição do biofilme de C. 

albicans formado sobre os mesmos; 2. as propriedades de dureza e rugosidade dos 

materiais resilientes, após adição dos fármacos, serão afetadas a partir de diferentes 

períodos de imersão em água destilada. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

Os materiais resilientes selecionados para este estudo estão 

caracterizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Nome comercial, tipo, fabricante e número de lote dos materiais resilientes 

selecionados.  

Material Tipo Fabricante Lote 

Softone TM Condicionador tecidual Bosworth Company, 

Skokie, IL, EUA 

0906-231 

Trusoft TM Reembasador resiliente 

temporário 

Bosworth Company, 

Skokie, IL, EUA 

0904-137 

 

Os materiais resilientes são apresentados na forma de pó e líquido. 

Segundo o fabricante, o pré-polímero destes materiais consiste de polietil metacrilato 

e o líquido apresenta plastificante com grupamento éster e etil álcool em sua 

composição.   

Os antimicrobianos selecionados para este estudo foram: nistatina, 

miconazol, cetoconazol, itraconazol (Pharmácia Specifica Ltda, Bauru, SP, Brazil) e 

diacetato de clorexidina 98% (Acros Organics, New Jersey, EUA – CAS 206986-79-

0). Os antimicrobianos foram utilizados na forma de pó, com o objetivo de facilitar a 

incorporação ao pó do material (THOMAS; NUTT, 1978; TRUHLAR; SHAY; 

SOHNLE, 1994; URBAN et al., 2006; URBAN et al., 2009).  

 

 

4.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

 

4.1.1 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os corpos de prova foram confeccionados de maneira asséptica, a fim de 

evitar contaminação.  Não puderam ser submetidos à esterilização por serem 

temporários e também pela adição dos fármacos. Os procedimentos para obtenção 



98 

Material e Métodos 

 

Mírian Galvão Bueno 

dos corpos de prova foram realizados pelo mesmo operador, paramentado com 

equipamentos de proteção individual (máscara, luvas cirúrgicas, gorro e óculos de 

proteção) e em uma câmara de fluxo laminar  (Pachane Indústria e Comércio Ltda., 

Piracicaba, SP, Brazil). Antes de cada procedimento, a câmara era preparada com o 

intuito de criar um ambiente asséptico para a manipulação dos materiais acionando 

a luz ultravioleta por 10 min. Após esse período, a luz ultravioleta era desligada e o 

ventilador da câmara de fluxo laminar acionado para aclimatização do ambiente. 

Por meio dos dosadores de pó que o fabricante disponibiliza para os 

reembasadores resilientes testados, foi possível estabelecer, após a realização de 

dez pesagens em balança de precisão (UMark 210 A, BEL Engineering, Monza, MI, 

Italy), a proporção de 1 g de pó para 1 mL de líquido, para ambos os materiais. 

Assim, as concentrações dos fármacos em relação à proporção pó/líquido dos 

materiais (1 g/mL) também foram determinadas em g/mL.  

Em cada condição experimental, para ambos os materiais resilientes 

testados, foram obtidos seis corpos de prova (RADNAI et al., 2010), totalizando 60 

para cada concentração de fármaco testado. Com o intuito de obter as MCIs dos 

fármacos, foram testadas concentrações que variaram de 0,016 a 0,358 g/mL 

(CHANDRA et. al., 2001; KUHN et. al., 2002). Todos os corpos de prova foram 

submetidos aos ensaios microbiológicos nos períodos de 24 h, 48 h, 7 e 14 dias 

decorridos de sua confecção (CHOW; MATEAR; LAWRENCE, 1999; CROSS et al., 

1998; OLSEN, 1975; QUINN et al., 1985; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). 

Assim, cada condição experimental foi formada em função do material, tipo de 

fármaco, concentração do fármaco e período de avaliação. Para cada período de 

avaliação, um grupo controle sem adição de fármaco foi obtido para ambos os 

materiais com o intuito de possibilitar a comparação dos efeitos da adição dos 

antimicrobianos. 

Os corpos de prova foram obtidos a partir de matrizes circulares de aço 

inoxidável (Figura 1A), previamente esterilizadas e de centros vazados de forma a 

permitir a confecção de amostras com 10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. 

Com o intuito de simular condições clínicas e não diluir erros inerentes aos 

procedimentos de proporção, manipulação e condições ambientes de plastificação, 

cada corpo de prova foi confeccionado individualmente. Previamente à manipulação 

dos materiais, o fármaco em pó na concentração definida era incorporado ao pó do 
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reembasador (THOMAS; NUTT, 1978; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994; URBAN 

et al., 2006; URBAN et al., 2009), com auxílio de espátula n.24 estéril 

(SSWhite/Duflex Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brazil) no interior de 

béqueres de 20 mL (Satelit Artigos para Laboratorio Ltda., Araraquara, SP, Brazil). 

Para a obtenção de cada corpo de prova, a proporção de 1 g de pó do material 

testado (1 g) foi misturada ao pó do fármaco na proporção determinada em um 

béquer (Figura 1B) até a obtenção de uma mistura homogênea (Figura 1C). Então, 1 

mL do líquido do material, mensurado com auxílio de uma pipeta de Pasteur estéril 

(Cralplast, CRAL Artigos para Laboratório Ltda., Cotia, SP, Brazil) (URBAN et al., 

2006; URBAN et al., 2009), foi adicionado à mistura (Figura 1D), sendo manipulado 

conforme as instruções do fabricante (Figura 1E). Após a manipulação, a mistura 

resultante foi colocada em cada matriz vazada, que foi pressionada entre duas 

placas de vidro estéreis (Figura 1F), sendo o conjunto mantido sobre pressão digital 

até a plastificação nos tempos determinados pelo fabricante (4 - 5 min). Em seguida, 

cada corpo de prova obtido foi deslocado da matriz e os excessos removidos com 

um esculpidor Lecron estéril (SSWhite/Duflex Artigos Dentários Ltda., Rio de 

Janeiro, RJ, Brazil) (Figura 1G). 
 

 

 FIGURA 1 - Confecção de corpos de prova: (A) Matriz metálica; (B) Proporção de pó e agente 
antimicrobiano; (C) Incorporação do fármaco ao material; (D) Adição do líquido do material; (E) 
Manipulação; (F) Plastificação entre lâminas de vidro; (G) Corpo de prova finalizado.  
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4.1.2 MÍNIMA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA (MCI) 

 

 

4.1.2.1 REATIVAÇÃO DAS CEPAS E PREPARO DO INÓCULO 

 

 

Para os procedimentos microbiológicos, foi utilizada a cepa selvagem de 

C. albicans SC5314 (GILLUM; TSAY; KIRSCH, 1984; RICHARDS; OLIVER; WHITE, 

2008; SLATER et al., 2011; WATAMOTO et al., 2009).  As células foram mantidas a 

-70ºC em solução contendo 20% de glicerol (CATALÁN et al., 2008). Previamente à 

confecção do inóculo, uma alçada da cepa descongelada foi semeada em placa de 

Petri contendo meio de cultura YEPD Agar (Clontech laboratories Inc, Mountain 

View, CA, USA) que permaneceu incubada a 37ºC durante 48 h em estufa 

bacteriológica (Mod. MA 033, Marconi Equipamentos Laboratoriais Ltda., Piracicaba, 

SP, Brazil) (ULUDAMAR; GÖKHAN; OZKAN, 2010; ZAMPERINI  et al., 2010) 

(Figura 2A). Então, uma colônia de C. albicans foi removida da placa, ressuspendida 

em 50 mL de meio de cultura YEPD e mantida overnight (aproximadamente 16 h) 

em incubadora com agitação orbital (Shaker- Mod. 430/RDBP, Nova Ética, Vargem 

Grande Paulista, SP, Brazil) a 30°C, sob agitação d e 180 rpm, resultando em uma 

pré-cultura (Figura 2B) (EUCAST, 2000; MATSUURA et al., 1997; RAMAGE et al., 

2001). 

Para purificação das células, 5 mL da pré-cultura foram retirados e 

colocados em tubos Falcon de 15 mL (TPP 91015, Techno Plastic Prod, 

Trasadingen, SH, Switzerland) (Figura 2C). Estes foram submetidos à centrifugação 

(Centrífuga mod. 5804 R, Eppendorf do Brazil Ltda., São Paulo, SP, Brazil) a 4000 

rpm por 5 min, sendo o sobrenadante resultante do processo desprezado. A 

purificação das células foi realizada por meio de lavagem do pellet com 5 mL de 

PBS (Phosphate Buffer Solution; Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA) e 

homogeneização em vórtex (Agitador de Tubos Tipo Vortex Mod. QL-901 Biomixer, 

Curitiba, PR, Brazil), seguida de nova centrifugação nas mesmas condições 

descritas anteriormente, com descarte do sobrenadante. Esse procedimento foi 

repetido por duas vezes (DA SILVA et al., 2008; ELLEPOLA; SAMARANAYAKE, 

2008; RAMAGE et al., 2001) 
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O pellet final, obtido após o processo de purificação das células, foi 

ressuspendido em 1mL de PBS e diluído a uma concentração de 1:10000. Uma 

alíquota da diluição foi colocada em câmera de Neubauer (Figura 2D) para 

contagem das leveduras em microscópio óptico (Bausch & Lomb South Africa Pty. 

Ltd., Gauteng, South Africa) (Figura 2E) (BIZERRA et al., 2008). Conhecida a 

concentração final da suspensão, esta foi diluída em PBS para obtenção do inóculo 

em uma concentração de 1 x 107 células/mL (CHANDRA et al., 2001; ELLEPOLA; 

SAMARANAYAKE, 1998; EUCAST, 2000;  NIKAWA et al., 1997; PAVAN et al., 

2010).  

 

 

 

 

 

  

FIGURA 2 – Preparação do inóculo: (A) C. albicans SC5314 em YEPD ágar; (B) Pré-cultura; (C) 
Purificação das células em tubo Falcon com PBS; (D) Alíquota da diluição em câmera de Neubauer; 
(E) Contagem das leveduras em microscópio óptico. 
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4.1.2.2 ADESÃO CELULAR E FORMAÇÃO DO BIOFILME 

 

 

Para a adesão celular, cada corpo de prova foi colocado individualmente 

em um poço de uma placa de cultura de 24 poços, sendo imerso em 2 mL de inóculo 

(Figura 3A). As placas de cultura foram colocadas em incubadora com agitação 

(Shaker- Mod. 430/RDBP, Nova Ética, Vargem Grande Paulista, SP, Brazil) sob 

velocidade de 75 rpm por 90 min a 37°C (CHANDRA et al., 2001; GEDIK; ÖSKAN, 

2009; VIEIRA et al., 2010). Em seguida, os corpos de prova foram transferidos para 

outros poços contendo  2 mL de PBS para remoção das células não aderidas 

(Figura 3B). Finalmente, foram imersos em 2 mL de meio de cultura RPMI-1640 

(Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA), onde permaneceram para formação do 

biofilme (Figura 3C) até um dos períodos de avaliação determinados (24 e 48 h,  7 e 

14 dias) (CHANDRA et al., 2001; RAMAGE et al., 2001; REDDING et al., 2009). O 

meio de cultura RPMI-1640 foi preparado em solução tampão de MOPS (Sigma-

Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA) 0,165 M a um pH de 7.0 com uma concentração de 

10,24 g/L e esterilizado por sistema de filtração à vácuo (PES 70 mm Diameter 

Membran, 0,22 µm pore size, TPP®, Techno Plastic Products, Trasadingen, 

Switzerland) e armazenado a uma temperatura entre 2 e 5°C, segundo instruções do 

fabricante (SUN et al., 2008).  

 

 

 
 
 
 
 
  

FIGURA 3 – Adesão celular e formação do biofilme. (A) Corpo de prova imerso no inóculo de C. 
albicans; (B) Remoção das células não aderidas em PBS; (B) Crescimento celular em meio de 
cultura RPMI-1640. 
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4.1.2.3 DETERMINAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE AOS AGENTES 

ANTIMICROBIANOS 

 

A susceptibilidade da C. albicans aos agentes antimicrobianos foi avaliada 

pela quantificação do biofilme fúngico formado sobre os corpos de prova 

modificados ou não pelos fármacos. Essa análise foi realizada por meio do ensaio 

colorimétrico de redução de sais de tetrazólio – XTT (2,3-Bis (2-Methoxy-4-Nitro-5-

Sulfophenyl) -5- [(Phenyl-Amino)Carbonyl] - 2H-Tetrazolium Hydroxide - Sigma 

Aldrich Inc., St Louis, MO, EUA) (CHANDRA et al., 2001; HAWSER et al.,1998; 

KUHN et al., 2003; RAMAGE et al., 2001; REDDING et al., 2009; SUN et al., 2008). 

Os sais de tetrazólio, de cor amarela, penetram rapidamente nas células intactas 

sendo convertidos, por ação enzimática em produtos de formazan, de cor laranja 

(KUHN et al., 2003; HAWSER, 1996; TELLIER et al., 1992). Esses produtos são 

solúveis em água, permitindo sua quantificação por espectrofotometria em 

sobrenadantes celulares (KUHN et al., 2003). Neste estudo, as MCIs dos fármacos 

incorporados aos materiais resilientes foram determinadas de acordo com o nível de 

atividade metabólica das células viáveis do biofilme na solução de XTT. Essa 

determinação foi realizada após 24 h, 48 h, 7 e 14 dias de incubação dos corpos de 

prova a 37°C (HAWSER et al., 1998; KUHN et al., 200 3; RAMAGE et al., 2001; 

REDDING et al., 2009). É importante ressaltar que foram confeccionados corpos de 

prova independentes para cada período de avaliação uma vez que a determinação 

da susceptibilidade aos fármacos inviabiliza sua reutilização. 

Para a utilização do XTT, uma solução do sal foi preparada previamente 

na concentração de 1 mg/mL com água Milli-Q (Millipore Indústria e Comércio Ltda, 

Barueri, SP, Brazil), sendo esterilizada por filtração a vácuo (PES 70 mm Diameter 

Membran, 0,22 µm pore size, TPP®, Techno Plastic Products, Trasadingen, 

Switzerland). A solução do XTT foi misturada com uma solução de menadiona 

(Sigma Aldrich Inc., St Louis, MO, USA) preparada com acetona na concentração de 

1 mM e com PBS contendo 200 mM de glicose (DA SILVA et al., 2008; KUHN et al, 

2003; RAMAGE et al., 2001). 

Nos períodos de avaliação, os corpos de prova incubados foram 

removidos do meio de cultura RPMI-1640 (ELLEPOLA; SAMARANAYAKE, 1998; 

NCCLS M-27, 1997) e transferidos individualmente para poços de uma placa de 
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cultura de 24 poços contendo 2 mL da solução de XTT, preparada como descrito 

(Figura 4A). Em seguida, as placas de cultura foram deixadas em agitador orbital 

sob velocidade de 75 rpm por 3 h a 37°C, para permi tir a reação na solução de XTT 

(Figura 4B). Após esse período, uma alíquota de 1,6 mL da solução de cada poço 

contendo as células do biofilme foi removida e transferida individualmente para 

microtubos (Safe-lock - 2,0 mL, Eppendorf do Brazil Ltda., São Paulo, SP, Brazil). 

Estes foram então submetidos à centrifugação a 10ºC por 2 min, sob velocidade de 

10.000 rpm para ocorrer a decantação das células (CHANDRA et al., 2001; KUHN et 

al., 2003). O sobrenadante de cada microtubo foi transferido para um poço de uma 

placa de cultura de 96 poços (TPP®, Techno Plastic Products, Trasadingen, 

Switzerland) para avaliação da viabilidade celular. Para isso, o conteúdo de cada 

poço foi submetido à leitura em espectrofotômetro (Mod Ultrospec 1000a; Amersham 

Pharmacia Biotech Inc. - Molecular Dynamics Div., Piscataway, NJ, USA) 

programado com comprimento de onda de 550 nm (Figura 4C). O líquido referente a 

todos os corpos de prova, inclusive dos que não apresentavam coloração visível, 

foram analisados em espectrofotômetro. Os valores coletados foram descontados do 

valor referente à leitura espectrofotométrica da solução de XTT, no mesmo 

comprimento de onda. O valor encontrado para a leitura da solução de XTT é 

denominado “branco”, que define uma absorbância mínima a ser descontada das 

demais leituras. O valor de absorbância superior ao branco é considerado como 

coloração, o que significa presença de atividade celular (NCCLS M27-A2, 2002). 

