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RESUMO 

BAGATIN-ROSSI, CR. Formação de biofilme e corrosão em aparelhos disjuntores de Haas, 
com e sem utilização de agente antimicrobiano: estudo in situ. Ribeirão Preto, 2007. 89p. 
Dissertação [Mestrado] - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo. 
 
O objetivo do presente estudo foi avaliar, em aparelhos disjuntores de Haas, a contaminação 

in situ por estreptococos do grupo mutans, sob a forma de colônias/biofilmes, nas diferentes 

superfícies (acrílico, fios, bandas e parafusos), com e sem o uso de bochechos com 

gluconato de clorexidina a 0,12%, por meio de Cultura Microbiana e Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV). Adicionalmente, a corrosão na área da união entre o fio, a solda de 

prata e a banda dos aparelhos foi avaliada por meio de Estereomicroscopia Ótica, MEV e 

análise em Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS). Foram selecionados 34 pacientes de 

7 a 12 anos de idade, que compareceram à clínica de Ortodontia Preventiva da FORP/USP, 

com necessidade de correção com aparelho disjuntor de Haas por problemas transversais da 

maxila (mordida cruzada posterior). Em seguida, utilizando uma tabela de números 

randômicos, os pacientes foram aleatoriamente divididos em dois grupos de 17 indivíduos 

cada (Grupos I e II). Durante todo o período de permanência dos aparelhos na cavidade 

bucal, no Grupo I (controle; n=17) os pacientes foram orientados a utilizar dentifrício 

fluoretado para escovação diária e não empregar bochechos com soluções antimicrobianas. 

Por outro lado, no Grupo II (experimental; n=17) os pacientes foram orientados a realizar, 

além da escovação diária com o uso de dentifrício fluoretado, 2 bochechos por semana com 

solução de gluconato de Clorexidina a 0,12% (Periogard®). Decorridos cerca de 4 meses da 

permanência na cavidade bucal, os aparelhos foram removidos. Sendo seccionadas, 

aleatoriamente, partes dos aparelhos constituídas de uma banda com fio soldado, para 

análise em estereomicroscopia ótica, MEV e EDS. Os resultados em estereomicroscopia 

foram submetidos à análise estatística por meio do teste de Fisher, com nível de significância 

de 5%. Em seguida, os aparelhos foram submetidos ao processamento microbiológico, em 

meio de cultura CaSa B, para contagem das colônias/biofilmes de estreptococos do grupo 

mutans.  O teste estatístico não-paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado para verificação 

de possíveis diferenças entre os grupos, com relação à formação de colônias/biofilmes sobre 

a superfície das diferentes áreas (parafuso, resina acrílica, bandas, fio vestibular e fio 

palatino), como também para verificar se havia diferença entre a formação de 

colônias/biofilmes sobre as superfícies livres (voltadas para a cavidade bucal) e as superfícies 

não-livres (em contato direto com a mucosa palatina e sulco gengival). O nível de 

significância adotado foi de 5%. Após cultura microbiana, partes dos aparelhos 
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ABSTRACT 

 

BAGATIN-ROSSI, CR. Biofilm formation and corrosion in Haas expanders, with and without 
use of an antimicrobial agent: in situ study. Ribeirão Preto, 2007. 89p. Dissertação 
[Mestrado] - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 
 

The purpose of this study was to evaluate, in situ, in Haas expanders, the 

contamination of different surfaces (acrylic resin, wires, bands and screws) by mutans group 

streptococci colonies/biofilms with and without prescription of 0.12% chlorhexidine gluconate 

mouthwashes, by means of microbial culture and scanning electron microscopy (SEM). 

Additionally, the corrosion in the area of union between the appliances’ wire, silver soldering 

and band was assessed by optical stereomicroscopy, SEM and energy dispersive 

spectroscopy (EDS). Thirty-four children aged 7 to 12 years were selected among the 

patients attending the Preventive Orthodontic Clinic at FORP/USP with need of corrective 

orthodontics with Haas expander due to transversal problems of the maxilla (posterior 

crossbite). Thereafter, using a table of random numbers, the patients were randomly 

assigned to two groups of 17 individuals each (Groups I and II). Throughout the time that 

the appliances remained in the oral cavity, the patients in Group I (control; n=17) were 

instructed to use a fluoridated dentifrice for daily toothbrushing and not to use antimicrobial 

mouthwash solutions. On the other hand, in Group II (experimental; n=17), in addition to 

daily toothbrushing with a fluoridated dentifrice, mouthwashes with an antimicrobial agent 

(0.12% chlorhexidine gluconate - Periogard®) were prescribed to the patients. After 

approximately 4 months of maintenance in the patients’ mouth, the appliances were 

retrieved. Thereafter, components of the appliances (consisting of a band with soldered 

wire) were sectioned at random for analysis under optical stereomicroscopy, SEM and EDS. 

The results of the optical stereomicroscopy were submitted to statistical analysis using 

Fisher’s test at 5% significance level. The appliances were sent to microbiology processing, 

in CaSa B culture medium, for counting of the number of mutans streptococci 

colonies/biofilms. Mann-Whitney non-parametric statistical test was applied to verify possible 

differences between the groups with respect to the formation of colonies/biofilms on the 

surface of different areas (screw, acrylic resin, bands, buccal wire and palatal wire), as well 

as to determine whether there were differences between the formation of colonies/biofilms 

on free surfaces (facing the oral cavity) and non-free surfaces (in direct contact with the 

palatal mucosa and gingival sulcus). The level of significance was set at 5%. After microbial 

culture, components of the appliances that were representative of each group were 
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submitted technical processing and SEM analysis. The obtained results showed that there 

was no statistically significant difference between Groups I and II (p=0.009) regarding the 

formation of colonies/biofilms on the non-free surfaces. However, when the free surfaces of 

Groups I and II were compared, statistically significant difference was observed between 

these groups in all analyzed areas (screw, acrylic resin and bands) (p<0.001). The results of 

the microbial culture were confirmed by the SEM analysis. The optical stereomicroscopic 

analysis showed the existence of color alteration suggestive of corrosion in the solder region 

in contact with the band and with the wire in both groups (p=1). The peaks of chemical 

elements observed in EDS were also similar in both groups. It may concluded that the use of 

0.12% chlorhexidine gluconate mouthwashes (Periogard®) showed efficacy in reducing the 

formation of colonies/biofilms on the free surfaces of Haas expanders, in situ, without 

increasing the corrosion levels.  

 

Key Words: Dental biofilm, Mutans Streptococci, Corrosion, Expanders, Chlorhexidine. 
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representativas de cada grupo foram submetidas ao processamento e análise em MEV. Os 

resultados obtidos evidenciaram que, com relação às colônias/biofilmes das superfícies não-

livres dos Grupos I e II, não houve diferença entre os grupos (p=0,009). No entanto, 

quando as superfícies livres dos Grupos I e II foram comparadas, evidenciou-se diferença 

significante entre os 2 grupos, em todas as áreas analisadas (parafuso, resina acrílica e 

bandas) (p<0,001). Os resultados da cultura microbiana foram confirmados em MEV. A 

análise em estereomicroscopia ótica evidenciou a presença de áreas de alteração de 

coloração sugestivas de corrosão na região de solda em contato com a banda e com o fio, 

em ambos os grupos (p=1). Os picos dos elementos químicos observados em EDS também 

foram semelhantes em ambos os grupos. Pôde-se concluir que o uso do gluconato de 

clorexidina a 0,12% (Periogard®), sob a forma de bochecho, apresentou eficácia na redução 

da formação de colônias/biofilmes nas superfícies livres dos aparelhos disjuntores de Haas, 

in situ, sem elevação nos níveis de corrosão.  

 

Palavras-chave: Biofilme dental, Estreptococos do grupo mutans, Corrosão, Disjuntores, 
Clorexidina. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente bucal oferece condições ideais para a colonização das partes 

anatômicas que o compõem por uma microbiota bastante complexa, que coexiste em 

homeostase com o hospedeiro (Fejerskov e Kidd, 2005). No entanto, quando ocorrem 

modificações no ambiente bucal, a microbiota também se altera, resultando em 

desequilíbrio, com possibilidade do desenvolvimento de doenças (Marsh, 2006).  

O tratamento ortodôntico, particularmente por meio do uso de aparelhos 

fixos, ocasiona alterações específicas no meio bucal (Anhoury et al., 2002), incluindo 

redução do pH, aumento no acúmulo de biofilme dental (Naranjo et al., 2006) e elevação 

dos níveis salivares de microrganismos (Rosenbloom e Tinanoff, 1991; Mattingly et al., 1983; 

Leung et al., 2006).  

Tendo em vista que os aparelhos ortodônticos são compostos por uma 

variedade de materiais sólidos e elásticos (Stinberg e Eyal, 2004), após sua instalação na 

cavidade bucal proteínas salivares específicas irão adsorver nas diferentes superfícies dos 

mesmos (Ahn et al., 2002; Stinberg e Eyal, 2004), condicionando-as e desempenhando um 

importante papel na adesão bacteriana (Ahn et al., 2002). Além disso, as superfícies 

irregulares dos brackets, bandas, fios e outros acessórios funcionam como áreas de retenção 

de biofilme bacteriano (Rosenbloon e Tinanoff, 1991; Ahn et al., 2006; Leung et al., 2006), 

dificultam a higienização (Olympio et al., 2003) e limitam a ocorrência da auto-limpeza 

mecânica efetuada pela saliva e pela movimentação da musculatura (Rosenbloon e Tinanoff, 

1991).  

Esses fatores favorecem a queda do pH do biofilme dentário na presença de 

carboidratos fermentáveis, acelerando o acúmulo e a maturação do biofilme cariogênico, 

composto fundamentalmente por estreptococos do grupo mutans, os quais são 

microrganismos acidúridos e acidogênicos (Mizrahi, 1982; Gorelick et al., 1982; Ogaard et 

al., 1988; Mitchell, 1992), considerados os agentes etiológicos primários da cárie dental 

(Loesche, 1986; Mc Neill e Hamilton, 2003; Berkowitz, 2003; Ahn et al., 2007). 

A produção de ácidos orgânicos ocasiona a desmineralização do esmalte, com 

a formação de manchas brancas opacas visíveis, que são a primeira evidência clínica da 

presença de lesões de cárie ao redor dos acessórios ortodônticos fixos (Anhoury et al., 2002; 

Chin et al., 2006; Sudjalim et al., 2007), quando programas preventivos individualizados não 

são implementados (Zachrisson, 1977). A despeito dos avanços nos materiais e técnicas 
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empregados na Ortodontia nos últimos anos, cerca de 50 a 70% dos pacientes exibem 

manchas brancas ativas clinicamente visíveis (Ogaard et al., 2001; Gorelick et al., 1982; 

Ärtun e Brobakken, 1986), durante o tratamento ortodôntico que dura, aproximadamente, 2 

anos (Basdra et al., 1996). 

A instalação de aparelhos ortodônticos gera, também, um ambiente favorável 

para o acúmulo de microrganismos e resíduos alimentares, o que pode exacerbar alterações 

periodontais pré-existentes (Anhoury et al., 2002; Rosa et al., 2005; Naranjo et al., 2006). 

