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RESUMO 

 

 

Campos RBM. Avaliação da ação antimicrobiana de filmes nanoestruturados com 
partículas de prata e sílica em titânio frente à bactérias peri-implanto-patogênicas 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2020. Versão Corrigida. 

 

 

Um dos grandes desafios da Implantodontia contemporânea é a manutenção da 

saúde dos tecidos peri-implantares. O desenvolvimento de biomateriais com 

características antimicrobianas pode auxiliar na prevenção ou diminuição da 

colonização das bactérias peri-implanto-patogênicas. Este estudo foi realizado para 

buscar uma alternativa preventiva, assim, o objetivo foi testar a hipótese de que o 

tratamento de prata sobre titânio (material utilizado para confecção componentes 

protéticos de implantes) pode ter uma ação anti-microbiana, prevenindo a instalação 

das doenças peri-implantares. Avaliou-se a ação antibacteriana de três tipos de 

revestimentos nanoestruturados com prata aplicados à superfície de discos de titânio 

frente à formação de biofilmes mono e multiespécies de microrganismos peri-

implanto-patogênicos, pelos testes de biomassa e viabilidade celular (UFC). Foram 

confeccionados discos de titânio divididos em quatro grupos: titânio sem revestimento 

(controle positivo-Grupo A), titânio com uma camada do revestimento de solução 

coloidal de prata e sílica (Grupo B), titânio com duas camadas do revestimento de 

solução coloidal de prata e sílica (Grupo C), titânio extra-polido com uma camada do 

revestimento de solução coloidal de prata e sílica (Grupo D). Utilizou-se três discos de 

cada grupo por teste (triplicata), em dois ensaios independentes. Os dados sugerem 

que o efeito dos revestimentos foi seletivo, com atividade sobre S. gordonii, mas 

favorecendo S. oralis, e com pouca/nenhuma interferência sobre a formação de 

biofilme por P. gingivalis. Tendo em vista uma perspectiva preventiva, a aplicação da 

prata e sílica apresenta um potencial de evitar doenças peri-implantares, devido a 

inibição de colonização de bactérias colonizadoras iniciais, entretanto novos estudos 

serão necessários para se comprovar o potencial antibacteriano em situações clínicas. 

 

Palavras-chave: Peri-implantite. Filmes nanoestruturados. Microbiologia. Prata. 

Osseointegração. 



 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Campos RBM. Evaluation of antimicrobial action of nanostructured films with silver 
and silica particles on titanium against peri-implant-pathogenic bacterias 
[dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2020.Versão Corrigida. 

 

 

One of the great challenges of contemporary Implantology is the maintenance of the 

health of peri-implant tissues. The development of biomaterials with antimicrobial 

characteristics can help to prevent or decrease the colonization of peri-implant-

pathogenic bacteria. This study aimed to search a preventive alternative, the objective 

was to test the hypothesis that the treatment of silver on titanium (material used to 

make implant prosthetic components) may have an anti-microbial action, preventing 

the onset of peri-implant diseases. The antibacterial action of three types of 

nanostructured silver coatings applied to the surface of titanium discs against the 

formation of mono and multispecies of peri-implant-pathogenic microorganisms was 

evaluated using biomass and cell viability (CFU) tests. The titanium discs were divided 

into four groups: uncoated titanium (positive control - Group A), titanium with one layer 

of silver and silica colloidal solution (Group B), titanium with two layers of silver and 

silica colloidal solution, (Group C), extra-polished titanium discs with a coating layer of 

colloidal silver and silica solution (Group D). Three disks from each group were 

selected per test (triplicate), in two independent tests. The data suggest that the effect 

of the coatings was selective, with activity on S. gordonii, but favoring S. oralis, and 

with little or no interference on the biofilm formation by P. gingivalis. In view of a 

preventive perspective, the application of silver and silica has a potential to prevent 

peri-implant diseases, due to the inhibition of colonization of initial colonizing bacteria, 

however further studies will be necessary to prove the antibacterial potential in clinical 

situations.  

 

Keywords: Peri-implantitis. Nanostructured films. Microbiology. Silver. 

Osseointegration.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos grandes desafios da Implantodontia contemporânea é a manutenção 

da saúde dos tecidos peri-implantares. A estabilidade destes tecidos, depende do bom 

selamento biológico e definirá o sucesso a longo prazo. A preservação da integridade 

do epitélio juncional ao redor do sistema implante-prótese, por se tratar da primeira 

barreira de proteção frente às constantes agressões químicas e microbiológicas 

existentes no meio bucal, é de extrema importância (Hashim-D et al., 2018; Lin et al., 

2019). 

Por este motivo, grandes esforços vêm sendo feitos para contribuir com 

estudos sobre as causas da perda óssea, do impacto das infecções, métodos de 

diagnóstico e terapias para as peri-implantites. O termo doença peri-implantar é 

utilizado para descrever complicações biológicas em implantes dentários, incluindo 

mucosite peri-implantar e peri-implantite (Albrektsson; Isidor, 1994; Schwarz et al., 

2006). 

 As doenças peri-implantares podem ser consideradas uma das principais 

causas de insucesso dos implantes dentários (Mir-Mari et al., 2012). Existe uma 

relação direta entre o acúmulo de biofilme e a presença da inflamação tecidual ao 

redor dos implantes (Renvert et al., 2018). Este biofilme geralmente é composto por 

bactérias anaeróbicas mistas semelhantes a composição da flora subgengival da 

periodontite (Mombelli; Décaillet, 2011).  

Saulacic e Schaller (2019) aferiram a prevalência das doenças peri-implantares 

mostrando uma grandeza de 10% dos implantes instalados e 20% dos pacientes após 

5 a 10 anos de acompanhamento. A incidência de mucosite variou de 30,7% a 50% 

para 9,6% a 40% dos sítios investigados. Lee et al. (2017) observaram uma alta 

prevalência de mucosite peri-implantar em torno de 80% dos pacientes avaliados e 

50% dos implantes, e para as peri-implantites, aproximadamente 28% a 77% dos 

pacientes e 12% a 43% dos implantes avaliados. 

Alguns protocolos de tratamento foram propostos ao longo dos anos como 

desbridamento mecânico, uso de anti-sépticos e antibióticos locais ou sistêmicos, 

além de procedimentos cirúrgicos e regenerativos (Mombelli et al., 2018). Entretanto, 
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Charalampakis et al. (2011) observaram que em 54,7% dos pacientes, não era 

possível interromper a progressão da peri-implantite. Alguns fatores como o 

tabagismo e o desenvolvimento precoce da doença também foram associados ao 

insucesso. Desta forma, como relatado por Tonetti et al. (2015), existe uma grande 

importância em estudos que contribuam em busca de protocolos para prevenção e 

tratamento da doença, uma vez que a prevalência se mantém alta.  

O desenvolvimento de biomateriais com características antimicrobianas pode 

auxiliar na prevenção ou diminuição da colonização das bactérias peri-implanto-

patogênicas (Jung et al., 2008; Rai et al., 2009; Juan et al., 2010). A incorporação de 

partículas de prata vem sendo estudada com aplicação na implantodontia pelo seu 

reconhecido efeito antimicrobiano de amplo espectro. Juan et al. (2010) estudou a 

eficiência de uma superfície de titânio modificada por nanopartículas de prata que 

revelou um bom efeito contra algumas bactérias da microbiota oral.  

Neste panorama clínico e científico, este estudo foi realizado para contribuir 

como uma alternativa preventiva de se evitar ou diminuir a colonização de bactérias 

patogênicas, prevenindo a instalação das doenças peri-implantares. O presente 

trabalho objetivou investigar o efeito antimicrobiano de um revestimento de prata, 

aplicado sobre as superfícies de titânio, visando reduzir a formação de biofilme mono 

e multiespécies da microbiota peri-implantar, sendo mimetizada a condição bucal 

laboratorialmente.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura será apresentada em subdivisões. 