Quanto maior a atividade celular, maior a coloração e, consequentemente, o valor da 

absorbância. A Figura 4C mostra diversos tons de laranja obtidos pelas diferentes 

atividades celulares de cada corpo de prova. Os dados obtidos foram convertidos 

em porcentagens de redução de crescimento fúngico (CHANDRA et al., 2001; 

ELLEPOLA; SAMARANAYKE, 1998; NCCLS M27-A2, 2002; REDDING et al., 2009). 
 

 
 
 

FIGURA 4- Análise pelo ensaio do XTT: (A) Corpo de prova imerso na solução de XTT;  (B) 
Solução de XTT após reação – 3 h de incubação; (C) Placa de cultura de 96 poços com a solução 
resultante de cada corpo de prova para ser submetido à leitura espectrofotométrica. 
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Para ambos os materiais resilientes, a determinação das porcentagens de 

redução foi obtida por meio das leituras espectrofotométricas dos grupos contendo 

antimicrobianos (experimentais) em relação ao grupo controle (sem inibição do 

crescimento fúngico), de acordo com a seguinte fórmula:  

 
                   (Abs 550 nm) controle - (Abs 550 nm) experimental 

% redução =    ________________________________________  X 100 

                                            (Abs 550 nm) controle 

 

Nesta fórmula, a % redução refere-se à porcentagem de redução da atividade 

fúngica, (Abs550 nm) controle à absorbância a 550 nm do grupo controle e (Abs550 

nm) experimental à absorbância a 550 nm do grupo experimental do material 

contendo um fármaco em determinada concentração (NCCLS M27-A2, 2002). As 

MCIs foram definidas como as concentrações dos fármacos suficientes para inibir o 

crescimento  fúngico ao  longo do  período de avaliação (14 dias) em  porcentagens 

≥ 90 (AMRAN et al., 2011; ISHAM E GHANNOUM, 2006; WASTESON et al., 1994). 

 

 

4.2 ANÁLISES MECÂNICA E FÍSICA 

 

 

As análises mecânica e física foram realizadas após a determinação das 

MCIs dos agentes antimicrobianos nistatina, miconazol, cetoconazol, itraconazol e 

diacetato de clorexidina, através da avaliação das alterações na dureza Shore A e 

na rugosidade superficial dos materiais resilientes temporários. Com o intuito de 

avaliar os efeitos da adição de fármacos ao longo da vida útil dos materiais 

temporários selecionados, os testes de ambas as propriedades foram realizados 

após 24 h, 7 e 14 dias de imersão em água destilada a 37oC. Para cada período de 

avaliação foram confeccionados corpos de prova independentes uma vez que a 

execução dos ensaios, sobretudo o de dureza, causa danos superficiais aos 

materiais resilientes, produzindo resultados menos confiáveis. Para todos os grupos 
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e períodos de imersão avaliados de ambos os materiais, o mesmo corpo de prova foi 

utilizado para os testes de dureza e rugosidade. Para cada corpo de prova, o ensaio 

de dureza foi realizado apenas em uma de suas superfícies, sendo o teste de 

rugosidade aplicado à superfície oposta. Isso permitiu comparações das alterações 

de tais propriedades, sob as mesmas condições.   

 

 

4.2.1 ANÁLISE MECÂNICA – DUREZA SHORE A 

 

 

4.2.1.1 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

 

Para cada material, foram obtidos oito corpos de prova modificados por 

um dos antimicrobianos na MCIs determinadas e oito sem adição de fármacos 

(controle).  

Os corpos de prova (36 mm x 7 mm x 6 mm) (ASTM D-2240, 2002) foram 

confeccionados a partir de matrizes de teflon® (DuPont do Brazil S/A, Belo 

Horizonte, MG, Brazil) (Figura 5A). O pó do material e o pó de cada agente 

antimicrobiano em sua MCI foram proporcionados (Figura 5B) e incorporados até a 

obtenção de uma mistura homogênea (Figura 5C). O líquido dos materiais foi 

adicionado à mistura de pós (Figura 5D) sendo espatulado de acordo com as 

instruções do fabricante (Figura 5E). O material manipulado, modificado ou não pela 

adição de fármacos (controle), foi inserido na matriz vazada previamente 

posicionada em uma lâmina de vidro coberta com folha de acetato. Então, outra 

lâmina de vidro, também revestida por folha de acetato, foi posicionada sobre a 

matriz contendo o material, o qual foi mantido sob pressão digital à temperatura 

ambiente durante os tempos de plastificação recomendados pelo fabricante (Figura 

5F). Após esse período, os corpos de prova (Figura 5G) foram cuidadosamente 

deslocados da matriz e os excessos dos materiais removidos com um esculpidor de 

Lecron (SSWhite/Duflex Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brazil).  

Cada corpo de prova foi confeccionado individualmente para simular uma 

condição clínica e para não diluir erros inerentes aos procedimentos de proporção, 
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manipulação e condições ambientes de plastificação, que podem influenciar nas 

propriedades dos materiais (URBAN et al., 2006; URBAN et al., 2009). Após a 

obtenção, os corpos de prova foram individualmente imersos em 17,5 mL de água 

destilada (NEPPELENBROEK et al., 2003; NEPPELENBROEK et al., 2008) a 37oC e 

armazenados em estufa de cultura bacteriológica (MA 0324, Marconi Equipamentos 

Laboratoriais Ltda., Piracicaba, SP, Brazil) a 37ºC durante 24 h, 7 ou 14 dias 

(ELSEMANN et al., 2008; GEDIK; OZKAN, 2009; MACHADO et al., 2011; PARR; 

RUEGGEBERG, 1999; URBAN  et al., 2006), previamente às mensurações de 

dureza. 

  

 
 
 
 
 
 
  

FIGURA 5 - Confecção dos corpos de prova: (A) Matriz de teflon; (B) Proporção de pó e MCI do 
fármaco; (C) Incorporação do fármaco ao material; (D) Adição do líquido do material; (E) 
Manipulação; (F) Plastificação entre lâminas de vidro; (G) Corpo de prova finalizado.  
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4.2.1.2 METODOLOGIA: DUREZA SHORE A 

 

 

A mensuração da dureza foi realizada em uma das faces do corpo de 

prova (PAVAN et al., 2007), utilizando um durômetro Shore A (Durômetro Shore A 

digital GSD 709A, Woltest Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., 

Perus, SP, Brazil) (Figura 6A) de acordo com as especificações da ASTM D-2240. O 

teste foi realizado a uma carga constante de 1 Kg por 1 s e os resultados foram 

obtidos em unidade Shore A, numa escala de 0 a 100. Foram realizadas cinco 

mensurações, com distância de 6 mm entre elas (Figura 6B) (ASTM D-2240, 2002; 

HERMANN et al., 2008; PAVAN et al., 2007). A média das mensurações foi obtida 

para cada corpo de prova de nos períodos de avaliação para a análise dos dados.  

 
 
 
 
 

4.2.2  ANÁLISE FÍSICA – RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

 

4.2.2.1 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

A rugosidade superficial dos materiais resilientes modificados e sem 

adição de fármacos/controles foi mensurada na face oposta àquela utilizada para a 

avaliação da dureza (PAVAN et al., 2007), nos mesmos tempos de armazenamento 

FIGURA 6 – Análise de dureza: (A) Durômetro Shore A; (B) Ponta penetradora do durômetro 
posicionada na superfície do corpo de prova para a obtenção dos valores de dureza. 
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em água destilada a 37ºC (24 h, 7 e 14 dias) (GEDIK; OZKAN, 2009; MACHADO et 

al., 2011; PISANI et al., 2010; URBAN et al., 2006). 

 
 
4.2.2.2 METODOLOGIA: RUGOSIDADE 

 

 

A mensuração da rugosidade foi realizada utilizando um rugosímetro 

(Surftest SJ-301, Mitutoyo Corporation, Tokio, Japan) (Figura 7A) calibrado com um 

cut-off de 0,8 mm e velocidade de 0,5 mm/s, totalizando um percurso de 

mensuração de 4,0 mm. (HERMANN et al., 2008) (Figura 7B). Foram realizadas 

cinco mensurações de rugosidade superficial (MURATA et al., 2005), das quais se 

obteve o valor médio (Ra) de cada corpo de prova nos diferentes períodos de 

avaliação.  

 

 
 
 
 

 

4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O planejamento experimental do presente estudo envolveu duas análises de 

resultados: microbiológica e mecânica/física.  

 

 

FIGURA 7 – Análise física: (A) Rugosímetro; (B) Ponta apalpadora do rugosímetro posicionada na 
superfície do corpo de prova para mensuração da rugosidade.  
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4.3.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

 

 

Os dados microbiológicos foram obtidos a partir da análise do biofilme após a 

incorporação de concentrações experimentais de cinco fármacos (nistatina, 

cetoconazol, miconazol, itraconazol e clorexidina) em dois materiais resilientes 

(Softone  e  Trusoft)  submetidos  a  diferentes  períodos  de  incubação  (24 h, 48 h, 

7 dias e 14 dias). Para cada condição experimental, um grupo sem adição de 

fármaco (controle) foi produzido.  

Os resultados referentes do ensaio de redução do XTT foram descritos 

qualitativamente em porcentagens de redução da atividade fúngica. A análise da 

susceptibilidade do biofilme fúngico, por esse método, foi realizada com 

concentrações dos antimicrobianos que variaram de 0,016 a 0,384 g/mL. Seis 

repetições foram obtidas para cada condição experimental. As concentrações 

testadas foram definidas por tentativas, até que a MCI de cada fármaco fosse obtida. 

Foram definidas como MCIs as concentrações dos fármacos capazes de inibir 90% 

ou mais da viabilidade de C. albicans. 

 

 

4.3.2 ANÁLISE MECÂNICA/FÍSICA 

 

 

A análise mecânica/física foi realizada quantitativamente para ambas as 

variáveis (dureza e rugosidade). Para cada variável, foram estabelecidos os 

seguintes fatores de variação: material, em dois níveis (Softone e Trusoft); tipo de 

antimicrobiano, em seis níveis (nistatina, miconazol, cetoconazol, itraconazol, 

clorexidina e controle) e período de avaliação, em três níveis (24 h, 7 e 14 dias). 

Foram confeccionadas oito repetições para cada condição experimental, perfazendo 

o modelo fatorial 2 x 6 x 3, num total de 288 corpos de prova. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

Resultados 

 

Mírian Galvão Bueno 

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

 

 
As médias dos valores originais de absorbância a 550 nm obtidos com as 

leituras espectrofotométricas dos grupos experimentais contendo diferentes 

concentrações de antimicrobianos bem como dos grupos controles para os materiais 

Trusoft e Softone nos quatro períodos de incubação testados estão apresentados 

nas Tabelas A1 a A10 do Apêndice A.  

As porcentagens de inibição do crescimento de C. albicans nas 

concentrações testadas para os cinco agentes antimicrobianos incorporados ao 

material Trusoft nos diferentes períodos de incubação encontram-se na Tabela 2. 

Como não foi observada inibição de crescimento fúngico no grupo controle (sem 

adição de fármaco), esses resultados não foram descritos nessa tabela.  As Figuras 

B1 a B5 do Apêndice B ilustram os resultados da Tabela 2, separadamente para 

cada fármaco testado nas principais concentrações avaliadas e nos diversos tempos 

de avaliação.   

Para o material Softone, as porcentagens de inibição do crescimento fúngico 

nas concentrações testadas para os agentes antimicrobianos nos diferentes 

períodos de incubação estão exibidas na Tabela 3. Da mesma forma como 

verificado para o Trusoft, não houve inibição de crescimento de C. albicans no grupo 

controle (sem adição de fármaco) do material Softone. Os resultados da Tabela 3 

para cada fármaco testado, nas principais concentrações e nos diferentes períodos 

de avaliação, estão ilustrados nas Figuras B6 a B10 do Apêndice B.  
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Tabela 2- Porcentagens (%) de inibição de crescimento fúngico para o material 

Trusoft após a adição dos agentes antimicrobianos (nistatina, miconazol, 

cetoconazol, itraconazol e clorexidina) em diferentes concentrações (g/mL) nos 

períodos de incubação avaliados (24 h, 48 h, 7 e 14 dias). 

 

Antimicrobiano Concentração (g/mL) Período de avaliação 

  24h 48h 7d 14d 

Nistatina 0,016 88,89 82,67 84,58 89,99 

0,032* 96,73 92,29 94,62 96,74 

0,064 96,09 92,19 96,89 99,82 

0,128 95,80 97,55 97,37 97,75 

Miconazol 0,016 33,02 91,69 79,38 81,29 

0,032 70,81 46,58 38,92 81,97 

0,064 66,72 81,19 91,87 97,44 

0,128 92,31 99,21 59,47 89,57 

0,256* 91,11 93,61 94,62 99,12 

Cetoconazol 0,016 62,39 83,86 74,04 64,61 

0,032 25,39 30,67 65,22 72,21 

0,064 89,22 85,54 82,90 83,10 

0,128* 93,13 98,57 93,26 99,29 

Itraconazol 0,016 32,66 43,97 47,53 51,20 

0,032 46,11 87,77 81,23 83,90 

0,064 29,73 89,37 86,25 83,50 

0,128 86,77 97,33 97,36 67,29 

0,256* 90,87 96,10 92,80 94,99 

Diacetato de 

clorexidina 

0,016 70,27 64,05 84,62 82,29 

0,032 90,11 89,33 91,24 88,47 

0,064* 91,94 93,17 92,24 90,08 

0,128 99,32 97,01 97,79 100 

0,256 97,63 96,57 95,29 99,87 

0,384 99,67 97,77 99,48 99,92 

 *Valores definidos como MCIs (porcentagem de inibição fúngica ≥ 90%) 
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Tabela 3- Porcentagens (%) de inibição de crescimento fúngico para o material 

Softone após a adição dos agentes antimicrobianos (nistatina, miconazol, 

cetoconazol, itraconazol e clorexidina) em diferentes concentrações (g/mL) nos 

períodos de incubação avaliados (24 h, 48 h, 7 e 14 dias). 

 

Antimicrobiano Concentração (g/mL) Período de avaliação 

  24h 48h 7d 14d 

Nistatina 0,016 79,86 96,83 89,83 86,37 

0,032* 96,53 90,43 91,86 99,46 

0,064 95,36 89,62 86,89 100 

0,128 84,28 96,02 95,75 99,24 

Miconazol 0,016 66,23 90,85 75,39 73,47 

0,032 91,00 72,20 74,64 89,90 

0,064 96,03 77,60 89,75 86,89 

0,128 78,98 89,11 88,33 88,55 

0,256* 90,29 98,70 96,14 95,43 

Cetoconazol 0,016 24,19 47,72 37,91 37,12 

0,032 74,94 85,76 83,24 79,80 

0,064 80,84 81,26 92,69 90,17 

0,128* 95,46 98,10 94,52 98,77 

Itraconazol 0,016 51,28 47,59 59,11 62,63 

0,032 46,11 52,94 55,14 53,09 

0,064 59,64 89,79 83,26 87,65 

0,128 83,79 86,53 88,02 89,09 

0,256* 91,27 96,44 92,11 92,36 

Diacetato de 

clorexidina 

0,016 79,67 83,66 78,47 77,99 

0,032 78,90 89,79 88,03 85,04 

0,064* 91,77 100,00 97,34 98,11 

0,128 99,52 95,54 97,66 100 

0,256 97,96 96,02 96,79 100 

0,384 79,86 98,91 99,34 99,67 

*Valores definidos como MCIs (porcentagem de inibição fúngica ≥ 90%) 
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Os resultados demonstraram que, para ambos os materiais, a mínima 

concentração de nistatina capaz de inibir 90% ou mais do crescimento de C. 

albicans, nos diferentes períodos de avaliação, foi a de 0,032 g/mL.  É possível 

observar nas Tabelas 2 e 3, que concentrações superiores de nistatina não 

aumentaram acentuadamente os valores médios de redução percentual. Para o 

Softone, as concentrações de 0,064 e 0,128 g/mL até mesmo reduziram as 

porcentagens de inibição do crescimento fúngico em alguns dos períodos de 

avaliação. 

Ao longo dos 14 dias de avaliação, foi necessária a incorporação de maior 

quantidade dos agentes miconazol e itraconazol (0,256 g/mL) em relação à nistatina 

para a obtenção da MCI em ambos os materiais resilientes (Tabelas 2 e 3). É 

importante enfatizar que concentrações maiores foram testadas para ambos os 

fármacos sem que fossem observados melhores percentuais de inibição microbiana 

nos  reembasadores  avaliados.  Além  disso,  concentrações  superiores  à de  

0,256 g/mL dificultaram a manipulação e plastificação dos materiais e por isso, 

esses resultados não foram tabulados.  