Paralelamente, além da elevação dos níveis de microrganismos cariogênicos 

na saliva e no biofilme dental, vários autores têm se preocupado em avaliar a contaminação 

microbiana de componentes específicos dos aparelhos ortodônticos removíveis e fixos, assim 

como seu impacto sobre a microbiota da cavidade bucal. Empregando as técnicas de cultura 

microbiana, reação da polimerase em cadeia - PCR e Checkeboard DNA DNA Hybridization 

estes estudos incluem brackets (Anhoury et al., 2002; Steinberg e Eyal, 2004; Brêtas et al. 

2005; Ahn et al., 2005; Leung et al., 2006; Ahn et al., 2007), fios ortodônticos (Diedrich, 

1989; Turkkahraman et al., 2005), placas de resina (Auschill et al., 2005; Lessa et al., 2007; 

Peixoto, 2007), bandas (Huser et al., 1990; Anhoury et al., 2002; Fulford et al., 2003), 

molas, elásticos intra-bucais (Steinberg e Eyal, 2004; Brêtas et al., 2005; Magno et al., 2007) 

e micro-implantes para ancoragem esquelética (Chin et al., 2007), além de adesivos 

ortodônticos (Badawi et al., 2003; Ahn et al., 2006; Chin et al., 2006).  

No entanto, tendo em vista que os aparelhos ortodônticos podem ser 

considerados fatores de risco clínico à integridade do esmalte e dos tecidos periodontais 

também devido ao acúmulo de biofilme que ocorre sobre as suas superfícies (Lessa et al., 

2007; Peixoto, 2007; Magno et al., 2007), justifica-se a necessidade da realização de estudos 

focados no controle do biofilme in situ.  

Para a prevenção e controle da instalação desses processos, embora os 

métodos de higiene bucal nos pacientes portadores de aparelhos ortodônticos devam ser 

enfatizados (Naranjo et al., 2006), em crianças, jovens e idosos a destreza manual e o 

cuidado com a higiene bucal, na maior parte das vezes, são fatores que comprometem o 

controle mecânico do biofilme (Dills et al., 1988). Adicionalmente, segundo Diedrich (1989) a 

escovação é ineficaz na remoção de microrganismos das áreas retentivas dos aparelhos. Em 

função disso, vários autores preconizam o uso de agentes antimicrobianos, principalmente 

sob a forma de bochechos, como coadjuvantes no controle do biofilme dental (Fardal e 

Turnbull, 1986; Brightman et al., 1991; Beyth et al., 2003; Olympio et al.,2006). 
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No entanto, a formação de biofilme in situ, propondo métodos para o seu 

controle tem sido avaliada em um pequeno número de estudos, limitados a brackets (Brêtas 

et al., 2005), placas de resina acrílica (Auschill et al., 2005; Lessa et al., 2007; Peixoto, 

2007) e ligaduras (Magno et al., 2007). Nesses estudos, especial enfoque é dado à 

clorexidina, considerada o antimicrobiano “padrão ouro”, quando comparada aos demais 

agentes disponíveis no comércio especializado (Mosrefi, 2002). No entanto, não há estudos 

publicados avaliando a formação de biofilme bacteriano in situ na superfície de outras partes 

de aparelhos ortodônticos fixos. 

Os aparelhos disjuntores de Haas são confeccionados com fios de aço, 

bandas, pontos de solda, acrílico e parafuso expansor, que são possíveis locais para adesão 

e proliferação microbiana, permanecendo cimentados na cavidade bucal por vários meses, 

em íntima proximidade com os tecidos moles e mineralizados da cavidade bucal. Assim, 

resultados de estudos avaliando a contaminação microbiana e métodos para o controle do 

biofilme nessas regiões apresentam grande aplicabilidade clínica. 

Deve-se salientar, também, que o ambiente bucal é particularmente ideal 

para biodegradação de metais, devido às suas propriedades químicas, térmicas, 

microbiológicas e enzimáticas (Kedici, 1998). Segundo Bergman (1986), os metais utilizados 

em aparelhos ortodônticos, quando em contato com a saliva e alimentos (ácidos ou básicos), 

em diferentes temperaturas, podem sofrer corrosão eletroquímica no meio bucal. A corrosão 

de aparelhos ortodônticos pode apresentar implicações clínicas desfavoráveis, variando 

desde a perda de dimensão, que resulta na aplicação de forças menores sendo aplicadas aos 

dentes, até uma possível fratura do aparelho por corrosão sob tensão (Bergman, 1986). 

Além disso, no processo corrosivo, os íons metálicos liberados podem entrar em contato com 

células ou serem distribuídos pelo organismo. Os produtos tóxicos gerados pela corrosão do 

aparelho e sua absorção pelos tecidos é indesejável (Geis-Gerstorfer, 1994; Eliades et al., 

2004; Siargos et al., 2007).  

Em Odontologia, manifestações de corrosão podem exibir efeitos biológicos, 

funcionais e estéticos, sendo os efeitos biológicos os de maior significância (Geis-Gerstorfer, 

1994; Eliades et al., 2001; Hwang et al., 2001; Kao et al., 2007). Quando os íons metálicos 

liberados nesse processo não são biocompatíveis, o organismo pode ser agredido pela 

toxicidade dos mesmos ou pelo risco de sensibilização (Kim et al., 1999; Huang et al., 2005; 

Iijima et al., 2006).  

Vários estudos têm avaliado in vitro a corrosão em aparelhos ortodônticos, 

por meio da liberação de íons, incluindo basicamente níquel e cromo (Barret et al., 1993; 
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Ferreira, 2005; Iijima et al., 2006) ou in vivo, usando indiretamente saliva, soro ou biofilme 

(Kerosuo et al., 1997; Agaoglu et al., 2001; Fors e Persson, 2006).  

Tendo em vista que os aparelhos ortodônticos fixos podem atuar como nichos 

de retenção de microrganismos e estarem sujeitos ao processo corrosivo, estudos in situ 

avaliando a corrosão, assim como a contaminação bacteriana, propondo métodos eficazes 

para sua desinfecção do ponto de vista clínico, tornam-se necessários. 
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2  PROPOSIÇÃO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar, in situ, em aparelhos disjuntores de 

Haas: 

• A contaminação por estreptococos do grupo mutans, sob a forma de 

colônias/biofilmes, nas diferentes superfícies (acrílico, fios de aço, bandas e 

parafusos expansores), com e sem o uso de bochechos com gluconato de 

clorexidina a 0,12%, por meio de Cultura Microbiana e Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV); e 

• A corrosão na área da união entre o fio, a solda de prata e a banda dos 

aparelhos, por meio de Estereomicroscopia Ótica, MEV e análise em 

Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS).  
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3  MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – FORP/USP (Processo de no 2006.1.391.58.9), tendo sido 

aprovado (Anexo A). 

 

3.1 Seleção da amostra 

 

Foram selecionados 34 pacientes (14 do gênero masculino e 20 do gênero 

feminino) de 7 a 12 anos de idade (média de 9 anos e 7 meses), que compareceram à 

clínica de Ortodontia Preventiva da FORP/USP, sem distinção de raça que, após anamnese e 

exame clínico apresentaram boa saúde geral e necessidade de correção com aparelho 

disjuntor de Haas por problemas transversais da maxila (mordida cruzada posterior). Os 

pacientes que fizeram uso de antibióticos e/ou bochechos com soluções antimicrobianas no 

período de 3 meses previamente ao início do estudo foram excluídos. 

Os responsáveis pelos pacientes foram informados a respeito da pesquisa e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, confirmando a participação de 

seus filhos no estudo (Apêndice A). 

 

3.2 Colheita e Processamento de amostras de saliva 

 

A fim de determinar se os 34 pacientes apresentavam estreptococos do grupo 

mutans, foram colhidos aproximadamente 2,0mL de saliva em tubos de ensaio contendo 

pérolas de vidro. As amostras, após homogeneização em aparelho Mixtron-Toptronix (São 

Paulo - SP), foram submetidas à diluição decimal em série até 10-4, em solução salina 

tamponada fosfatada (PBS), pH 7,0. Alíquotas de 0,05mL da saliva pura e após diluição 

foram depositadas em placas de Petri contendo o meio de cultura SB
20

 modificado (Azevedo, 

1988; Torres et al., 1993), seletivo para estreptococos do grupo mutans, e semeadas com 

auxílio de bastão de vidro angulado. Após semeadura, as placas foram incubadas em 

microaerofilia, pela técnica da chama de vela, durante 72 horas, a 37°C. 

Decorrido esse período, foi realizada a contagem do número de unidades 

formadoras de colônias (ufc), por mL de saliva, com auxílio de microscópio estereoscópico 
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(Nikon – Japan). Colônias características do grupo mutans foram transferidas para tubos 

contendo o meio tioglicolato (Fluid thioglycollate medium w/o glucose or indicator - Difco), 

incubados a 37°C por 24 horas, para biotipagem. Foram efetuadas as seguintes provas 

bioquímicas, de acordo com Shklair e Keene (1974): fermentação do manitol, sorbitol, 

rafinose e melibiose, resistência à bacitracina, hidrólise da esculina e produção de peróxido 

de hidrogênio (Whittenbury, 1964), segundo modificações propostas por Ito et al. (1993), e 

hidrólise da arginina. 

De acordo com os resultados obtidos observou-se que os 34 pacientes 

(100%) apresentaram estreptococos do grupo mutans na saliva. 

Em seguida, utilizando uma tabela de números randômicos, os pacientes 

foram aleatoriamente divididos em dois grupos de 17 indivíduos cada (Grupos I e II). 

 

3.3 Confecção dos aparelhos ortodônticos (Figura 1) 

 

Os pacientes foram moldados com alginato Jeltrate (Dentsply) utilizando-se 

moldeira ortodôntica. Após a desinfecção da moldagem com spray de hipoclorito de sódio a 

1%, por 10 minutos, os moldes foram vazados com gesso pedra branco tipo α especial 

(Mossoró), obtendo-se os modelos de gesso. 

Foram confeccionados aparelhos do tipo Haas, com fios de aço inoxidável de 

0,9mm (Dentaurum), soldados (solda de prata - Dental Morelli - Sorocaba - SP - Brasil) a 

bandas metálicas (Dental Morelli - Sorocaba - SP - Brasil) nos dentes de ancoragem posterior 

(molares permanentes). Como elemento ativo foi utilizado um parafuso expansor nacional de 

11mm (Dental Morelli - Sorocaba - SP - Brasil) localizado na região da sutura palatina 

mediana. Com o parafuso, bandas e fios soldados e em posição, o modelo de gesso foi 

isolado com Cel-Lac (S.S. White Artigos Odontológicos) para a aplicação da resina acrílica 

autopolimerizável JET (Artigos Odontológicos Clássico Ltda.), seguindo a proporção 

monômero/polímero recomendada pelo fabricante. O modelo foi, então, colocado em panela 

sob pressão (VH Soft Line - Polimerizador para acrílico) durante 5 minutos, para evitar a 

formação de bolhas. 

Após a polimerização do acrílico, realizou-se o recorte e acabamento do 

aparelho, utilizando fresa de tungstênio em motor com peça de mão para baixa rotação. 

Para acabamento e regularização da superfície, foram utilizadas lixas para madeira no 180 e 

lixas d’água no 400 e 600, montadas em mandris e motor de baixa rotação com peça de 

mão. O polimento do aparelho foi realizado inicialmente com escova de pêlos em forma de 
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roda, montada em torno para polimento, utilizando-se baixa velocidade e pasta de pedra-

pomes e água, seguida de roda de pano. O acabamento final foi realizado em polidora 

química (PQ 9000 - Termotron). A fixação das bandas do aparelho na cavidade bucal foi 

realizada com cimento fosfato de zinco (Cimento LS - Vigodent S/A Indústria e Comércio – 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil) e, em seguida, foi efetuada a fixação do fio ortodôntico nos 

dentes de ancoragem anterior (caninos ou molares decíduos) com resina fotopolimerizável 

(TPH - 3M). 