 

 

2.1 Microbiota das Doenças Peri-implantares 

 

Romeo et al. (2004) relataram a importância da aderência e colonização de 

bactérias da microbiota oral no desenvolvimento de infecções em superfícies de 

biomateriais expostos, como o titânio.  

Algumas espécies de bactérias como o Streptococcus gordonii são 

reconhecidas como pioneiras neste processo que iniciam a formação da placa 

dentária constituindo-se como a maioria das bactérias cultiváveis (Loo et al., 2000; 

Rath et al., 2017).  

Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella 

intermedia e Fusobacterium nucleatum, espécies bacterianas específicas são de 

grande importância na etiologia das doenças peri-implantares, tanto na mucosite 

como na peri-implantite (Filoche et al., 2010). 

Vargas-Reus et al. (2012) relacionam as espécies associadas a esta doença 

como a Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Porphyromonas gingivalis, 

Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella 

forsythia, Treponema denticola, Micromonas micros e Campylobacter rectus além de 

Staphylococcus aureus e Candida spp, microrganismos oportunistas que não estão 

diretamente relacionados com a doença, mas que podem também ser encontrados. 

 

2.2 Definição das Doenças Peri-implantares 
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A mucosite peri-implantar é uma inflamação tecidual restrita aos tecidos moles 

adjacentes ao implante, com sangramento à sondagem que pode ser desencadeada 

por um processo infeccioso. A peri-implantite é a evolução desse quadro, 

frequentemente associada à supuração e profundidade à sondagem, acompanhada 

por perda óssea resultante da reabsorção marginal peri-implantar (Ardekian; Dodson, 

2003; Humphrey, 2006; Heitz-Mayfield, 2008; Lindhe; Meyle, 2008; López-Cerero, 

2008). 

As mucosites peri-implantares podem ser classificadas a partir das 

manifestações clínicas inflamatórias reversíveis nos tecidos moles ao redor dos 

implantes: a) mucosite peri-implantar: lesão inflamatória reversível confinada aos 

tecidos moles superficiais; b) mucosite hiperplásica: inflamação exuberante, 

frequentemente encontrada em conjunção com componentes  protéticos soltos; c) 

abscesso mucosal: coleção circunscrita de pus na mucosa peri-implantar,  

freqüentemente  encontrado  quando  partículas  densas  de alimento penetram e são 

retidas em sulcos peri-implantares profundos; d) fistulação: é frequentemente 

encontrada quando da presença de componentes protéticos soltos. Pode representar 

também, o resultado final de abscesso mucosal não tratado (Esposito et al., 1999). 

O termo peri-implantite foi introduzido ao final da década de 1980, para definir 

a reação inflamatória com perda de suporte ósseo em tecidos circunvizinhos a um 

implante funcional, com perda progressiva da osseointegração e do osso marginal de 

suporte, podendo ser comparada a uma periodontite, e estando frequentemente 

associada com supuração e bolsas mais profundas, além de mobilidade, dor ou 

sensação de corpo estranho (Ardekian; Dodson, 2003; Triplett et al., 2003;  Humphrey, 

2006; Paquette et al., 2006; Heitz-Mayfield, 2008; Lindhe; Meyle, 2008; López-Cerero, 

2008; Berglundh; Lindhe, 2010; Greenstein et al., 2010). 

 

2.3 Prevalência das Doenças Peri-implantares 

 

Zitzmann e Berglundh (2008) observaram uma prevalência para as mucosites 

de 80% dos pacientes e em 50% dos implantes, enquanto a peri-implantite foi 

observada em 28-56% dos pacientes e 12-43% dos implantes.  
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Mir-Mari et al. (2012) estudaram a prevalência das doenças peri-implantares 

em pacientes atendidos em consultórios particulares com uma amostra de 964 

implantes em 245 pacientes e encontraram como resultado 12% a 22% dos implantes 

apresentaram peri-implantite e cerca de 40% dos pacientes apresentaram mucosite. 

Lee et al. (2017) analisaram em revisão sistemática a prevalência de doenças 

peri-implantares. Dos 47 artigos selecionados com média ponderada as prevalências 

de peri-implantite baseadas em implantes e em indivíduos foram (IC [Intervalo de 

Confiança]: 95%) de 9,25% e 19,83%, respectivamente. A média ponderada e a 

prevalência de mucosite peri-implantar com base em implantes e em indivíduos foi de 

29,48% e 46,83%, respectivamente. 

Atualmente credita-se à falta de padronização nos métodos de diagnóstico nos 

trabalhos científicos em estudos sobre a prevalência de doenças peri-implantares, a 

grande variação entre os dados observados (Renvert et al., 2018; French et al., 2019). 

Esta grande variabilidade no diagnóstico foi demonstrada neste estudo retrospectivo 

de coorte aberta com 4.591 implantes dentários, observando-se a prevalência de 

mucosite em 38,6% (implantes) quando existiam critérios mais rígidos, como a 

presença de sangramento à sondagem, enquanto 14,2% foram observados com 

critérios menos rígidos, aos 6-7 anos após instalação. A prevalência de peri-implantite, 

neste mesmo período foi de 4,7% e 3,6% quando se utilizaram critérios (rígidos e 

menos rígidos), respectivamente (French et al., 2019).  

 

2.4 Causas e Tratamento das Doenças Peri-implantares 

 

Os riscos de doenças peri-implantares podem ser influenciados por alguns 

fatores. Dentre eles, a alteração superficial apresenta grande influência na formação 

inicial do biofilme. Além disso, acredita-se que a rugosidade da superfície pode agir 

protegendo as bactérias dos efeitos da higienização dos tecidos moles ao redor. Em 

superfícies mais rugosas há uma maior dificuldade de se realizar a higienização 

adequada do local apresentando-se como possível justificativa para a dificuldade nos 

tratamentos atuais para as doenças peri-implantares. Por outro lado, implantes e 

pilares, que possuem um polimento de alto brilho reduzem o risco de acúmulo de placa 
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bacteriana quando comparados a implantes e pilares polidos normalmente, e 

consequentemente diminuem o risco de uma mucosite e da peri-implantite (Al-Ahmad 

et al., 2014). 

Existem diversas propostas terapêuticas para as doenças peri-implantares, 

como a utilização de clorexidina, desbridamento mecânico manual ou ultrassônico, 

com pontas plásticas ou fibras de carbono, jatos de pó abrasivos, antibioticoterapia 

local e sistêmica, laserterapia, além de cirurgias regenerativas, porém ainda não 

existe um protocolo estabelecido de tratamento (Heitz-Mayfield; Mombelli, 2014). 

Toma et al. (2018) compararam a eficácia em diferentes alternativas de 

tratamentos para as doenças peri-implantares. Os biofilmes de S. gordonii foram 

cultivados em discos de titânio durante 48 horas removidos com uma cureta de 

plástico, dispositivo abrasivo ao ar (Perio-Flow®), escova de titânio (TiBrush®) ou 

implantoplastia. O biofilme restante e a recolonização dos discos tratados foram 

observados por microscopia eletrônica de varredura e quantificados após coloração 

com cristais de violeta. A rugosidade da superfície (Ra e Rz) foi aferida utilizando-se 

um perfilômetro. Perio-Flow®, TiBrush® e implantoplastia foram mais eficazes que a 

cureta plástica na remoção do biofilme de S. gordonii e na prevenção da 

recolonização. 

A descontaminação da superfície do implante de bactérias e toxinas são a base 

para o sucesso no tratamento das doenças peri-implantares. Entretanto, o aumento 

da rugosidade da superfície dos implantes, pode dificultar esta descontaminação 

(Steinemann, 2000). O desenho dos implantes e suas diferentes superfícies dificultam 

a remoção do biofilme microbiano, diminuindo a efetividade do desbridamento 

mecânico, quando realizado isoladamente (Charalampakis et al., 2011). 

Esposito et al. (2012) afirmaram que após o agravamento da condição da 

mucosite e consequente instalação da peri-implantite, ainda não existem fortes 

evidências para um tipo de tratamento mais eficaz. Após um ano, foram observadas, 

recidivas na maioria absoluta dos casos. 

