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RESUMO 

 
Reembasadores resilientes temporários contendo fármacos antifúngicos foram 

sugeridos como um tratamento adjunto para estomatite protética. No entanto, antes 

de utilizar clinicamente estes reembasadores modificados em humanos, é 

importante avaliar a sua biocompatibilidade em modelos animais. Este estudo 

avaliou a biocompatibilidade in vivo de um reembasador resiliente temporário para 

base de prótese (Trusoft) modificado por agentes antimicrobianos em suas mínimas 

concentrações inibitórias (MCIs) para biofilme de Candida albicans. Dispositivos 

acrílicos intra-orais (DIOs) foram confeccionados individualmente para 60 ratos 

Wistar. Os ratos foram divididos em 6 grupos (n=5): 3 grupos controle (Negativo: 

sem DIO; Geral: DIO sem reembasamento; Positivo: DIO reembasado com Trusoft 

sem fármacos) e 3 grupos experimentais (DIOs reembasados com Trusoft 

modificados por fármacos em suas respectivas MCIs: 0,032 g de nistatina, 0,064 g 

de diacetato de clorexidina e 0,128 g de cetoconazol). Os ratos com ou sem os DIOs 

foram eutanasiados após 7 e 14 dias de avaliação. A análise histopatológica 

qualitativa foi realizada comparando-se fotomicrografias de secções histológicas, 

que foram obtidas utilizando um microscópio óptico que abrangeu transversalmente 

a região intermolares. As alterações morfológicas no epitélio e queratina foram 

analisadas quantitativamente através da realização de planimetria computadorizada. 

Os dados quantitativos foram analisados utilizando ANOVA 2-fatores e teste de 

Tukey (α=0,05). A análise quantitativa mostrou que apenas o grupo com DIO 

contendo cetoconazol diminuiu significativamente a espessura e a área do estrato 

córneo em comparação com os outros grupos (p<0,05), que não apresentaram 

diferenças significativas entre si (p>0,05). Estes resultados estiveram de acordo com 

os obtidos para análise qualitativa. A incorporação de MCIs de nistatina e diacetato 

de clorexidina no Trusoft não induziram alterações histopatológicas na mucosa 

palatina de ratos, sugerindo a biocompatibilidade in vivo deste protocolo para o 

tratamento de estomatite protética. 

 
Palavras-chave*: Anti-Infecciosos; Teste de Materiais; Estomatite sob Prótese; 

Ratos Wistar; Reembasadores de Dentadura; Liberação Controlada de Fármacos. 

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



 

  



 

 
 



 



 

 

ABSTRACT 

 

Biocompatibility in vivo of temporary soft denture liner for denture base 

modified by antimicrobials agents for denture stomatitis treatment 

 

Temporary resilient denture liners containing antifungal drugs have been suggested 

as an adjunct treatment for denture stomatitis. However, before clinically using these 

modified liners in humans, it is important to assess their biocompatibility in animal 

models. This study evaluated the in vivo biocompatibility of a temporary soft denture 

liner (Trusoft) modified by antimicrobial agents at their minimum inhibitory 

concentrations (MICs) for biofilm formation by Candida albicans. Methods: Acrylic 

intraoral devices (IODs) were individually made for 60 Wistar rats. The rats were 

divided into the following 6 groups (n=5): 3 control groups (Negative: without IOD; 

General: IOD without relining; Positive: IOD relined with Trusoft without drugs) and 3 

experimental groups (IOD relined with Trusoft modified by drugs at MICs: 0.032 g for 

nystatin, 0.064 g for chlorhexidine diacetate, and 0.128 g for ketoconazole). The rats 

with or without the IODs were sacrificed after 7 or 14 days of evaluation. 

Histopathological qualitative analysis was performed by comparing photomicrographs 

of histological sections, which were obtained using an optical microscope that 

transversely covered the inter-molar region. Morphological changes in the epithelium 

and keratin were quantitatively analyzed by performing computerized planimetry. 

Quantitative data were analyzed using 2-way ANOVA and Tukey's test (α=0.05). 

Quantitative analysis showed that only the group with IOD containing ketoconazole 

significantly decreased the thickness and area of the stratum corneum compared 

with the other groups (p<0.05), which showed no significant differences between 

each other (p>0.05). These results were in accordance with those obtained for 

qualitative analysis. Incorporation of MICs of nystatin and chlorhexidine diacetate in 

Trusoft did not induce histopathological changes in the palatal mucosa of rats, 

suggesting the in vivo biocompatibility of this protocol for treating denture stomatitis. 

 

Key-words*: Anti-Infective Agents; Biocompatible Materials Testing; Stomatitis, 

Denture; Rats, Wistar; Denture Liners; Drug Liberation. 
 

 

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



 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 15 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................ 25 

 

2.1 Estomatite protética: Etiologia, patogênese e terapêutica ............................ 27 

2.2 Modificação in vitro de materiais resilientes temporários por 

fármacos em concentrações comercialmente disponíveis ............................ 45 

2.3 Modificação in vitro de materiais resilientes temporários por 

fármacos em suas MCIs para biofilme de C. albicans .................................. 58 

2.4 Avaliação in vitro da citotoxicidade de materiais para base de 

prótese .......................................................................................................... 63 

2.5 Avaliação in situ da biocompatibilidade de materiais para 

base de prótese ............................................................................................ 67 

2.6 Dispositivos intra-orais para ratos: modelos experimentais e 

testes in vivo ................................................................................................. 70 

 

3 PROPOSIÇÃO ............................................................................................. 85 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................. 89 

 

4.1 Desenho experimental e manejo dos animais .............................................. 91 

4.2 Fabricação dos DIOs .................................................................................... 92 

4.3 Grupos experimentais ................................................................................... 94 

4.4 Instalação dos DIOs ..................................................................................... 95 

4.5 Processamento histológico ........................................................................... 96 

4.6 Análises histológicas .................................................................................... 98 

4.7 Análise estatística ....................................................................................... 100 

 

5 RESULTADOS ........................................................................................... 101 

 

6 DISCUSSÃO .............................................................................................. 113 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÕES .......................................................................................... 123 

 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................... 127 

 

APÊNDICE ................................................................................................. 145 

 

 ANEXOS .................................................................................................... 157 

 

 

  



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



Introdução  17 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

Com o expressivo crescimento do número de idosos na atualidade, 

estima-se que indivíduos com 60 anos ou mais correspondam a 22% da população 

mundial em 2050 (GUZMÁN et al., 2012). Assim, é  inevitável que esses indivíduos 

estejam mais sujeitos a experimentar alterações locais e sistêmicas. Das desordens 

locais, aquelas da cavidade bucal merecem atenção, pois tem sido relatada uma 

clara associação entre doenças orais e sistêmicas, tais como desordens 

cardiovasculares, artrite reumatoide e infecções respiratórias (O'DONNELL et al., 

2015). Dentre as infecções orais, a candidose bucal é considerada a mais 

prevalente, podendo em casos mais severos evoluir para a região orofaríngea, 

principalmente em pacientes imunocomprometidos (AKPAN; MORGAN, 2002). Em 

tais casos, a constante aspiração e deglutição das espécies fúngicas tem sido 

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

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

sistêmica relacionada à alta taxa de mortalidade (40 a 80%) (ABELSON et al., 2005; 

COLOMBO et al., 1999; COSTA et al., 2000; DIMOPOULOS et al., 2007). 

O risco ao desenvolvimento de infecções fúngicas, como a candidose 

bucal, é ainda maior para a população idosa, que em sua maioria utiliza algum tipo 

de prótese removível, caracterizando essa patologia como estomatite protética, cuja 

prevalência varia entre 11 a 77,5% entre os usuários dessas próteses (BARBEAU et 

al., 2003; BARNABÉ et al., 2004; COELHO; SOUSA; DARE, 2004; GENDREAU; 

LOEWY, 2011; RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 1999; RAMAGE et al., 

2004; SALERNO et al., 2011; WEBB; THOMAS; WHITTLE, 2005). Essa patologia 

pode se manifestar clinicamente por meio de diferentes níveis de inflamação e 

eritema nos tecidos de suporte da prótese (NEWTON, 1962). Apresenta-se 

frequentemente assintomática, mas quando os sinais e sintomas estão presentes, 

podem manifestar-se em forma de sangramento da mucosa bucal, inchaço, prurido, 

desconforto, ardor, halitose, gosto desagradável e xerostomia, além de lesões 

associadas, como queilite angular e glossite romboide mediana (BUDTZ-

JORGENSEN, 1974; SALERNO et al., 2011). 