A disjunção foi efetuada de acordo com a recomendação de Zimring e 

Isaacson (1969) e Thomazinho et al. (2005), ou seja, 2 voltas por dia nos primeiros 4 a 5 

dias e 1 volta por dia no restante do tratamento. Conseguida a correção, que durou em 

média 20 dias, o aparelho foi mantido por mais 3 meses na cavidade bucal, como período de 

contenção do caso. 

Durante todo o período de permanência dos aparelhos na cavidade bucal, no 

Grupo I (controle; n=17) os pacientes foram orientados a utilizar dentifrício fluoretado para 

escovação diária e não empregar bochechos com soluções antimicrobianas.  

Por outro lado, no Grupo II (experimental; n=17) os pacientes foram 

orientados a realizar, além da escovação diária com o uso de dentifrício fluoretado, 

bochechos com solução antimicrobiana. Com essa finalidade, cada paciente desse grupo 

recebeu a solução de gluconato de Clorexidina a 0,12% (Periogard® - Colgate Palmolive – 

Kolynos do Brasil Ltda.), previamente acondicionada em frasco de plástico individual 

(120mL), e copos para a realização de bochechos com 10mL da solução, durante um minuto, 

duas vezes por semana (terças e sextas-feiras). Às terças-feiras o paciente comparecia à 

Faculdade, sendo o bochecho realizado sob supervisão do pesquisador, enquanto que às 

sextas-feiras o paciente realizava o bochecho em seu domicílio, sob a supervisão de um 

responsável (geralmente a mãe). 

De acordo com o fabricante, o Periogard® apresenta a seguinte composição: 

gluconato de clorexidina a 0,12%, água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição 

aromática sabor menta, sacarinato de sódio e corante FD & Blue no 1. 

Decorrido o período de correção e contenção, os parelhos foram removidos da 

cavidade bucal com brocas de baixa rotação multi-laminadas esterilizadas (Bush), para 

desgaste da resina aderida aos dentes de ancoragem, e com alicate saca-banda número 345 

(Starlet - São Paulo - SP - Brasil) esterilizado, para remoção das bandas metálicas.  

Após a remoção dos aparelhos da cavidade bucal dos pacientes dos Grupos I 

e II foram seccionadas, aleatoriamente, partes dos aparelhos incluindo a região de 

fio/banda/solda, de apenas um dos lados (direito ou esquerdo). O corte foi realizado com 
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alicate esterilizado (Orthopli 021 - Dentaurum - Alemanha), em zona asséptica obtida com o 

uso de duas lamparinas acesas, estando os aparelhos seguros com auxílio de uma pinça 

clínica para algodão número 317 (Duflex - Santo André - SP - Brasil) esterilizada. As partes 

do aparelho constituídas de banda com fio soldado foram acondicionadas em dessecador 

completo de 300mm (Vidrolabor) contendo sílica gel como indicador de umidade, para 

posterior análise do processo corrosivo.  

 

3.4 Transporte dos aparelhos 

 

Após esse procedimento, os aparelhos foram individualmente acondicionados 

em coletores universais esterilizados de 100mL (Pleion Indústria e Comércio de Plásticos 

Ltda.) e transportados ao laboratório de Microbiologia do Departamento de Análises Clínicas, 

Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, para processamento microbiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – CONFECÇÃO DOS APARELHOS DISJUNTORES DE HAAS 

A - Fio em contato com a banda fixado com gesso pedra. 

B - Aplicação da pasta para solda de prata. 

C - Soldagem do fio à banda. 

D - Posicionamento do parafuso expansor de 11mm. 

 E- Aplicação do Cel-Lac no modelo de gesso. 

F - Manipulação da resina acrílica autopolimerizável. 

G - Colocação da resina acrílica sob o parafuso.  

H - Colocação da resina acrílica no modelo. 

I - Aparelho colocado em panela sob pressão. 

J - Recorte do aparelho utilizando fresa de tungstênio. 

K - Polimento químico. 

L - Aspecto final do aparelho. 
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3.5 Avaliação da Formação de Biofilme in situ – Cultura Microbiana 

 

Preparo do meio de cultura CaSa B (Caldo Sacarose Bacitracina) 

O meio de cultura CaSa B, seletivo enriquecedor para estreptococos do grupo 

mutans, foi preparado como descrito por Jensen e Bratthall (1989), sem azul de tripan, como 

sugerido por Cesco et al., em 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da utilização de uma balança elétrica (Marte), os componentes 

foram colocados em balão de Erlenmeyer, onde foram adicionados 1000,0mL de água 

destilada. Após homogeneização, o meio foi esterilizado em autoclave a 120ºC, por 20 

minutos. Decorrido este período, a autoclave foi aberta cuidadosamente para resfriamento 

rápido, evitando a caramelização do açúcar. O meio preparado foi, então, armazenado à 

temperatura ambiente. No momento do uso, adicionou-se 1% da solução de bacitracina 

(0,0033g de Bacitracina/Sigma e 10,0mL de água destilada esterilizada) ao meio sendo, a 

seguir, realizada a homogeneização do mesmo. O meio de cultura CaSa B preparado foi 

então colocado em coletores universais esterilizados de 100mL (Pleion Indústria e Comércio 

de Plásticos Ltda.) de forma que, quando da colocação do aparelho ortodôntico nesse 

coletor, o mesmo ficasse completamente imerso no meio de cultura. O meio foi conservado 

em refrigerador, à temperatura de 4oC, sendo utilizado no prazo máximo de 7 dias, uma vez 

que a bacitracina perde a sua atividade antimicrobiana após esse período.  

O meio de cultura seletivo enriquecedor CaSa B foi empregado para avaliar a 

formação de biofilme por estreptococos do grupo mutans, nas diferentes superfícies dos 

disjuntores de Haas. 

 

 

Meio de cultura CaSA B - Composição: 
 

Casitone (Difco)  15,0g 
Extrato de Levedura (Difco)    5,0g 
L – cisteína (Merck)    0,2g 
Sulfito de sódio (Merck)    0,1g 
Acetato de sódio (Reagen)   20,0g 
Sacarose (Açúcar Cristal)  200,0g 
Água destilada q.s.p.  1000,0mL 
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Preparo do meio de cultura SB20 (Ágar Sacarose Bacitracina) modificado 

Este meio de cultura seletivo, preparado como preconizado por Azevedo 

(1988) e Torres et al. (1993), foi empregado para confirmar se os microrganismos que se 

desenvolveram sobre as superfícies dos aparelhos, sob a forma de colônias/biofilmes, 

realmente eram pertencentes ao grupo mutans.  

 

Meio de Cultura SB20 modificado - Composição: 

Casitone   (Difco)      15,0g 

Extrato de Levedura  (Difco)       5,0g 

L – cisteína  (Merck)      0,2g 

Sulfito de sódio  (Merck)      0,1g 

Acetato de sódio  (Reagen)     20,0g 

Sacarose   (Açúcar Cristal)   200,0g 

Ágar – Ágar   (Difco)                 15,0g 

Água destilada q.s.p.                        1000,0mL 

 

Por meio da utilização de uma balança elétrica (Marte), com exceção do ágar 

e da sacarose, os componentes foram pesados e colocados em um cálice com 1000,0mL de 

água destilada, sendo dissolvidos com auxílio de bastão de vidro. Ao ágar e à sacarose, 

pesados e colocados em balão de Erlenmeyer, foi adicionada a solução obtida, lavando-se as 

paredes do balão. A seguir, os balões foram tamponados com algodão, identificados e 

esterilizados a 120ºC por 20 minutos. Após o resfriamento até cerca de 50ºC, 1,0% da 

solução de bacitracina (Sigma) foi adicionada e homogeneizada (0,0033g a 10,0mL de 

água). O meio assim obtido foi vertido assepticamente em placas de Petri de 20 X 100mm 

esterilizadas, em volumes de 20,0mL. Após a solidificação as placas foram mantidas em 

refrigerador a 4oC, sendo utilizadas no período máximo de 7 dias.  

 

 
Semeadura e Incubação 

Após serem imersos nos coletores universais contendo o meio de cultura CaSa 

B, os aparelhos foram incubados por 3 a 4 dias, a 37ºC. Decorrido o tempo de incubação, 

foram submetidos à agitação manual no próprio meio de cultura e retirados, 

cuidadosamente, dos coletores. 
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Contagem das Colônias/Biofilmes de Estreptococos do Grupo Mutans 

A seguir, os aparelhos foram analisados quanto à presença ou não de 

desenvolvimento de biofilme, com o auxílio de microscópio estereoscópico (Nikon – Japão), 

sob luz refletida, sendo efetuada a contagem das colônias/biofilmes de estreptococos do 

grupo mutans.  

A contagem foi realizada nas superfícies livres (voltadas para a cavidade 

bucal), onde o agente antimicrobiano facilmente teria acesso, e nas superfícies não-livres 

(em contato direto com a mucosa palatina e sulco gengival), onde o acesso do agente 

antimicrobiano, supostamente, seria fisicamente dificultado. Assim, para análise os aparelhos 

foram divididos nas seguintes áreas: 

- Acrílico: superfície livre (voltada para a cavidade bucal) e não-livre (voltada 

para o palato);  

- Banda: superfície livre (porção extra-sulcular) e não-livre (porção intra-

sulcular); e 

- Parafuso: superfície livre (voltada para a cavidade bucal) e não-livre (voltada 

para o palato). 

Nos fios ortodônticos (fio vestibular e fio palatino), que apresentam secção 

transversal circular, a contagem foi efetuada em toda a superfície metálica.  

Como sugerido por Nelson-Filho et al. (2006) e por Lessa et al. (2007), o 

número de colônias/biofilmes foi expresso tendo como base os seguintes parâmetros: 

• 0: ausência de colônias/biofilmes; 

• 1 a 100: quando foi possível efetuar a contagem exata do número de 

colônias/biofilmes presentes; 

• +100: quando as colônias não se confluíram, possibilitando a contagem de 

valores superiores a 100 colônias/biofilmes; e 

• Incontável: quando o desenvolvimento bacteriano foi tão intenso, inclusive 

com colônias confluentes, impossibilitando a contagem exata do número de 

colônias/biofimes de estreptococos do grupo mutans. 

Esses dados foram anotados em fichas especialmente desenvolvidas para 

esse estudo (Apêndice B). 

A figura 2 apresenta o fluxograma da metodologia empregada no estudo por 

meio da cultura microbiana. 
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Figura 2 – Fluxograma do estudo clínico randomizado. 
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Confirmação da Identidade Microbiana 

A confirmação de que os microrganismos presentes nas diferentes áreas dos 

aparelhos, contados sob a forma de colônias/biofilmes, realmente eram pertencentes ao 

grupo mutans, foi realizada transferindo-se algumas colônias/biofilmes com aspecto 

macroscópico característico do grupo mutans para tubos contendo pérolas de vidro e 2,0mL 

de Tampão Fosfato Sorensen (PBS), preparado segundo Sober e Harte (1968). Após 

agitação em aparelho Mixtron-Toptronix (São Paulo - SP), em velocidade 4, por 2 minutos, 

foi efetuada a semeadura de alíquotas da suspensão resultante no meio de cultura SB20 

modificado, seletivo para estreptococos do grupo mutans. Decorridas 72 horas de incubação 

em microaerofilia, a 37ºC, foi verificado o desenvolvimento de unidades formadoras de 

colônia, efetuando-se a identificação bioquímica de acordo com Shklair e Keene (1974) e 

Whittenbury (1964), com modificações propostas por Ito et al. (1993). 