Rams et al. (2014) observaram in vitro a resistência de bactérias patogênicas 

para concentrações terapêuticas de clindamicina, amoxicilina, doxiciclina ou 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Ahmad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23694907
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metronidazol em pacientes com peri-implantite dificultando o tratamento com apenas 

antibioticoterapia. 

Heitz-Mayfield e Mombelli (2014) em revisão sistemática, puderam concluir que 

devido às dificuldades encontradas, como variabilidade de definições e métodos de 

diagnóstico, diferentes graus de severidade incluídas, heterogeneidade nos desenhos 

de estudos científicos, tempos de acompanhamento e critérios de inclusão e exclusão, 

não foi possível firmar recomendações específicas para os tratamentos não-

cirúrgicos. Entretanto recomendam a utilização de alguns elementos, como a 

instrução de higiene oral, interromper hábitos de tabagismo, acesso ou remoção das 

próteses para o controle de placa e desbridamento não cirúrgico com ou sem agentes 

antimicrobianos. Em relação ao controle cirúrgico pós-operatório, recomendam a 

utilização de antibioticoterapia sistêmica e bochechos com clorexidina tópica por 

algumas semanas, além do controle por 3 a 6 meses com periódicas instruções de 

higiene e controle do biofilme supramucosal. 

Kadkhoda et al. (2016) observaram que o uso de enxaguatório bucal 0,2% de 

clorexidina teve efeito antibacteriano sobre espécies de A. actinomycetemcomitans 

isolados do biofilme subgengival de lesões peri-implantares. 

Suárez-López Del Amo et al. (2016), em revisão sistemática, observaram que 

o tratamento não-cirúrgico da mucosite parece ser efetivo, enquanto que em lesões 

de peri-implantites os resultados apresentaram-se modestos e não previsíveis. Os 

períodos de seguimento variaram de 6 a 60 meses. 

Heitz-Mayfield et al. (2018) observaram que o diagnóstico de peri-implantite 

requer a presença de BOP (bleeding on probing- sangramento à sondagem) e perda 

óssea progressiva e o tratamento das peri-implantites deve ser seguido de cuidados 

de suporte individualizados, acarretando em alta sobrevida nos implantes após 5 

anos. 

A terapia das doenças peri-implantares seguida de cuidados regulares de 

suporte resultou em alta sobrevida do implante a médio e a longo prazo. Resultados 

favoráveis foram relatados, com melhorias clínicas e níveis ósseos peri-implantares 

estáveis na maioria dos pacientes (Roccuzzo et al., 2018). 
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2.5 Antimicrobianos e Prata frente às Doenças Peri-implantares 

 

Godoy-Gallardo et al. (2015) estudando o poder antibacteriano de revestimento 

sob superfícies de titânio frente à biofilmes monoespécies e multiespécies 

comprovaram que as cepas bacterianas possuem sensibilidades distintas e por isso o 

modelo de biofilme multiespécie é mais confiável para se avaliar as propriedades 

antibacterianas em amostras de estudos odontológicos.  

Na década de 1940, depois das penicilinas, foi introduzido o uso de prata para 

o tratamento de infecções bacterianas (Russell, 1982; Demling; DeSanti, 2001; 

Chopra, 2007). A prata voltou a aparecer na década de 1960 quando Moyer introduziu 

o uso de nitrato de prata a 0,5% para o tratamento de queimaduras. Ele propôs que 

esta solução não interferisse na proliferação epidérmica, pois possui propriedades 

antibacterianas contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e 

Escherichia coli (Moyer, 1965; Bellinger; Conway, 1970).  

Em 1968, o nitrato de prata foi combinado com sulfonamida para formar creme 

de sulfadazina de prata, que serviu como agente antibacteriano de amplo espectro e 

foi usado para o tratamento de queimaduras. A sulfadazina de prata é eficaz contra 

bactérias como E. coli, S. aureus, Klebsiella sp. e Pseudomonas sp. Comprova-se 

também que o material possui algumas atividades antifúngicas e antivirais (Fox; 

Modak, 1974). 

Lansdown (2002) e Castellano et al. (2007) apresentaram um modelo para o 

mecanismo de ação da prata ionizada, que se justifica através da sua ligação às 

proteínas teciduais com consequente mudanças estruturais na parede celular 

bacteriana e membrana além da ligação ao DNA e RNA bacteriano desnaturando e 

inibindo a replicação. 

Jung et al. (2008) observaram reduções de mais de 5 log10 UFC / ml de ambas 

as bactérias S. aureus e E. coli após 90 min de tratamento com a solução de íons de 

prata e concluíram que os resultados deste estudo sugeriram que os íons de prata 

podem causar danos nas bactérias S. aureus e E. coli resultando em uma eventual 

morte. 
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Segundo Rai et al. (2009) relataram que a prata é considerada não-tóxica para 

os seres humanos em concentrações pequenas e ser pouco provável que os 

microrganismos desenvolvam resistência contra a prata, em comparação com os 

antibióticos.  

Os íons de prata possuem maior ação em bactérias Gram-negativas do que 

nas Gram-positivas. A razão pela qual as bactérias Gram-positivas geralmente são 

menos susceptíveis à agentes antibacterianos que contêm íons de prata, pode ser 

devido ao fato de que a camada de peptideoglicano carregada negativamente liga-se 

a alguns íons de prata (Monteiro et al., 2009). 

Juan et al. (2010) utilizando o método por silanização prepararam uma 

superfície de titânio modificada por nanopartículas (Ti-nAG) de prata e observaram 

após incubação de 24 horas uma redução de 94% dos Staphylococcus aureus e mais 

de 95% de Escherichia coli, identificando este método com grande potencial como 

biomaterial para implantes. Em um outro estudo, os resultados demonstraram que o 

Ti-nAg não apresenta qualquer citotoxicidade para os fibroblastos gengivais humanos 

(Juan et al., 2010). 

Lanfredi (2012) avaliou a atividade antibacteriana de filme contendo partículas 

de prata aplicado em discos de titânio, com o objetivo de reduzir a adesão de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum e 

Porphyromonas gingivalis. Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes na contagem, entretanto, através da leitura dos discos em microscópio 

eletrônico de varredura demonstraram redução da adesão bacteriana nos discos com 

filme nanoestruturado com partículas de prata em comparação com as imagens do 

grupo controle para todas as cepas.  

Vargas-Reus et al. (2012) avaliaram a ação prata, óxido cuproso, óxido cúprico, 

óxido de zinco, dióxido de titânio, óxido de tungsténio, compósitos de Ag com CuO e 

Ag com ZnO contra cepas de Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, 

Fusobacterium nucleatum e Aggregatibacter actinomycetemcomitans e observaram 

que a prata apresentou melhores resultados, relatando ainda ser promissor esta 

associação com o titânio de implantes dentários. 
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Zheng et al. (2012) estudaram a ação antimicrobiana de superfície 

nanoestruturada de prata em titânio em cepas de Streptococcus mutans, 

Porphyromonas gingivalis e Candida albicans e observaram redução de 93,99% dos 

S. mutans, 93,57% de P. gingivalis, e 89,78% de C. Albicans exibindo, portanto, boas 

propriedades antimicrobianas. 

Rani et al. (2015) em estudo in vitro,  observaram a influência da incorporação 

de nanopartículas de prata na composição de membranas utilizadas para regeneração 

tecidual guiada nas cepas de Streptococcus mutans, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum e Porphyromonas gingivalis, 

através da contagem das unidades formadoras de colônia, observando diminuição do 

número de bactérias, e boas perspectivas terapêuticas para o controle da infecção 

associada a esse tipo de membrana. 

Kassab (2015) avaliou a citoxicidade de nanoestruturas associadas à prata 

aplicadas à superfície de titânio frente a cultura de osteoblastos, visando desenvolver 

um material biocompatível e promissor pela prevenção da colonização bacteriana dos 

implantes, e observou uma morfologia celular compatível com viabilidade e presença 

de adesão dos osteoblastos em todas as superfícies testadas, similar aos grupos 

controles, demonstrando sua biocompatibilidade à osteoblastos.  