Embora a estomatite protética tenha sua etiologia reconhecida como 

multifatorial, a infecção por Candida tem sido apontada como o principal fator 
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etiológico (BANTING; HILL, 2001; BUDTZ-JORGENSEN, 1974; BUDTZ-

JORGENSEN; BERTRAM, 1970; DAVENPORT, 1970; MARTORI et al., 2014; 

RAMAGE et al., 2004; RITCHIE et al., 1969; WEBB et al., 1998). Aproximadamente 

93% dos indivíduos com sinais clínicos dessa patologia apresentam infecção fúngica 

(BAENA-MONROY et al., 2005; BANTING; HILL, 2001; BARBEAU et al., 2003; 

MCMULLAN-VOGEL et al., 1999; PIRES et al., 2002), sendo a C. albicans a espécie 

mais prevalente, identificada em 50 a 98% dos casos (BAENA-MONROY et al., 

2005; BARBEAU et al., 2003; COCO et al., 2008; GENDREAU; LOEWY, 2011; 

MCMULLAN-VOGEL et al., 1999; MIMA et al., 2012; PIRES et al., 2002; SALERNO 

et al., 2011; SANITA et al., 2011; VANDEN ABBEELE et al., 2008). Dessa forma, 

são relevantes os fatores etiológicos locais e sistêmicos relacionados com a 

capacidade de adesão e proliferação de Candida spp. nos tecidos bucais do 

paciente, que podem levar ao desenvolvimento da estomatite protética quando as 

condições do ambiente bucal se tornam favoráveis e também quando os fatores 

sistêmicos levam a uma diminuição dos mecanismos de defesa do organismo 

(RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 1999; SALERNO et al., 2011) 

Fatores etiológicos sistêmicos como debilidade física, alergias, idade 

(WEERASURIYA; SNAPE, 2008), gênero, tabaco, álcool (BARBEAU et al., 2003; 

SOYSA; ELLEPOLA, 2005), endocrinopatologias (DORKO et al., 2001), deficiências 

nutricionais (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1990; RITCHIE et al., 1969), antibióticos de 

amplo espectro (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1990; DORKO et al., 2001; RITCHIE et al., 

1969; SOYSA; SAMARANAYAKE; ELLEPOLA, 2008), imunossupressores, terapias 

antineoplásicas (GOLECKA et al., 2006) e alterações nos mecanismos imunológicos 

podem influenciar no desenvolvimento dessa infecção fúngica (DOROCKA-

BOBKOWSKA et al., 2010; PEREZOUS et al., 2005; SALERNO et al., 2011).  

Contudo, os fatores locais associados às próteses removíveis têm sido 

considerados determinantes para o desenvolvimento de estomatite protética 

(MARTORI et al., 2014). A presença dessas próteses propiciam a instalação de um 

ambiente local com pH reduzido (FIGUEIRAL et al., 2007; LOMBARDI; BUDTZ-

JORGENSEN, 1993) e condições anaeróbicas, com diminuição do fluxo de oxigênio 

e saliva para os tecidos de suporte, o que favorece o desenvolvimento do biofilme 

protético (BANTING; GREENHORN; MCMINN, 1995; BUDTZ-JORGENSEN; 

BERTRAM, 1970; MARTORI et al., 2014; PEREIRA-CENCI et al., 2008; RADFORD; 

CHALLACOMBE; WALTER, 1999). Outros fatores como a xerostomia (SHIP; 
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PILLEMER; BAUM, 2002) e o uso contínuo das próteses (BARBEAU et al., 2003; 

FIGUEIRAL et al., 2007; LOMBARDI; BUDTZ-JORGENSEN, 1993; 

NEPPELENBROEK et al., 2008; WEBB et al., 1998) também são apontados como 

potencializadores desses efeitos. Dessa forma, sugere-se que as próteses 

removíveis funcionam como um reservatório de proteção para a proliferação dos 

microrganismos associados a tais infecções (BUDTZ-JORGENSEN, 1974; 

DAVENPORT, 1970; IACOPINO; WATHEN, 1992; O'DONNELL et al., 2015; 

OLSEN, 1975).   

Neste contexto, a estomatite protética continua a ser um desafio, pois 

além ser o tipo mais frequente de candidose oral e a alteração da mucosa mais 

comum em idosos, apresenta alta taxa de recidiva clínica após a terapia 

convencional com antifúngicos tópicos e sistêmicos (BANTING; GREENHORN; 

MCMINN, 1995; LOMBARDI; BUDTZ-JORGENSEN, 1993; RAMAGE et al., 2004; 

YARBOROUGH et al., 2016). Tal recorrência tem sido atribuída, sobretudo, aos 

seguintes fatores: 1) os fármacos não conseguem se manter em concentração 

terapêutica na superfície interna das próteses, resultando em rápida recolonização 

dos tecidos de suporte e bases acrílicas após a suspensão do tratamento 

(IACOPINO; WATHEN, 1992; MATHABA; DAVIES; WARMINGTON, 1995; 

YARBOROUGH et al., 2016); 2) a posologia do fármacos antifúngicos é rigorosa, 

exigindo cooperação do paciente, o que é ainda mais difícil para os idosos devido 

aos déficits comuns na destreza física, habilidades cognitivas e de memória e ao uso 

crónico de outros medicamentos (TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994); 3) o contato 

entre os tecidos injuriados e superfície interna contaminada das próteses não é 

eliminado com o uso dos fármacos tópicos/sistêmicos, o que favorece a reinfecção 

da mucosa via prótese e contribui para prolongar o curso clínico da estomatite 

protética, sobretudo nas próteses mal adaptadas devido ao trauma causado aos 

tecidos de suporte (IACOPINO; WATHEN, 1992; MILTON ROCHA GUSMAO; 

PEREIRA, 2013; YARBOROUGH et al., 2016).  

Para minimizar as deficiências da terapia antifúngica convencional, tem 

sido avaliada a viabilidade do uso de sistemas de liberação de substâncias 

antimicrobianas, por meio da incorporação de agentes anti-infecciosos em materiais 

para base de prótese (ADDY, 1981; AMIN et al., 2009; CHOPDE et al., 2012; 

CHOW; MATEAR; LAWRENCE, 1999; FALAH-TAFTI et al., 2010; IQBAL; ZAFAR, 

2016; MATSUURA et al., 1997; RADNAI et al., 2010; SCHNEID, 1992; SKUPIEN et 
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al., 2013; THOMAS; NUTT, 1978; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). Este sistema 

permite a liberação lenta e contínua dos fármacos aos tecidos infectados e requer  

apenas o uso da prótese pelo paciente, minimizando a necessidade de aderência ao 

tratamento (RADNAI et al., 2010; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). Além dessas 

vantagens, quando os fármacos são adicionados a reembasadores resilientes 

temporários ou condicionadores de tecido, o contato da superfície interna 

contaminada da prótese com os tecidos injuriados é suprimido e, portanto, o ciclo de 

reinfecção é interrompido (MARÍN ZULUAGA; GOMEZ VELANDIA; RUEDA 

CLAUIJO, 2011; MILTON ROCHA GUSMAO; PEREIRA, 2013; SKUPIEN et al., 

2013; THOMAS; NUTT, 1978). Ainda, o reembasamento permite a readaptação da 

prótese à mucosa de suporte, propiciando o conforto ao paciente durante a vida útil 

desses materiais (MARÍN ZULUAGA; GOMEZ VELANDIA; RUEDA CLAUIJO, 2011), 

que corresponde ao mesmo tempo de tratamento convencional da estomatite 

protética com antifúngico tópico (14 dias) (SCHNEID, 1992; TRUHLAR; SHAY; 

SOHNLE, 1994). Ao longo desse período, os reembasadores macios de curto prazo 

modificados por antimicrobianos ainda favorecem a recuperação dos tecidos 

injuriados pelo efeito de amortecimento, prevenindo a acumulação de biofilme até a 

substituição da prótese ou o reembasamento com materiais de longo prazo.  