 

Análise Estatística 

  Para a análise estatística, os resultados obtidos pós-cultura microbiana da 

variável colônias/biofilmes foram confrontados por meio do programa estatístico SAS 

(Statistical Analyses System).  

Para a realização da análise estatística com relação à presença ou ausência de 

colônias/biofilmes, as contagens foram convertidas em escores tendo como base os 

seguintes parâmetros: 

- Escore 0: aparelhos com ausência de formação de colônias/biofilmes; 

- Escore 1: de 1 a 100 colônias/biofilmes; 

- Escore 2:  mais de 100 colônias/biofilmes, em quantidades contáveis. 

- Escore 3:  nível incontável de colônias/biofimes. 

O teste estatístico não-paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado para 

verificação de possíveis diferenças entre os grupos, com relação à formação do biofilme 

microbiano sobre as superfícies das diferentes áreas (parafuso, resina acrílica, bandas, fio 

vestibular e fio palatino), como também para verificar se havia diferença entre a formação 

de colônias/biofilmes sobre as superfícies livres (voltadas para cavidade bucal) e as 

superfícies não-livres (em contato direto com mucosa palatina e sulco gengival). O nível de 

significância adotado foi de 5%. 
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3.6 Avaliação da Formação de Biofilme in situ – Microscopia Eletrônica de 

Varredura 

 

Após a realização do processamento microbiológico e contagem das 

colônias/biofilmes, 6 aparelhos representativos do desenvolvimento microbiano observado 

em cada Grupo (I e II), totalizando 12 aparelhos, foram seccionados com alicate obtendo-se 

partes isoladas de resina acrílica, bandas, parafusos e fios. Essas partes dos aparelhos foram 

colocadas em frascos contendo solução de glutaraldeído a 3% e cacodilato de sódio 0,1M. 

Em seguida, os frascos foram transportados ao Laboratório de Microscopia da Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal (Universidade Estadual Paulista), para 

processamento e análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

Decorridas 48 horas de permanência no glutaraldeído, as peças foram lavadas 

com água destilada e colocadas em frascos contendo álcool em diferentes concentrações 

(30, 50, 70, 80, 90 e 100%), seqüencialmente, por um período de 10 minutos em cada 

frasco. 

As peças foram então submetidas à secagem com CO2, no ponto crítico, em 

aparelho EMS 850, e montadas em “stubs” metálicos, com fita adesiva e cola de prata 

condutora. A seguir, foram submetidas ao processo de metalização em ouro sob vácuo, em 

aparelho Denton Vacuum Desk II, durante 125 segundos. A análise foi efetuada em 

microscópio eletrônico (EVO 50® - Carl Zeiss SMT) a 20.00kV. Para evidenciar a presença ou 

ausência de formação de biofilme em MEV, foram efetuadas eletromicrografias das peças, 

com aumentos variando de 15 a 25000 vezes. 

A figura 3 representa o fluxograma da metodologia empregada para o estudo 

em MEV. 
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Figura 3 - Fluxograma da metodologia empregada no processamento para microscopia eletrônica 

de varredura. 
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3.7 Avaliação da presença de Corrosão in situ – Estereomicroscopia Ótica, 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria de Energia 

Dispersiva (EDS) 

 

A análise da presença de corrosão in situ foi efetuada nas partes previamente 

seccionadas dos aparelhos, na área da união entre o fio, a solda de prata e a banda. Como 

já salientado, este segmento foi armazenado em um dessecador completo de 300mm 

(Vidrolabor) contendo sílica gel, impedindo o contato com a umidade, até o momento da 

análise.  

Todas as partes destinadas à avaliação do processo corrosivo foram 

observadas em estereomicroscópio (Laica L2) acoplado a uma máquina fotográfica digital 

(Sony Cyber Shot 3.3 megapixels DSC-575) com aumento de 40x, para obtenção de 

fotografias das regiões de contato entre solda-banda, solda-fio e fio/solda/banda, de todos 

os espécimes, de ambos os grupos, como sugerido por Wichelhaus et al. (2004) e Ferreira 

(2005).  

As fotografias obtidas foram analisadas com relação à presença de áreas com 

alteração de coloração, com formação de uma superfície oxidada semelhante à ferrugem, 

sugerindo a presença de corrosão. Esta avaliação qualitativa, empregada em vários estudos 

(Kim et al., 1999; Eliades et al., 2000; O´Hoy et al., 2003; Wichelhaus et al., 2004; Ferreira, 

2005), nos permitiu delimitar as áreas a serem observadas em  Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e em Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS). 

A presença (+) ou ausência (-) de alteração de coloração sugestiva de 

corrosão in situ pela Estereomicroscopia Ótica, em ambos os grupos, foram comparadas 

empregando o Programa SAS (Statistical Analyses System), por meio do teste de Fisher, com 

nível de significância de 5%.  

Em seguida, os espécimes foram transportados ao laboratório de Microscopia 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Departamento de Química 

(Universidade de São Paulo), para processamento e avaliação em MEV e EDS. A análise foi 

efetuada em aparelho EVO 50® (Carl Zeiss SMT) a 20.00kV, acoplado ao dispositivo IXRF – 

Systems, que permitiu analisar a área determinada com aumentos variando de 60 a 194 

vezes em detectores QBSD, com uma profundidade de penetração do feixe de elétrons pré-

estabelecida.  

Essa análise foi efetuada para identificar os picos dos seguintes elementos 

químicos: Níquel (Ni), Ferro (Fe), Cromo (Cr), Oxigênio (O), Carbono (C) e Fósforo (P), na 
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região delimitada nos aparelhos de ambos os grupos (I e II). Empregando o programa 

EDX/2004, foram obtidos gráficos dos picos da presença dos referidos elementos químicos. 

A metodologia empregada para o estudo em Estereomicroscopia Ótica, MEV e 

EDS encontra-se ilustrada na figura 4. 
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Figura 4 - Fluxograma da metodologia empregada para o estudo em Estereomicrospia ótica, MEV e EDS. 
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4   RESULTADOS 

 

4.1 Da avaliação da formação de biofilme in situ – Cultura Microbiana 

 

Os 34 pacientes (100%) participaram do estudo até a sua conclusão. O 

número de colônias/biofilmes de estreptococos do grupo mutans, em escores, observados na 

superfície dos fios ortodônticos e nas superfícies livres (voltadas para a cavidade bucal) e 

não-livres (em contato direto com a mucosa palatina e sulco gengival) do parafuso, acrílico e 

bandas dos Grupos I (controle) e II (uso de Periogard®) estão apresentados nas tabelas 1, 

2, 3 e 4. 

No Grupo I, colônias/biofilmes de estreptococos do grupo mutans estavam 

presentes em todos (100%) os aparelhos ortodônticos (Figuras 5A-G e 6A-H), com escore 

predominantemente 3. Em ambas as superfícies livres e não-livres da resina acrílica e da 

banda observou-se intensa contaminação microbiana (escore 3) em 100% dos casos. Nas 

superfícies livres do parafuso observou-se escore 3 em 15 espécimes (88,2% dos casos), 

enquanto que nas superfícies não-livres observou-se escore 3 em 14 espécimes (82,4% dos 

casos). Nos fios palatino e vestibular observou-se escore 3 em 100% dos casos (Tabelas 1 e 

2). 

Nos espécimes do Grupo II, onde o Periogard® foi utilizado (Figura 7A-G), o 

nível de contaminação microbiana observado nas superfícies livres (onde o agente 

antimicrobiano teve acesso) foi muito menor que no Grupo I (controle) (Tabelas 3 e 4).  
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Tabela 1 – Formação de biofilme in situ por estreptococos do grupo mutans, em escores, 
nas áreas do parafuso, do acrílico e da banda dos aparelhos disjuntores de 
Haas do Grupo I (controle). 

Espécime Superfície Parafuso Resina Banda 

Não-livre 3 3 3 
1 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
2 

Livre 3 3 3 

Não-livre 0 3 3 
3 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
4 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
5 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
6 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
7 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
8 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
9 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
10 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
11 

Livre 3 3 3 

Não-livre 0 3 3 
12 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
13 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
14 

Livre 1 3 3 

Não-livre 3 3 3 
15 

Livre 1 3 3 

Não-livre 0 3 3 
16 

Livre 3 3 3 

Não-livre 3 3 3 
17 

Livre 3 3 3 

Escores: 0 = ausência de biofilme; 1 = 1 a 100 colônias/biofilmes; 2 = + 100 colônias/biofilmes;    
3 = incontável 
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Tabela 2 - Formação de biofilme in situ por estreptococos do grupo 
mutans, em escores, nos fios (vestibular e palatino) dos 
aparelhos disjuntores de Haas do Grupo I (controle). 

Espécime Fio vestibular Fio palatino 

1 3 3 

2 3 3 

3 3 3 

4 3 3 

5 3 3 

6 3 3 

7 3 3 

8 3 3 

9 3 3 

10 3 3 

11 3 3 

12 3 3 

13 3 3 

14 3 3 

15 3 3 

16 3 3 

17 3 3 

Escores: 0 = ausência de biofilme; 1 = 1 a 100 colônias/biofilmes;      
2 = + 100 colônias/biofilmes; 3 = incontável 
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Tabela 3 - Formação de biofilme in situ por estreptococos do grupo mutans (escores) 
nas áreas do parafuso, do acrílico e da banda dos aparelhos disjuntores de 
Haas do Grupo II (uso de Periogard®). 

Espécime Superfície Parafuso Resina Banda 

Não-livre 0 3 3 
1 

Livre 3 1 1 

Não-livre 3 3 3 
2 

Livre 3 0 0 

Não-livre 3 3 3 
3 

Livre 3 1 1 

Não-livre 3 3 3 
4 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
5 

Livre 3 0 0 

Não-livre 0 3 3 
6 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
7 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
8 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
9 

Livre 0 0 0 

Não-livre 0 3 3 
10 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
11 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
12 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
13 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
14 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
15 

Livre 1 0 0 

Não-livre 3 3 3 
16 

Livre 0 0 0 

Não-livre 3 3 3 
17 

Livre 1 0 0 

Escores: 0 = ausência de biofilme; 1 = 1 a 100 colônias/biofilmes; 2 = + 100 colônias/biofilmes;      
3 = incontável 
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Tabela 4 - Formação de biofilme in situ por estreptococos do grupo 
mutans (escores) nos fios (vestibular e palatino) dos 
aparelhos disjuntores de Haas do Grupo II (uso de 
Periogard®). 

Espécime Fio vestibular Fio palatino 

1 3 1 

2 0 0 

3 1 1 

4 1 1 

5 3 3 

6 0 0 

7 0 0 

8 3 3 

9 1 3 

10 0 1 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 1 0 

15 0 0 

16 3 1 

17 3 3 

Escores: 0 = ausência de biofilme; 1 = 1 a 100 colônias/biofilmes;  
2 = + 100 colônias/biofilmes; 3 = incontável 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5 – CULTURA MICROBIANA – GRUPO I (CONTROLE) 

A e B - Intenso desenvolvimento de colônias/biofilmes de estreptococos do grupo 

mutans sobre as superfícies não-livres (A) e livres (B) do aparelho 

disjuntor de Haas. 