Para o Trusoft e o Softone, a MCI do cetoconazol  foi   equivalente a  

0,128 g/mL para os quatro períodos de avaliação (Tabelas 2 e 3). Concentrações 

superiores de cetoconazol, além de interferir com a manipulação e plastificação dos 

materiais, não aumentaram os percentuais de inibição do crescimento fúngico.  

Pelas Tabelas 2 e 3, ainda é possível observar que, para a clorexidina, a 

mínima concentração capaz de inibir o crescimento de C. albicans em 90% ou mais 

foi equivalente à 0,064 g/mL, para ambos os materiais, em todos os períodos de 

avaliação. Concentrações de 0,128 e  0,256 g/mL também foram efetivas para essa 

inibição, com as desvantagens de dificultar a manipulação e retardar a plastificação 

dos reembasadores resilientes testados. A concentração de 0,384 g/mL, além dessa 

limitação, ainda reduziu o percentual de inibição fúngica no período de  24 h para o 

Softone. 

A Figura 8 ilustra as porcentagens de inibição apresentadas pelos 

materiais resilientes após a incorporação de cada um dos cinco fármacos em suas 

MCIs definidas nos diferentes períodos de avaliação. 
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5.2 ANÁLISE MECÂNICA/FÍSICA 

 

 
 Inicialmente, um modelo de regressão múltipla foi aplicado para avaliar a 

normalidade de distribuição dos dados de cada variável em estudo, utilizando o 

software SAS 8.0 for Windows (SAS Institute Inc., Cary, EUA). Os dados de dureza 

apresentaram uma distribuição normal e os de rugosidade, uma distribuição não-

normal de probabilidades. Optou-se pela transformação dos dados de rugosidade 

utilizando raiz quadrada e aplicação de teste estatístico paramétrico por apresentar 

maior robustez. Dessa forma, a análise estatística foi realizada pelo teste 

paramétrico de análise de variância para três fatores de variação. O teste 

complementar de Tukey HSD foi aplicado para que possíveis diferenças estatísticas 

fossem detectadas entre as condições experimentais. Adotou-se um intervalo de 

confiança de 95% (α=0,05).  

Análises do poder da amostra foram realizadas para os dados de dureza e 

rugosidade utilizando o software IBM SPSS 19 (SPSS Inc., IBM Company, Armonk, 

NY, EUA). Essas análises estão apresentadas nas Tabelas C1 e C2 do Apêndice C. 

 
 
 

5.2.1 DUREZA SHORE A 

 

 

Os valores originais de dureza obtidos para ambos os materiais avaliados em 

cada condição experimental estão expostos nas Tabelas C3 a C8 do Apêndice C.  

O sumário da ANOVA-3 fatores para os valores de dureza Shore A está 

apresentado na Tabela C9 do Apêndice C. Os resultados da análise de variância 

demonstraram que houve diferença estatisticamente significante (P<0,0001) entre os 

materiais reembasadores, entre os fármacos incorporados aos materiais, entre os 

tempos de armazenamento e entre as interações de todos os fatores.  

O número de corpos de prova utilizado para a avaliação da dureza (n=8) foi 

considerado adequado de acordo com poder da amostra nas interações “material x 

fármaco x tempo” (100%; α=0,05). 
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Uma vez que os resultados da ANOVA demonstraram significância para os 

fatores estudados, foi realizado o teste post-hoc de Tukey HSD. A Tabela C10 do 

Apêndice C apresenta os resultados de P das comparações entre as médias dos 

grupos. 

Na Tabela 4 estão expostos os valores médios e os desvios-padrão de dureza 

e a significância estatística para os grupos avaliados. 
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Tabela 4. Valores médios de dureza Shore A ± desvios-padrão e significância estatística para os grupos de estudo nos períodos de 

imersão em água.  

 
 
C= controle; Ni= Nistatina; Mi= Miconazol; Ce= Cetoconazol; It= Itraconazol; Cl=  Clorexidina 
* Diferença estatisticamente significante (P<0,05) da comparação com o grupo controle de cada material em cada tempo. 
Médias conectadas por barras verticais representam diferenças estatisticamente significantes (P<0,05) da comparação entre os tempos de imersão de 7 e 14 
dias e o inicial após 24 h para cada grupo de cada material. 
Médias conectadas por colchetes representam diferenças estatisticamente significantes (P<0,05) da comparação entre os materiais para cada grupo em 
cada tempo de imersão  
 

Material Tempo Antimicrobianos 

  C Ni Mi Ce It Cl 

Trusoft 24 h 15,6±4,0 18,6±1,4 17,0±1,2 11,0±2,2 6,8±1,7* 15,3±1,6 

 7 d 22,8±2,6 22,8±1,5 24,3±1,0 21,0±1,9 17,0±1,6* 18,0±0,9* 

 14 d 31,4±2,7 23,9±4,7* 24,3±2,1* 19,9±3,9* 17,2±4 ,1* 21,1±2,6* 

Softone 24 h 14,6±1,7 14,3±2,1 16,1±2,2 10,2±2,1 11 ,1±2,8 15,8±1,4 

 7 d 19,2±1,6 17,4±1,7 18,1±1,3 19,0±2,3 12,7±1,4* 17,1±1,0 

 14 d 17,5±1,9 15,3±2,5 23,1±3,6* 16,3±4,2 8,7±3,0*  17,9±2,0 
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Os resultados apresentados na Tabela 4 estão ilustrados na Figura 9. 
 

 

 

 

 

 

Foi possível observar que a adição dos fármacos em ambos os materiais 

resilientes avaliados não resultou em aumento significante de sua dureza Shore A 

em relação ao grupo controle, com exceção apenas para os corpos de prova do 

material Softone com incorporação de miconazol após 14 dias de imersão em água 

destilada (P=0,0035). De modo geral, a adição dos antimicrobianos nistatina, 

miconazol e cetoconazol não alterou os valores de dureza dos corpos de prova de 

ambos os materiais em até 7 dias de armazenamento (P>0,05) em relação ao 

período inicial de análise. Todos os grupos modificados pela incorporação de 

fármacos do material Trusoft apresentaram redução significante da dureza Shore A 

após 14 dias (P<0,0001) em relação ao grupo controle. A adição de itraconazol em 

ambos os materiais somente não diminuiu significantemente os valores de dureza do 

material Softone (grupo controle) após 24 h de armazenamento (P=0,5773). Para as 

adições de clorexidina, foram observadas reduções dos valores de dureza apenas 
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para o material Trusoft após 7 (P=0,0416) e 14 dias (P<0,0001) de imersão em água 

destilada. 

O material reembasador Trusoft demonstrou aumento progressivo significante 

da dureza Shore A durante o período de avaliação (P<0,0001). Comportamento 

semelhante foi observado para os grupos modificados desse material (P<0,0001), 

entretanto, para a nistatina (P=0,0090) e para a clorexidina (P=0,0021), o aumento 

dos valores de dureza em relação ao período inicial de 24 h foi verificado somente 

após 14 dias. O material reembasador Softone, no período avaliado, não apresentou 

aumento significante da dureza Shore A (P>0,05). Seus grupos modificados pela 

adição de nistatina, itraconazol e clorexidina também não apresentaram alteração 

nos valores de dureza em até 14 dias de armazenamento (P>0,05). A adição de 

cetoconazol aumentou significativamente os valores de dureza do material Softone 

em relação ao período inicial de avaliação (P<0,05), entretanto, esse aumento ainda 

se encontrou sem significância em relação aos respectivos valores do grupo controle 

desse material (P=1,0000). Por fim, a adição de miconazol resultou em aumento 

significante dos valores de dureza do material  Softone em  relação ao  período de 

24 h (P<0,0001). 

Na comparação entre os materiais, não houve diferença estatisticamente 

significante para os grupos modificados pela adição de cetoconazol e clorexidina 

(P>0,05). Também não foi observada diferença significante entre os materiais para 

todos os grupos, modificados ou não, imersos em água destilada por até 24 h 

(P>0,05). Houve diferença estatisticamente significante entre os materiais nos 

grupos controle e modificado pela adição de itraconazol apenas após 14 dias 

(P<0,0001), no grupo contendo miconazol após 7 dias (P=0,0004) e no grupo 

contendo nistatina após 7 (P=0,0053) e 14 dias (P<0,0001) de armazenamento. Em 

todas essas situações, os valores de dureza do material Softone foram inferiores aos 

do material Trusoft. 
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5.2.2 RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

 

 

 Os valores originais de rugosidade (µm) obtidos para ambos os materiais 

avaliados em cada condição experimental podem ser observados nas Tabelas C11 a 

C16 do Apêndice C.   

O sumário da ANOVA-3 fatores para os valores de rugosidade está 

apresentado na Tabela C17 do Apêndice C. Os resultados da análise de variância 

demonstraram que houve diferença estatisticamente significante entre os fármacos 

incorporadas aos materiais (P<0,001), entre os tempos de armazenamento 

(P=0,0005) e entre as interações material x tempo e fármaco x tempo (P<0,0001) e a 

interação de todos os fatores (P=0,0026). 

Para o número de corpos de prova utilizado para a avaliação da rugosidade 

(n=8), este estudo apresentou poder da amostra adequado nas interações “material 

x fármaco x tempo” (>90%; α=0,05). 

Como os resultados da ANOVA demonstraram significância para os fatores 

estudados, foi realizado o teste post-hoc de Tukey HSD. Os resultados de P das 

comparações entre as médias dos grupos estão apresentados na Tabela C18 do 

Apêndice C.  

A Tabela 5 apresenta os valores médios e os desvios-padrão de rugosidade 

(µm) e a significância estatística para os grupos avaliados.  
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Tabela 5. Valores médios de rugosidade (µm) ± desvios-padrão e significância estatística para os grupos de estudo nos períodos 

de imersão em água.  

 
 
C= controle; Ni= nistatina; Mi= miconazol; Ce= Cetoconazol; It= Itraconazol; Cl=  clorexidina 
* Valores significantes (P<0,05) comparados ao grupo controle de cada material em cada tempo. 
Médias conectadas por barras verticais representam valores significantes (P<0,05) da comparação entre os tempos de imersão de 7 e 14 dias e o inicial após 
24 h para cada grupo de cada material. 
Médias conectadas por colchetes representam valores estatisticamente significantes (P<0,05) da comparação entre os materiais para cada grupo em cada 
tempo de imersão. 
 

Material Tempo Antimicrobianos 

  C Ni Mi Ce It Cl 

Trusoft 24 h 4,48±1,06 5,04±0,63 5,16±0,50 4,45±0,28  5,81±0,97 3,24±0,71 

 7 d 2,94±0,48 3,72±0,63 4,66±0,50* 4,63±0,95* 6,34±1,30* 4,29±0,67 

 14 d 3,61±0,94 3,20±0,35 3,64±0,79 3,19±0,54 5,74±0,61* 4,03±0,76 

Softone 24 h 4,30±1,21 3,69±0,40 4,68±0,43 4,03±0,42 4,74±0,86 3,17±0,51 

 7 d 3,26±0,39 3,55±0,45 4,60±0,38* 3,65±0,59 6,89±0,77* 4,55±0,58* 

 14 d 2,98±0,58 3,84±0,66 3,81±0,43 3,61±0,45 6,25±0,72* 5,04±0,53* 
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Os resultados apresentados na Tabela 5 estão ilustrados na Figura 10. 
 

 
 
 
 
 
 

Após 24 h de imersão em água destilada, não houve diferença 

estatisticamente significante na rugosidade de ambos os materiais em todos os 

grupos modificados em relação ao controle (P>0,05). A adição de nistatina nos dois 

materiais, de clorexidina no material Trusoft e de cetoconazol no material Softone 

também não alterou os valores de rugosidade em relação ao controle após 7 e 14 

dias de imersão (P>0,05). Houve aumento significativo da rugosidade de ambos os 

materiais após a adição de itraconazol nos períodos de análise de 7 e 14 dias 

(P<0,0001). O material Softone contendo clorexidina também apresentou aumento 

da rugosidade após 7 e 14 dias em relação ao controle (P<0,05). Após 7 dias de 

armazenamento, os corpos de prova de ambos os materiais contendo miconazol e 

do Trusoft contendo cetoconazol demonstraram aumento significativo da rugosidade 

em comparação ao grupo controle (P<0,05). 

 O material Trusoft apresentou redução significativa da rugosidade após 7 dias 

(P=0,0017) e o material Softone, após 14 dias de armazenamento (P=0,0279), em 

comparação ao período inicial de avaliação. Em relação ao reembasador Trusoft, 

também foi observada redução da rugosidade para os grupos modificados pela 
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FIGURA 10-  Valores  de  rugosidade  para  os  materiais  resilientes  modificados  pelos  fármacos 
nos períodos de avaliação: C= controle; Ni= nistatina; Mi= miconazol; Ce= Cetoconazol; It= 
Itraconazol; Cl=  clorexidina. 



130 

Resultados 

 

Mírian Galvão Bueno 

incorporação de nistatina, miconazol e cetoconazol após 14 dias quando 

comparados ao período de 24 h (P<0,05). Entretanto, os corpos de prova de Softone 

que continham itraconazol e clorexidina apresentaram um aumento significante da 

rugosidade tanto aos 7 como aos 14 dias de avaliação em relação ao período de 

análise de 24 h (P<0,05). Para os demais grupos de 7 e 14 dias, não houve 

alteração nos valores de rugosidade quando comparados ao período inicial (P>0,05). 

 Comparando os materiais, não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos controles após 24 h e 7 dias de armazenamento (P>0,05). O grupo 

controle do material Softone apresentou rugosidade inferior àquela observada para o 

material Trusoft somente após 14 dias em água (P<0,0001). Não houve diferença 

entre os valores de rugosidade dos materiais contendo cetoconazol e clorexidina em 

todos os períodos de avaliação (P>0,05). Após 7 dias em água, os grupos do 

material Softone contendo nistatina e miconazol demonstraram rugosidade inferior 

aos mesmos grupos do material Trusoft (P<0,05). No entanto, a adição de nistatina e 

de itraconazol resultou em valores maiores de rugosidade para o material Softone 

após 14 dias de análise (P<0,0001). 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



133 

Discussão 

 

Mírian Galvão Bueno 

6 DISCUSSÃO 

 

 

A proposta do presente estudo foi avaliar, por meio da determinação da 

MCI, a ação antimicrobiana de diferentes drogas incorporadas em dois 

reembasadores resilientes sobre o biofilme de C. albicans bem como seu efeito 

sobre a dureza Shore A e a rugosidade superficial desses materiais.  

Pelos resultados obtidos, foram aceitas as duas hipóteses testadas, ou 

seja, que a adição dos fármacos em ambos os materiais testados resultaria na 

inibição do biofilme fúngico formado sobre os mesmos e afetaria suas propriedades 

de dureza e rugosidade.   

Para facilitar a interpretação dos resultados, cada hipótese testada foi 

discutida separadamente em tópicos 

.  

 

6.1 AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS FÁRMACOS INCORPORADOS AOS 

REEMBASADORES RESILIENTES SOBRE O BIOFILME DE C. ALBICANS 

 

A presença de próteses removíveis parciais ou totais na cavidade bucal é 

considerada um fator predisponente primário para o desenvolvimento da estomatite 

protética. A colonização por Candida spp, sobretudo a C. albicans, é um frequente 

achado nos usuários dessas próteses, aumentando a predisposição à patologia 

(BARBEAU et al., 2003; BAENA-MONROY et al., 2005; DAVENPORT, 1970; PIRES 

et al., 2002; SANITÁ et al., 2011). Na estomatite protética, a patogênese refere-se 

principalmente à manifestação de uma reação de hipersensibilidade mediada por 

células inflamatórias às espécies de Candida (MCMULLAN-VOGEL et al., 1999, 

SHANNON et al., 1966).  

A adesão das células microbianas às camadas epiteliais é uma condição 

determinante nos processos de colonização e infecção das superfícies mucosas. 