Embora tenha sido efetiva na inibição de C. albicans (AMIN et al., 2009; 

CHOPDE et al., 2012; CHOW; MATEAR; LAWRENCE, 1999; FALAH-TAFTI et al., 

2010; QUINN, 1985; RADNAI et al., 2010; SCHNEID, 1992; THOMAS; NUTT, 1978; 

TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994), a incorporação de fármacos em concentrações 

comercialmente disponíveis a materiais poliméricos/plásticos, incluindo algumas 

marcas comerciais de condicionadores de tecido e reembasadores resilientes, pode 

afetar suas propriedades (IQBAL; ZAFAR, 2016), tais como morfologia de superfície 

(ADDY; HANDLEY, 1981; URBAN et al., 2009), módulo de elasticidade e peso 

(ADDY; HANDLEY, 1981), resistência à tração (SCHNEID, 1992; URBAN et al., 

2006), dureza (ADDY; HANDLEY, 1981; SCHNEID, 1992; URBAN et al., 2015), 

rugosidade superficial (URBAN et al., 2015) e resistência da união ao descolamento 

da resina acrílica para base de prótese (ALCÂNTARA et al., 2012).  

Previamente à utilização desse protocolo como meio alternativo 

terapêutico para estomatite protética, seria necessário obter uma matriz polimérica 

modificada pela adição de antimicrobianos/antifúngicos que mantivesse preservadas 

as propriedades dos materiais resilientes e que, ao mesmo tempo, fosse eficaz na 
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inibição dos microrganismos associados a essa patologia. Considerando esses 

aspectos, Bueno et al. (2015) determinou as mínimas concentrações inibitórias 

(MCIs) de cinco antifúngicos capazes de inativar o biofilme de C. albicans (SC5314) 

em um condicionador tecidual (Softone) e um reembasador resiliente temporário 

(Trusoft) em até 14 dias de incubação. As menores MCIs foram obtidas com a 

nistatina, o diacetato de clorexidina e o cetoconazol. Foi também demonstrado que 

as MCIs desses fármacos não interferiram de forma deletéria nas propriedades de 

dureza Shore A (BUENO et al., 2012), rugosidade superficial (NEPPELENBROEK et 

al., 2012a), caraterísticas morfológicas (SÁNCHEZ-ALIAGA et al., 2013), resistência 

da união ao descolamento da resina acrílica para base de prótese (SÁNCHEZ-

ALIAGA et al., 2016), sorção de água e solubilidade (LIMA et al., 2016a), porosidade 

(LIMA et al., 2016b) e resistência à tração e porcentagem de alongamento 

(GALITESI et al., 2012; NEPPELENBROEK et al., 2012b) do reembasador resiliente 

temporário Trusoft. Apesar dos resultados promissores mencionados, ainda não são 

conhecidos os efeitos desse protocolo sobre as propriedades biológicas do 

reembasador resiliente temporário modificado por fármacos tal como sua 

biocompatibilidade in vivo. Essa avaliação torna-se importante pelos possíveis 

efeitos adversos não apenas dos fármacos, mas do próprio material resiliente 

temporário.  

Um reembasador resiliente à base de resina acrílica quimicamente 

ativada como o Trusoft consiste de um pó, geralmente constituído de polietil 

metacrilato ou copolímero e um líquido contendo etanol e plastificantes. Durante sua 

vida útil, esse tipo de material libera substâncias solúveis no meio bucal (CRAIG; 

GODWIN, 2002), as quais podem ser potencialmente tóxicas, tais como metil 

metacrilato, formaldeído, ácido metacrílico, dibutilftalato e ácido benzoico  (CHAVES 

et al., 2010; LEFEBVRE; KNOERNSCHILD; SCHUSTER, 1994; LEWIS; 

CHESTNER, 1981). Tais componentes tóxicos, quando liberados na saliva, podem 

atuar até mesmo em locais distantes da área de contato do reembasador 

(LEFEBVRE et al., 1995). Tem sido relatado que os ftalatos podem causar efeitos 

biológicos indesejáveis como redução da fertilidade masculina (PANT et al., 2011), 

atuação como xenoestrógeno (MUNKSGAARD, 2005; NAKAI et al., 1999), indução 

de tumores hormonais e malformações fetais (CHATTERJEE; DUTTA, 2003; JIANG 

et al., 2011) .  
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Os fármacos de amplo espectro são considerados os mais adequados 

para inibir infecções fúngicas como a estomatite protética, pois o principal fator 

associado a tal patologia, o biofilme protético, não é apenas uma mistura aleatória 

de espécies de microrganismos, mas sim uma estrutura organizada que varia com o 

tempo, as propriedades metabólicas das células e a condição local (SATO et al., 

1997). Três classes de fármacos são mais comumente utilizadas para o tratamento 

convencional da estomatite protética: os antifúngicos polienos, como a nistatina, que 

possuem ação fungicida e fungistática, os antifúngicos azólicos, como o 

cetoconazol, que embora exibam atividade essencialmente fungistática in vitro, 

podem ser fungicidas sob certas circunstâncias in vivo e os antimicrobianos de 

amplo espectro, como a clorexidina, considerada um agente químico antibacteriano, 

antifúngico e antisséptico (ROGERS, 2002). Mesmo que a liberação desses 

fármacos ocorra diretamente para o local da infecção, é possível que durante o 

tratamento, surjam efeitos secundários sistêmicos (colaterais) e de toxicidade ou, 

ainda, interações fármaco-fármaco. Tais efeitos podem se comportar de forma 

diferente entre os indivíduos, dependendo do estado da doença, idade, gênero, 

peso, entre outros fatores. Efeitos secundários comuns de fármacos antifúngicos 

incluem náuseas, dor de estômago, diarreia, dor de cabeça e indigestão 

(CASALINUOVO; DI FRANCESCO; GARACI, 2004; LOMBARDI; BUDTZ-

JORGENSEN, 1993; ROGERS, 2002).  

Os possíveis efeitos citotóxicos causados por metil metacrilato, 

dibutilftalato e outras substâncias solúveis liberadas por reembasadores resilientes 

de base acrílica, como os temporários, tem sido avaliados in vitro pelo método de 

cultura de fibroblastos de camundongos (KANIE et al., 2009; LEFEBVRE et al., 

2001; OKITA; HENSTEN-PETTERSEN, 1991; OZDEMIR; YILMAZ; YILMAZ, 2009; 

PARK et al., 2004; TAY et al., 2012) e in situ (KALLUS, 1984; NAGEM-FILHO; 

CHIODI-NETTO; DE ARAUJO, 1973; PASSERI; DE CARVALHO, 1985). Por 

apresentarem menor custo e maior facilidade de reprodução, tais pesquisas in vitro, 

previamente aos ensaios in vivo, são fundamentais. Entretanto, são consideradas 

restritas clinicamente, pois demonstram efeitos diretos sobre as células e não sobre 

os complexos tecidos bucais, além de não reproduzirem as condições dinâmicas do 

ambiente oral (CHAVES et al., 2010; HUANG et al., 2001). Embora investigações in 

situ tenham sido realizadas para avaliar a biocompatibilidade de resinas acrílicas 

(KALLUS, 1984; NAGEM-FILHO; CHIODI-NETTO; DE ARAUJO, 1973) e materiais 
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resilientes para base de prótese (TOMIDA et al., 2011), essa metodologia é limitada 

clinicamente uma vez que utiliza a implantação do substrato testado no tecido 

subcutâneo dos animais, não reproduzindo as condições dinâmicas do ambiente 

bucal. Há pouca informação sobre a biocompatiblidade in vivo de reembasadores 

resilientes para base de prótese nos tecidos bucais (BAIL et al., 2014b; BARCLAY; 

MACDONALD; WATSON, 1997) e, da literatura pertinente disponível, não foram 

encontrados estudos investigativos de tal propriedade com os materiais modificados 

por fármacos. 