C e D -  Vista aproximada das colônias/biofilmes sobre a superfície não-livre (C) e 

livre (D) do parafuso. 

E e F - Vista aproximada das colônias/biofilmes sobre a superfície livre (E) e não-

livre (F) da banda ortodôntica. 

G - Colônias/biofilmes de estreptococos do grupo mutans sobre a superfície do 

acrílico, banda, fio vestibular e fio palatino. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – CULTURA MICROBIANA – GRUPO I (CONTROLE) 

A a H - Presença de grande número de colônias/biofilmes de estreptococos do 

grupo mutans sobre as superfícies do acrílico (A, B, D, E e F), parafuso 

expansor (A e F), banda ortodôntica (C, G e H), fio palatino (A, B, e F) e 

fio vestibular (A e C).  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – CULTURA MICROBIANA – GRUPO II (GLUCONATO DE 

CLOREXIDINA 0,12%) 

A - Intenso desenvolvimento de colônias/biofilmes de estreptococos do grupo 

mutans sobre a superfície não-livre do aparelho disjuntor de Haas. 

B - Presença de número reduzido de colônias/biofilmes de estreptococos do grupo 

mutans sobre a superfície livre do aparelho disjuntor de Haas. 

C - Vista aproximada do grande número de colônias/biofilmes sobre a superfície 

não-livre da banda ortodôntica. 

D - Vista aproximada da ausência de colônias/biofilmes sobre a superfície livre da 

banda ortodôntica. 

 E-  Pequeno número de colônias/biofilmes sobre a superfície dos fios vestibular e 

palatino. 

F - Vista aproximada do intenso desenvolvimento de colônias/biofilmes sobre a 

superfície não-livre do parafuso. 

G - Vista aproximada da ausência de colônias/biofilmes de estreptococos do grupo 

mutans sobre a superfície livre do parafuso. 
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As tabelas 5 e 6 e as figuras 8, 9 e 10 apresentam o resultado da comparação 

entre os dois grupos, para os fios (vestibular e palatino) e para as superfícies livres e não-

livres das áreas do parafuso, acrílico e banda, em relação aos escores da formação ou não 

de colônias/biofilmes de estreptococos do grupo mutans.  

Com relação às superfícies livres dos Grupos I e II, a comparação evidenciou 

diferença estatisticamente significante entre os 2 grupos, em todas as áreas analisadas 

(parafuso, acrílico e bandas) (p<0,001). 

No entanto, quando as superfícies não-livres dos grupos I e II foram 

comparadas, não houve diferença entre os grupos (p=0,009).  

Os resultados obtidos evidenciaram a eficácia da clorexidina no controle do 

biofilme, in situ, nas superfícies livres, ou seja, porção extra-sulcular da banda (p<0,001) e 

áreas da resina acrílica (p<0,001) e do parafuso (p<0,001) voltadas para a cavidade bucal. 

Além disso, a clorexidina reduziu a contaminação dos fios vestibular e palatino (p<0,001). 

No entanto, observamos que nos espécimes do Grupo II a clorexidina não foi eficaz na área 

intra-sulcular da banda (p=0,999) e nas áreas da resina acrílica (p=0,999) e do parafuso 

(p=0,999) voltadas para o palato.  

Pôde-se verificar que o Periogard® (Grupo II), de maneira geral, reduziu a 

formação de colônias/biofilmes nas superfícies livres dos aparelhos ortodônticos, tendo em 

vista que os escores desse grupo foram estatisticamente diferentes (p<0,001) do Grupo I 

(controle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Comparação entre o Grupo I (Controle, n=17) e Grupo II (uso de Periogard® n=17), na região 
de fios (vestibular e palatino). 

 Grupo I  Grupo II  
 Med Q1- Q3 Min - Max  Med Q1-Q3 Min - Max p = 

Fio Palatino 3 3 – 3 3 – 3  0 0 – 1 0 – 3 < 0.0001 
         

Fio Vestibular 3 3 – 3 1 – 3  1 0 – 3 0 – 3 <0.0001 
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Figura 8 - Comparação entre os escores de formação do biofilme no Grupo I (Controle, 
n=17) e Grupo II (uso de Periogard® n=17), na região de fios ortodônticos 
(vestibular e palatino). As letras (a;b) iguais e diferentes representam 
resultados estatísticos semelhantes e diferentes, respectivamente, entre os 
grupos I e II.  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6 - Comparação entre o Grupo I (Controle, n=17) e Grupo II (uso de Periogard®n=17), nas áreas do 
parafuso, da resina acrílica e da banda. 

 Grupo I  Grupo II  
 Med Q1- Q3 Min - Max  Med Q1-Q3 Min - Max p = 

Banda (superfície 
livre) 3 3 –3 3 – 3  3 3 –3 3 – 3 0.9999 

Banda (superfície 
não-livre) 3 3 –3 3 – 3  0 0 – 0 0 – 1 <0.0001 

         
Acrílico (superfície 
livre) 3 3 –3 3 – 3  3 3 –3 3 – 3 0.9999 

Acrílico (superfície 
não-livre) 3 3 –3 3 – 3  0 0 – 0 0 – 1 <0.0001 

         
Parafuso (superfície 
livre) 3 3 – 3 0 – 3  3 3 – 3 0 – 3 0.9999 

Parafuso (superfície 
não-livre) 3 1 – 3 1 – 3  0 0 – 1 0 – 3 < 0.0001 
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Figura 9 - Comparação entre os escores de formação do biofilme nas superfícies livres do Grupo I 
(Controle, n=17) e Grupo II (uso de Periogard® n=17), das áreas do parafuso, do acrílico e 
da banda. As letras (a;b) iguais e diferentes representam resultados estatísticos 
semelhantes e diferentes, respectivamente, entre os grupos I e II.  

 
 
 
 

Figura 10 - Comparação entre os escores de formação do biofilme nas superfícies não livres do Grupo I 
(Controle, n=17) e Grupo II (uso de Periogard® n=17), das áreas do parafuso, do acrílico e 
da banda. As letras iguais (a) representam resultados estatísticos semelhantes entre os 
grupos I e II.  

 

 

Confirmação da Identidade Microbiana 
A semeadura de colônias com morfologia macro e microscópica característica, 

no meio de cultura SB20 modificado, confirmou que as colônias que se desenvolveram nas 

superfícies dos aparelhos ortodônticos disjuntores de Haas eram realmente pertencentes ao 

grupo mutans. 
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4.2 Da avaliação da formação de biofilme in situ – Microscopia Eletrônica de 

Varredura 

 

Após cultura microbiana, a análise em microscópio eletrônico de varredura 

das diferentes áreas (acrílico, bandas, parafusos e fios) de 6 aparelhos ortodônticos 

representativos de cada grupo (controle e Periogard®), evidenciou que: 

- Quando a cultura microbiana foi positiva, com evidenciação de colônias/biofilmes ao 

microscópio estereoscópico, observou-se também a formação de biofilme bacteriano 

na superfície do aparelho, em MEV (Figuras 11 B-C, 11 E-H, 12 B-C, 12 E-F, 13B e 13 

E-G). 

- Nos casos onde não houve formação de colônias/biofilmes ao microscópio 

estereoscópico, observou-se na MEV ausência de colônias/biofilmes (Figuras 11D, 

12G e 13H) ou apenas a presença de microrganismos esparsos (Figuras 12D, 13C e 

13I). Esse fato ocorreu apenas nos espécimes do Grupo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA APÓS CULTURA 

MICROBIANA - BANDAS ORTODÔNTICAS – GRUPOS I e II. 

A -  Banda ortodôntica metalizada em ouro sob vácuo. 

B, C, E, F, G e H - Eletromicrografias evidenciando a intensa formação de 

colônias/biofilmes, em espécimes do Grupo I. Aumentos de 60 

a 25000x. 

D - Eletromicrografia evidenciando ausência da formação de 

colônias/biofilmes, em espécime do Grupo II. Aumento de 60x. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 - MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA APÓS CULTURA 

MICROBIANA - FIOS ORTODÔNTICOS – GRUPOS I e II. 

A -  Fio ortodôntico metalizado em ouro sob vácuo. 

B, C, E e F - Eletromicrografias evidenciando a intensa formação de 

colônias/biofilmes, em espécimes do Grupo I. Aumentos de 15 a 

20000x. 

D e G -  Eletromicrografia evidenciando a formação esparsa (D) ou ausência (G) 

de colônias/biofilmes, em espécimes do Grupo II. Aumento de 200x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA APÓS CULTURA 

MICROBIANA - RESINA ACRÍLICA E PARAFUSO EXPANSOR - 

GRUPOS I e II. 

A - Acrílico metalizado em ouro sob vácuo. 

B - Eletromicrografia evidenciando a intensa formação de colônias/biofilmes, 

em espécime do Grupo I. Aumento de 10000x. 

C - Eletromicrografia evidenciando formação esparsa de colônias/biofilmes, 

em espécime do Grupo II. Aumento de 5000x. 

D - Parafuso expansor metalizado em ouro sob vácuo. 

 E, F e G -  Eletromicrografias evidenciando a intensa formação de colônias/biofilmes, 

em espécimes do Grupo I. Aumentos de 55 a 25000x. 

H, I - Eletromicrografias evidenciando ausência (H) ou formação esparsa (I) de 

colônias/biofilmes, em espécimes do Grupo II. Aumento de 60 e 3000x. 
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4.3 Da avaliação da presença de corrosão in situ – Estereomicroscopia Ótica, 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria de Energia 

Dispersiva (EDS) 

 

A análise das fotografias obtidas em estereomicroscopia ótica evidenciou a 

presença de áreas de alteração de coloração sugestivas de corrosão na região de solda em 

contato com a banda e com o fio, em regiões onde havia falhas na justaposição dos 

materiais em contato, em todos os espécimes de ambos os grupos (I e II) (Figuras 14 A-B), 

sem diferença estatística entre eles (p=1).  

As regiões que sugeriram presença de corrosão foram submetidas à avaliação 

em MEV (Figuras 14 C-D) com análise em EDS (Figuras 14 E-F), a fim de identificar os picos 

dos elementos químicos níquel (Ni), ferro (Fe), cromo (Cr) e oxigênio (O), presentes nas 

áreas selecionadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - ESTEREOMICROSCOPIA, MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA E ESPECTROMETRIA DE ENERGIA 

DISPERSIVA (EDS). 

A - Estereomicroscopia evidenciando alteração de coloração na união 

banda/solda/fio. Aumento de 20x. 

B - Vista aproximada da alteração de coloração sugestiva de corrosão na 

união banda/solda. Aumento de 40x. 

C e D - Eletromicrografias evidenciando a região da união banda/solda/fio a ser 

analisada em EDS. Aumentos de 60 e 194x. 

E - Áreas da solda de prata (a), da justaposição dos diferentes materiais em 

contato (b) e do fio ortodôntico (c), analisadas em EDS com dectores 

QBSD. 

 F -  Gráficos representativos das leituras qualitativas das áreas da solda de 

prata (a), da justaposição dos diferentes materiais em contato (b) e do fio 

ortodôntico (c), evidenciando como se comportam os picos dos elementos 

químicos. 
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Gráficos representativos das leituras qualitativas dos espécimes dos grupos I 

e II estão apresentados nas Figuras 15 e 16.  