 Farhadian et al. (2016) avaliaram a ação de nanopartículas de prata 

associadas à contenções ortodônticas removíveis e concluíram que a adição de 

nanopartículas de prata no acrílico das contenções removíveis mostrou ter uma 

grande efetividade antimicrobiana contra Streptococcus mutans. 

Teodoro et al. (2011) estudaram os mecanismos de toxicidade de 

nanopartículas de prata (NP-Ag). Puderam observar através da disfunção mitocondrial 

do fígado de ratos que a deposição de NP-Ags na mitocôndria causa produção de 

estresse oxidativo, o que gera uma quebra na cadeia respiratória mitocondrial, o 

aumento da óxido redução também pode induzir respostas inflamatórias. Carlson et 

al. (2008) relataram que os efeitos tóxicos da prata foram avaliados em macrófagos, 

pois são as primeiras células de defesa e por possuírem um importante papel na 

iniciação do estresse oxidativo. Park et al. (2011) demonstraram em seu estudo que 

o tamanho das partículas pode interferir na sua toxicidade, comparando 3 diferentes 
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tamanhos de partículas (20, 80, 113 nm). Em todos os aspectos avaliados, as 

nanopartículas de 20 nm demonstraram ser mais tóxicas do que as maiores. 

Smanio (2018) analisou três filmes nanoestruturados com partículas de prata, 

que foram dispostos em uma rede de suporte de solução coloidal de sílica, prata e 

dióxido de titânio e somente dióxido de titânio. Esses revestimentos foram distribuídos 

homogeneamente em discos de titânio, gerando uma superfície nanométrica, com 

elevada área superficial. Os revestimentos nanoestruturados com partículas de prata 

foram efetivos na redução de UFC/ml das bactérias A. actinomycetemcomitans e P. 

gingivalis, sendo que o melhor resultado foi encontrado com revestimento de sílica. 

Os revestimentos nanoestruturados com partículas de prata não demonstraram 

eficiência na diminuição das bactérias S. aureus e F. nucleatum, quando comparados 

com o disco de titânio sem revestimento. Posteriormente foi analisada uma maior 

aplicação de prata no revestimento de sílica o que interferiu positivamente no 

desempenho antimicrobiano, promovendo uma maior redução da bactéria S. gordonii, 

obtendo resultados semelhantes à clorexidina 0,12%. 

Vilarrasa et al. (2018) analisaram a formação do biofilme em titânio com 

nanopartículas de prata e titânio com silanização TESPSA (polisilano 3- (trietoxisilil) 

propilsuccínico anidrido) de bactérias de cinco tipos diferentes de cepas bacterianas 

da microbiota oral. Concluíram que o TESPSA reduziu significativamente a viabilidade 

celular em todas as superfícies, por outro lado, a deposição de prata na superfície de 

titânio não apresentou diferença antibacteriana quando comparada à superfície 

correspondente sem prata  

Nascimento et al. (2019) compararam a eficiência antibacteriana de uma pasta 

de iodofórmio em pilares de implantes recobertos com prata, o estudo realizado in 

vitro. Concluíram que a pasta de iodofórmio e os pilares revestidos de prata reduziram 

a frequência da contaminação e os níveis microbianos. Os tratamentos não foram 

eficazes em relação a redução da contagem das espécies-alvo. 

Sobolev et al. (2019) estudaram a incorporação de nanopartículas de prata em 

um revestimento de óxido de titânio contendo cálcio e fósforo. Puderam concluir que 

o revestimento contendo as partículas de Ag possui uma eficácia significativamente 

maior quando comparado ao revestimento sem Ag frente à colonização das bactérias 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

O trabalho foi dividido entre os objetivos gerais e os objetivos específicos. 

 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

 

Determinar o efeito de filmes nanoestruturados com incorporação de prata e 

sílica aplicado ao titânio, em modelo de biofilme formado por organismos orais sobre 

a película adquirida formada por saliva.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Este estudo in vitro visa determinar o efeito de filmes nanoestruturados com 

incorporação de prata e sílica aplicado ao titânio sobre a formação de biofilme. Foram 

avaliadas as seguintes variáveis: 

 

- a adição e o número de camadas de prata e sílica aplicadas ao titânio.  

- o grau de polimentos dos discos.  

 

Foram avaliados os seguintes parâmetros: 

 

-biomassa e número de unidades formadoras de colônias nos biofilmes 

monoespécies formados por organismos comensais iniciadores do biofilme 

dental S. gordonii e S. oralis ou pelo patógeno P. gingivalis, e em biofilme 

multiespécie. 
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4 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 

Considerando o grande número de trabalhos na literatura demonstrando que 

não há um protocolo estabelecido para o tratamento das doenças peri-implantares e 

sem altos índices de sucesso nos tratamentos existentes, o estudo propôs buscar uma 

alternativa preventiva à instalação da doença. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O fluxograma apresentado na figura 5.1 ilustra um desenho do ensaio 

laboratorial. 

 

Figura 5.1 – Desenho Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Foram avaliados os efeitos de diferentes revestimentos e de tratamento de 

superfície de discos de titânio sobre a formação de biofilme e os dados comparados 

à um grupo controle, em que o titânio não recebeu qualquer tratamento. Os discos 

com diferentes tipos de tratamento foram divididos em grupos que serão detalhados 

futuramente. Visando determinar se o efeito observado era seletivo, foram avaliados 

biofilmes monoespécie formados por S. oralis, S. gordonii e P. gingivalis, e 

multiespécies. Os discos foram submetidos a tratamento com saliva, mimetizando a 

formação da película adquirida, que ocorre no ambiente oral. A seguir, os biofilmes de 

organismos orais foram formados por 24 horas sobre as diferentes superfícies, e foram 
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avaliados a biomassa total do biofilme e o número de UFC, que representa o número 

de células bacterianas viáveis no biofilme formado.  

 

 

5.1 Discos de Titânio 

 

 

Foram confeccionados discos de 5,9 mm de diâmetro e 1,5 mm de altura, com 

a mesma barra de titânio utilizada para confecção de componentes protéticos que 

foram fornecidos pela empresa SIN Implante®. Parte dos discos sofreu aplicação dos 

revestimentos nanoestruturados de deposição da solução coloidal de prata e sílica 

desenvolvida pela empresa NANOX Tecnologia S.A.® (grupos B, C e D), enquanto os 

demais foram usados como controle (grupo A) sem aplicação.  

Todos discos foram polidos industrialmente (antes da aplicação dos 

revestimentos) com rodas de granulação decrescente realizados em três etapas: roda 

de feltro com esmeril 220 usando massa marrom para polimento (nicrotex), roda dura 

ventilada e roda amarela para brilho usando massa pratalux. Os discos extra-polidos 

(grupo D) passaram duas vezes pelo mesmo processo de polimento. 

 

 

5.1.1 Síntese dos revestimentos nanoestruturados com prata 

 

 

Os revestimentos foram produzidos pela empresa Nanox Tecnologia S.A ®. A 

síntese de uma suspensão coloidal de sílica com prata foi realizada em um solvente 

aquoso a partir do método sol-gel. 
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Para obter os revestimentos dos discos foi utilizado o método de dip-coating, 

como ilustrado na figura 5.2. Depois da deposição da suspensão coloidal, os discos 

foram tratados em um forno por uma hora em uma temperatura de 120 °C para 

evaporar a água e permitir a formação de ilhas do agente antimicrobiano (prata) na 

superfície do titânio. As partículas de prata apresentam tamanho médio de partícula 

de 200 nm 

 

 

Figura 5.2 – Esquema de deposição por dip-coating 

 

 

Fonte: Smanio (2018, p. 61). 