Para avaliar a biocompatibilidade in vivo dos materiais resilientes 

temporários  modificados por fármacos, seria necessário adotar uma metodologia 

reprodutível para o uso de dispositivos intra-orais acrílicos simuladores de próteses 

removíveis em ratos. Entretanto, a consulta à literatura mostrou grande variabilidade 

na metodologia dos estudos que utilizaram ratos como animal experimental em 

testes envolvendo dispositivos intra-orais (BARCLAY; MACDONALD; WATSON, 

1997; JENNINGS; MACDONALD, 1990; 1992; JOHNSON et al., 2012; LAMB; 

MARTIN, 1983; LEE et al., 2011; MARTIN, 1989; MEISTER et al., 2015; MORI et al., 

1997; OLSEN; BONDEVIK, 1978; SHAKIR; MARTIN; SMITH, 1981; 1986; 

TSURUOKA et al., 2008). Por isso, Hotta et al. (2016) realizou um estudo preliminar 

para viabilizar a utilização de um dispositivo acrílico intra-oral para ratos que se 

mantivesse em contato com o palato pelo tempo necessário para o tratamento da 

estomatite protética (14 dias) e fosse, simultaneamente, passível de 

reembasamento. Esse estudo também possibilitou minimizar a variabilidade das 

investigações prévias, padronizando e descrevendo de forma reprodutível os 

métodos utilizados em relação às condições relacionadas aos animais (alojamento e 

dieta alimentar), aos dispositivos intra-orais (métodos de confecção e retenção) e à 

análise histopatológica (obtenção das amostras, seleção da área de interesse e 

forma de descrição morfológica).  

Haja vista as considerações anteriores, o presente estudo in vivo teve 

como objetivo utilizar um modelo animal em ratos para avaliar, por meio de análises 

histopatológicas qualitativa e quantitativa, a biocompatibilidade de um reembasador 

resiliente para base de prótese modificado por agentes antimicrobianos 

recomendados para o tratamento da estomatite protética em suas MCIs para o 

biofilme de C. albicans. A hipótese testada foi que a incorporação de fármacos em 
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suas MCIs afetaria a biocompatibilidade do reembasador resiliente durante sua vida 

útil (14 dias). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ESTOMATITE PROTÉTICA: ETIOLOGIA, PATOGÊNESE E TERAPÊUTICA 

 

 

Em 1962, Newton classificou a estomatite protética em três estágios de 

acordo com sinais clínicos da infecção: (I) Hiperemia puntiforme: caracteriza-se pela 

presença de múltiplos pontos hiperêmicos nos ductos das glândulas salivares 

palatinas menores; (II) Hiperemia difusa: refere-se à inflamação generalizada sobre 

a mucosa recoberta pela prótese, que se apresenta lisa e atrófica e (III) Hiperemia 

granular: a mucosa encontra-se hiperêmica, com aparência nodular, que pode estar 

presente em toda a região recoberta pela prótese ou, mais frequentemente, restrita à 

região central do palato, sobretudo nas áreas sob câmara de sucção de próteses 

totais. A estomatite não tratada pode progredir do estágio I para o II, e deste para o 

III. Newton sugeriu que o nível da inflamação está relacionado com o acometimento 

dos ductos salivares, uma vez que os tecidos periductais são menos resistentes aos 

processos inflamatórios. 

O estudo de Davenport (1970) avaliou a distribuição e a concentração de 

Candida em pacientes com estomatite protética. Para o estudo, foram selecionados 

50 pacientes com estomatite protética e 50 pacientes sem alteração da mucosa 

bucal (controle). Foram realizados exames citológicos por esfregaço da mucosa 

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

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

saliva estimulada dos pacientes foram cultivadas em ágar CornMeal e soro de 

cavalo. A presença de Candida na mucosa palatina e na superfície interna das 

próteses foi também avaliada nas culturas em placas de ágar Sabouraud. Em dez 

pacientes, foram realizadas biópsias da mucosa palatina inflamada. A análise dos 

esfregaços das próteses demonstrou a presença de leveduras em 94% dos 

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

avaliação quantitativa dos esfregaços demonstrou maior número de células de 

Candida nos esfregaços obtidos das próteses em relação aos obtidos das mucosas 

palatinas. As culturas das amostras de saliva revelaram a presença de C. albicans 

em 70% dos pacientes com estomatite protética e 14% dos pacientes do grupo 
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controle. As culturas em ágar Sabouraud demonstraram o mesmo padrão de 

distribuição de Candida obtido com os esfregaços. Não foram observadas células de 

Candida em nenhuma das secções das biópsias obtidas. O autor sugeriu que a 

estomatite protética está associada à proliferação de Candida, a qual é 

primariamente associada à presença de biofilme na superfície interna das próteses. 

Hennessey (1973) realizou alguns estudos para avaliar as propriedades 

antibacterianas da clorexidina, usada tanto no tratamento como na prevenção de 

patologias bucais. O espectro bacteriostático do fármaco para diferentes bactérias 

gram-positivas e gram-negativas foi determinado pelo método convencional de 

diluição em ágar para a obtenção da MCI. Para as bactérias do tipo cocos, as MCIs 

variaram de 0,19 a 2,0 µg/mL. As cepas de Pseudomonas aeruginosa foram as 

menos sensíveis à clorexidina (MCI ≥ 100 µg/mL), seguidas pelas de Salmonella 

spp., que apresentaram MCIs intermediárias (4,65 µg/mL). As cepas que exibiram 

menor sensibilidade à clorexidina foram as de Escherichia coli (MCI=0,93 µg/mL). 

Também foi observado que as MCIs foram dependentes do tamanho do inóculo, 

sendo necessárias concentrações superiores de fármacos quando maiores números 

de células foram testados. O autor também investigou a atividade bactericida da 

clorexidina para diferentes microrganismos. Quando suspensões bacterianas foram 

expostas à clorexidina 0,02% por 10 min em temperatura ambiente, houve redução 

dos microrganismos viáveis em 99,99% na maioria dos casos. A metade dessa 

concentração (0,01%) ainda foi efetiva em exercer atividade antibacteriana 

significativa. Esses testes foram realizados em água destilada, mas considerando a 

interferência dos fluidos biológicos sobre o potencial de ação de antimicrobianos, o 

autor avaliou o efeito da clorexidina em alguns meios específicos. Para o mesmo 

tempo de exposição (10 min), quando o soro de cavalo foi utilizado ao invés da 

água, foi necessária uma concentração de clorexidina cerca de quatro vezes maior 

para produzir os mesmos efeitos sobre P. aeruginosa. A extensão da ação 

bacteriana da clorexidina também foi reduzida quando cepas de Streptococcus 

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

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

várias exposições sucessivas de clorexidina e concluiu que esse resultado foi difícil 

de ser observado. Por outro lado, bactérias resistentes a ampicilina e estreptomicina 

foram facilmente encontradas. Esses achados laboratoriais foram confirmados in 

vivo com a observação da mesma susceptibilidade de microrganismos intestinais de 
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ratos a uma dose de 50 mg/kg de clorexidina administrada por sonda gástrica 

diariamente por 28 dias. Entretanto, uma dose diária de 100 mg/kg do fármaco pelo 

mesmo período rapidamente causou enterite letal nos animais. O autor ainda 

realizou um pequeno estudo in vivo com três pacientes e observou que o uso de um 

enxaguatório bucal contendo digluconato de clorexidina a 0,2%, duas vezes ao dia 

por sete semanas, resultou em uma pequena, mas significativa alteração na 

susceptibilidade dos microrganismos salivares à ação bacteriostática do fármaco. 

Foi concluído que a clorexidina é um agente bactericida e bacteriostático de amplo 

espectro, embora seja mais eficaz contra bactérias gram-positivas. O autor sugeriu 

que a importância de se conhecer a susceptibilidade através da MCI está no fato de 

que doses subletais dos antimicrobianos podem levar ao desenvolvimento de 

microrganismos resistentes aos mesmos. 