Observou-se, nos espécimes de ambos os grupos (I e II), que as áreas de 

solda em contato com as bandas e com os fios, apresentaram picos de ferro (Fe), cromo 

(Cr), oxigênio (O), carbono (C) e fósforo (P). Não foram observados picos expressivos de 

níquel (Ni) em nenhum dos grupos (I e II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Leitura quantitativa em EDS, representativa das áreas de alteração de 

coloração sugestivas de corrosão na região de solda em contato com a 
banda e com o fio, em espécime do Grupo I (controle). 

 
 

 
Figura 16 - Leitura quantitativa em EDS, representativa das áreas de alteração de coloração 

sugestivas de corrosão na região de solda em contato com a banda e com o fio, 
em espécime do Grupo II (uso de Periogard). 
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A presença de picos de prata (Ag) nos gráficos de áreas da solda distantes 

das falhas entre os materiais em contato sugeriram apenas a composição da liga, sem 

presença de corrosão. Os picos de Fe e Cr altos e equivalentes indicam a composição do aço 

(fio) e ausência de corrosão. A figura 17 ilustra a leitura obtida em uma região do fio 

ortodôntico do disjuntor de Haas com ausência de corrosão visível ao estereomicroscópio 

ótico, evidenciando como se comportaram os picos dos elementos químicos, nessa situação. 

 

 

 
Figura 17 - Leitura quantitativa da composição do aço (fio) com ausência de corrosão. 

 

 

 
Pelo exposto, os resultados obtidos permitem inferir que o uso da clorexidina 

(Grupo II) reduziu a formação de biofilme nos aparelhos analisados, sem elevar os índices de 

corrosão in situ, com relação ao grupo controle (Grupo I). 
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5  DISCUSSÃO 

 

5.1 Da Metodologia 

 

O aparelho de Haas é um expansor muco-dento-suportado, constituído de 

parafuso expansor, acrílico na região do palato e hastes metálicas constituídas de fios de aço 

inoxidável que contornam os dentes tanto pela face vestibular quanto pela face palatina, 

soldadas a bandas nos dentes de apoio (Haas, 1970). É um método rotineiro de tratamento 

ortodôntico em crianças e adolescentes, utilizado por vários autores, visando a correção de 

problemas transversais na maxila (Graber, 1966; Handelman et al., 2000; Cameron et al., 

2002; Oliveira et al., 2004; Chung et al., 2004; Lima et al., 2005; Bolan et al., 2005; Silva 

Filho et al., 2007).  

O aparelho é mantido na cavidade bucal por um período de tempo total 

considerável, estando sujeito à formação de biofilme bacteriano e corrosão. Por essa razão, 

selecionamos para avaliação nesse estudo pacientes que necessitavam de aparelhos 

disjuntores de Haas. Adicionalmente, optamos pela realização de um estudo clínico 

randomizado, pois esse representa o “padrão ouro” (delineamento ideal) das pesquisas que 

avaliam a eficácia clínica de materiais e técnicas de tratamento (Fletcher et al., 2002). 

Embora a cavidade bucal apresente inúmeras espécies de microrganismos 

(Fejerskov e Kidd, 2005), avaliamos apenas a presença de estreptococos do grupo mutans, 

em função desses serem considerados os agentes etiológicos primários da cárie dental (Ajdic 

et al., 2002; Berkowitz, 2003; Fejerskov e Kidd, 2005) e de serem os microrganismos que 

mais comumente contaminam os aparelhos ortodônticos (Sreenivasan et al., 2004; Ahn et 

al., 2007). 

A contaminação microbiana dos aparelhos ortodônticos pode, à semelhança do 

que ocorre com as escovas dentais, sofrer a influência do tipo de dentifrício utilizado. 

Quando o dentifrício apresenta agentes antimicrobianos como o triclosan em sua 

composição, há uma considerável redução desta contaminação (Sreenivasan et al., 2004; 

Nelson-Filho et al., 2004). Por essa razão, no presente estudo empregamos dentifrício 

contendo apenas flúor durante a escovação, em ambos os grupos, a fim de reduzir 

interferências nos resultados. Além disso, os pacientes do Grupo II efetuaram os bochechos 

com solução de gluconato de Clorexidina a 0,12% (Periogard®) em períodos distantes do 

momento da escovação dental, pois alguns autores (Jones, 1997; Kolahi e Soolari, 2006) 
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relataram que o lauril sulfato de sódio e o monofluorfosfato de sódio, presentes nos 

dentifrícios, são incompatíveis com a clorexidina. 

Os pacientes do Grupo II efetuaram bochechos com solução à base de 

clorexidina, duas vezes por semana, até a remoção do aparelho. Selecionamos esse agente 

antimicrobiano em função de ser o mais eficaz no controle da placa bacteriana e da gengivite 

(Rölla e Melsen, 1975; Addy, 1986; Jones, 1997; Auschill et al., 2005) e ser considerado o 

antimicrobiano “padrão ouro” (Jones, 1997; Mosrefi, 2002).  

Segundo Featherstone (2006), a eficácia do uso domiciliar da clorexidina pode 

ter seu potencial subestimado, tendo em vista a necessidade da colaboração do paciente. No 

presente estudo, os pacientes do Grupo II realizaram 2 bochechos por semana com a 

clorexidina: um na FORP/USP, sob supervisão do pesquisador, e um em seu domicílio, sob 

supervisão do responsável, geralmente a mãe. Assim, os pacientes foram constantemente 

monitorados, o que minimizou também interferências nos resultados obtidos.  

Para a avaliação microbiológica, em nosso estudo, não foi empregada a 

técnica de diluição, onde os espécimes são submetidos à agitação mecânica ou ultra-sônica 

para dessorção dos microrganismos e as suspensões resultantes são diluídas e semeadas em 

meio de cultura sólido. Os aparelhos foram incubados diretamente no meio de cultura 

líquido, para avaliação da formação do biofilme in situ sobre suas diferentes superfícies, 

como sugerido por Lessa et al. (2007), Magno et al. (2007) e Peixoto (2007).  

Diferentes meios de cultura sólidos têm sido empregados para a detecção de 

estreptococos do grupo mutans, tais como o ágar MSB (Gold et al., 1973; Tedjosasongko e 

Kozai, 2002), o ágar SB20 (Davey e Rogers, 1984; Sanches et al., 2001), o ágar SB20 

modificado (Azevedo, 1988; Torres et al., 1993), o MS-MUTV (Takada e Hirasawa, 2005) e o 

TYCSB (Wan et al., 2003), entre outros. Utilizamos o Caldo Sacarose Bacitracina (CaSa B), já 

empregado nos trabalhos de Sato et al. (2005), Brêtas et al. (2005), Nelson-Filho et al. 

(2006), Lessa et al. (2007), Magno et al. (2007) e Peixoto (2007), por ser este um meio de 

cultura líquido, seletivo enriquecedor, o qual possibilita o desenvolvimento do biofilme 

bacteriano diretamente sobre a superfície dos aparelhos ortodônticos. Este meio de cultura 

serve de substrato para os estreptococos do grupo mutans e limita o crescimento de outros 

tipos de microrganismos, em função da presença da sacarose e da bacitracina (antibiótico), 

em sua composição.  

Para a avaliação da corrosão, empregamos análises in situ em 

estereomicroscopia, MEV e EDS, as quais são metodologias largamente utilizadas para a 

avaliação de propriedades tribológicas de materiais (Kim et al., 1999; Eliades et al., 2000; 

O´Hoy et al., 2003; Wichelhaus et al., 2004; Ferreira, 2005). 
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A avaliação dos espécimes em MEV com análise em EDS é um método 

utilizado para avaliar a composição química dos materiais, comparando a intensidade de 

raios X característicos, que são gerados pela irradiação de um feixe de elétrons específico 

sobre determinada área do espécime, identificando cada elemento químico presente na 

superfície. Trata-se de um método qualitativo rápido, fácil e não destrutivo (Suga et al., 

2000), que tem sido empregado na área de Ortodontia para análise da composição e da 

ocorrência de corrosão em fios e brackets (Vinnichenko et al., 2003; Eliades et al., 2004; 

Gioka et al., 2004; Wichelhaus et al.,2004; Lin et al., 2006; Siargos et al., 2007). 

A avaliação da corrosão foi efetuada apenas na área específica da união 

fio/banda/solda, baseada nos resultados do trabalho de Ferreira (2005). Esse autor avaliou 

in vitro a resistência à corrosão de materiais metálicos utilizados em aparelhos ortodônticos 

fixos com arcos ortodônticos pré-contornados de aço inoxidável, cromo-níquel, níquel-titânio 

e titânio-beta. Ensaios eletroquímicos, curvas de polarização anódica e corrente x tempo 

foram realizados, seguidos por avaliação em microscopia ótica, MEV e EDS. O autor concluiu 

que os aparelhos ortodônticos fixos apresentaram resistência ao processo corrosivo, apesar 

da diversidade de materiais empregados na sua composição. O processo corrosivo foi 

observado apenas na região onde a solda a ponto foi utilizada para fixar o tubo terminal na 

banda molar, ambos materiais constituídos de aço inoxidável. 

 

 
5.2 Dos Resultados da avaliação da formação de biofilme in situ – Cultura 

Microbiana e MEV 

 

Do Grupo I (Controle) 

 

Vários autores têm se preocupado em avaliar o efeito do uso de aparelhos 

ortodônticos nos níveis salivares de microrganismos ou no acúmulo de biofilme sobre os 

elementos dentais (Macpherson et al., 1990; Rosenbloom e Tinanoff, 1991; Anhoury et al., 

2002; Ahn et al., 2002; Jordan e Leblanc, 2002; Leung et al., 2006; Sudjalim et al., 2007), o 

que eleva a probabilidade de desenvolvimento de lesões de cárie (Southard et al., 1986; 

Ulukapi et al., 1997; Steinberg e Eyal, 2004; Ahn et al., 2007). 

No entanto, a presença de microrganismos, sob a forma de biofilme in situ, 

diretamente sobre a superfície dos materiais constituintes de aparelhos ortodônticos tem 

sido pouco estudada (Gwinnett e Ceen, 1979; Brêtas et al., 2005; Auschill et al., 2005; 

Peixoto, 2007; Lessa et al., 2007; Magno et al., 2007), envolvendo apenas brackets, 
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ligaduras elastoméricas e placas de acrílico de aparelhos removíveis. Até o momento não há 

trabalhos publicados na literatura específica avaliando a contaminação microbiana por 

estreptococos do grupo mutans, in situ, em aparelhos disjuntores de Haas. 

O aparelho disjuntor de Haas é composto de uma parte polimérica (resinosa) 

e de partes metálicas (bandas, fios e parafuso). Segundo Rosa et al. (2005), a dificuldade de 

higienização e o uso por períodos prolongados desse aparelho fixo favorecem a formação de 

um biofilme bacteriano de difícil remoção, situado em íntimo contato com a mucosa bucal, 

principalmente na área voltada para o palato (áreas do parafuso e do acrílico). Esses locais 

muitas vezes retêm restos alimentares e células descamadas, oferecendo condições ideais 

para o desenvolvimento de um biofilme estável. No presente estudo esse fato pôde ser 

observado nos pacientes tanto do Grupo I (controle) quanto do Grupo II (uso do Periogard®) 

onde, no momento da remoção dos aparelhos da cavidade bucal, verificamos clinicamente a 

presença de acúmulo de resíduos e placa bacteriana, em grande quantidade, na área da 

resina acrílica voltada para o palato, causando inflamação nessa região.  