 

 

5.2 Grupos Experimentais 

 

 

Assim foram empregados os seguintes grupos experimentais:  

 

-Grupo A: disco sem deposição  

-Grupo B: disco com uma camada de deposição da solução coloidal de 

prata e sílica 

-Grupo C: disco com duas camadas de deposição da solução coloidal de 

prata e sílica  

-Grupo D: disco extra-polido com uma camada de deposição da solução 

coloidal de prata e sílica  
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5.2.1 Avaliação do efeito dos revestimentos sobre a formação de biofilme 

 

 

A avaliação microbiana foi realizada no Departamento de Microbiologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, com as cepas 

isoladas e em combinação, em modelos de biofilme mono e multiespécies. Os discos 

de titânio foram testados em triplicata em ensaios de biofilme mono e multiespécies. 

Foram utilizados discos sem deposição (controle positivo - grupo A), e com diferentes 

tratamentos experimentais (grupos B, C e D). Além de poços inoculados com as 

diferentes cepas bacterianas ou com o inóculo para formação do biofilme 

multiespécie, foram também empregados discos controle (A) e dos grupos 

experimentais (B, C, D) em poços que não receberam inóculo bacteriano, constituindo 

os controles negativos.  

 

 

5.2.2 Filme Condicionante 

 

 

Visando mimetizar as condições orais, os discos foram tratados com saliva 

obtida de 3 voluntários, para a formação de filme condicionante, denominado película 

adquirida, com objetivo de prover os receptores para a adesão bacteriana. A formação 

de filme condicionante foi realizada de acordo com Lemos et al. (2010). 

 

 

5.2.2.1 Obtenção da Saliva  

 

A doação da saliva pelos pacientes foi feita mediante assinatura de formulário 

específico (Anexo B) devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FOUSP (CAAE: 92322118.8.0000.0075) (Anexo A). A avaliação dos pacientes foi feita 

sob responsabilidade do Prof. Dr. Carlos Alberto Adde. Os sujeitos que se 

enquadraram nos critérios de inclusão responderam à anamnese da pesquisa e foram 

submetidos a exame periodontal completo. 
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Foram selecionados 3 voluntários saudáveis, considerando-se os seguintes 

critérios: 

- inclusão: periodonto saudável, sem sítios com PCS ≥3mm, e sangramento 

a sondagem em menos que 30% do total de sítios. 

- exclusão: presença de qualquer condição sistêmica que possa afetar a 

microbiota oral (como diabetes), gestantes ou lactantes, tabagistas, que 

relatem o uso de antibióticos, e/ou antissépticos bucais nos três meses 

prévios à coleta do material de estudo. 

As amostras de saliva foram obtidas pela manhã após um jejum durante a noite, 

durante o qual foi solicitado aos participantes não ingerir nada, exceto água. Foram 

obtidos 5ml de saliva total estimulada por mastigação de um pedaço equivalente a 1 

grama de parafilme, e mantidas em tubos em recipiente com gelo. 

 

5.2.2.2 Formação do Filme Condicionante 

 

 

A saliva estimulada foi submetida a centrifugação a 5.500xg, 4 °C, 10 min. O 

precipitado foi descartado e o sobrenadante foi transferido para outro tubo e 

esterilizado por filtração (filtro Millipore, com poros de 0,2µm), seguindo-se adição de 

1 ml de solução de PMSF (0.1M phenylmethyl-sulfonylfluoride [Sigma]) para 

inativação das proteases e estocadas em freezer a -80oC até o momento do uso. A 

saliva foi diluída 1:5 em tampão AB [50 mM de KCl, 1 mM de fosfato de potássio (0,35 

mM de K2HPO4 e 0,65 mM de KH2PO4), 1 mM de CaCl2, 0,1 mM de MgCl2, Ph 6,5]. 

Em cada poço da placa de 96 poços (Corning) foram acrescidos 100 µl dessa 

saliva clarificada diluída 1:5, juntamente com os discos de titânio, seguindo-se de 

incubação a 37 °C sob agitação em microaerofilia por 24 horas. Após a incubação, a 

porção não adsorvida foi retirada com o auxílio de micropipetas. 
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5.3 Formação do Biofilme 

 

 

Detalhamento da formação do biofilme mono P. gingivalis (Pg), S. oralis (So), 

S. gordonii (Sg) e biofilme multiespécie. 

 

 

5.3.1 Microrganismos e Condições de Cultura 

 

 

As cepas padrão P. gingivalis (ATCC 33277), S. oralis (ATCC 10557) e S. 

gordonii DH-1 (Hsu et al., 1994) foram utilizadas nos ensaios de formação de biofilme 

monoespécie e multiespécies. 

As bactérias foram cultivadas a partir de estoques congelados a -80 °C em meio 

sólido a 37 °C. P. gingivalis foram cultivadas em placas de ágar triptona de soja (TSA, 

Acumedia, Lansing, Estados Unidos) com 5% de sangue de carneiro desfibrinado, 5 

mg de hemina / ml e 10 mg de menadiona / ml, sob condições anaeróbias, em câmara 

de anaerobiose (Plas Labs) em atmosfera de 85% de N2, 5% H2 e 10% CO2. Os 

estreptococos comensais S. oralis e S. gordonii foram cultivados em ágar infusão de 

cérebro e coração (BHI, Acumedia, Lansing, Estados Unidos) em microaerofilia 

(estufa com atmosfera de 10% de CO2). 

 

 

5.3.2 Inóculo e Formação do Biofilme 

 

 

Para os ensaios de biofilme, P. gingivalis foi cultivada em caldo BHI com 5 mg 

de hemina/ml e 10 mg de menadiona/ml por 12 - 16 horas em anaerobiose. S. oralis 

e S. gordonii foram cultivadas em caldo BHI por 12 - 16 h em atmosfera de 

microaerofilia. As concentrações das bactérias nas culturas foram ajustadas pela 

densidade óptica (DO) 600nm até atingir DO 600nm~0,5 para P. gingivalis e DO 

600nm ~1 para S. oralis e S. gordonii. As culturas de S. oralis e S. gordonii foram 

então diluídas 1:10 em caldo BHI (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Estados Unidos). A 
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seguir as culturas foram incubadas por 3 horas, 37 oC, em anaerobiose (Pg) ou 

microaerofilia (So e Sg). A DO a 600nm das culturas foi ajustada até atingir o valor de 

1 para P. gingivalis, e 0,5 para So e Sg, correspondendo a 1x109 UFC/ml de cada 

espécie 

Alíquotas de 100µL de inóculo bacteriano em caldo BHI contendo 1x107 

UFC/ml de cada espécie foram adicionadas aos poços contendo os diferentes discos 

de titânio, seguindo-se adição de 100µl do mesmo meio estéril, para a formação dos 

biofilmes monoespécies. Para a formação dos biofilmes multiespécies, quantidades 

iguais das culturas ajustadas a 1x107 UFC/ml foram combinadas, e alíquotas de 100µl, 

contendo 0,33X107UFC/ml de cada espécie foram adicionadas aos poços contendo 

os diferentes discos de titânio. Poços não inoculados foram utilizados como controle 

negativo, e poços inoculados contendo discos de titânio sem tratamento de prata e 

sílica na superfície foram considerados controle positivo (Grupo A).  

As placas foram incubadas por 24 horas a 37°C, com agitação leve (80 rpm) 

sob anaerobiose. 