Entre as espécies de Candida, a C. albicans, além de ser a mais comumente 

identificada entre os pacientes com estomatite protética (BAENA-MONROY et al., 

2005; GENDREAU; LOEWY, 2011; MCMULLAN-VOGEL et al., 1999; PIRES et al., 
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2002; SANITÁ et al., 2011), está primariamente associada à invasão tecidual e 

desenvolvimento do processo infeccioso (WEBB et al., 1998)  A C. albicans 

apresenta capacidade de se aderir firmemente aos tecidos epiteliais, o que parece 

envolver interações entre as manoproteínas localizadas nas fibrilas superficiais 

dessa levedura e os receptores de glicosídeo das células epiteliais (BUDTZ-

JÖRGENSEN, 1990b; SALERNO et al., 2011). O mecanismo de adesão também 

está associado a outras moléculas, como as adesinas (lectinas e glicoproteínas) do 

agente infectante e receptores protéicos (laminina, fibronectina e fibrina) presentes 

na superfície celular das mucosas bem como outros fatores de virulência como 

enzimas extracelulares e toxinas (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1974; GREENFIELD, 

1992). A liberação de toxinas (toxicoglicoproteínas e canditoxina) ocorre no processo 

infeccioso e agrava as lesões decorrentes da estomatite protética (BUDTZ-

JÖRGENSEN, 1990b; IWATA; UCHIDA, 1969). Outros fatores relevantes 

relacionados aos efeitos patogênicos de Candida spp. são a degradação da 

superfície epitelial pela ação de exoenzimas hidrolíticas e o desenvolvimento de 

resposta hipersensitiva tardia (MCMULLAN-VOGEL et al., 1999). No hospedeiro, a 

clivagem de anticorpos, hemoglobina, colágeno e mucina ocorre pela ação das 

exoenzimas do tipo aspartil proteinases secretadas pelas espécies de Candida, 

sobretudo a C. albicans. Já as fosfolipases exibem dupla importância na ação 

infecciosa por esses fungos, já que podem atuar no controle do crescimento fúngico 

e, ao mesmo tempo, causar danos aos constituintes lipídicos da estrutura celular das 

superfícies da mucosa infectada (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1990b; SALERNO et al., 

2011, WEBB et al., 1998). 

A formação de pseudohifas e hifas e a rapidez com que as espécies de 

Candida podem variar sua morfologia (dimorfismo) são outras características de 

infecciosidade (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1974; LARONE, 1995; OLSEN; 

STENDERUP, 1990). Tem sido sugerido que as formas miceliais aumentam a 

atividade patogênica da C. albicans por propiciar maior aderência à resina acrílica e, 

assim, aumentar a o processo invasivo na mucosa bucal (RAMAGE et al., 2004; 

WEBB et al., 1998). A severidade da estomatite protética é maior com a presença 

abundante de formas miceliais de Candida spp. (SALERNO et al., 2011).  Os 

filamentos deste tipo de morfologia dificultam a ação fagocitária pelo sistema imune, 

o que contribui ainda mais para o desenvolvimento e manutenção da infecção 
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(IACOPINO; WATHEN, 1992). É importante ressaltar que o processo infeccioso 

desencadeado por todos os fatores mencionados pode ser marcadamente 

exacerbado pela C. albicans, considerada como a mais virulenta e patogênica das 

espécies de Candida (SALERNO et al., 2011).   

Além das interações específicas com as células epiteliais do hospedeiro, 

outros aspectos fundamentais a serem considerados na patogênese da estomatite 

protética são a afinidade e a ligação das espécies de Candida com as resinas 

acrílicas das bases das próteses (DAVENPORT, 1970; DAVENPORT, 1972; 

PEREIRA-CENCI et al., 2008, SALERNO et al., 2011). Essas interações não-

específicas com o substrato estão diretamente associadas às características 

hidrofóbicas desses fungos bem como às propriedades superficiais do material tais 

como rugosidade, porosidade, hidrofobicidade e energia livre de superfície (CHAU et 

al., 1995; PEREIRA-CENCI et al., 2008, VERRAN; MARYAN, 1997). Na estomatite 

protética, a capacidade de aderência de C. albicans às bases acrílicas é 

considerada relevante em relação às demais espécies desse gênero (LAL et al., 

1992; SALERNO et al., 2011). Recentemente, foi demonstrado que apesar de 82 

filotipos de bactérias serem identificados em biofilmes protéticos, a C. albicans foi a 

única espécie fúngica isolada das próteses dos pacientes com estomatite protética 

(CAMPOS et al., 2008).  

Os mecanismos envolvidos nos processos de adesão, proliferação e 

invasão tecidual são favorecidos durante as situações de debilidade imunológica do 

indivíduo, por doenças sistêmicas ou condições locais (ARENDORF; WALKER, 

1979; BARBEAU et al., 2003; GENDREAU; LOEWY, 2011; IACOPINO; WATHEN, 

1992). Todos os aspectos anteriormente mencionados demonstram os mecanismos 

de infecciosidade das espécies de Candida, principalmente a C. albicans, e a sua 

importância no desenvolvimento da estomatite protética. Por isso, no presente 

estudo, a efetividade da incorporação de antimicrobianos em reembasadores 

resilientes à base de resina acrílica como proposta de terapia para estomatite 

protética foi avaliada segundo a inibição do biofilme de C. albicans formado sobre 

esses materiais.   

As espécies de Candida também interagem com outros tipos de micro-

organismos presentes na cavidade oral, o que resulta na formação de um biofilme 

complexo, de estrutura organizada e difícil remoção (CAMPOS et al., 2008; 



136 

Discussão 

 

Mírian Galvão Bueno 

PEREIRA-CENCI et al., 2008; RAMAGE et al., 2001; SALERNO et al., 2011; SATO 

et al., 1997). As células inseridas em um biofilme são embebidas em uma matriz de 

polímeros extracelulares, exibindo um fenótipo muito diferente daquele apresentado 

por células planctônicas (CAMPOS et al., 2008; RAMAGE et al., 2001; SATO et al., 

1997). Duas consequências do crescimento de biofilme com grande relevância 

clínica são: o acentuado aumento da resistência das células microbianas à ação dos 

agentes antimicrobianos(CHANDRA et al., 2001; RAMAGE et al., 2001)  e a maior 

proteção dos micro-organismos à atuação das células de defesa do hospedeiro 

(MAH; O’TOOLE, 2001). Considerando esses aspectos e, dessa forma, visando 

aproximar as condições in vitro daquelas encontradas clinicamente, os testes 

microbiológicos deste estudo foram realizados com biofilme e não células 

planctônicas de C. albicans. Além disso, com o intuito de aumentar relevância clínica 

desta pesquisa, utilizou-se uma cepa proveniente de isolado clínico (SC 5314), 

considerada mais virulenta quando comparada às cepas-padrão (GILLUM; TSAY; 

KIRSCH, 1984; KOLECKA et al. 2009).  

Convencionalmente, a estomatite protética é tratada pela administração 

tópica de antifúngicos, em especial os polienos e azóis (BANTING; HILL, 2001; 

KULAK; ARIKAN; DELIBALTA, 1994; LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993; 

NEPPELENBROEK et al., 2008; OLSEN, 1975). Entretanto, tem sido relatado que 

os fármacos locais dificilmente se mantêm na cavidade bucal em uma concentração 

letal para os patógenos devido à condição dinâmica desse ambiente (CARTER et 

al., 1986; ELLEPOLA; SAMARANAYAKE, 1998).  A ação de limpeza da saliva, os 

movimentos da língua e a deglutição apresentam efeitos diluentes que rapidamente 

eliminam os antimicrobianos locais da cavidade bucal (BANTING; GREENHORN; 

MCMINN, 1995; BANTING; HILL, 2001; BERGENDAL; ISACSSON, 1980; 

KÖNSBERG; AXELL, 1994). Em pacientes imunocomprometidos, a terapia 

antifúngica sistêmica tem sido adotada (PEREZOUS, 2005). Porém, esses fármacos 

podem causar efeitos hepatotóxicos e nefrotóxicos no paciente, além de não 

atingirem uma concentração terapêutica na superfície da prótese, levando ao 

insucesso da terapia (LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993).  

A falha das terapias antifúngicas convencionais tem sido atribuída 

também à própria formação do biofilme nas superfícies internas das próteses 

removíveis. Tem sido demonstrado que, quando testadas em modelos de biofilmes 
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mistos produzidos sobre superfícies de resina acrílica, as espécies de Candida, 

sobretudo a C. albicans, podem desenvolver resistência aos antifúngicos, reduzindo 

significativamente os efeitos terapêuticos dos mesmos (LAMFON et al., 2003; 

RAMAGE et al., 2001). Isso possivelmente ocorre porque esses fungos podem 

modular a ação de antibióticos enquanto as bactérias podem afetar a atividade 

antifúngica dos agentes, resultando em aumento da resistência do biofilme 

(CHANDRA et al., 2001; LAMFON et al., 2003). Outro problema comum associado à 

terapia antifúngica, logo após sua suspensão, é a recorrência da estomatite protética 

(BANTING; HILL, 2001; NEPPELENBROEK et al., 2008; RITCHIE et al., 1969; 

SANITÁ et al., 2011). A reinfecção da mucosa bucal tratada geralmente ocorre em 

até duas semanas após o tratamento, sendo atribuída à sobrevivência de Candida 

spp. nas superfícies das próteses (LAL et al., 1992), sítios nos quais os antifúngicos 

tópicos apresentam baixa eficácia e que, por isso, são considerados reservatórios 

microbianos (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1990a; MATHABA; DAVIES; OLSEN, 1975; 

WARMINGTON, 1995). Apesar da medicação tópica ser eficiente no alívio dos sinais 

e sintomas da mucosa, muitas vezes não é capaz de eliminar os micro-organismos 

presentes nas bases das próteses (BANTING; HILL, 2001), possibilitando um ciclo 

de reinfecção (DAVENPORT, 1972). Dessa forma, para o tratamento adequado de 

estomatite protética, é fundamental a adoção de métodos que atuem de forma 

eficiente na inibição dos patógenos colonizadores dessas superfícies (DAVENPORT, 

1970; NEPPELENBROEK et al., 2008; OLSEN, 1975).  

Tem sido demonstrado que simples remoção do contato do biofilme das 

bases acrílicas com o tecido de suporte das próteses por meio de reembasamento, 

sem associação a outro método, é capaz de romper o ciclo de reinfecção por 

Candida spp., contribuindo para o tratamento da estomatite protética (HOLMBERG, 

1980, MARÍN ZULUAGA; GÓMEZ VELANDIA; RUEDA CLAUIJO, 2010; 

MEDEIROS; PACHECO, 2000). Com o reembasamento, o trauma causado pelo 

biofilme presente nas próteses é minimizado, o que favorece a recuperação dos 

tecidos injuriados e assegura conforto ao paciente (BROWN, 1988; FARREL, 1975). 

Apesar dessas vantagens, os reembasadores resilientes são facilmente 

degradáveis, principalmente os temporários, o que facilita a recolonização 

microbiana (MÄKILÄ; HOPSU-HAVU, 1977). Para reduzir o acúmulo de biofilme, a 

incorporação de agentes antimicrobianos em reembasadores resilientes temporários 
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tem sido sugerida (DOUGLAS; WALKER, 1973; NIKAWA et al., 1997; SCHNEID, 

1992). A adição de fármacos nesses materiais vem sendo considerada como uma 

alternativa viável para o tratamento da estomatite protética (CARTER et al., 1986; 

MATSUURA et al., 1997; SCHNEID, 1992; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). Os 

agentes antimicrobianos incorporados em reembasadores resilientes temporários 

são liberados para o ambiente bucal ao longo de sua vida útil, ou seja, por até duas 

semanas. A modificação dos materiais resilientes como método de liberação de 

fármacos na cavidade bucal previne o acúmulo de biofilme (MATSUURA et al., 

1997), requer menor participação do paciente (TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994) e 

permite o tratamento simultâneo dos tecidos paraprotéticos injuriados e da infecção 

por Candida (CARTER et al.,1986; MATSUURA et al., 1997). 

Apesar das vantagens oferecidas com a adição de antimicrobianos em 

reembasadores resilientes, a consulta à literatura pertinente disponível não 

evidenciou uma padronização metodológica nem uma concentração de fármaco 

definida como a mínima capaz de inibir o crescimento de C. albicans. Por isso, o 

presente estudo se propôs a avaliar essa inibição por meio da determinação de 

MCIs de fármacos comumente utilizados para tratamento da estomatite protética 

quando incorporados em materiais resilientes temporários. As MCIs foram 

consideradas como as menores concentrações dos antimicrobianos em 

reembasadores resilientes testados capazes de inibir o crescimento do biofilme 

fúngico ao longo de 14 dias, simulando o período médio de duração de uma terapia 

antifúngica tópica convencional (SCHNEID, 1992; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 

1994).  

O tratamento de estomatite protética com antimicrobianos deve ser 

realizado em uma fase clínica anterior ao reembasamento a longo prazo das 

próteses ou substituição das mesmas por novas (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1990a, 

GEERTS; STUHLINGER; BASSON, 2008; SALONEN; RAUSTIA; OIKARINEN, 

1996). Tendo em vista esses aspectos, este estudo se propôs simular in vitro um 

possível tratamento dessa patologia pela ação antimicrobiana de fármacos 

incorporados a reembasadores resilientes ao longo de 14 dias. O intuito seria 

promover o rompimento do ciclo de reinfecção fúngica por meio da eliminação do 

contato da mucosa infectada com o biofilme protético, com consequente tratamento 
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da estomatite protética previamente à confecção de novas próteses ou 

reembasamento duradouro em um período relativamente curto de tempo.  

Os materiais resilientes selecionados para o presente estudo são 

apresentados na forma de pó e líquido. De acordo com as informações disponíveis 

na apresentação comercial desses materiais, o pré-polímero consiste de polietil 

metacrilato e o líquido apresenta plastificante com grupamento éster e etil álcool em 

sua composição. Segundo o fabricante, o Softone é um condicionador tecidual que 

tem a função de regenerar os tecidos injuriados e pode também ser utilizado como 

material de impressão funcional, sendo formulado para permanecer até quatro dias 

em função. Já o Trusoft é um reembasador resiliente para ser utilizado em períodos 

de ajuste mais prolongados, podendo permanecer na cavidade bucal por até doze 

meses de acordo com o fabricante. Neste estudo, foram selecionados um 

condicionador de tecido e um reembasador resiliente com o intuito de observar 

possíveis diferenças entre materiais resilientes à base de resina acrílica que, embora 

considerados temporários, são descritos como diferentes comercialmente quanto ao 

período de permanência em função.  

Os fármacos avaliados na presente pesquisa foram a nistatina, o 

miconazol, o cetoconazol, o itraconazol e o diacetato de clorexidina. Os antifúngicos 

nistatina, cetoconazol e miconazol foram obtidos em farmácia de manipulação, na 

forma de pó, como fármaco puro. Quando em pó, a incorporação do fármaco ao pó 

dos materiais testados é facilitada, não interferindo no cálculo da sua dosagem 

(URBAN et al.,2006; URBAN et al., 2009). Já o itraconazol comercial é armazenado 

no interior de pellets, os quais, nesta pesquisa, tiveram que ser triturados e 

peneirados para a obtenção do pó desse fármaco. O diacetato de clorexidina não 

está disponível em farmácia de manipulação, sendo comercializado por empresa 

internacional na forma de pó, em concentração de 98%, o que justifica os testes 

realizados neste estudo com maiores proporções desse fármaco em relação aos 

demais.  

A ação antimicrobiana dos antimicrobianos incorporados nos materiais 

resilientes testados neste estudo foi avaliada por meio da determinação da MCI, 

definida como a menor concentração de fármaco capaz de inibir o crescimento 

fúngico. A susceptibilidade de biofilmes de Candida a agentes antifúngicos é 

frequentemente avaliada por ensaios colorimétricos que estimam a atividade 
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metabólica de células viáveis do biofilme (CHANDRA et al., 2001; RAMAGE; 

MARTINEZ; LOPEZ-RIBOT, 2006). Estes ensaios também têm sido amplamente 

utilizados para quantificar o número de células viáveis (RAMAGE et al., 2001; 

TELLIER et al., 1992). Os componentes responsáveis por um dos ensaios 

colorimétricos de redução ao corante formazan são os sais de tetrazólio. Esses sais 

são compostos orgânicos heterocíclicos que substituem o aceptor natural de 

elétrons (O2) nos processos biológicos de redução. Os sais de tetrazólio são 

reduzidos a compostos derivados do formazan por meio da aceitação de elétrons 

por ação enzimática (de substâncias do sistema de transporte de hidrogénio) ou por 

ação química (de transportadores de elétrons artificiais). No método que utiliza os 

sais de tetrazólio XTT, a redução a formazan em células metabolicamente ativas 

ocorre no citocromo P-450 por meio da ação das desidrogenases mitocondriais e 

oxidases das flavoproteínas. A ação dessas enzimas resulta na clivagem do anel de 

tetrazólio solúvel em água do XTT, produzindo formazan de cor laranja. (KUHN et 

al., 2003; HAWSER, 1996; HAWSER et al., 2001; MELETIADIS et al., 2001; 

TELLIER et al., 1992). Como a bioredução do XTT puro é ineficiente, utilizou-se na 

presente pesquisa a menadiona como transportador de elétrons artificiais para 

permitir, dessa forma, a reação entre as células e o sal (HAWSER et al., 2001; 

MELETIADIS et al., 2001; STEVENS; OLSEN, 1993). O XTT foi selecionado para 

este estudo, pois os cristais de formazan, sendo solúveis em água, propiciam de 

uma forma relativamente simples a quantificação por espectrofotometria em 

sobrenadantes celulares. Esse aspecto é importante na avaliação de biofilmes, 

porque permite efetuar análises de susceptibilidade e de atividade celular sem 

promover danos à sua estrutura (KUHN et al., 2003). Além disso, o método do XTT 

tem se mostrado viável e confiável para a avaliação da susceptibilidade de 

diferentes micro-organismos como fungos e bactérias a agentes antimicrobianos 

(HAWSER et al., 1998; MCCLUSKEY; QUINN; MCGRATH, 2005; REDDING et al., 

2009; SCUDIERO et al., 1988). Hawser et al. (1998), por meio da determinação de 

MCIs de cinco antifúngicos para isolados clínicos de leveduras, avaliaram a 

utilização do ensaio colorimétrico do XTT, comparando-o com o método padrão de 

microtitulação (NCCLS M27-A, 1997). Os autores concluíram que o método do XTT 

apresentou-se como uma alternativa útil ao método NCCLS uma vez que houve alta 

correlação de ambos os ensaios quanto aos resultados obtidos. No entanto, 
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segundo os autores, diferentemente do XTT, o método NCCLS apresentou 

limitações quanto ao estabelecimento de um ponto de leitura (endpoint) para a 

determinação de MCIs de alguns agentes antifúngicos, como os azólicos. Assim, a 

escolha do método do XTT nesta investigação foi também realizada considerando a 

determinação das MCIs dos três antifúngicos azólicos (miconazol, cetoconazol e 

itraconazol) incorporados aos materiais resilientes testados. 