Segundo Leung et al. (2006), o tratamento com aparelhos fixos pode 

aumentar a invasão de células epiteliais da cavidade bucal por microrganismos. Essa invasão 

é um importante fator de virulência, que dificulta ainda mais o controle desses 

microrganismos, inclusive pelo sistema imune do indivíduo. 

No presente estudo, os 17 aparelhos do Grupo I apresentaram intensa 

contaminação por estreptococos do grupo mutans, em todas as superfícies livres (voltadas 

para a cavidade bucal) e as superfícies não-livres (em contato direto com a mucosa palatina 

e sulco gengival), incluindo bandas, acrílico e parafuso expansor, com predominância de 

escore 3 no estudo de cultura microbiana, comprovados em MEV. Esses resultados foram 

também observados nos fios (vestibular e palatino). A comparação desses resultados com a 

literatura específica somente é possível na área da placa de acrílico, tendo em vista a 

ausência de trabalhos publicados avaliando biofilme em outras partes de aparelhos fixos. 

Com relação à parte polimérica (acrílica) dos aparelhos, o material mais 

comumente utilizado para sua confecção é o polimetilmetacrilato (PMMA), sob a forma de 

esferas de pó e monômero líquido (metilmetacrilato) (Jagger et al., 1999). A maneira como 

geralmente esses componentes são misturados pode levar a uma falta de uniformidade na 

conversão da matriz resinosa, com presença de monômero residual. Como resultado, pode 

haver descoloração da resina, possibilidade de reações alérgicas (Brantley e Eliades, 2001) e 

maior sorpção de água (Dogan et al., 1995), com interferência nas propriedades mecânicas 

dos polímeros. 
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Assim, falhas nessa mistura podem favorecer o aparecimento de porosidades 

que, quando presentes na superfície do aparelho, dificultam ou impossibilitam sua limpeza 

diária adequada, permitindo a retenção de resíduos e o desenvolvimento de microrganismos, 

os quais podem penetrar e se manter viáveis a uma profundidade que varia de 1 a 2 

micrometros (Davenport, 1972), se comportando como uma esponja (Martins-Ortiz et al., 

2004). Segundo Arendorf e Addy (1985) e Jorge et al. (1987), o acrílico do aparelho, mesmo 

quando adequadamente polido, atua como uma superfície rígida não-descamativa, propícia à 

formação de biofilme, o que pode ser considerado um fator adicional para aquisição de 

estomatites, como infecções fúngicas na mucosa bucal. 

Os resultados do presente estudo evidenciaram que as partes poliméricas dos 

disjuntores de Haas do Grupo I (controle) tornaram-se intensamente contaminadas por 

microrganismos, com exuberante desenvolvimento de biofilme, tanto na superfície livre 

quanto na superfície não-livre. Esses resultados são concordantes com os obtidos por Lessa 

et al. (2007) e Peixoto (2007), que observaram uma grande quantidade de 

colônias/biofilmes de estreptococos do grupo mutans na superfície de acrílico de aparelhos 

ortodônticos removíveis, em 100% dos pacientes do grupo controle, cujos aparelhos foram 

borrifados com água de torneira esterilizada, após serem utilizados por 7 dias. 

Com relação às bandas metálicas, segundo Fulford et al. (2003), o simples ato 

de selecioná-las clinicamente, testando sua adaptação à estrutura dental, ocasiona sua 

contaminação por microrganismos oriundos da cavidade bucal. Nossos resultados 

evidenciaram que após permanecer em média por 4 meses na cavidade bucal, as bandas se 

encontraram altamente contaminadas por estreptococos do grupo mutans, com escore 3 em 

100% dos casos. 

Assim como no acrílico e nas bandas, nas demais áreas dos aparelhos do 

Grupo I (fios e parafuso), observamos intensa contaminação por estreptococos do grupo 

mutans sob a forma de biofilme in situ.  

Assim, podemos afirmar que o método mecânico (escovação), isoladamente, 

mostrou-se ineficaz para a adequada remoção do biofilme bacteriano nos aparelhos 

disjuntores de Haas. 

Esses dados apresentam relevância clínica, pois a falta de controle do 

acúmulo de microrganismos nesses locais favorece a instalação de um foco de infecção 

intrabucal, que não pode ser ignorado. Embora a simples presença do biofilme in situ não 

seja suficiente para predizer o desenvolvimento de lesões de cárie, a elevada quantidade de 

microrganismos cariogênicos observada em todos os espécimes do Grupo I nos permite 

inferir que os pacientes portadores de aparelhos ortodônticos fixos apresentam maior risco 
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de desenvolver lesões de cárie. Assim, programas preventivos individuais, constando de 

orientação de higiene bucal mecânica (escovação e uso de fio dental) e química (uso de 

agentes antimicrobianos auxiliares no controle do biofilme), durante o tratamento 

ortodôntico, são essenciais. 

Deve-se ressaltar, ainda, que nunca houve uma análise das conseqüências 

sistêmicas do uso de aparelhos contaminados, por longos períodos de tempo. Na realidade, 

na prática clínica da Ortodontia sequer valoriza-se, registra-se ou mensura-se um provável 

aumento na ocorrência primária ou recorrente de gripes, resfriados, candidoses, irritações da 

mucosa, amidalites e outras infecções oportunistas, durante o tratamento ortodôntico 

(Martins-Ortiz et al., 2004). 

Um outro aspecto agravante é que os microrganismos podem ter acesso à 

corrente circulatória após procedimentos odontológicos, incluindo extrações dentais, cirurgias 

periodontais, raspagem, tratamento endodôntico e colocação/retirada de bandas 

ortodônticas.  

A esse respeito, Rosa et al. (2005) avaliaram a ocorrência de bacteriemia 

após a remoção de aparelhos de Haas, salientando que há uma forte possibilidade de que o 

trauma ocorrido durante sua remoção possa ter correlação com bacteriemias transitórias. 

Esse fato implica na necessidade de cuidados adicionais, como antibioticoterapia profilática e 

uso de clorexidina previamente à remoção dos aparelhos, principalmente em pacientes 

especiais, incluindo aqueles que apresentam risco de complicações cardíacas ou risco de 

endocardite bacteriana. 

Conforme salientado por Martins-Ortiz et al. (2004), no consultório 

odontológico não são tratados apenas pacientes sistemicamente saudáveis, mas também 

cardiopatas, diabéticos e imunodeprimidos, entre outros, justificando a necessidade de 

cuidados adicionais. Assim, em pacientes portadores de aparelhos ortodônticos fixos, os 

quais não podem ser removidos da boca para serem higienizados, o controle da 

contaminação microbiana por meio do uso de agentes químicos é fundamental, não apenas 

para reduzir o risco de doenças prevalentes como cárie dental e doença periodontal, mas 

também para preservar a saúde geral do paciente.  
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Do Grupo II (bochechos com Periogard®) 

 

Em função das dificuldades para o controle mecânico (escovação e uso do fio 

dental) do biofilme dental em pacientes ortodônticos, agentes químicos com ação sobre 

estreptococos do grupo mutans têm sido empregados como coadjuvantes (Gjermo et al., 

1974). No entanto, as pesquisas são focadas apenas no controle químico dos 

microrganismos salivares e do biofilme desenvolvido sobre a superfície dental (Lundström et 

al.,1980; Brightman et al.,1991; Morrow et al.,1992; Anderson et al., 1997; Beyth et al., 

2003), sendo o controle do biofilme na superfície dos aparelhos ortodônticos fixos por 

substâncias antimicrobianas, até o momento, um assunto pouco explorado. 

A clorexidina é uma biguanida (Hidalgo e Dominguez, 2001) descoberta na 

década de 40 (Parson, 1974) que, a partir do estudo clássico de Löe et al. (1976), teve seu 

uso popularizado na Odontologia, particularmente em função do seu amplo espectro de 

ação, ou seja, sua eficácia contra microrganismos gram-positivos, gram-negativos, aeróbios, 

anaeróbios facultativos, leveduras e vírus (Hidalgo e Dominguez, 2001; Decker et al., 2005; 

Kara et al., 2006; Kolahi e Soolari, 2006). Uma característica importante é que os S. mutans 

são altamente sensíveis à clorexidina, como relatado por Emilson (1977), Kara et al. (2006) e 

Featherstone (2006).  

A atividade antimicrobiana da clorexidina, in vivo, em parte é decorrente do 

seu efeito prolongado (substantividade), que é a propriedade de se adsorver, 

reversivelmente, à mucosa bucal, película dentária, proteínas salivares e hidroxiapatita (Rolla 

et al., 1975), sendo lentamente liberada na cavidade bucal por até 24 horas (Gjermo et aL, 

1974). Quando utilizada topicamente, a clorexidina é uma substância segura, com baixo 

potencial de toxicidade (Loe et al, 1976; Fardal e Turnbull, 1986; Thylstrup e Fejerskov, 

2001), não induzindo à seleção de cepas mutantes resistentes (Sreenivasan e Gaffar, 2002). 

Em um estudo da área de periodontia, Auschill et al. (2005) avaliaram, in 

vivo, a eficácia de uma solução para bochecho à base de clorexidina a 0,2% (Chlorhexamed) 

na redução do biofilme in situ, em aparelhos especiais de acrílico. Sete voluntários utilizaram 

diferentes aparelhos de acrílico e efetuaram 2 bochechos por dia, durante 1 minuto, por 48 

horas, com a referida solução. Decorrido esse período, os aparelhos foram corados com 2 

substâncias fluorescentes, que evidenciam seletivamente bactérias vivas (verdes) e mortas 

(vermelhas), sendo a espessura do biofilme avaliada pela microscopia confocal. Os autores 

concluíram que a clorexidina atuou no biofilme bacteriano in situ. Nossos resultados são 

concordantes com os obtidos por Auschill et al. (2005), tendo em vista que observamos 

diferença estatisticamente significante na quantidade de biofilme, após uso de clorexidina a 
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0,12%, sob a forma de bochechos (Grupo II), nos fios (p<0,001) e superfícies livres das 

bandas (p<0,001), acrílico (p<0,001) e parafuso (p<0,001), em comparação ao Grupo I 

(controle), evidenciando a eficácia desse procedimento. 

Nossos resultados são concordantes também com os obtidos por Lessa et al. 

(2007) e Peixoto (2007), que utilizaram a solução de gluconato de clorexidina a 0,12% 

(Periogard®) para desinfecção da base de resina acrílica de aparelhos removíveis. No 

trabalho de Lessa et al. (2007) a clorexidina foi borrifada no aparelho uma única vez, pelo 

pesquisador. Por outro lado, Peixoto (2007) avaliou 2 protocolos domiciliares de uso da 

clorexidina, borrifada nos aparelhos uma ou duas vezes por semana, pelo paciente. Em 

ambos os trabalhos a clorexidina foi eficaz na redução numérica de contagem de 

colônias/biofilmes de estreptococos do grupo mutans na superfície do acrílico de aparelhos 

removíveis, em 100% dos casos, como também ocorreu no presente estudo, nas superfícies 

livres da resina em todos os espécimes do grupo II. 

Concordamos com Chin et al. (2007) quando relatam que o uso da clorexidina 

é um procedimento válido para manutenção da saúde bucal de pacientes sob tratamento 

ortodôntico. 