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

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

removíveis parciais ou totais na cavidade bucal é considerada um fator 

predisponente primário para o desenvolvimento dessa patologia. Sua patogenia 

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

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

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

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

indivíduos saudáveis, a estomatite protética não é considerada uma condição 

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

infecções sistêmicas em pacientes debilitados, principalmente quando submetidos a 

terapias prolongadas com antibióticos, corticosteróides ou medicamentos 

imunossupressores. Os efeitos patogênicos das espécies de Candida estão ligados 

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

desenvolvimento de resposta hipersensitiva tardia, não sendo observada a 

penetração tecidual na mucosa palatina de pacientes infectados. As endotoxinas 

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

próteses removíveis. Considerando a significância das espécies de Candida no 

desenvolvimento da estomatite protética, o autor sugeriu ser imprescindível prevenir 

a colonização da mucosa palatina e da superfície protética por estes 

microrganismos. Entre as medidas de prevenção, foram citadas higienização 

adequada das próteses, cuidados com a higiene bucal, eliminação de traumas locais 
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e remoção das próteses no período noturno. Para a recuperação das mucosas 

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

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

eliminação de Candida spp. da superfície interna das próteses. 

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

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

estomatite protética. Foram selecionados 100 pacientes usuários de prótese total 

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

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

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

adotados. O grupo 1 recebeu terapia oral placebo e foi instruído a imergir suas 

próteses apenas em água. O grupo 2 recebeu comprimidos de anfotericina B de 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da superfície das próteses. Posteriormente, foram realizados esfregaços micológicos 

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

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

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

clorexidina resultou em redução significativa do número de microrganismos, tanto na 

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

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

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

devido à contaminação dos materiais das bases protéticas. 
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Os fatores relacionados à etiologia e patogenia da candidose bucal, bem 

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

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

por indução de hipersensibilidade ou produção de toxinas durante a invasão 

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

determinante nos processos de colonização e infecção das superfícies mucosas por 

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

influenciada por diversos fatores relacionados ao microrganismo (concentração, fase 

e meio de crescimento, espécies e cepas), às células epiteliais do hospedeiro e às 

condições ambientais (temperatura, concentração de íons de hidrogênio, bactérias e 

anticorpos). A C. albicans, a mais patogênica das espécies desse gênero, apresenta 

alta capacidade de se aderir firmemente às células epiteliais in vitro. Essa aderência 

parece envolver interações entre a porção protéica das nanoproteínas localizadas 

nas fibrilas superficiais da levedura e os receptores de glicosídio das células 

epiteliais. O autor sugeriu que o processo de adesão de C. albicans in vitro pode ser 

favorecido pela incubação prévia de células epiteliais com certas espécies de 

bactérias bem como pela adição de carboidratos ao substrato. Além das interações 

específicas com as células epiteliais do hospedeiro, outro aspecto que deve ser 

considerado na patogenia da C. albicans são as interações não específicas de 

afinidade e ligação desse microrganismo às resinas acrílicas das bases das 

próteses, o que frequentemente proporciona o desenvolvimento de estomatite 

protética. A presença de carboidratos pode ser considerada um importante fator na 

maioria dos casos de colonização de Candida spp. nas bases acrílicas das próteses 

imediatamente após a suspensão da terapia com antifúngicos. Após a adesão e 

colonização, as células de Candida spp. invadem os tecidos pela ação de enzimas 

hidrolíticas. Com a invasão tecidual, inicia-se um processo de resposta inflamatória 

aguda caracterizada pela predominância de neutrófilos. As condições sistêmicas 

predisponentes para a candidose bucal envolvem fatores fisiológicos (idade 

avançada, infância, gravidez, menopausa), desordens endócrinas (diabetes, 

hipotireoidismo), deficiências nutricionais (deficiências de ferro, vitamina B e ácido 

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

leucemia aguda). Entre as condições locais predisponentes para essa patologia 

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

espectro, fumo, dieta rica em carboidratos, leucoplasias, uso de próteses, higiene 
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bucal inadequada e traumas locais. O autor conclui que o tratamento para a 

estomatite protética deveria envolver cuidados com as próteses como higiene, 

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

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

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

imunocomprometidos. 

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

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

de tratamento para estomatite protética e outras infecções bucais causadas por 

Candida spp. Segundo os autores, a colonização da cavidade bucal por Candida 

geralmente ocorre em associação a um fator predisponente que promova algum tipo 

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

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

incluindo medicamentos (antibióticos, imunossupressores), regimes de tratamentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

envolvem processos de confinamento e proliferação epitelial com posterior 

descamação. Esses mecanismos são conduzidos por células imunológicas 

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

quando as células imunológicas mediadoras são comprometidas, ocorre o 

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

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

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

também possam ser infectadas. A C. albicans pode ser responsável pelo início, pela 
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manutenção e pela exacerbação da estomatite protética. O diagnóstico clínico dessa 

patologia é facilmente confirmado por cultura quantitativa e exame citológico por 

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

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

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

nistatina. Outros fármacos podem ser também recomendados para o tratamento 

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

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

limpeza como clorexidina, ácido benzóico e enzimas. Considerando que a C. 

albicans pode proliferar, infectar e reinfectar os tecidos via bases acrílicas, os 

autores concluíram que o tratamento deveria ser primariamente direcionado à 

eliminação desses microrganismos da superfície interna das próteses. 

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

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

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

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

ser sempre indicado, independentemente da terapia adotada. A higienização 

inadequada das próteses é considerada um dos fatores etiológicos locais da 

estomatite protética. O uso contínuo das próteses também favorece o 

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

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

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

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

estabilidade devem ser periodicamente reembasadas. A confecção de novas 

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

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

remover suas próteses durante a noite e higienizá-las após cada refeição. Vários 

agentes antifúngicos podem ser utilizados para o tratamento da estomatite protética. 

A escolha de um agente específico é determinada por diversos fatores, como 

interação medicamentosa, função dos órgãos vitais (toxicidade) e aceitação 

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

pacientes que não responderem à terapia tópica ou quando fatores sistêmicos 

predisponentes estiverem presentes (diabetes não controlada, neutropenia, 

disfunções imunológicas e endócrinas). Entre os agentes antifúngicos, a nistatina 
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(Micostatin) deve ser utilizada apenas como tratamento tópico, pois é tóxica quando 

administrada parenteralmente. Devido ao gosto amargo, esse medicamento pode 

produzir efeitos colaterais como náuseas e intolerância. A anfotericina B pode ser 

administrada via intravenal (candidose sistêmica) ou como agente tópico (candidose 

superficial). No entanto, esse fármaco pode produzir efeitos hepatotóxicos e 

náuseas. O cetoconazol (Nizoral) é administrado sistemicamente, sendo indicado 

para os casos de candidose mucocutânea crônica em pacientes com 

imunodeficiências. Esse antifúngico é pouco absorvido na ausência de acidez 

gástrica e pode reduzir a ação de alguns antibióticos. O miconazol (Daktarin) é 

amplamente utilizado para o tratamento de candidose por apresentar ação fungicida 

e bacteriostática para microrganismos gram-positivos, uma vez que bloqueia 

simultaneamente a síntese de esteróides e as proteínas das membranas das células 

microbianas. Esse fármaco também pode ser utilizado para o tratamento de lesões 

associadas à estomatite protética, como a queilite angular. O fluconazol (Diflucan) 

pode ser indicado para o tratamento de candidose bucal em pacientes HIV-positivos, 

entretanto, pode produzir efeitos colaterais como desconforto gástrico e cefaléia. 

Além disso, o fluconazol pode não apresentar o efeito terapêutico desejado por 

causa da resistência desenvolvida por algumas espécies de Candida. Como 

tratamento adjunto, pode-se realizar a imersão das próteses em agentes de limpeza 

como hipoclorito de sódio, enzimas, peróxidos alcalinos e ácidos. A utilização de 

sustâncias antimicrobianas como a clorexidina também pode ser uma alternativa 

para a redução da inflamação da mucosa acometida pela estomatite protética. De 

acordo com os autores, independentemente da terapia antifúngica e do tratamento 

adjunto selecionados, os pacientes devem ser instruídos quanto à importância da 

adoção dos procedimentos de higienização das próteses e remoção das mesmas no 

período noturno. Esses cuidados não atuam apenas no controle da infecção 

causada pela estomatite protética, mas também na sua prevenção. 