De acordo com a metodologia empregada e os resultados obtidos neste 

estudo, foi considerada como MCI a concentração de fármaco capaz de inibir o 

crescimento fúngico ao longo do período de avaliação (14 dias) em porcentagens ≥ 

90. Tal padrão foi selecionado porque concentrações superiores às essas MCIs para 

os fármacos testados não foram capazes de aumentar a porcentagem de inibição 

fúngica. É importante ressaltar que, para todos os agentes antimicrobianos 

estudados, o aumento das concentrações foi realizado por tentativas até que 

ocorresse interferência com manipulação e consistência do material. A referência de 

porcentagem utilizada na presente investigação corrobora com estudos prévios que 

a consideram como efetiva na validação de um método de inibição de crescimento 

(AMRAN et al., 2011; ISHAM E GHANNOUM, 2006; WASTESON et al., 1994).  

Chandra et al. (2001) determinaram a susceptibilidade de isolados 

clínicos de C. albicans  aos agentes antifúngicos nistatina, anfotericina B e 

fluconazol em concentrações de 0,001 a 0,064 g/mL e clorexidina em concentrações 

de 0,008 a 0,256 g/mL, por meio do método do XTT. Por isso, as concentrações 

iniciais testadas no presente estudo foram de 0,064 g/mL para a nistatina, o 

miconazol, o cetoconazol e o itraconazol e de 0,256 g/mL para o diacetato de 

clorexidina. A partir dos resultados obtidos com essas concentrações iniciais, valores 

superiores e inferiores foram testados para cada fármaco com a finalidade de 

determinar as MCIs. Todos os agentes antimicrobianos selecionados para esta 

pesquisa foram efetivos em inibir o crescimento de C. albicans em 90% ou mais nos 

quatro períodos de avaliação (24h, 48h, 7 e 14 dias), para ambos os materiais 

resilientes. Ao longo dos 14 dias, os valores definidos como MCIs para os 

reembasadores temporários Trusoft e Softone foram os seguintes, em ordem 

crescente: 0,032 g/mL para a nistatina, 0,064 g/mL para a clorexidina, 0,128 g/mL 

para o cetoconazol e 0,256 g/mL para o miconazol e o itraconazol. 
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A nistatina, o cetoconazol, o miconazol e o itraconazol são classificados 

farmacologicamente como antibióticos antifúngicos ao passo que a clorexidina é 

considerada como um agente químico antibacteriano, antifúngico e antisséptico. 

Considerando esses aspectos e para facilitar a descrição dos resultados, os 

fármacos utilizados neste estudo foram designados como antimicrobianos. Esses 

fármacos atuam em nível da membrana plasmática, inibindo a síntese do ergosterol. 

O ergosterol, análogo ao colesterol das membranas das células humanas, é o 

esterol predominante nas membranas plasmáticas dos fungos (WHITE; MARR; 

BOWDEN, 1998). Esta molécula contribui para diversas funções celulares, sendo 

importante para a integridade da membrana, permitindo que muitas das enzimas 

presentes nessa estrutura possam exercer adequadamente a sua função, incluindo 

a síntese de quitina, importante para a divisão e crescimento celular (ANDRIOLE, 

2000; WHITE; MARR; BOWDEN, 1998).  

Os compostos da classe dos polienos, como a nistatina, são insolúveis 

em água e possuem o mais largo espectro de ação entre os antifúngicos 

disponíveis, sendo considerados fungicidas. O efeito inibitório da nistatina é 

resultado da interação de seus polienos com o ergosterol, o que leva ao aumento da 

permeabilidade da membrana e consequente perda de potássio e de outros 

componentes citoplasmáticos, resultando na morte celular (ANDRIOLE, 2000; 

ROGERS, 2002; WHITE; MARR; BOWDEN, 1998). Os antifúngicos azólicos como o 

miconazol, o cetoconazol e o itraconazol interferem principalmente na biossíntese do 

ergosterol pela inibição da enzima 14-α-stordimethylase do citocromo P-450, 

responsável pela dimetilação do lanosterol (ANDRIOLE, 2000; VANDEN BOSSCHE 

et al., 1990), podendo também causar danos oxidativos (KOBAYASHI et al., 2002). 

São relativamente insolúveis em água e considerados essencialmente fungistáticos, 

mas podem apresentar ação fungicida em determinadas situações in vivo 

(ROGERS, 2002). Alguns agentes azólicos, como o miconazol, também apresentam 

efeito bacteriostático sobre bactérias Gram-positivas (MACFARLANE; FERGUSON; 

MACKENZIE, 1978). Já a clorexidina é considerada a melhor das bisguanidinas 

sintetizadas como antimicrobianas. Sua estrutura molecular é composta por uma 

ponte de hexametileno com grupos terminais 4-clorofenil, o que permite o composto 

apresentar características catiônicas. Pode ser preparada sob a forma de diversos 

sais, como gluconato, digluconato, acetato ou o diacetato, este último selecionado 
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para esta pesquisa (HENNESSEY, 1973). A clorexidina apresenta amplo espectro 

de ação, inclusive sobre C. albicans e outras leveduras, eliminando esses micro-

organismos pela ruptura da membrana citoplasmática. Isso ocorre porque a 

molécula catiônica da clorexidina se adere aos fosfolipídios da parede celular 

microbiana, o que altera a permeabilidade da membrana e causa o extravasamento 

dos componentes celulares (GOMES et al., 2005; JENKINS; ADDY; WADE, 1988).  

Em baixas concentrações, a clorexidina promove nos micro-organismos a saída de 

elementos celulares de baixo peso molecular, como íons potássio, o que interfere 

significativamente com o transporte celular via membrana. Já em altas 

concentrações, esse antimicrobiano causa nos patógenos inibição enzimática 

(ATPase), extravasamento de macromoléculas (nucleotídeos) e coagulação do 

citoplasma, em razão da interação com as proteínas citoplasmáticas e ácidos 

nucléicos (HENNESSEY, 1973). A clorexidina foi selecionada para o presente 

estudo por ser amplamente utilizada, tanto na prevenção como no tratamento de 

infecções bucais, na forma de anti-sépticos e soluções desinfetantes para próteses 

removíveis (ELLEPOLA; SAMARANAYAKE, 2001). As distintas MCIs obtidas para 

os fármacos deste estudo podem ser atribuídas às diferenças nos mecanismos de 

ação desses agentes. Dos resultados obtidos, é possível observar que a nistatina e 

a clorexidina, considerados como fármacos de ação fungicida, obtiveram os 

menores valores de MCIs. Por sua vez, os fármacos azólicos, de mecanismo de 

ação semelhante, apresentaram valores similares e superiores aos obtidos com a 

nistatina e clorexidina. Outras possíveis explicações para as diferentes MCIs 

encontradas podem ser atribuídas ao próprio nível de liberação de cada fármaco que 

é afetado de forma significativa por sua absorção (JENQUIN et al., 1990) e 

distribuição (BROOK; VAN NOORT, 1985),  no interior do material polimérico.  

Em estudos prévios, a avaliação da inibição fúngica foi realizada pelo 

método da microdiluição e semeadura em ágar para formação de colônias viáveis 

(CARTER et al., 1986; CHOW; MATEAR; LAWRENCE,1999; FALAH-TAFTI et al., 

2010; MATSUURA et al., 1997; QUINN, 1985; RADNAI et al., 2010; SCHNEID, 

1992, THOMAS; NUTT, 1978, TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). No entanto, essa 

técnica, embora tradicional, apresenta baixa sensibilidade e tem sido substituída por 

outros métodos mais precisos, como o do XTT, empregado nesta pesquisa (DA 

SILVA et al., 2008; ELLEPOLA; SAMARANAYAKE, 2008; HAWSER et al., 1998; 
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MCCLUSKEY; QUINN; MCGRATH, 2005; REDDING et al., 2009; SCUDIERO et al., 

1988). Além disso, nos estudos anteriores sobre susceptibilidade fúngica aos 

fármacos adicionados a materiais resilientes, foram testadas concentrações de 

antimicrobianos correspondentes com a posologia terapêutica convencional dos 

mesmos (CARTER et al., 1986; CHOW; MATEAR; LAWRENCE, 1999; FALAH-

TAFTI et al., 2010; QUINN, 1985; RADNAI et al., 2010; SCHNEID, 1992, THOMAS; 

NUTT, 1978, TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). Portanto, nesses trabalhos sobre 

modificação de materiais resilientes por fármacos, não foram determinadas as MCIs 

dos agentes antimicrobianos testados, o que foi realizado na presente investigação. 

Devido às diferenças desta pesquisa em relação aos materiais resilientes testados e 

aos métodos empregados pelos estudos que avaliaram a incorporação de fármacos 

em reembasadores macios e condicionadores de tecido, apenas comparações 

indiretas dos resultados obtidos puderam ser estabelecidas. 

O menor valor de MCI referente aos fármacos incorporados aos materiais 

resilientes foi obtido com a nistatina. Esse antifúngico tem sido sugerido para o 

tratamento da estomatite protética devido à sua efetividade na inibição de Candida 

spp. (DOUGLAS; WALKER, 1973; GEERTS; STUHLINGER; BASSON, 2008). 

Diferentemente da anfotericina B, a efetividade da nistatina não é reduzida quando 

da incorporação a reembasadores resilientes (DOUGLAS; WALKER, 1973; 

GEERTS; STUHLINGER; BASSON, 2008; QUINN, 1985; THOMAS; NUTT, 1978; 

TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). A rara detecção de cepas fúngicas resistentes à 

nistatina e seu custo acessível são outras grandes vantagens apresentadas por esse 

fármaco em relação aos demais antifúngicos (HAMILTON-MILLER, 1972; GEERTS; 

STUHLINGER; BASSON, 2008). Resultados semelhantes aos obtidos nesta 

pesquisa com a incorporação de nistatina em condicionador de tecido foram obtidos 

por Truhlar, Shay e Sohnle (1994). Os autores demonstraram, por meio de 

semeadura em placas de cultura, que quando a nistatina foi incorporada a dois 

condicionadores de tecido em uma concentração de 1.000.000 U, observou-se 

atividade antifúngica adequada em até 14 dias de avaliação. A efetividade 

demonstrada pela nistatina nos materiais resilientes testados nesta investigação 

corrobora com a encontrada por estudos semelhantes (FALAH-TAFTI et al., 2011; 

GEERTS; STUHLINGER; BASSON, 2008; QUINN, 1985; SCHNEID, 1992; 

THOMAS; NUTT, 1978). Schneid (1992) observou que a incorporação de nistatina 
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em concentrações de até 500 mg em um condicionador de tecido foi efetiva em inibir 

o crescimento de C. albicans ao longo de 14 dias de incubação. O estudo piloto de 

Geerts, Stuhlinger e Basson (2008) evidenciou que a nistatina de 500.000 U 

adicionada a um condicionador tecidual reduziu significativamente o número de 

células viáveis de C. albicans em amostras de saliva de pacientes com estomatite 

protética. Recentemente, Falah-Tafti et al. (2011) verificaram que a nistatina em 

diferentes concentrações (1 %, 3%, 5% e 10%) demonstrou um efeito inibitório 

potencialmente maior sobre C. albicans quando comparada ao fluconazol, que 

somente foi efetivo a 10%. Thomas e Nutt (1978) observaram, por meio de 

contagem de colônias viáveis, que a adição de nistatina de 1.000.000 U em um 

condicionador de tecido resultou na inibição de crescimento de três espécies de 

Candida em até 28 dias de avaliação, o que não foi verificado com a incorporação 

de anfotericina B em diversas concentrações. Quinn (1985) também observou, por 

quantificação de colônias em ágar, a ineficácia da anfotericina B incorporada a três 

condicionadores teciduais na inibição de C. albicans. Por outro lado, o autor verificou 

que a nistatina (500.000 U) foi efetiva como agente antifúngico adicionado aos 

materiais testados em até 15 dias de avaliação. A ineficácia da anfotericina B na 

inibição microbiana observada nos estudos supracitados foi um determinante na 

exclusão desse fármaco para os testes desta pesquisa. Além disso, a anfotericina B 

tem sido recomendada principalmente para administração sistêmica endovenosa em 

virtude da baixa efetividade em utilizações tópica e oral (BENNETT, 1974; CHOW et 

al, 1999; REEDING et al., 2009). O período máximo de 14 dias de avaliação foi 

selecionado no presente estudo porque, após esse prazo, pode ocorre uma 

deterioração do material resiliente (GEERTS; STUHLINGER; BASSON, 2008; 

TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994).  

O cetoconazol e o itraconazol não são comercializados para uso tópico 

oral e por isso, neste estudo, à semelhança de outros previamente realizados 

(QUINN, 1985; CHOW; MATEAR; LAWRENCE, 1999), esses fármacos foram 

incorporados na forma de pó nos reembasadores resilientes. O miconazol tópico é 

um gel antimicrobiano amplamente utilizado para tratamento de estomatite protética. 

Entretanto, apesar desse fármaco aliviar os sinais e sintomas da patologia, não inibe 

de forma eficiente a viabilidade de Candida spp. nas superfícies das próteses 

(BANTING; HILL, 2001). A diluição do gel no ambiente bucal reduz a concentração 
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do miconazol, resultando, frequentemente, em recorrência da estomatite protética 

após curto período da suspensão do tratamento (NEPPELENBROEK et al., 2008). 

Para superar essa limitação, no presente estudo, o miconazol foi incorporado aos 

materiais resilientes. Radnai et al. (2010) adicionaram esse fármaco em um 

condicionador de tecido e avaliaram o crescimento de C. albicans no material 

modificado por meio da mensuração de halos de inibição. Similarmente ao verificado 

neste estudo, os autores observaram que o miconazol incorporado ao material em 

proporção volumétrica de 20% foi efetivo em inibir o crescimento fúngico. Quinn 

(1985) observou que o miconazol (250 mg) e o cetoconazol (200 mg) incorporados a 

três condicionadores de tecido foram tão efetivos quanto a nistatina na inibição do 

crescimento de C. albicans. Neste estudo, apesar de terem promovido a inibição 

fúngica, o miconazol e o cetoconazol não foram eficazes como a nistatina para uma 

mesma concentração testada. Ao incorporar antifúngicos em condicionadores 

teciduais, Chow, Matear e Lawrence (1999) constataram que o itraconazol se 

mostrou mais efetivo que o fluconazol na inibição de C. albicans, sendo a menor 

eficácia observada com a nistatina. Carter et al. (1986) observaram, após 3 dias de 

avaliação, que um condicionador de tecido modificado pela adição de cetoconazol 

foi mais efetivo contra o crescimento de C. albicans que quando modificado com 

nistatina. As divergências entre os resultados desses estudos e os obtidos na 

presente pesquisa podem ser atribuídas ao tipo de material resiliente empregado 

bem como à metodologia de avaliação haja vista que os autores utilizaram o método 

da microdiluição em ágar.   