No entanto, por se tratar de um aparelho fixo, no presente estudo a solução 

de gluconato de clorexidina a 0,12% (Periogard®) não teve acesso à resina acrílica nas 

superfícies não-livres do grupo II, que se encontrava em íntimo contato com a mucosa 

palatina, não apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,999) quando 

comparada aos valores do grupo I (controle). Isso possivelmente pode ser explicado pelo 

íntimo contato dessas áreas do aparelho com as estruturas anatômicas da cavidade bucal, 

dificultando a ação tanto da higienização mecânica (escovação) quanto da clorexidina. 

 

Paralelamente, a pigmentação dental é um efeito colateral conhecido dos 

produtos contendo clorexidina (Löe e Schiott, 1970; Flotra et al., 1971; Gjermo, 1974; 

Brightman et al., 1991; Beyth et al., 2003) e sua ocorrência tem sido evidenciada in vitro 

(Addy et al., 1989) e in vivo (Jenkins et al., 1993). No estudo de Olympio et al. (2006), 

embora a pigmentação tenha sido observada pelos pesquisadores após o uso de dentifrício 

contendo 0,95% de clorexidina por períodos de 6 a 24 meses, a maior parte dos voluntários 

não percebeu essa pigmentação. Nossos resultados são concordantes com os relatados por 

esses autores, pois embora tenhamos observado uma leve pigmentação na área da resina 

composta e dos dentes dos pacientes após o término do estudo, essa pigmentação não foi 

notada ou percebida pelos voluntários. 
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Esses resultados nos permitem inferir que os bochechos com gluconato de 

clorexidina a 0,12%, do ponto de vista clínico, apresentam eficácia em todas as superfícies 

dos aparelhos que se encontram fisicamente expostas à ação do agente antimicrobiano, 

podendo ser indicados como coadjuvante à escovação dental. No entanto, em áreas de mais 

difícil acesso, tanto a escovação quanto o agente antimicrobiano não tiveram ação. 

 

5.3 Dos Resultados da avaliação da presença de corrosão in situ – 

Estereomicroscopia ótica, Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectrometria 

de Energia Dispersiva (EDS) 

 

A corrosão é definida como uma reação, química ou eletroquímica, entre um 

material, normalmente um metal, e o ambiente, produzindo deterioração do material e de 

suas propriedades. A maioria dos biomateriais expostos aos fluidos corporais estão sujeitos à 

corrosão, por meio de um processo eletroquímico com reação de oxidação. Tendo em vista 

que apenas o ouro puro e a platina são estáveis sob quase todas as condições, os materiais 

metálicos utilizados para confecção de aparelhos ortodônticos, quando colocados na 

cavidade bucal, podem sofrer corrosão (Geis-Gerstorfer, 1994). Ressalta-se que os aços 

inoxidáveis são altamente resistentes à corrosão em uma variedade de ambientes, 

especialmente na atmosfera. No aço, o cromo (Cr) é o elemento de liga (Callister Jr, 2002). 

Em Odontologia, dentre os fatores mais importantes que afetam a escolha de 

metais e ligas odontológicas encontram-se a biocompatibilidade, as propriedades mecânicas 

e a resistência à corrosão (Ferreira, 2005). Atualmente, estudos da resistência à corrosão de 

fios e brackets ortodônticos compostos e/ou revestidos por aço-inox, níquel-titânio, titânio e 

cobre-níquel-titânio têm sido desenvolvidos, com o objetivo de encontrar o material de maior 

biocompatibilidade com o meio bucal (Kim et al., 1999; Lin et al., 2006; Darabara et al., 

2007; Siargos et al., 2007). Porém, a maioria dos trabalhos são realizados in vitro, com 

saliva artificial e metodologia para simulação do meio bucal, com resultados que não podem 

ser extrapolados para situações clínicas. 

Os metais em contato com fluidos bucais por um longo período de tempo 

apresentam em suas superfícies a formação de produtos de corrosão coloridos, ou seja, 

manchas de colorações variadas. Em 1982, Maijer e Smith avaliaram doze casos clínicos de 

pacientes com higiene bucal moderada/inadequada observando um predomínio de manchas 

na base dos brackets, possivelmente em função do ambiente ácido produzido pelos 

microrganismos do biofilme, o que poderia alterar o ambiente de uma situação passiva 
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estável para uma condição mais propensa à corrosão. No presente estudo in situ, alterações 

de coloração em estereomicroscopia ótica, sugestivas da presença de corrosão, foram 

observadas na área de união fio/solda/banda, em ambos os grupos I e II, sem diferença 

estatística (p=1). 

A deterioação dos aparelhos ortodônticos tem se tornado um aspecto crítico 

na pesquisa em Ortodontia, devido às potenciais reações biológicas adversas associadas 

principalmente ao níquel (Bass et al., 1993; Dunlap et al., 1989). Recentemente, esse tópico 

ganhou mais importância em função das evidências que sugerem uma associação do níquel 

com a progressão da síndrome da fadiga crônica (Marcusson et al., 1999). Pacientes com 

essa síndrome apresentam uma alta freqüência de anomalias do sistema imune, incluindo 

alergia ao níquel (Wataha et al., 1997, 1999; Kohilas et al., 1999). 

A maioria dos estudos in vivo tem avaliado a ocorrência da corrosão nos 

diferentes acessórios ortodônticos com conseqüente liberação de níquel (Eliades et al., 2000, 

2002; Fors e Persson, 2006) ou níquel e cromo (Keruso et al., 1997; Agaoglu et al., 2001), 

que são íons também com efeitos dermatológicos, toxicológicos e mutagênicos. O níquel é o 

metal mais comum causador das dermatites alérgicas de contato enquanto o cromo é o 

agente etiológico em casos de alergia em 10% dos homens e 3% das mulheres (Norseth, 

1981; Keruso et al., 1997).  

A liberação de níquel na cavidade bucal de pacientes sob tratamento 

ortodôntico pode ser originada de fios de níquel-titânio, de fios de aço inoxidável e de 

brackets de aço, entre outros (Veien et al.,1994; Lindsten e Kurol, 1997; Grimsdottir et 

al.,1992). Até o momento os trabalhos demonstram que há liberação de íons níquel e cromo 

para o meio de contato, porém tanto in vitro (Barret et al., 1993; Darabara et al., 2007) 

quanto in vivo (Keruso et al., 1997; Agaoglu et al.,2001; Eliades et al., 2000, 2002; Fors e 

Persson, 2006) os valores liberados não alcançaram níveis tóxicos destes metais, tanto na 

saliva quanto no soro, sendo semelhantes àqueles encontrados em indivíduos saudáveis.  

No presente estudo em EDS, não foram observados picos de níquel in situ, 

nas regiões de solda dos aparelhos disjuntores de Haas, utilizados por aproximadamente 4 

meses, em nenhum dos espécimes, de ambos os grupos. Esses resultados in situ são 

concordantes com os obtidos in vivo por Kerosuo et al. (1997), que avaliaram a 

concentração de níquel e cromo na saliva de pacientes, evidenciando que os aparelhos 

ortodônticos utilizados por até 30 dias não aumentaram significantemente o nível geral das 

concentrações de níquel e cromo na saliva.  

A Espectrometria de Energia Dispersiva é um método de avaliação que 

qualifica quimicamente a composição do material em avaliação, sendo um método 
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complementar na avaliação da presença de corrosão (Kim et al., 1999; Eliades et al., 2004; 

Gioka et al., 2004; Siargos et al., 2007). Em condições ideais, os picos de Fe e Cr na área de 

solda devem ser altos e equivalentes. Gráficos com altos picos de Fe e médios picos de Cr e 

presença de O sugerem a ocorrência de processo corrosivo pela formação de óxido férrico 

(Fe2O3) ou óxido de ferro hidratado (Fe2O3 x H2O), indicando ferrugem (Kuzy et al., 2002; 

Darabara et al., 2007). A presença de P com altos picos de Fe e médios picos de Cr sugere a 

ocorrência de processo corrosivo, pela formação de fosfato de ferro (FePO4) (Vinnichenko et 

al., 2003). Esses picos foram observados na área de solda, em todos os espécimes de ambos 

os grupos. 

No presente estudo, os picos de C (carbono) observados foram maiores nos 

espécimes do Grupo I, possivelmente em função da maior presença de biofilme bacteriano. 

Picos do elemento P (fósforo) foram muito expressivos nas amostras, possivelmente 

proveniente da saliva e/ou do cimento fosfato de zinco utilizado na cimentação das bandas 

de todos os aparelhos, nesse estudo. A presença dos picos de Ag nos gráficos de áreas da 

solda distantes das falhas entre os materiais em contato sugerem apenas a composição da 

liga, sem presença de corrosão.  

Nossos resultados em EDS são concordantes com os obtidos em 2005 por 

Ferreira, que avaliou in vitro a resistência à corrosão de materiais metálicos utilizados em 

aparelhos ortodônticos fixos com arcos ortodônticos pré-contornados de aço inoxidável, 

cromo-níquel, níquel-titânio (superelástico e termoativado) e titânio-beta (titânio-molibdênio 

– TMA – GAC). Ensaios eletroquímicos, curvas de polarização anódica e corrente x tempo, 

foram realizados, seguidos por avaliação em microscopia ótica, MEV e EDS. O autor concluiu 

que os aparelhos ortodônticos fixos apresentaram resistência ao processo corrosivo, apesar 

da diversidade de materiais empregados na sua composição. A corrosão foi constatada 

somente na região onde a solda a ponto foi utilizada para fixar o tubo terminal na banda 

molar, ambos materiais constituídos de aço inoxidável. 

Finalizando, a análise dos resultados obtidos no presente estudo in situ, nos 

permitiu verificar a eficácia do uso da solução do gluconato de clorexidina a 0,12% 

(Periogard®) na formação do biofilme in situ em aparelhos Disjuntores de Haas, 

particularmente nas superfícies livres, expostas à ação da clorexidina, sem influenciar a 

presença de corrosão. Tendo em vista que a Odontologia atual encontra-se na era da 

Promoção de Saúde, estudos adicionais são necessários, a fim de idealizar e avaliar 

protocolos que possibilitem, do ponto de vista clínico, o controle do biofilme formado nas 

superfícies não-livres, em contato com a mucosa ou com o sulco gengival, de pacientes 

portadores de aparelhos ortodônticos fixos. 
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 6  CONCLUSÃO 

 

Com base nas metodologias empregadas (Cultura Microbiana, Microscopia 

Eletrônica de Varredura, Estereomicroscopia Ótica e Espectrometria de Energia Dispersiva) e 

nos resultados obtidos nas condições específicas deste estudo clínico randomizado, pôde-se 

concluir que: 

 
• As diferentes superfícies dos aparelhos disjuntores de Haas (acrílico, 

bandas, parafusos expansores e fios) apresentaram intensa contaminação 

in situ por estreptococos do grupo mutans, em 100% dos casos no Grupo I 

(controle). 

• O uso do gluconato de clorexidina a 0,12%, sob a forma de bochechos 

(Grupo II), foi eficaz no controle da contaminação microbiana das 

superfícies livres (voltadas para a cavidade bucal) dos aparelhos fixos. No 

entanto, nas áreas do acrílico e do parafuso voltadas para o palato, e nas 

áreas intra-sulculares das bandas, a clorexidina não apresentou resultados 

satisfatórios, evidenciando a necessidade de estudos adicionais. 

• Alterações de coloração e nos picos dos elementos químicos sugestivas de 

corrosão foram observadas nos espécimes de ambos os Grupos (I e II), na 

área da união entre o fio, a solda de prata e a banda dos aparelhos, sem 

diferença entre os grupos, evidenciando que o uso da clorexidina não 

influenciou na presença de corrosão in situ. 
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