 

 

5.4 Estimativa de Biomassa de Biofilme 

 

 

Após a incubação das placas, as bactérias não aderentes foram removidas por 

duas lavagens com solução salina fosfatada (PBS) e o biofilme corado pela adição de 

safranina a 0,4% durante 15 min. O excesso de corante foi removido por lavagens 

com água destilada e o corante, extraído com etanol a 95% durante 15 min. O corante 

extraído foi quantificado medindo a absorbância a 490 nm, que representa a 

biomassa. 
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5.5 Determinação da Viabilidade Celular por UFC (Unidades Formadoras de 

Colônias) 

 

 

A viabilidade de P. gingivalis, S. gordonii e S. oralis foi determinada nos 

biofilmes aderidos aos discos de titânio. As bactérias planctônicas foram removidas 

das placas e o biofilme suspenso em PBS. Após agitação em vortex por 10 segundos, 

a suspensão de biofilme foi diluída em série em PBS, e alíquotas de 25µl inoculadas 

pela técnica da gota, em triplicata em placas de ágar, seguindo-se incubação sob 

condições apropriadas, contagem de colônias e estimativa de UFC dos grupos teste 

e controle. Para os estreptococos, foi utilizado o ágar Mitis Salivarius, e incubação em 

microaerofilia. Para P. gingivalis, foram empregadas placas de ágar sangue com 

hemina e menadiona e incubação em anaerobiose. As placas foram incubadas a 37 

ºC, durante 48 horas, sendo realizada a leitura. Foram contadas as colônias das gotas 

apresentando entre 5 e 50 colônias. Para os estreptococos foram contadas todas as 

colônias, visto que o meio era seletivo. Para P. gingivalis, todas as colônias oriundas 

dos biofilmes monoespecífico foram contadas; nos biofilmes multiespécies foram 

contadas apenas as colônias características desta espécie, amarronzadas com brilho 

de pérola. As figuras 5.3 e 5.4 demonstram a técnica explicitada acima com as 

colônias formadas por estreptococos em ágar Mitis e P. gingivalis em ágar TSA, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5.3 - Colônias em placa ágar Mitis                               Figura 5.4 - Colônias em placa ágar TSA 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: O autor.                                                                      Fonte: O autor. 
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Após a determinação do número de colônias por gota (contagem realizada na 

diluição em que as três gotas apresentavam de 5 a 50 colônias), foi feita a média da 

diluição para cada poço e calculado o número de unidades formadoras de colônias de 

cada disco (UFC/mL). Os resultados foram apresentados como a média da triplicata 

para cada condição. 

 

 

5.6 Análise Estatística 

 

 

Para determinar o efeito dos diferentes tratamentos sobre os discos de titânio 

sobre a biomassa foi calculada a média do valor de DO 490nm do controle negativo 

de cada grupo e subtraída do valor da triplicata de cada respectivo grupo, para eliminar 

a densidade óptica emitida pela prata dos revestimentos liberada. Os dados de 

biomassa e UFC/ml foram apresentados como média ± desvio padrão (DP) de cada 

condição do ensaio. Após determinação da normalidade da distribuição dos dados, foi 

utilizado o teste ANOVA de sentido único seguido do teste de Comparação Múltipla 

de Tukey para análises estatísticas. A significância estatística foi estabelecida em p 

<0,05 (GraphPad Prism® Versão 6.0c - Software GraphPad, La Jolla, CA, EUA). 
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6 RESULTADOS 

 

 

Efeito dos diferentes revestimentos na superfície de titânio sobre o biofilme 

monoespécie de P. gingivalis 

 

Não foi demonstrado qualquer efeito dos tratamentos do titânio sobre a 

biomassa do biofilme formado por P. gingivalis (Gráfico 6.1). No entanto, foi observado 

que o tratamento com duas camadas de prata coloidal favoreceu a formação de 

biofilme por P. gingivalis (grupo C), representado por maior número de UFC P. 

gingivalis/ml que os demais, como observado no gráfico 6.2. 

Gráfico 6.1 apresenta a Biomassa (mensurada pela determinação da 

densidade óptica a 490nm) e número de P. gingivalis viáveis (UFC) (Gráfico 6.2) em 

discos de titânio com (B, C e D) e sem revestimento de sílica e prata (A). Ensaio 

realizado em microplacas de 96 poços, inoculados com 100 µl de cultura ajustada a 

DO 600nm~1, correspondente a 1x107 UFC/poço, e mantidos a 37 oC em atmosfera 

anaeróbica sob agitação.  

 

Gráfico 6.1 - Biomassa P. gingivalis                                       Gráfico 6.2 – UFC/ml P. gingivalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: O autor.                                                                 Fonte: O autor. 
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Efeito dos diferentes revestimentos na superfície de titânio sobre o biofilme 

monoespécie de S. oralis 

 

Não foram observadas diferenças na biomassa de S. oralis entre os grupos 

(Gráfico 6.3). No entanto, a determinação do número de viáveis (Gráfico 6.4) permitiu 

visualizar que o revestimento com uma camada de prata promoveu redução não 

significante no número de viáveis de S. oralis (grupo B) em relação ao controle positivo 

(grupo A), enquanto os demais tratamentos promoveram aumento no número de 

organismos viáveis no biofilme.  

Gráfico 6.3 Biomassa (densidade óptica mensurada a 490nm) e número de S. 

oralis viáveis (UFC) (Gráfico 6.4) em discos de titânio com revestimento de sílica e 

prata. Ensaio realizado em microplacas de 96 poços, inoculados com 100 µl de cultura 

ajustada a OD 600nm~0,5, correspondente a 1x107 UFC/poço, e mantidos a 37 oC em 

atmosfera anaeróbica (85%N2, 10% CO2, 5% H2) sob agitação. 

 

Gráfico 6.3 - Biomassa S.oralis                                                          Gráfico 6.4 – UFC/ml S.oralis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: O autor.                                                       Fonte: O autor. 
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Efeito dos diferentes revestimentos na superfície de titânio sobre o biofilme 

monoespécie de S. gordonii 

 

Não foi observada diferença estatisticamente significante na biomassa de 

biofilme de S. gordonii formada na superfície dos discos submetidos aos diferentes 

tratamentos (B, C e D) em relação ao controle (A) (Gráfico 6.5). Por outro lado, o 

tratamento com a prata coloidal dos discos de titânio promoveu forte redução no 

número de organismos viáveis desta espécie, como observado no gráfico 6.6.  

Biomassa (Gráfico 6.5) (densidade óptica mensurada a 490nm) e número de 

S. gordonii viáveis (UFC) (Gráfico 6.6) em discos de titânio com revestimento de sílica 

e prata.  Ensaio realizado em microplacas de 96 poços, inoculados com 100 µl de 

cultura ajustada a OD 600nm~0,5, correspondente a 1x107 UFC/poço, e mantidos a 

37oC em atmosfera anaeróbica (85%N2, 10% CO2, 5% H2) sob agitação. 

 

 

Gráfico 6.5 - Biomassa S.gordonii                                           Gráfico 6.6 – UFC/ml S.gordonii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor.                                                                   Fonte: O autor. 
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Efeito dos diferentes revestimentos na superfície de titânio sobre o biofilme 

Multiespécies 

 

A biomassa do biofilme multiespécie (Gráfico 6.7) foi semelhante entre os 

grupos controle (A) e com uma ou duas camadas de prata coloidal (Grupos B e C). 

No entanto, foi observada maior quantidade de biomassa de biofilme nos discos do 

grupo D do que no controle positivo sem tratamento. Por outro lado, a análise do 

número de viáveis no biofilme multiespécies (Gráfico 6.8) mostrou que os diferentes 

tratamentos da superfície do titânio não exerceram efeito sobre o número de P. 

gingivalis. Por outro lado, o tratamento com duas camadas de prata coloidal (grupo C) 

favoreceu fortemente a formação de biofilme pelos estreptococos, quando este foi 

comparado ao controle positivo (A).  

 

 

Gráfico 6.7 - Biomassa Multiespécie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor.                                                      Fonte: O autor. 

 

  

Gráfico 6.8 – UFC/ml P. gingivalis e S.oralis e S. 

gordonii em ambiente Multiespécie 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A relevância clínica e científica da manutenção da saúde dos tecidos peri-

implantares, associados a falta de padronização de protocolos para o tratamento e o 

baixo nível de evidências a respeito do nível de sucesso e prognóstico, justificam a 

busca para alternativas preventivas a instalação da doença.  

Apesar dos esforços científicos em busca de protocolos para um tratamento de 

sucesso, alguns autores já sugerem e recomendam a eficiência de ações não-

cirúrgicas, necessidade de terapias de suportes e cuidados regulares individualizados 

(Suárez-López Del Amo et al., 2016; Heltz-Mayfield et al., 2018; Roccuzzo et al., 

2018). 