Estudos in vivo sobre tratamento da estomatite protética demonstraram a 

baixa efetividade de inibição de Candida spp. com o digluconato de clorexidina como 

solução desinfetante para próteses (BANTING; GREENHORN; MCMINN, 1995, 

BANTING; HILL; 2001). Visando uma terapia alternativa com base na liberação lenta 

e contínua de clorexidina no meio bucal, alguns autores incorporaram esse fármaco 

na forma de diacetato em pó em materiais reembasadores resilientes 

(NEPPELENBROEK et al., 2006; NEPPELENBROEK et al., 2011; SCHNEID, 1992) 

e resinas acrílicas autopolimerizáveis (AMIM et al., 2009; LAMB; MARTIN, 1983). 

Esses estudos apresentaram resultados compatíveis com os obtidos nesta 

investigação para o diacetato de clorexidina. Schneid (1992) demonstrou que um 

condicionador tecidual modificado pela adição de clorexidina, clotrimazol e 
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fluconazol em concentrações de até 1000 mg apresentou inibição de C. albicans em 

14 dias de incubação. Amin et al. (2009) incorporaram clorexidina (10%), fluconazol 

(10%) ou uma combinação de ambos (5% cada) em uma resina acrílica 

autopolimerizável e observaram liberação dos fármacos em até 28 dias de avaliação 

bem como redução efetiva do crescimento de C. albicans de acordo com o método 

de difusão em ágar. O estudo de Lamb e Martin (1983) demonstrou que a adição de 

clorexidina a 7,5% em uma resina acrílica autopolimerizável resultou na liberação do 

fármaco em concentrações fungicidas por um período de três semanas. Por outro 

lado, a clorexidina na forma de digluconato em gel em diferentes concentrações, 

quando incorporada em um condicionador tecidual, não foi efetiva na inibição de C. 

albicans segundo o método de mensuração de zonas de inibição em ágar. Essas 

diferenças podem ser resultantes da apresentação da clorexidina utilizada neste 

estudo (diacetato em pó), além de ter sido empregado outros materiais e um método 

mais sensível do que o de mensuração de halos de inibição. A metodologia das 

zonas inibitórias também foi empregada em estudos prévios (NEPPELENBROEK et 

al., 2006; NEPPELENBROEK et al., 2011), que avaliaram a efetividade em longo 

prazo (14 dias) da incorporação de agentes antimicrobianos (nistatina, miconazol, 

cetoconazol e clorexidina) em um condicionador de tecido (Softone) na inibição de 

colonização bacteriana (S. aureus) e fúngica (C. albicans). Os microrganismos foram 

apenas aderidos aos materiais, não estando inseridos em biofilme. Para todos os 

grupos avaliados, exceto o controle (sem adição de drogas) observou-se a redução 

do crescimento microbiano, sendo que as inibições mais efetivas em até duas 

semanas foram observadas para a clorexidina (5 e 10%) e o cetoconazol (100 e 200 

mg), respectivamente. Neste estudo, utilizando-se o mesmo material em 

concentrações menores e sobre biofilme de C. albicans, obteve-se inibição da 

atividade celular em acordo com um método mais preciso. Mesmo quando testadas 

quando aplicada superficialmente sobre resinas acrílicas, a clorexidina tem mostrado 

efeitos significativamente maiores na redução do biofilme de C. albicans quando 

comparada a outros fármacos (REDDING et al., 2009; SPIECHOWICZ et al., 1990). 

Apesar ter apresentado neste estudo maior valor de MCI em relação à nistatina, a 

clorexidina deve ser levada em consideração no tratamento da estomatite protética 

por apresentar algumas vantagens sobre aquele antifúngico. A clorexidina apresenta 

ação antimicrobiana de grande espectro, atingindo bactérias e fungos presentes no 



148 

Discussão 

 

Mírian Galvão Bueno 

biofilme protético, além de exibir significativa substantividade, o que resulta em 

efetividade em períodos maiores de avaliação (HENNESSEY, 1973; SPIECHOWICZ 

et al., 1990; REDDING et al., 2009). 

Como mencionado previamente, os estudos supracitados utilizaram 

metodologia menos sensível (microdiluição, difusão em ágar e halos de inibição) e 

fármacos em concentrações diferentes (comercialmente disponíveis), sendo a 

maioria delas mais elevada. Isso sugere que as MCIs determinadas nesta pesquisa 

bem como a metodologia empregada devem ser testadas em estudos futuros in vitro 

e in vivo para sua validação.  

Na presente pesquisa, não houve inibição fúngica quando os corpos de 

prova dos materiais resilientes não foram modificados pela adição de drogas (grupos 

controles). Achados semelhantes foram encontrados por Chow et al. (1999) que não 

observaram inibição de C. albicans para três condicionadores de tecido não 

modificados pela incorporação de antifúngicos. Outros autores também verificaram 

resultados similares com os grupos controles em estudos relacionados (ADDY, 

1981; RADNAI et al., 2010; SCHNEID, 1992; THOMAS; NUTT, 1978; TRUHLAR; 

SHAY; SOHNLE, 1994). Pavan et al. (2010) observaram que nenhum dos materiais 

resilientes testados como comercialmente disponíveis apresentou inibição fúngica. 

Nam (2011) examinou o efeito antimicrobiano in vitro de um condicionador tecidual 

modificado por nanopartículas de prata sobre bactérias e C. albicans em 24 e 72 h 

de incubação e não observou inibição microbiana o para grupo controle, sem 

incorporação de prata.  

As limitações deste estudo microbiológico incluem que testes in vitro ao 

invés de in vivo foram realizados, sendo testados apenas dois reembasadores 

resilientes temporários dentre os vários disponíveis comercialmente e apenas uma 

cepa de C. albicans. Assim, futuras avaliações in vitro são requeridas para avaliação 

da incorporação de fármacos em diferentes reembasadores resilientes na inibição de 

mais espécies de Candida, além de outros micro-organismos, como bactérias 

presentes no biofilme protético. Sendo os resultados in vitro favoráveis, estudos in 

vivo devem ser realizados para avaliar a efetividade do método para o tratamento da 

estomatite protéica.  

Nesta investigação microbiológica in vitro, foi possível concluir que, dentro 

das condições avaliadas, ambos os materiais resilientes testados apresentaram 
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inibição de C. albicans em até 14 dias quando modificados pelas MCIs de todos os 

fármacos. Entre os antimicrobianos testados, os menores valores de MCI foram 

obtidos, respectivamente, com a nistatina e a clorexidina. Os fármacos miconazol e 

itraconazol apresentam os maiores valores de MCI ao passo que o cetoconazol 

demonstrou valor intermediário.   

 

 

6.2 EFEITO DA ADIÇÃO DOS FÁRMACOS SOBRE A DUREZA SHORE A E 

RUGOSIDADE SUPERFICIAL DOS MATERIAIS RESILIENTES 

 

 

Apesar de os testes microbiológicos deste estudo apontarem vantagens 

terapêuticas da incorporação de agentes antimicrobianos aos materiais resilientes, 

estudos prévios demonstraram que a incorporação de fármacos nesses materiais 

pode afetar sua estrutura polimérica (URBAN et al., 2009), tal como suas 

propriedades de resistência à tração (URBAN et al., 2006), dureza, rugosidade 

superficial (URBAN et al., 2006) e resistência da união ao descolamento 

(ALCÂNTARA et al., 2008; ALCÂNTARA et al., 2011). No presente estudo, as 

propriedades de dureza e rugosidade superficial dos materiais resilientes também 

foram alteradas pela adição dos fármacos. Desse modo, a segunda hipótese testada 

no presente estudo de que essas propriedades iriam ser afetadas a partir de 

diferentes períodos de imersão em água destilada foi aceita. 

Segundo Farrel (1975), condicionar um tecido recupera-o de um estado 

insalubre, deixando-o em estado de aptidão. Idealmente, os reembasadores 

resilientes devem promover distribuição dos estresses funcionais sobre o rebordo 

alveolar, absorvendo a energia sobre a mucosa durante a mastigação (BRADEN, 

1970). Esses materiais podem sofrer deformação permanente e, apesar de 

pequenas modificações serem benéficas para permitir que o reembasador se adapte 

às alterações naturais dos tecidos de suporte, qualquer mudança significativa pode 

levar à instabilidade da prótese (HERMANN et al., 2008). Previamente à utilização 

do protocolo utilizado neste estudo como meio alternativo terapêutico em pacientes 

portadores de estomatite protética, é necessário se obter uma matriz polimérica 

modificada pela adição de antimicrobianos que, além de ser eficaz na inibição do 
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crescimento dos micro-organismos relacionados ao desenvolvimento da patologia, 

também não apresente efeitos deletérios às propriedades estruturais, físicas e 

mecânicas dos materiais resilientes. Por isso, esta investigação também avaliou o 

efeito da incorporação de fármacos antimicrobianos nas MCIs obtidas na parte 

microbiológica sobre a dureza Shore A e rugosidade superficial de materiais 

reembasadores resilientes para próteses removíveis. 

Durante o uso clínico, os materiais reembasadores resilientes são 

propensos às alterações na dureza, que é uma propriedade de fundamental 

importância, uma vez que, quanto maior a flexibilidade, maior é sua capacidade de 

absorver impactos (MANTE et al., 2008). Portanto, é desejável que esses materiais 

apresentem baixa dureza (CRAIG; GIBBONS, 1961; MANTE et al., 2008; PISANI et 

al., 2010). Uma forma simples de se avaliar o módulo de elasticidade de um material 

elástico é por meio de um teste de dureza que utiliza mensuração da resistência à 

penetração por endentação quando uma força é aplicada. Entretanto, um valor ideal 

para a dureza dos reembasadores resilientes ainda não foi encontrado na literatura 

(PISANI et al., 2010). A manutenção de uma dureza satisfatória é um dos fatores 

mais complicados quando da utilização de reembasadores resilientes haja vista que 

os mesmos não são estáveis em meio aquoso (PARR; RUEGGEBERG, 2002). 

Durante seu uso, esses materiais são imersos em saliva, alimentos, água e soluções 

de higiene, que são responsáveis pela solubilização de seus componentes ou 

absorção de água (KAZANJI et al., 1988; LEITE et al., 2010; MALHEIROS-

SEGUNDO et al., 2008; PAVAN et al., 2007; PISANI et al., 2010; POLYZOIS; 

FRANGOU, 2001). O balanço entre a perda de componentes e a absorção de fluidos 

afeta o desempenho e a estabilidade dimensional desses materiais (PARKER et al., 

1999), uma vez que esses fenômenos são associados com expansão, distorção, 

aumento da dureza, odor indesejável, aderência e colonização microbiana e 

alterações de cor (ANIL et al, 1999; PISANI et al., 2010, MANCUSO et al., 2009). A 

perda da viscoelasticidade dos reembasadores macios pode irritar as áreas de 

suporte das próteses, causando danos aos tecidos edêntulos, além de acelerar a 

deterioração desses materiais (JONES et al., 1988).  

Os reembasadores resilientes à base de resina acrílica quimicamente 

ativada consistem em um pó, geralmente de polietil metacrilato ou copolímero, e um 

líquido contendo etanol e plastificantes. O agente plastificante é comumente formado 
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por moléculas grandes como ocorre no éster aromático dibutil ftalato que é 

amplamente utilizado nos líquidos dos reembasadores resilientes (BRADEN, 1970; 

SINGH et al., 2010). A distribuição das largas moléculas de plastificante minimiza o 

entrelaçamento das cadeias poliméricas e, assim, permite que cadeias individuais 

deslizem umas sobre as outras. Essa movimentação promove alterações rápidas na 

forma dos materiais resilientes quimicamente ativados, levando ao efeito de 

amortecimento aos tecidos de suporte das próteses (BRADEN, 1970; MCCARTHY; 

MOSER, 1978). Os líquidos dos materiais utilizados com essa finalidade clínica não 

contem monômeros acrílicos. Por conseguinte, esses reembasadores são 

considerados temporários, diferentemente daqueles ativados termicamente, que são 

mais duráveis e podem ser utilizados em longo prazo (PARR; RUEGGEBERG, 2002; 

SINGH et al., 2010). 

Os resultados deste estudo mostraram que a adição dos antimicrobianos 

em ambos os materiais resilientes avaliados reduziu significativamente os valores de 

dureza Shore A ou não promoveu diferenças significantes para essa propriedade em 

relação ao grupo controle, exceto para o miconazol incorporado ao Softone em 14 

dias. Uma provável explicação para os resultados obtidos com o miconazol refere-se 

ao seu peso molecular, o qual é inferior ao dos fármacos nistatina, cetoconazol e 

clorexidina (URBAN et al., 2009). As pequenas partículas do miconazol apresentam 

maior difusibilidade dentro da matriz polimérica. Isso leva a um maior nível de 

solvatação (JONES et al., 1988) o que pode ter contribuído para o aumento da 

dureza do Softone modificado com miconazol no período de 14 dias. 

Entre os diferentes materiais existentes, apenas alguns polímeros podem 

apresentar alta resiliência devido a uma propriedade denominada temperatura de 

transição vítrea. Abaixo dessa temperatura, esses polímeros são rígidos, como 

resinas acrílicas termopolimerizáveis, mas acima dela comportam-se como materiais 

borrachóides. Materiais resilientes possuem baixa temperatura de transição vítrea 

em relação à temperatura ambiente, o que se torna possível ao adicionar 

substâncias químicas chamadas plastificantes na composição do polímero (BROWN, 

1988). A natureza temporária dos reembasadores resilientes quimicamente ativados 

ocorre porque as moléculas de álcool e de plastificantes são liberadas dos materiais 

por lixiviação ao mesmo tempo em que os espaços vazios deixados por esse 

processo na fase polimérica do gel são parcialmente ocupados pela água, alimentos 
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líquidos, saliva e soluções de limpeza (KAZANJI et al., 1988; LEITE et al., 2010; 

PARR; RUEGGEBERG, 2002; PISANI et al., 2009). Dessa forma, a dureza desses 

materiais se torna maior em um curto espaço de tempo, o que leva a perda gradual 

do efeito de amortecimento (BRADEN, 1970; JONES et al., 1988; MALHEIROS-

SEGUNDO et al., 2008; MCCARTHY; MOSER, 1978; WILSON,1992). Além disso, a 

temperatura de transição vítrea dos materiais resilientes pode ser reduzida com a 

incorporação de fármacos (JENQUIN et al, 1990). Todos esses aspectos poderiam 

estar associados à maior dureza após 14 dias de armazenamento para o Trusoft, em 

relação ao período inicial de 24 h, embora, de modo geral, esse aumento não tenha 

sido significante nos grupos modificados por ser inferior ao do grupo controle.  

Apesar do fabricante não mencionar a concentração dos plastificantes 

dos materiais utilizados neste estudo, é esperado, de acordo com a literatura 

(BRADEN, 1970; SINGH et al., 2010), que o Softone, sendo um condicionador de 

tecido, apresente maior quantidade de plastificante que o Trusoft, que é um 

reembasador resiliente temporário. Os plastificantes reduzem a temperatura de 

transição vítrea do polímero, tornando o material macio. Quanto maior a quantidade 

de plastificante, menor a dureza do material (McCABE, 1976). Esses dados 

corroboram parcialmente com os resultados do presente estudo, visto que, quando 

houve diferença entre os materiais nas condições avaliadas, a dureza do Softone foi 

inferior à do Trusoft. Isso poderia ser um indicativo de que a quantidade de 

plastificante do Softone seria maior que a do Trusoft. 

O líquido do Softone apresenta álcool etílico e os plastificantes dibutil 

ftalato e butil benzoato (HONG et al., 2008). As moléculas de ésteres como o dibutil 

ftalato apresentam baixo peso molecular, sendo facilmente liberadas para o meio 

externo. Por esse motivo, apesar dos condicionadores de tecido apresentarem alta 

maciez inicial, seu tempo de uso clínico é resumido a poucos dias, haja vista que 

endurecem rapidamente em meio bucal (PINTO et al., 2004). Em situações clínicas, 

os condicionadores de tecidos são recomendados idealmente por 3 ou 4 dias e seu 

uso não deve ultrapassar o período de duas semanas (HONG et al., 2008). O 

fabricante não especifica na bula o tipo de plastificante utilizado na composição do 

Trusoft, dado que também não é encontrado na literatura disponível relacionada, 

mas, segundo Brown (1988), o líquido de materiais resilientes pode conter de 25 a 

50% de plastificante. De acordo com o fabricante, o líquido desse material possui 
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álcool etílico e uma baixa concentração de plastificantes, o que assegura sua maciez 

clinicamente aceitável por até 6 meses. 

Tem sido demonstrado que a adição de antimicrobianos como a nistatina 

(DOUGLAS; CLARKE, 1975) e a clorexidina (ADDY; HANDLEY, 1981) em materiais 

resilientes podem aumentar seu nível de absorção de água. Entretanto, a adição de 

todos fármacos testados neste estudo não alterou os valores de dureza dos corpos 

de prova de ambos os materiais em até 14 dias de armazenamento, em relação ao 

período inicial de 24 h. Esses resultados podem refletir a menor solubilidade inicial 

dos plastificantes, o que assegurou viscosidade adequada em até 7 dias 

(ELSEMANN, 2008; HONG et al., 2008). 

Apesar de não haver um valor de dureza considerado aceitável 

clinicamente para os reembasadores resilientes temporários, de acordo com Craig 

(1997), uma variação de 13 a 49 unidades Shore A em 24 h não interferiria com o 

uso clínico dos condicionadores teciduais. Segundo Gonzalez (1977), os 

reembasadores resilientes deveriam apresentar idealmente dureza Shore A 

aproximadamente de 20 a 25 unidades, sem sofrer alterações com seu uso. As 

variações encontradas neste estudo podem ser consideradas inferiores à aceitável, 

ressaltando-se que as maiores médias de dureza observadas para ambos os 

materiais após 14 dias (23,1 e 31,4 unidades Shore A para Softone e Trusoft, 

respectivamente) são inferiores ao valor médio máximo (49 unidades) estipulado 

para 24 h por Craig (1997) e, ao mesmo tempo, estão próximas da média sugerida 

por Gonzalez (1977). Ainda, a média de dureza dos grupos com incorporação de 

fármacos ao Trusoft após 14 dias é inferior à encontrada por Parr e Rueggeberg 

(2002) em um reembasador resiliente autopolimerizável não modificado após 24 h, 7 

dias e 30 dias de imersão em água (30 unidades Shore A). Yilmaz et al. (2004) 

avaliaram o efeito de soluções desinfetantes sobre 3 reembasadores resilientes 

temporários à base de resina acrílica e encontraram valores iniciais (pré-

desinfecção) de dureza Shore A variando entre 60 e 78 unidades. Esses valores são 

muito superiores aos observados com os materiais de composição semelhante 

avaliados na presente pesquisa. Com base na metodologia e nos resultados 

encontrados neste estudo in vitro e considerando pesquisas previamente realizadas 

(CRAIG, 1997; MESE; GUZEL, 2008; SCHNEID, 1992), o aumento da dureza 

observado para os materiais testados neste experimento, independentemente da 
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modificação pela adição de antimicrobianos, provavelmente não seria considerado 

expressivo o suficiente para interferir com seu uso clínico. Assim, é possível supor 

que, para ambos os materiais testados, a adição dos fármacos nas mínimas 

concentrações inibitórias não resultaria em alterações clinicamente significantes em 

até 14 dias de avaliação, período que representa a média máxima de vida útil para 

reembasadores resilientes temporários. 

A rugosidade superficial é uma propriedade de grande importância para 

os materiais poliméricos por estar associada direta ou indiretamente a vários fatores 

como retenção, resistência ao manchamento, aderência microbiana, saúde dos 

tecidos bucais e conforto do paciente (NIKAWA et al., 1997; QUIRYNEN; BOLLEN, 

1995; RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 1999; VERRAN; MARYAN, 1997). A 

aderência de microrganismos sobre os materiais para base de próteses é o primeiro 

estágio para a colonização e o desenvolvimento de patologias como a estomatite 

protética (GEDIK; OZKAN, 2009; PEREIRA-CENCI  et al., 2008). Superfícies mais 

rugosas geralmente apresentam maior número de leveduras, pois podem servir 

como um reservatório, aumentando a retenção do biofilme e sua resistência às 

forças de cisalhamento da escovação (PEREIRA-CENCI  et al., 2008).  Assim, esses 

materiais devem idealmente apresentar superfícies lisas para prevenir a formação 

de biofilme e consequente inflamação da mucosa oral, bem como para facilitar sua 

higienização (QUIRYNEN; BOLLEN, 1995; RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 

1999; VERRAN; MARYAN, 1997), embora a rugosidade não seja a única 

propriedade relacionada à adesão microbiana (PAVAN et al., 2010). 

O parâmetro mais comumente utilizado para medir a rugosidade de 

superfícies é a rugosidade média (Ra), definida como a média aritmética entre os 

valores de vales e picos em relação a um perfil dessa superfície (PEREIRA-CENCI  

et al., 2008; RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 1999). No presente estudo, a 

lisura superficial dos corpos de prova foi produzida pelos filmes de acetato apoiadas 

em lâminas de vidro. Apesar de ser adotada pela maioria dos estudos in vitro 

(MAINIERI et al., 2010; MALHEIROS-SEGUNDO et al., 2008; MENDES et al., 2010; 

RADFORD et al., 1999; ZISSIS et al., 2000), essa metodologia não corresponde à 

realidade clínica já que o vidro produz uma superfície mais polida em comparação à 

mucosa bucal quando do reembasamento direto das próteses. 
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Em relação aos grupos controle de ambos os materiais, os resultados 

deste estudo não apontaram diferenças significantes entre os grupos modificados 

pela adição de antimicrobianos após 24 h de imersão em água. Segundo Taylor et 

al. (2008), a liberação de álcool e plastificante em água pode resultar em aumento 

da rugosidade superficial após maiores períodos de imersão. Além disso, é 

conhecido que a liberação desses componentes acompanhada pela absorção de 

água para o interior do reembasador resiliente leva à perda de sua integridade 

superficial (ELLIS et al., 1977; SINGH et al., 2010). Entretanto, neste estudo, ao final 

de 14 dias, em todas as condições avaliadas, a rugosidade dos materiais resilientes 

apresentou redução ou não foi alterada pela incorporação dos fármacos, exceto para 

o Softone modificado por itraconazol e clorexidina. É possível que a adição de 

fármacos tenha dificultado a liberação dos componentes solúveis dos materiais 

avaliados bem como a absorção de água. A redução da rugosidade com a imersão 

em água pode estar associada a características inerentes ao material bem como à 

sua composição (PISANI et al., 2010). De acordo com Rodrigues Garcia et al. 

(2004), dependendo do tipo de material resiliente, a imersão em água pode causar 

uma perda mínima de componentes solúveis, não havendo formação de espaços 

vazios, o que não altera de forma significativa a rugosidade. Estudos futuros são 

necessários para confirmar essa hipótese dentro das condições da presente 

investigação.  

O aumento de rugosidade Softone modificado por clorexidina está de 

acordo com estudos preliminares que demonstraram, por meio de análise em MEV, 

que a adição desse fármaco aumentou a rugosidade de resinas acrílicas 

autopolimerizáveis ao longo do tempo (ADDY, 1981; ADDY; THAW, 1982). Addy 

(1981) observou que a clorexidina incorporada a um reembasador resiliente à base 

de resina acrílica apresentou-se distribuída como partículas dispersas no interior da 

matriz polimérica, sendo efetivamente liberada em níveis antimicrobianos por 

períodos prolongados, mesmo quando em dosagens baixas. Entretanto, essa 

modificação aumentou a porosidade do material em relação ao grupo controle (não 

modificado), sobretudo nas regiões superficiais. Isso pode explicar os maiores 

valores de rugosidade superficial obtidos para o Softone quando da incorporação de 

clorexidina.  
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Nos períodos de 7 e 14 dias, houve aumento da rugosidade com a 

incorporação de itraconazol no Softone em relação ao controle, o que pode estar 

associado ao processamento deste fármaco, que se apresenta na forma de pellets. 

Possivelmente, houve uma maior liberação das partículas solúveis nos primeiros 

dias de armazenamento, ficando incorporados ao material apenas o restante dos 

pellets. Os resultados divergentes encontrados neste estudo podem também ser 

explicados pela diferente distribuição de cada fármaco na matriz do material e pelo 

tamanho distinto de suas partículas (URBAN et al., 2008). Outros aspectos que 

podem ter interferido com integridade superficial do Softone estão relacionada à 

liberação do itraconazol que também é dependente da fragilidade da matriz 

polimérica, da quantidade e do fármaco e da porosidade do material (BROOK; VAN 

NOORT, 1985). Futuras investigações devem ser conduzidas para avaliar essas 

hipóteses segundo as condições adotadas neste estudo.   

Os valores médios de rugosidade encontrados no presente estudo foram 

inferiores aos observados por Mainieri et al., em 2010, (5,04 µm) e por Murata et al., 

em 2010, (6,00 µm) em um reembasador resiliente e em um condicionador de tecido 

sem modificação, respectivamente. Em um estudo (MENDES et al., 2010) que 

avaliou o efeito da termociclagem sobre a rugosidade de materiais resilientes, foi 

encontrada rugosidade média maior para o grupo controle do Trusoft (6,94 µm). 

Outros estudos demonstraram que a rugosidade média de reembasadores 

resilientes autopolimerizáveis variou entre 2,8 e 4,2 µm e de condicionadores de 

tecido, entre 1,3 e 7,9 µm (MINAGI et al., 1985; RADFORD et al., 1998; HONG et al., 

2008); valores estes que estão de acordo com os encontrados nesse estudo. Essas 

variações podem ser atribuídas às diferenças entre as condições experimentais 

empregadas nos estudos. Entretanto, são necessários estudos in vivo utilizando o 

mesmo protocolo adotado no presente para conhecer se os valores de rugosidade 

encontrados com incorporação dos fármacos ao final de 14 dias são clinicamente 

aceitáveis. 

Como os reembasadores temporários e condicionadores de tecido são 

utilizados por curtos períodos de tempo, tem sido sugerido que as alterações de 

pequenas dimensões nas propriedades físicas e mecânicas como as observadas no 

presente estudo não contra-indicam a adição de fármacos antimicrobianos aos 

mesmos (ADDY; HANDLEY, 1981; DOUGLAS; WALKER, 1973; THOMAS; NUTT, 
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1977, URBAN et al., 2006). Isso é válido especialmente para minimizar traumas aos 

tecidos de suporte por próteses antigas e/ou instáveis durante o período em que 

novas próteses estão sendo confeccionadas bem como para o tratamento de 

estomatite protética. Entretanto, os resultados desta pesquisa in vitro devem ser 

aplicados às condições clínicas com cautela. As limitações do presente estudo 

incluem que fatores clínicos como o ambiente bucal e a conformação da base da 

prótese não foram considerados na metodologia. Além disso, apenas uma marca 

comercial de cada tipo de material (condicionador de tecido e reembasador resiliente 

temporário) foi avaliada, não podendo, dessa forma, estender os resultados a outras 

marcas. Portanto, para indicar a adição de fármacos antimicrobianos em materiais 

resilientes temporários para base de próteses, são necessários estudos futuros in 

vitro com diferentes marcas comerciais envolvendo outros fatores como absorção e 

solubilidade, resistência de união dos reembasadores à base das próteses, 

deformação permanente, resistência ao rasgamento e padrão de incorporação e 

liberação dos fármacos. Além disso, durante seu uso na cavidade bucal, os 

reembasadores resilientes podem sofrer estresses adicionais como alterações 

térmicas, variações de pH e deformação pela carga oclusal. Por isso, uma avaliação 

final do desempenho dos materiais resilientes modificados somente poderia ser 

determinada por meio de estudos clínicos in vivo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nas metodologias empregadas e considerando as limitações 

deste estudo in vitro, foi possível concluir que:  

 

- a adição de nistatina, miconazol, cetoconazol, itraconazol e clorexidina 

aos materiais Trusoft e Softone foi capaz de inibir 90% ou mais do crescimento de       

C. albicans em até 14 dias de imersão em meio RPMI-1640; 

- os menores valores de MCIs para o crescimento fúngico foram 

encontrados com a incorporação dos fármacos nistatina e clorexidina aos materiais 

resilientes; 

- a adição dos fármacos em suas MCIs para o crescimento de C. albicans 

não afetou adversamente a dureza Shore A dos reembasadores resilientes testados, 

exceto pela incorporação de miconazol ao Softone após 14 dias; 

- a incorporação de nistatina em ambos os materiais resilientes, de 

cetoconazol ao Softone e clorexidina ao Trusoft em suas MCIs para o crescimento 

fúngico não resultou em efeitos deletérios à rugosidade superficial dos materiais ao 

final de 14 dias de avaliação. 
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APÊNDICE A 

 

 

Tabela A1- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de nistatina incorporada ao material Trusoft 

nos períodos avaliados.  

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,163 0,259 0,209 0,213 

0,032 0,076 0,138 0,096 0,097 

0,064 0,084 0,139 0,090 0,044 

0,128 0,095 0,078 0,070 0,079 

0,000* 1,093 1,252 1,564 1,719 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  

 

 

 

Tabela A2- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de miconazol incorporado ao material 

Trusoft nos períodos avaliados.  

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,773 0,145 0,363 0,363 

0,032 0,360 0,710 0,996 0,351 

0,064 0,406 0,278 0,168 0,085 

0,128 0,125 0,051 0,675 0,220 

0,256 0,138 0,121 0,125 0,056 

0,000* 1,093 1,252 1,564 1,719 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  
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Tabela A3- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de cetoconazol incorporado ao material 

Trusoft nos períodos avaliados.  

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,452 0,243 0,447 0,649 

0,032 0,856 0,909 0,585 0,519 

0,064 0,159 0,222 0,321 0,331 

0,128 0,116 0,059 0,131 0,053 

0,000* 1,093 1,252 1,564 1,719 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  

 

 

 

Tabela A4- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de itraconazol incorporado ao material 

Trusoft nos períodos avaliados.  

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,777 0,743 0,862 0,880 

0,032 0,651 0,194 0,335 0,318 

0,064 0,809 0,174 0,259 0,324 

0,128 0,186 0,074 0,082 0,603 

0,256 0,140 0,089 0,165 0,127 

0,000 1,093 1,252 1,564 1,719 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  
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Tabela A5- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de clorexidina incorporada ao material 

Trusoft nos períodos avaliados. 

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,366 0,491 0,281 0,328 

0,032 0,149 0,187 0,178 0,239 

0,064 0,129 0,126 0,162 0,212 

0,128 0,048 0,078 0,076 0,041 

0,256 0,045 0,071 0,115 0,043 

0,384 0,044 0,069 0,049 0,042 

0,000* 1,093 1,252 1,564 1,719 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  

 

 

 
 
Tabela A6- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de nistatina incorporada ao material 

Softone nos períodos avaliados. 

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,189 0,068 0,129 0,215 

0,032 0,065 0,124 0,112 0,049 

0,064 0,073 0,131 0,154 0,041 

0,128 0,144 0,075 0,078 0,052 

0,000* 0,697 0,864 1,020 1,499 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  
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Tabela A7- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de miconazol incorporado ao material 

Softone nos períodos avaliados. 

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,276 0,077 0,292 0,439 

0,032 0,103 0,281 0,299 0,193 

0,064 0,068 0,235 0,146 0,238 

0,128 0,188 0,135 0,160 0,213 

0,256 0,109 0,052 0,081 0,109 

0,000* 0,697 0,864 1,020 1,499 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  

 

 
 
 
Tabela A8- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de cetoconazol incorporado ao material 

Softone nos períodos avaliados. 

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,570 0,498 0,674 0,981 

0,032 0,216 0,164 0,212 0,292 

0,064 0,175 0,201 0,114 0,179 

0,128 0,073 0,054 0,097 0,059 

0,000* 0,697 0,864 1,020 1,499 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  
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Tabela A9- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de itraconazol incorporado ao material 

Softone nos períodos avaliados. 

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,381 0,494 0,457 0,601 

0,032 0,416 0,448 0,498 0,744 

0,064 0,322 0,129 0,212 0,227 

0,128 0,154 0,157 0,163 0,205 

0,256 0,102 0,072 0,121 0,157 

0,000* 0,697 0,864 1,020 1,499 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  

 
 
 
 
Tabela A10- Média dos valores originais obtidos pela leitura espectrofotométrica a 

550 nm, para as concentrações testadas de clorexidina incorporada ao material 

Softone nos períodos avaliados. 

Concentração (g/mL) Períodos de avaliação 

24 h 48 h 7 d 14 d 

0,016 0,182 0,180 0,259 0,371 

0,032 0,188 0,129 0,163 0,265 

0,064 0,099 0,041 0,068 0,069 

0,128 0,044 0,079 0,065 0,041 

0,256 0,055 0,075 0,074 0,041 

0,384 0,181 0,051 0,048 0,046 

0,000* 0,697 0,864 1,020 1,499 

* concentração 0,000 referente ao grupo controle (sem fármaco)  
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APÊNDICE B 
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FIGURA A1 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de nistatina incorporada ao material Trusoft. 