A prata foi escolhida por ser considerada biocompatível para os seres humanos 

em concentrações baixas e pelo fato de ser improvável que se desenvolva uma 

resistência dos microrganismos à prata (Rai et al., 2009). 

No presente estudo visamos, em um ensaio in vitro, mimetizar algumas das 

condições da cavidade bucal, como a presença de filme condicionante formado por 

saliva em superfícies não descamativas como o titânio, simulando a película adquirida, 

e a formação de biofilme multiespécie, com colonizadores iniciais, que utilizam 

receptores da película para a sua adesão. 

Assim, testamos a hipótese de que a aplicação de um revestimento com prata 

coloidal em titânio de componentes protéticos sobre implantes, poderia alterar a 

formação de biofilme por bactérias pioneiras, no caso a que apresentou melhor 

resultado antimicrobiano a S. gordonii, com enfoque preventivo, consequentemente 

diminuindo a adesão de bactérias colonizadoras tardias como a P. gingivalis. 

Muitos esforços têm sido realizados visando obter materiais que previnam a 

formação de biofilmes (Juan et al., 2010; Vargas-Reus et al., 2012; Smanio, 2018). 

Entre estes esforços, destacam-se o uso de revestimentos, e polimentos de superfície, 

de maneira a prevenir a adesão microbiana, e/ou inibir a multiplicação dos 

microrganismos aderidos (Al-Ahmad et al., 2014). No presente estudo foi utilizada a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Ahmad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23694907
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prata, um revestimento biocompatível (Kassab, 2015), que em estudos prévios 

promoveu a redução de S. gordonii (Smanio, 2018). 

Pudemos observar, que ao contrário do esperado, o revestimento com prata, 

principalmente aquele de maior concentração (Grupo C), onde foram depositadas 

duas camadas do filme, permitiu maior formação de biofilme por S. oralis quando este 

foi comparado ao controle. O mesmo efeito foi observado em biofilme multiespécie, 

onde o grupo C apresentou maior número de estreptococos viáveis, representados 

por S. oralis e S. gordonii. Por outro lado, a adição do revestimento de prata coloidal 

em qualquer um dos grupos estudados resultou em menor número de S. gordonii, 

principalmente quando apenas uma camada de prata coloidal foi utilizada (grupo B). 

A quantidade pode ter sido maior somente para S.oralis e não para Sg em biofilme 

multiespécie e para saber se houve ou não diminuição, pode ser feito uma 

quantificação em qPCR para os futuros trabalhos. 

Alguns estudos indicam que apesar de dispositivos recobertos com prata 

apresentarem reduzida colonização in vivo, estes revestimentos não resultam em 

inibição do crescimento bacteriano in vitro. A ausência da atividade inibitória foi 

explicada por uma necessidade de tempo maior de contato dos discos com superfície 

tratada e o meio, permitindo uma maior troca íons de prata com o ambiente biológico 

(Khare et al., 2007). Portanto, as limitações dos modelos experimentais empregados 

têm que ser consideradas na interpretação dos resultados. Vilarrasa et al. (2018) 

também observaram que superfícies de titânio com prata e sem prata frente à cepas 

bacterianas da microbiota oral não promoveram diferenças entre os grupos avaliados. 

Os dados sugerem que o efeito dos revestimentos foi seletivo, com atividade 

sobre S. gordonii, mas favorecendo S. oralis, e com pouca/nenhuma interferência 

sobre a formação de biofilme por P. gingivalis. Os resultados aqui apresentados são 

similares aos observados por Smanio (2018), onde os revestimentos com prata 

reduziram a formação de biofilme por S. gordonii. Deve-se, no entanto, enfatizar que 

apesar de ter sido empregada a mesma cepa bacteriana de S. gordonii e o mesmo 

tipo de revestimento (SiO2) aplicado sobre titânio, os estudos diferem quanto a outros 

aspectos metodológicos. No presente estudo houve formação de película adquirida 

sobre os discos antes da inoculação das bactérias com intuito de simular o ambiente 
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bucal e aumentar o número de receptores facilitando a aderência bacteriana na 

superfície e os tipos de análises de biofilme. 

Os resultados do presente estudo sugerem que em todos os ensaios 

analisados não houve redução da biomassa durante as 24 horas de incubação, o que 

poderia sugerir que a atividade da prata não promoveu uma interferência ou mesmo 

aumentou a adesão inicial de bactérias como S. oralis. O presente estudo não teve 

como objetivo avaliar a adesão inicial às superfícies, visto que a adesão por 

Streptococcus gordonii e Streptococcus oralis ao esmalte condicionado por saliva já 

pode ser medida após incubação por 30 minutos, ocorrendo logo após a exposição 

das bactérias aos receptores expostos na película adquirida o (Cheaib et al., 2015).  

Por outro lado, a formação da película adquirida pode ter sido modificada pela 

presença dos íons metálicos uma vez que S. oralis e a S. gordonii aderem mais ao 

esmalte com película adquirida (Cheaib et al., 2015). 

O biofilme dental é resultado da adesão das bactérias ao filme condicionante 

adsorvido à superfície do dente, e sua proliferação e agregação aos organismos já 

aderidos. O filme condicionante é formado principalmente por glicoproteínas salivares 

que se absorvem às superfícies recém exposta na cavidade bucal, in vivo, a película 

adquirida é criada pela formação de camadas sucessivas de proteínas, inicialmente 

se ligando a superfície mineral dos dentes (cálcio e fosfato) e subsequentemente em 

interações proteína-proteína. Esta adsorção no dente recém limpo ocorre por meio de 

cargas positivas do esmalte, que permitem a adsorção de proteínas de cargas 

negativas (De Lorenzo, 2010). A colocação de um revestimento sobre a superfície do 

titânio como a prata coloidal iônica poderia aumentar a quantidade de cargas positivas 

na superfície, favorecendo a adsorção de proteínas carregadas negativamente que 

serviriam de receptores para organismos pioneiros do biofilme. 

A presença de granulações/rugosidades nas superfícies após os diferentes 

tratamentos, podem ter interferido nos resultados, principalmente quando comparado 

o grupo C em que os discos apresentam duas camadas do revestimento, uma aplicada 

sobre a outra, uma vez que a adesão bacteriana é facilitada em superfícies com 

irregularidades. 
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Os dados sugerem que o tratamento com camada de prata coloidal promove a 

redução de S. gordonii. O Streptococcus gordonii é um dos colonizadores que iniciam 

a formação de placas e a capacidade de P. gingivalis de reconhecer e interagir 

especificamente com S.gordonii, por isso ela é considerada importante para a 

colonização por P. gingivalis da bolsa periodontal (Tribble et al., 2013). No entanto, o 

tratamento poderia favorecer a colonização por outros organismos como S. oralis.  

A S. gordonii é uma das principais bactérias colonizadoras que iniciam a 

formação do biofilme oral (Loo et al., 2000; Rath et al., 2017; Toma et al., 2018). 

Estudos realizados com prata em nanopartículas apresentados por Zheng et 

al. (2012), Rani et al. (2015), Farhadian et al. (2016), mostraram resultados mais 

eficientes. Entretanto, diferentemente do biomaterial idealizado em nosso estudo, 

estes estudos utilizaram a prata em nanopartículas e liberadas ao meio, promovendo 

maior contato e ação antimicrobiana. Se por um lado este poderia ser um fator de 

grande interesse, a liberação da prata ao meio poderia elevar seu efeito tóxico ao 

organismo, como relataram Carlson et al. (2008) e Park et al (2011), além de limitar o 

efeito temporal. Os revestimentos estudados apresentam-se aprisionados ao filme 

nanoestruturado, sem liberação ao meio e, assim, diminuindo seu potencial citotóxico 

(Kassab 2015) e aumentando o período de bioatividade, porém poderiam dificultar a 

interpretação do método utilizado inicialmente, que foi quantitativo, pois não apresenta 

zona de inibição. 

A alta prevalência da doença e a dificuldade de bom prognóstico nos diversos 

protocolos de tratamento existentes nos leva a pensar que a prevenção é o melhor 

caminho. A intenção desse estudo foi desenvolver a aplicação de um filme com efeito 

duradouro, com menor toxicidade e menor custo, uma vez que a nanoestrutura requer 

menos prata para um efeito eficiente. Os bons resultados apresentados em bactérias 

pioneiras na colonização do biofilme incentivam a continuidade de estudos visando 

mimetizar as condições orais, estudos in situ, por períodos mais longos, avaliando sua 

possível interferência na instalação das mucosites peri-implantares. 
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8 CONCLUSÃO 

Biomassa: 

-Monoespécie: sem diferença significante entre os grupos A (sem tratamento), 

B, C e D (com tratamento). 

-Multiespécie: o grupo D (extra-polido e tratado) apresentou uma maior 

quantidade de biomassa quando comparado ao grupo A (sem tratamento). 

UFC: 

-Monoespécie nos grupos de S. oralis, P. gingivalis e multiespécie 

estreptoccocus observou-se uma maior quantidade de viáveis no grupo C (tratado 

com o dobro de aplicação). 

-Monoespécie de S. gordonii os grupos com revestimento de prata (B, C e D) 

apresentaram efeito antimicrobiano quando comparados ao grupo controle positivo A 

(sem tratamento), apresentando melhor resultado no grupo B (tratado com uma 

camada de aplicação). 

Novos estudos serão necessários para se comprovar o potencial antibacteriano 

das superfícies de titânio com o revestimento de prata e sílica.  
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: 

Avaliação da ação antimicrobiana de filmes nanoestruturados com partículas de 
prata e sílica em titânio frente à bactérias peri-implanto-patogênicas. 

Pesquisadora Responsável: Roberta Bueno Machado de Campos 

Orientador: Prof. Dr. Rodney Garcia Rocha 

Colaboradores: Prof. Dr. Marcelo Munhóes Romano, Prof. Dra. Marcia Pinto Alves 

Mayer, Prof. Dr. Carlos Alberto Adde, Dra. Karin Ishikawa, Raissa Monteiro Padalko 

Instituição: Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

Local: Clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

Contato: (11) 3091-8030 ou (11) 3091-7813 

Av.Prof.Lineu Prestes, 2227 – Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, 

CEP:05508-900                                                      

 

Convite para participação voluntária: 

Você está sendo convidado para participar, voluntariamente, ou seja, se você quiser, 

dessa pesquisa, e se em algum momento, desejar parar de participar, você tem total 

liberdade para retirar esse consentimento, sem prejuízo algum na continuidade do seu 

tratamento. 

 

 Objetivos do estudo: Avaliar a ação em laboratório de filmes antimicrobianos de 

prata e sílica frente a bactérias peri-implanto-patogênicas (bactérias que causam 

inflamação dos tecidos em volta do implante).  

 Seleção de participantes: Serão selecionados 3 participantes com saúde bucal 

normal, considerando- se os seguintes critérios de: - inclusão: saúde bucal normal; - 

exclusão: presença de qualquer condição sistêmica (condição de saúde) que possa 

afetar a saúde da boca como diabetes, gestantes ou lactantes, fumantes, que relatem o 

uso de antibióticos, e/ou enxaguantes bucais nos três meses anteriores à coleta do 

material de estudo. Será excluído também o/a participante que apresentealergia a 

substância utilizada na coleta de saliva: parafina. 

 Procedimentos: As amostras de saliva serão obtidas pela manhã̃ (8h- primeiro 

horário de atendimento da clínica) após um jejum durante a noite, durante o qual será 

solicitado ao (a) participante da pesquisa não beber nada até o momento da coleta, 

exceto água. Serão obtidos 5 mL de saliva total estimulada por mastigação de um 

pedaço equivalente a 1 grama de parafilme (filme de parafina plástica com papel). As 
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amostras serão mantidas em tubos em um recipiente com gelo. Após o procedimento 

será oferecido um desjejum para o/a participante.  

 Riscos e desconfortos: Os riscos oferecidos são mínimos, pois se trata de um 

procedimento pouco invasivo uma vez que o procedimento será de coleta de saliva 

em recipientes plásticos. 

 Assistência em virtude de danos decorrentes da pesquisa: O (a) participante 

da pesquisa receberá assistência integral e imediata, de forma gratuita pelo tempo 

que for necessário em caso de danos decorrente da pesquisa. 

 Ressarcimento: As despesas que o (a) participante da pesquisa e seu (sua) 

acompanhante, exclusivamente, tiverem de locomoção e alimentação serão 

ressarcidos. 

 Indenização: o (a) participante da pesquisa tem direito a indenização em caso de 

danos decorrentes do estudo. 

 Tempo despendido: O tempo necessário para a realização dessa pesquisa será 

de aproximadamente 10 (dez) minutos e após realizada o/a senhor (a) participante da 

pesquisa continuará o tratamento (pelo qual o (a) senhor (a) nos procurou) na clínica 

da faculdade. 

 Benefícios: Não haverá benefícios diretos para o (a) participante da pesquisa, 

porém essa pesquisa permitirá avaliar se os filmes de prata e sílica aplicados em 

titânio (material em avaliação) causam morte de bactérias específicas em laboratório. 

Caso seja constatado que o filme é eficiente, futuramente, poderemos realizar a 

aplicação deste revestimento em componentes protéticos de implantes, diminuindo 

assim a chance de contaminação bacteriana ao redor de implantes. 

 Ajuda de custo: Será fornecido ao (a) participante da pesquisa o dinheiro referente 

ao transporte até a faculdade assim como o desjejum. 

 Garantia do sigilo da identidade do(a) participante da pesquisa: As 

informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas dos 

pesquisadores responsáveis. O(a) participante da pesquisa não será identificado em 

nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 

qualquer forma. 

 Desistência: O(a) participante da pesquisa tem o direito de desistir desta pesquisa 

a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais 

tenha direito. 

 Reutilização dos dados: O(a) participante da pesquisa autoriza a utilização dos 

dados em outras pesquisas: 

( ) NÃO autorizo a utilização de dados em outra pesquisa 

( ) SIM autorizo a utilização de dados em outra pesquisa 

Para utilizar os dados em outra pesquisa o(a) participante da pesquisa deseja ser 

consultado: 

( ) NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados em outra pesquisa, 

desde que a nova pesquisa seja aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa  

( ) SIM quero ser consultado da utilização dos meus dados em outra pesquisa  
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Se o/a senhor (a) participante da pesquisa tiver dúvidas quanto à ética da pesquisa 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Odontologia: 
CEP-FOUSP - Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo – Avenida Professor Lineu Prestes nº 2227 – 05508-000 

– São Paulo – SP – Telefone (11) 3091.7960 – e-mail cepfo@usp.br. O horário de 

atendimento ao público e pesquisadores é: de segunda a sexta-feira das 9 às 12h e 

de 14 às 16h (exceto em feriados e recesso universitário). O Comitê é um colegiado 

interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, 

deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos. (Resolução CNS nº 466 de 2012). 

 

“Após ter sido informado e ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas 

pela pesquisadora concordo em participar de forma voluntária desta pesquisa”  

 
 
São Paulo, _____de_____________de ______ 
 
Participante da Pesquisa: 

Nome:_________________________________________________Idade:________

___  

Telefone:________________________________________ 

Assinatura: ____________________________ 

 

Pesquisadora responsável: 

 
_____________________________ 

Roberta Bueno Machado de Campos 

 

ESTE DOCUMENTO FOI ELABORADO EM DUAS VIAS, UMA PARA O(A) 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL E OUTRA PARA O(A) PARTICIPANTE DA 

PESQUISA. O(A) PARTICIPANTE DA PESQUISA RECEBEU UMA VIA DO 

DOCUMENTO, ASSINADA E RUBRICADA POR ELE(A) OU REPRESENTANTE 

LEGAL E PELO(A) PESQUISADOR(A). 

 

 