FIGURA A2 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de miconazol incorporada ao material Trusoft. 
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FIGURA A4 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de itraconazol incorporada ao material Trusoft. 

FIGURA A3 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de cetoconazol incorporada ao material Trusoft. 
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FIGURA A6 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de nistatina incorporada ao material Softone. 

FIGURA A5 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de clorexidina incorporada ao material Trusoft. 
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FIGURA A7 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de miconazol incorporada ao material Softone. 

FIGURA A8 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de cetocoazol incorporada ao material Softone. 
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FIGURA A9 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de itraconazol incorporada ao material Softone. 

FIGURA A10 - Porcentagem de inibição do crescimento de C. albicans em relação ao período de 
avaliação para cada concentração de clorexidina incorporada ao material Softone. 
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Tabela C1- Poder da amostra para a variável dureza  
Fonte de variação Ƞ

2 parcial Parâmetro não-centralizado Poder observadob 

Modelo corrigido .819 1138.529 1.000 

Interceptar .983 14959.119 1.000 

Produto .376 151.687 1.000 

Antimicrobiano .600 378.427 1.000 

Tempo .571 335.417 1.000 

Produto * Antimicrobiano .153 45.505 1.000 

Produto * Tempo .233 76.561 1.000 

Antimicrobiano * Tempo .244 81.378 1.000 

Produto * Antimicrobiano 

* Tempo 

.216 69.555 1.000 

b. α = 0.05 
 
 
 

Tabela C2- Poder da amostra para a variável rugosidade  
Fonte de variação Ƞ

2 parcial Parâmetro não-centralizado Poder observadob 

Modelo corrigido .704 598.319 1.000 

Interceptar .978 11413.925 1.000 

Produto .004 1.095 .181 

Antimicrobiano .601 379.965 1.000 

Tempo .057 15.115 .943 

Produto * Antimicrobiano .034 8,873 .605 

Produto * Tempo .085 23.533 .994 

Antimicrobiano * Tempo .360 141.970 1.000 

Produto * Antimicrobiano * 

Tempo 

.099 27.767 .968 

b . α = 0.05 
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Tabela C3- Valores de dureza Shore A originais do material Trusoft após 24 h de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 13,6 18,8 15,6 11,6 6,2 12,4 
2 13,6 16,8 18,0 12,0 7,2 16,6 
3 20,2 21,2 17,0 8,6 4,2 16,2 
4 15,2 17,8 18,2 8,0 5,2 13,8 
5 23,2 17,2 18,6 12,4 9,6 17,6 
6 12,6 19,0 16,8 8,8 6,8 15,8 
7 11,8 18,8 15,4 13,0 6,6 15,0 
8 14,4 19,4 16,4 13,4 8,2 15,0 

Média 15,6 18,6 17,0 11,0 6,8 15,3 
Desvio 
padrão 

4,0 1,4 1,2 2,2 1,7 1,6 

 
 
 
Tabela C4- Valores de dureza Shore A originais do material Trusoft após 7 d de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 24,8 21,2 24,2 21,0 18,8 16,6 
2 20,2 22,4 23,8 20,8 14,6 18,0 
3 21,2 24,4 24,2 20,8 16,4 17,8 
4 20,6 23,8 22,8 17,0 17,8 17,8 
5 22,4 24,4 26,0 20,8 19,0 19,8 
6 22,4 20,2 23,2 22,0 15,4 17,4 
7 23,0 23,6 25,2 23,8 16,0 18,8 
8 28,0 22,6 24,8 22,0 17,8 18,0 

Média 22,8 22,8 24,3 21,0 17,0 18,0 
Desvio 
padrão 2,6 1,5 1,0 1,9 1,6 0,9 
 
 
 
Tabela C5- Valores de dureza Shore A originais do material Trusoft após 14 d de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 34,6 27,8 22,4 21,0 18,8 22,2 
2 34,0 31,6 27,2 25,6 14,4 18,4 
3 29,2 26,2 27,2 17,8 13,0 21,4 
4 32,4 24,2 22,6 20,4 22,0 19,6 
5 28,0 20,2 22,4 16,6 12,2 26,2 
6 28,2 16,8 25,4 23,4 16,6 18,4 
7 31,2 20,8 24,6 21,0 23,4 20,0 
8 33,6 23,9 22,6 13,4 17,0 22,2 

Média 31,4 23,9 24,3 19,9 17,2 21,1 
Desvio 
padrão 2,7 4,7 2,1 3,9 4,1 2,6 
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Tabela C6- Valores de dureza Shore A originais do material Softone após 24 h de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 13,0 12,0 12,4 12,6 7,0 18,4 
2 14,0 15,8 15,4 11,8 9,8 15,8 
3 14,0 16,8 18,6 10,2 10,4 14,0 
4 14,8 16,2 15,0 8,4 13,0 16,4 
5 13,4 14,6 15,6 7,8 8,4 14,2 
6 18,6 15,2 15,0 12,6 11,0 16,6 
7 14,0 11,0 19,0 10,4 13,4 15,0 
8 14,8 13,0 18,0 7,4 15,6 16,2 

Média 14,6 14,3 16,1 10,2 11,1 15,8 
Desvio 
padrão 1,7 2,1 2,2 2,1 2,8 1,4 
 
 
 
 
Tabela C7- Valores de dureza Shore A originais do material Softone após 7 d de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 17,0 16,0 19,0 17,4 13,0 15,2 
2 19,2 15,4 18,6 14,6 11,4 17,4 
3 18,4 15,8 17,4 19,0 13,8 17,8 
4 17,8 18,0 19,0 18,2 14,2 17,2 
5 20,4 16,0 19,8 20,6 10,8 16,8 
6 18,4 19,2 18,2 20,6 11,2 18,0 
7 20,4 18,6 17,0 21,8 13,0 16,2 
8 21,8 19,8 15,6 19,8 14,4 18,4 

Média 19,2 17,4 18,1 19,0 12,7 17,1 
Desvio 
padrão 1,6 1,7 1,3 2,3 1,4 1,0 
 

 

Tabela C8- Valores de dureza Shore A originais do material Softone após 14 d de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 16,6 17,2 25,4 17,2 5,8 16,4 
2 17,6 15,0 20,2 24,8 5,6 16,0 
3 15,6 17,0 18,6 13,6 9,6 17,8 
4 18,4 17,4 29,8 14,6 10,0 19,8 
5 20,0 17,8 20,2 14,2 10,0 18,0 
6 19,0 12,8 23,0 16,8 13,8 16,8 
7 18,4 13,8 24,6 18,6 9,8 16,6 
8 14,2 11,2 22,8 10,8 5,0 21,8 

Média 17,5 15,3 23,1 16,3 8,7 17,9 
Desvio 
padrão 1,9 2,5 3,6 4,2 3,0 2,0 
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Tabela C9- Análise de variância 3 fatores para os dados de dureza Shore A 

Efeito Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Média 
quadrática 

F P 

Material (A) 1 900,647535 900,647535 151,69 < 0,0001 
Droga (B) 5 2246,929896 449,385979 75,69 < 0,0001 
Tempo (C) 2 1991,553958 995,776979 167,71 < 0,0001 
A*B 5 270,190174 54,038035 9,10 < 0,0001 
A*C 2 454,584236 227,292118 38,28 < 0,0001 
B*C 10 483,183958 48,318396 8,14 < 0,0001 
A*B*C 10 412,988681 41,298868 6,96 < 0,0001 
Resíduo 252 1496,263750 5,937555   
Total 287 8256,342188    
 

 
 
Tabela C10- Valores de P para as comparações entre as médias dos grupos para os 
dados de dureza Shore A 
Material Tempo Drogas 

  Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

Trusoft 24 h*  0,8460 1,0000 0,0709 < 0,0001 1,0000 

 7 dias*  1,0000 1,0000 1,0000 0,0015 0,0416 

 14 dias*  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 24hx7d# < 0,0001 0,1811 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,9540 

 24hx14d# < 0,0001 0,0090 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0021 

Softone 24 h*  1,0000 1,0000 0,1092 0,5773 1,0000 

 7 dias*  1,0000 1,0000 1,0000 0,0002 0,9995 

 14 dias*  0,9982 0,0035 1,0000 < 0,0001 1,0000 

 24hx7d# 0,0709 0,8573 0,9998 < 0,0001 1,0000 1,0000 

 24hx14d# 0,9063 1,0000 < 0,0001 0,0004 0,9934 0,9994 

T x S 24 h∆ 1,0000 0,1457 1,0000 1,0000 0,1377 1,0000 

 7 dias∆ 0,4767 0,0053 0,0004 0,9996 0,1627 1,0000 

 14 dias∆ < 0,0001 < 0,0001 1,0000 0,5268 < 0,0001 0,7959 

Valores de P estatisticamente significantes (< 0,05) destacados em vermelho negrito. 
* Valores de P das comparações entre os grupos modificados e o controle de cada material em cada 
tempo. 
# Valores de P das comparações entre os tempos de 7 e 14 dias e o inicial após 24 h para cada 
grupo de cada material. 
∆ Valores de P das comparações entre os materiais para cada grupo em cada tempo. 
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Tabela C11- Valores de rugosidade (µm) originais do material Trusoft após 24 h de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 5,23 5,26 5,36 4,58 5,97 3,95 
2 2,71 4,30 5,52 4,23 5,81 3,18 
3 3,85 5,50 5,11 4,91 6,90 3,52 
4 4,63 5,87 4,50 4,49 6,96 4,20 
5 4,73 4,78 5,56 4,34 4,19 3,56 
6 3,89 5,22 4,29 4,71 4,66 2,55 
7 4,48 4,00 5,53 4,06 5,84 2,82 
8 6,32 5,37 5,44 4,24 6,13 2,13 

Média 4,48 5,04 5,16 4,45 5,81 3,24 
Desvio 
padrão 1,06 0,63 0,50 0,28 0,97 0,71 
 
 
 
Tabela C12- Valores de rugosidade (µm) originais do material Trusoft após 7 d de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 2,45 3,80 4,78 5,25 7,71 4,61 
2 2,98 3,03 4,39 5,19 7,58 4,81 
3 2,98 4,92 4,44 2,73 5,98 4,26 
4 2,32 4,05 4,74 5,27 5,38 5,18 
5 3,60 3,11 4,14 4,60 5,84 3,03 
6 3,37 3,15 4,70 4,33 3,96 3,74 
7 2,48 4,01 5,77 5,66 6,83 4,22 
8 3,33 3,66 4,30 4,00 7,46 4,49 

Média 2,94 3,72 4,66 4,63 6,34 4,29 
Desvio padrão 0,48 0,63 0,50 0,95 1,30 0,67 
 
 
 
Tabela C13- Valores de rugosidade (µm) originais do material Trusoft após 14 d de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 3,40 3,65 4,26 2,38 5,44 3,63 
2 4,04 2,56 2,46 3,64 6,26 5,41 
3 5,49 3,38 5,06 2,92 5,09 4,42 
4 4,19 2,93 3,88 2,42 6,45 4,32 
5 3,09 3,01 3,11 3,50 5,84 2,75 
6 2,46 3,34 3,15 3,61 5,27 3,66 
7 3,07 3,51 3,57 3,41 5,06 3,98 
8 3,16 3,20 3,62 3,61 6,54 4,08 

Média 3,61 3,20 3,64 3,19 5,74 4,03 
Desvio padrão 0,94 0,35 0,79 0,54 0,61 0,76 
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Tabela C14- Valores de rugosidade (µm) originais do material Softone após 24 h de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 4,96 4,04 4,57 4,70 6,04 3,43 
2 3,78 3,51 5,60 4,24 4,36 3,16 
3 5,61 4,24 4,64 3,88 5,32 3,19 
4 3,36 3,92 4,76 4,16 5,62 3,11 
5 5,25 3,77 4,50 3,98 3,48 2,21 
6 3,19 3,42 4,79 3,45 4,70 2,75 
7 2,59 2,96 4,53 4,31 4,34 3,83 
8 5,65 3,67 4,08 3,50 4,08 3,65 

Média 4,30 3,69 4,68 4,03 4,74 3,17 
Desvio padrão 1,21 0,40 0,43 0,42 0,86 0,51 

 

Tabela C15- Valores de rugosidade (µm) originais do material Softone após 7 d de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 2,96 3,07 4,04 3,38 6,28 4,86 
2 3,28 3,09 4,36 4,07 6,85 4,17 
3 2,52 4,10 4,72 3,76 7,37 5,07 
4 3,26 3,43 5,07 3,79 7,63 5,05 
5 3,26 4,07 5,17 3,37 7,56 5,18 
6 3,68 3,21 4,54 3,22 7,16 4,38 
7 3,37 3,39 4,49 2,85 5,33 4,10 
8 3,72 4,05 4,39 4,78 6,94 3,55 

Média 3,26 3,55 4,60 3,65 6,89 4,55 
Desvio padrão 0,39 0,45 0,38 0,59 0,77 0,58 
 

 
Tabela C16- Valores de rugosidade (µm) originais do material Softone após 14 d de 
armazenamento 

 Grupos experimentais 
Amostra Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

1 2,68 3,24 3,94 2,92 5,79 4,98 
2 2,77 4,27 3,56 3,08 5,20 4,07 
3 3,66 4,93 3,02 3,96 6,70 5,12 
4 3,89 3,07 4,21 3,50 7,48 4,80 
5 3,25 4,08 3,76 3,95 6,58 5,91 
6 2,49 3,14 3,68 3,85 6,09 5,27 
7 2,20 3,76 4,45 4,17 6,54 5,37 
8 2,90 4,25 3,86 3,47 5,64 4,82 

Média 2,98 3,84 3,81 3,61 6,25 5,04 
Desvio padrão 0,58 0,66 0,43 0,45 0,72 0,53 
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Tabela C17- Análise de variância 3 fatores para os dados de rugosidade 

Efeito Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Média 
quadrática 

F P 

Material (A) 1 0,02440595 0,02440595 0,89 0,3456 
Droga (B) 5 9,37035926 1,87407185 68,55 < 0,0001 
Tempo (C) 2 0,43133454 0,21566727 7,89 0,0005 
A*B  5 0,22845419 0,04569084 1,67 0,1420 
A*C 2 0,61128784 0,30564392 11,18 < 0,0001 
B*C 10 3,91268773 0,39126877 14,31 < 0,0001 
A*B*C  10 0,76632686 0,07663269 2,80 0,0026 
Resíduo 252 6,88907395 0,02733760   
Total 287 22,23393032    

 

 

Tabela C18- Valores de P para as comparações entre as médias dos grupos para os 
dados de rugosidade 

Material Tempo Drogas 

  Controle Nistatina Miconazol Cetoconazol Itraconazol Clorexidina 

Trusoft 24 h*  0,9996 0,9887 1,0000 0,1140 0,0679 

 7 dias*  0,8048 < 0,0001 0,0002 < 0,0001 1,0000 

 14 dias*  1,0000 1,0000 1,0000 < 0,0001 1,0000 

 24hx7d# 0,0017 0,0552 1,0000 1,0000 1,0000 0,2359 

 24hx14d# 0,7810 < 0,0001 0,0051 0,0374 1,0000 0,8247 

Softone 24 h*  0,9997 1,0000 1,0000 1,0000 0,2071 

 7 dias*  1,0000 0,0218 1,0000 < 0,0001 0,0406 

 14 dias*  0,6048 0,6519 0,9714 < 0,0001 < 0,0001 

 24hx7d# 0,4261 1,0000 1,0000 1,0000 < 0,0001 0,0122 

 24hx14d# 0,0279 1,0000 0,8005 1,0000 0,0395 < 0,0001 

T x S 24 h∆ 1,0000 0,1457 1,0000 1,0000 0,1377 1,0000 

 7 dias∆ 0,4767 0,0053 0,0004 0,9996 0,1627 1,0000 

 14 dias∆ < 0,0001 < 0,0001 1,0000 0,5268 < 0,0001 0,7959 

Valores de P estatisticamente significantes (< 0,05) destacados em vermelho negrito. 
* Valores de P das comparações entre os grupos modificados e o controle de cada material em cada 
tempo. 
# Valores de P das comparações entre os tempos de 7 e 14 dias e o inicial após 24 h para cada 
grupo de cada material. 
∆ Valores de P das comparações entre os materiais para cada grupo em cada tempo. 
 

 

 
 


	CAPA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	AGRADECIMENTO ESPECIAL
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	1 - INTRODUÇÃO
	2 - REVISÃO DE LITERATURA
	3 - PROPOSIÇÃO
	4 - MATERIAL E MÉTODOS
	5 - RESULTADOS
	6 - DISCUSSÃO
	7 - CONCLUSÕES
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICES