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

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

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

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

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

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

realizados exames citológicos por esfregaço da mucosa bucal e da superfície interna 
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das próteses totais ao final do tratamento e após 1, 4 e 12 semanas do seu início. 

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

apresentaram melhora significativa dos sintomas e sinais clínicos de estomatite 

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

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

aproximadamente 80% dos pacientes, independentemente da solução de imersão 

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

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

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

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

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

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

maioria dos casos, em recorrência da patologia. 

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

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

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

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

microrganismos além da C. albicans. Observaram que as taxas de prevalência da 

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

ser explicado pelas diferentes metodologias utilizadas e pelos diversos fatores 

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

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

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

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

microrganismos devem ser consideradas. Enfatizaram a importância da rugosidade 

superficial do substrato na adesão dos microrganismos, havendo maior aderência 

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

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

de próteses removíveis está relacionada à capacidade hidrofóbica do microrganismo 

e à rugosidade do substrato. Entretanto, relataram que o significado clínico para os 

resultados observados da literatura consultada e o mecanismo do desenvolvimento 

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

Rogers (2002) revisou a literatura com o propósito de estudar os 

mecanismos de ação de antifúngicos disponíveis e discutir a resistência aos 
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fármacos pelos microrganismos. Os antifúngicos da classe dos polienos, como a 

nistatina, possuem um amplo espectro de ação, podendo ser fungicidas e 

fungistáticos e, por serem tóxicos, seu uso foi restringido à administração tópica. O 

efeito inibitório da nistatina é resultado da interação de seus polienos com os 

esteróides da membrana plasmática do fungo, em especial o ergosterol. Isso leva à 

formação de poros ou canais na membrana que ocasionam a liberação de potássio 

e de outros componentes citoplasmáticos, causando a morte celular. Uma 

explicação possível para o desenvolvimento de resistência aos polienos é uma 

menor quantidade de ergosterol na membrana celular, mas os mecanismos 

genéticos envolvidos nesse processo ainda não são totalmente definidos. Os 

antifúngicos azólicos, como o miconazol, o cetoconazol e o itraconazol também 

agem diretamente na membrana plasmática, porém interferem principalmente na 

biossíntese do ergosterol, inibindo o citocromo P-450. Embora os azólicos exibam 

atividade fungistática principalmente in vitro, podem ser fungicidas sob certas 

circunstâncias in vivo. A resistência a esse tipo de antifúngico pela C. albicans 

ocorre principalmente por uma mutação no gene ERG11, que impede ou diminui a 

ação do antifúngico na produção de ergosterol. De acordo com os achados da 

literatura, o autor sugeriu que a resistência aos medicamentos antifúngicos é de 

grande importância clínica e deve ser levada em consideração no tratamento 

específico de cada infecção. 

A relação entre a presença de C. albicans e a estomatite protética foi 

avaliada por Barbeau et al. (2003). Foram selecionados 68 usuários de próteses 

totais superiores. O tipo de estomatite protética foi determinado de acordo com a 

classificação de Newton, bem como por uma classificação modificada, desenvolvida 

pelos autores. Essa última classificação foi utilizada para determinar tanto o tipo 

quanto a extensão da inflamação nos tecidos acometidos por essa patologia. Para a 

avaliação clínica, foram realizadas 3 fotografias da região palatina de cada paciente. 

As leveduras foram coletadas da mucosa palatina e da superfície interna das 

próteses com swab oral. As culturas das suspensões obtidas dos swabs foram 

realizadas em ágar Sabouraud. Para isolar as leveduras, foi adicionado cloranfenicol 

aos meios de cultura Sabouraud e Lee, sendo as colônias isoladas congeladas a –

80ºC. Para a identificação das espécies de Candida, alíquotas das suspensões das 

colônias isoladas foram cultivadas em meio cromogênico (ChromAgar). Para a 

diferenciação final das espécies, as suspensões também foram submetidas à 
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avaliação por um sistema comercial de identificação (ID Candida). Os resultados 

demonstraram que a presença de leveduras nas próteses não foi associada à 

estomatite protética de acordo com a classificação de Newton. Os maiores números 

de colônias e índices de placa nas próteses foram associados à maior extensão de 

inflamação, independentemente do tipo de estomatite protética segundo Newton. A 

presença de C. albicans e da associação de mais de uma espécie de Candida foi 

observada mais comumente nos usuários de próteses totais com estomatite 

protética. As espécies mais associadas com a C. albicans foram a C. tropicalis e a 

Candida glabrata. A utilização contínua das próteses e o fumo foram considerados 

fatores de risco associados à extensão da inflamação observada nos pacientes com 

estomatite protética. Os autores concluíram que a presença de leveduras nas 

próteses foi significativamente relacionada à extensão da inflamação e não ao tipo 

de estomatite protética segundo a classificação de Newton. Foi sugerido que a 

colonização por Candida spp. foi favorecida pelo processo de inflamação causado 

pela estomatite protética e que, portanto, deveria ser considerada no diagnóstico e 

tratamento dessa patologia.  

O objetivo do estudo de Baena-Monroy et al. (2005) foi avaliar a 

prevalência de C. albicans, Staphylococcus aureus e S. mutans na mucosa palatina 

e na superfície interna das próteses totais de pacientes com e sem estomatite 

protética bem como estabelecer fatores predisponentes dessa patologia. Para medir 

o pH salivar, amostras de 2 mL de saliva foram coletadas de 105 pacientes. Além 

disso, o material presente na mucosa palatina e na superfície interna das próteses 

totais superiores dos pacientes foi coletado com algodão estéril. Para o isolamento e 

a identificação de C. albicans, foi utilizado um meio cromogênico (CandiSelect) 

específico para crescimento fúngico. Os meios seletivos selecionados para o 

isolamento e a identificação de S. aureus foram ágar Chapman ou ágar manitol 

salgado. O S. mutans foi identificado por meio de semeadura em placas de Petri 

contendo ágar mitis salivarius. Todas as placas foram incubadas a 37oC por 48 h. 

Após essa identificação inicial das bactérias, foram realizadas as provas enzimáticas 

de catalase e coagulase. Os autores observaram colônias viáveis de C. albicans nas 

placas referentes à mucosa palatina de 54 pacientes, dos quais 43 apresentavam 

estomatite protética. As culturas em CandiSelect também demonstraram a presença 

desse microrganismo na superfície interna de 70 próteses. O S. aureus foi isolado 

da mucosa palatina de 55 pacientes, sendo 42 desses portadores de estomatite 
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protética. Esse microrganismo também foi isolado da superfície interna de 52 

próteses. As culturas da mucosa palatina de 71 pacientes demonstraram a presença 

de S. mutans e desses, apenas oito apresentaram estomatite protética. Os 

resultados também demonstraram elevada acidez do pH da saliva nos pacientes 

com estomatite protética bem como nos indivíduos que adotavam dieta rica em 

carboidratos. A presença simultânea de C. albicans e S. aureus foi observada na 

mucosa palatina de 39 pacientes do total de 50 que apresentavam estomatite 

protética. Essa infecção assim como a colonização microbiana da mucosa palatina e 

das próteses foram encontradas preferencialmente em indivíduos do gênero 

feminino e nos portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial, evidenciando a 

etiologia multifatorial desse tipo de candidose bucal. Os autores concluíram que o 

tratamento da estomatite protética deveria reduzir tanto a presença de fungos 

quanto a de bactérias uma vez que foi observada a presença de biofilmes mistos na 

mucosa palatina e superfície interna das próteses totais de pacientes com essa 

patologia.  

O estudo Neppelenbroek et al. (2008) avaliou a efetividade da 

desinfecção de próteses totais no tratamento de estomatite protética associada à 

Candida spp. Sessenta pacientes com estomatite protética foram divididos em 

quatro grupos de acordo com o tratamento instituído: Controle- foram orientados a 

escovarem suas próteses com sabão de coco e dentifrício, deixando–as imersas em 

água durante a noite; Mw- as próteses totais superiores dos pacientes foram 

irradiadas por micro-ondas (650 W/ 6 min), três vezes por semana, durante 30 dias; 

MwMz- os pacientes receberam o mesmo tratamento do grupo Mw associado à 

aplicação tópica de miconazol três vezes ao dia, por 30 dias; Mz- apenas receberam 

terapia antifúngica tópica com miconazol de acordo com a prescrição indicada ao 

grupo MwMz. Antes do início do tratamento, exames citológicos por esfregaço e 

culturas micológicas quantitativas foram obtidos da superfície interna das próteses 

totais superiores e da mucosa palatina de suporte de todos os pacientes. Os 

esfregaços e as culturas foram repetidos durante (dia 15), ao final do tratamento (dia 

30) e após a sua suspensão (dias 60 e 90). Para a avaliação clínica, foram 

realizadas fotografias da mucosa palatina dos pacientes em cada consulta. A 

influência de fatores predisponentes na efetividade dos tratamentos também foi 

avaliada estatisticamente. Nos períodos durante (15 dias) e imediatamente após o 

tratamento (30 dias), os esfregaços citológicos e culturas quantitativas referentes à 
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mucosa palatina e a superfície interna das próteses dos pacientes dos grupos Mw e 

MwMz não demonstraram formas miceliais e colônias viáveis de Candida spp. Em 

até 90 dias de avaliação, não foram observadas formas miceliais na mucosa palatina 

dos pacientes desses dois grupos. No entanto, cinco pacientes do grupo Mw 

(33,33%) e seis do MwMz (40%) demonstraram recorrência de formas miceliais e 

colônias de Candida spp., e essa diferença não foi estatisticamente significativa. 

Para esses pacientes com recorrência de ambos os grupos, o tempo de uso da 

mesma prótese total superior foi significativamente superior (39,4 anos) em 

comparação com aqueles que não apresentaram reinfecção (15,1 anos). As 

fotografias da mucosa palatina dos pacientes dos grupos Mw e MwMz 

demonstraram uma evidente e progressiva redução da inflamação ao longo das 

avaliações clínicas. A aplicação tópica de miconazol (Mz) promoveu uma melhora 

considerável na inflamação palatina, mas não eliminou as formas miceliais e as 

colônias de Candida spp., exceto para dois pacientes. Os exames clínicos e 

micológicos do grupo controle não evidenciaram redução da infecção fúngica em até 

90 dias de avaliação. Os autores concluíram que a desinfecção das próteses totais 

superiores por micro-ondas foi efetiva para o tratamento da estomatite protética 

associada à Candida spp. Independentemente da associação à terapia antifúngica 

tópica, a recorrência de formas miceliais das espécies de Candida na superfície 

interna das próteses após a suspensão do tratamento foi significativamente reduzida 

nos pacientes cujas próteses foram submetidas à desinfecção por micro-ondas. 

Em 2011, Marín Zuluaga, Gómez Velandia e Rueda Clauijo compararam 

os resultados do controle da estomatite protética por um condicionador tecidual 

(Coe-Confort) e um reembasador autopolimerizável rígido (Kooliner). Os autores se 

propuseram a buscar uma terapia alternativa para essa patologia e, ao mesmo 

tempo, obter informações sobre o tempo necessário para sua resolução. Quarenta e 

quatro usuários de prótese total superior com diagnóstico de estomatite protética 

foram selecionados. Um grupo de pacientes teve a prótese reembasada com Coe-

Confort e outro com Kooliner, que foram substituídos semanalmente, durante 4 

semanas. Inicialmente e a cada período de substituição dos materiais, foram 

realizadas fotografias oclusais digitais do palato de cada indivíduo. As imagens 

foram obtidas por um cirurgião-dentista e o diagnóstico clínico estabelecido de forma 

cega por outro profissional. O diagnóstico foi comparado com as imagens, que foram 

entregues a um patologista para análise final. Tanto o condicionador tecidual quanto 
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o reembasador rígido foram eficazes no controle da estomatite protética. Entretanto, 

o condicionador de tecido necessitou de um período de tempo significativamente 

maior para produzir os mesmos resultados que o reembasador. Em 26% dos casos, 

os pacientes com estomatite protética Tipo III de Newton tiveram os sinais de 

infecção resolvidos em até duas semanas. Os autores sugeriram que os materiais 

testados podem ser considerados como uma terapia alternativa para a estomatite 

protética e recomendaram estudos futuros para avaliar a mesma proposta com 

outros tipos materiais para base de prótese.  

Salerno et al. (2011) fizeram uma revisão de literatura para descrever a 

associação de Candida com a estomatite protética. A C. albicans é uma levedura 

gram-positiva capaz de viver como comensal na cavidade bucal de indivíduos 

saudáveis, sendo a mais comumente encontrada em isolados clínicos. De acordo 

com alterações locais (traumas, pH da saliva, uso de próteses e presença de placa 

microbiana) e sistêmicas (diabetes, deficiências nutricionais, disfunções renais e 

xerostomia), as espécies de Candida podem se tornar virulentas, causando a 

infecção conhecida como candidose bucal. Tem sido demonstrado que a presença 

de próteses removíveis é um fator predisponente para o desenvolvimento desta 

infecção, visto que a C. albicans é capaz de se aderir à superfície protética tanto 

quanto à mucosa. Por isso o acúmulo de placa microbiana e uma higienização 

inadequada contribuem para a virulência dessa espécie de Candida, que é capaz de 

se proliferar em tecidos duros e moles da cavidade bucal, unindo-se a bactérias e 

formando um biofilme complexo e heterogêneo. Como estratégias terapêuticas, têm 

sido adotadas as medicações antifúngicas tópicas e/ou sistêmicas e a limpeza das 

próteses por ação mecânica e outros métodos como utilização de antissépticos, 

desinfetantes e irradiação por micro-ondas. A candidose pode se manifestar em 

diferentes sítios da cavidade bucal, estando presente em 60% dos usuários de 

prótese removível. Embora a C. albicans seja a espécie mais comumente associada 

a esta patologia, outras espécies como Candida krusei, Candida dubliniensis, 

Candida parapsilosis, C. tropicalis e, sobretudo, C. glabrata também tem sido 

encontradas com frequência em isolados clínicos. De acordo com os achados da 

literatura, os autores concluíram que o tratamento da candidose bucal e, em 

especial, a estomatite protética, é complexo devido a sua etiologia multifatorial, 

sendo necessária a atuação em cada fator etiológico. 
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O estudo de Sanitá et al. (2011) comparou a prevalência de Candida spp. 

entre usuários de próteses totais portadores ou não de diabetes mellitus. Foram 

selecionados 90 pacientes saudáveis, sem diabetes ou estomatite protética como 

grupo controle, 80 pacientes não diabéticos e com diagnóstico de estomatite 

protética e 40 pacientes com estomatite protética e diabetes tipo 2 controlada. Os 

históricos médico e odontológico de cada paciente foram avaliados, tendo sido 

obtidas informações como idade, gênero, uso de medicamentos, uso de tabaco e 

tempo de uso da prótese. Exames bucais clínicos detalhados foram realizados pelo 

mesmo investigador e as características da mucosa de suporte foram classificadas 

de acordo com os critérios propostos por Newton: 0 (ausência de inflamação), tipo I 

(inflamação localizada simples), tipo II (inflamação generalizada simples) e tipo III 

(hiperplasia inflamatória). Amostras micológicas foram obtidas com swab oral da 

superfície interna das próteses totais superiores de todos os pacientes para a 

identificação da presença de Candida spp. Do material coletado, produziu-se uma 

suspensão que foi inoculada em CHROMagar e incubada a 30°C por 5 dias. As 

colônias foram então identificadas por testes bioquímicos e os resultados mostraram 

que a C. albicans foi a espécie predominante, com prevalência em 81,9% dos 

pacientes, seguida pela C. tropicalis e pela C. glabrata, com prevalência de 15,71% 

e 15,24%, respectivamente. Os autores observaram que as complexas interações 

entre estas três espécies não são bem definidas, mas os resultados sugeriram que 

uma relação sinérgica pode estar envolvida, aumentando o potencial patogênico 

dessa combinação. A prevalência dessas espécies de Candida foi significativamente 

maior nos grupos de pacientes com estomatite protética, quando comparados ao 

grupo controle. Outras espécies de Candida foram identificadas em todos os grupos, 

mas não foram encontradas diferenças entre pacientes diabéticos e saudáveis em 

relação à prevalência de Candida spp. 

Mima et al. (2012) desenvolveram um estudo clínico randomizado para 

comparar a eficácia clínica e micológica da terapia fotodinâmica (PDT) com a terapia 

antifúngica tópica no tratamento da estomatite protética bem como identificar a 

prevalência das espécies de Candida envolvidas com essa patologia. Foram 

selecionados pacientes usuários de prótese total e com diagnóstico de estomatite 

protética (Faculdade de Odontologia de Araraquara), classificados de acordo com os 

critérios de Newton. Os critérios de exclusão foram definidos com base nos fatores 

que pudessem influenciar a viabilidade da Candida spp.: diabetes, anemia, 
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imunossupressão, radioterapia e/ou quimioterapia, administração de antibióticos, 

antifúngicos ou esteróides nos últimos três meses. Utilizou-se a randomização 

estratificada para a obtenção dos dois grupos de estudo (n=20) de forma 

semelhante em relação aos fatores de risco que poderiam influenciar no prognóstico 

(idade das próteses, tabagismo, uso de medicamentos, hábitos de higiene das 

próteses totais e uso noturno). Para os pacientes do grupo controle (NYT), foi 

administrada a suspensão oral de nistatina tópica (100.000 UI), 4 vezes ao dia, 

durante 15 dias. No grupo experimental (PDT), o palato e as próteses dos pacientes 

foram pulverizados com 500 mg/L de fotossensibilizador derivado da hematoporfirina 

(Photogem) e, após 30 min de incubação, foram iluminados por um diodo emissor 

de luz a 455 nm, 3 vezes por semana, durante 15 dias. Adicionalmente, todos 

pacientes foram orientados em relação à limpeza das próteses com escova e sabão 

de coco e à necessidade de remoção das mesmas durante a noite por todo o 

período do experimento (3 meses). Culturas micológicas quantitativas (UFC/mL) 

foram obtidas da mucosa palatina e da superfície interna das próteses totais e a 

severidade da infecção foi avaliada clinicamente por fotografias padronizadas dos 

palatos dos pacientes antes (0 dia), ao final (15 dias) e após 30, 60 e 90 dias do 

início do tratamento. Nesses mesmos períodos de avaliação, as espécies de 

Candida foram identificadas por testes bioquímicos nos dois grupos de tratamento. 

Os resultados demonstraram que ambas as terapias avaliadas reduziram 

significativamente os valores de UFC/mL de Candida spp. ao final do tratamento e 

após 30 dias do seu início. Apesar disso, a porcentagem do sucesso clínico 

demonstrada com a avaliação das fotografias foi maior para o grupo NYT (53%) em 

relação ao grupo PDT (45%). A espécie isolada mais prevalente em todos os 

períodos investigados foi a C. albicans (NYT=63,3%; PDT=54%), seguida 

respectivamente pela C. tropicalis e C. glabrata. Os autores sugeriram que a terapia 

fotodinâmica proposta demonstrou ser tão efetiva para o tratamento da estomatite 

protética quanto a terapia convencional com nistatina tópica.  

A revisão sistemática realizada por Skupien et al. (2013) objetivou  

viabilizar um protocolo para prevenção da colonização por Candida spp. em 

materiais para reembasamento de prótese bem como para um tratamento efetivo 

nos casos de tal colonização ter ocorrido. A candidose bucal é um tipo de estomatite 

protética primariamente associada com a presença de espécies de Candida. Vários 

fatores podem influenciar o processo de adesão fúngica tais como a estrutura e 



Revisão de literatura  43 

 

composição da superfície dos materiais e propriedades físicas e químicas das 

superfícies celulares microbianas. Portanto, a colonização depende de numerosos 

fatores relacionados com as características do substrato que têm um papel 

importante na adesão dos microrganismos. Os autores constataram que a nistatina 

foi o fármaco mais incorporado aos condicionadores de tecidos e reembasadores, 

tendo sido relatado com menor frequência outros agentes como partículas de prata, 

fluconazol, clorexidina, anfotericina B, miconazol, peróxido de zinco, clotrimazol, 

itraconazol, cetoconazol, óxido de magnésio e triazine. A imersão em solução de 

hipoclorito de sódio foi o método mais descrito na literatura revisada pelos autores 

para a desinfecção dos materiais, sendo a concentração de 0,5% a mais 

recomendada. A irradiação por micro-ondas também foi descrita como um método 

alternativo para a desinfecção dos materiais. Devido a uma falta de padronização 

dos resultados, sobretudo em relação ao método utilizado para a contagem 

microbiana, uma meta-análise não pôde ser realizada. Em acordo com a literatura 

revisada, os autores sugeriram que o hipoclorito de sódio a 0,5% pode ser utilizado 

para tanto para a desinfecção dos reembasadores de prótese quanto de 

condicionadores de tecido e que a incorporação de nistatina nesses materiais pode 

ser viável para tratar e prevenir a estomatite protética. No entanto, segundo os 

autores, evidências confiáveis são insuficientes para recomendar um método de 

limpeza como ideal ou a validade da adição de agentes antifúngicos. Por isso, os 

autores concluíram que essas questões somente poderão ser resolvidas com a 

realização de estudos clínicos randomizados bem conduzidos.  

Martori et al., em 2014, determinaram os fatores de risco (locais e 

sistêmicos) para lesões da mucosa bucal relacionadas ao uso de prótese em uma 

população geriátrica. Oitenta e quatro usuários de próteses totais com 60 anos ou 

mais foram entrevistados por meio de um questionário que incluía informações sócio 

demográficas, tais como idade, gênero, nível de escolaridade, renda e tipo de 

residência (institucionalizados ou não). Dados gerais de saúde, e comportamento, 

além de variáveis relacionadas ao uso das próteses também foram coletadas. Todos 

os participantes utilizavam pelo menos uma prótese removível, eram cognitivamente 

capazes de responder aos questionários e não estavam em tratamento com 

antifúngicos. O exame clínico foi realizado para avaliar as características de rebordo 

e mucosa, presença de lesões associadas às próteses e as características das 

mesmas: tipo (total ou parcial), material de confecção (resina acrílica e/ou metal) e 
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qualidade (integridade, retenção, estabilidade, oclusão e índice de placa). A 

estomatite protética, quando presente, foi classificada de acordo com os critérios de 

Newton. A saliva não estimulada dos participantes foi coletada e o pH da saliva foi 

mensurado. As leveduras foram isoladas das próteses e cultivadas em placas de 

ágar Sabouraud, que foram incubadas a 37ºC por 48h. A idade média dos 

participantes foi de 83,7 anos, sendo 75% da amostra composta por mulheres. 

Sessenta e cinco por cento dos participantes utilizavam pelo menos uma prótese 

total e 63% eram totalmente desdentados. Entre os participantes, 54% apresentaram 

pelo menos uma lesão relacionada à prótese. A queilite angular foi encontrada em 

29 participantes, úlceras traumáticas em 13 participantes e estomatite protética em 

12 deles (14%). A presença de qualquer estágio de estomatite protética foi 

positivamente associada ao baixo pH salivar e à presença de Candida. Os 

participantes que utilizavam a(s) prótese(s) durante a noite apresentaram uma maior 

incidência de estomatite (25%) em relação àqueles que a(s) retiravam para dormir 

(10%). A presença de pelo menos uma lesão na mucosa foi encontrada em 45 

participantes, estando relacionada positivamente a fatores tais como o voluntário ser 

institucionalizado, baixo pH salivar, rebordos reabsorvidos, presença de Candida, 

baixa eficiência mastigatória, falta de estabilidade e retenção das próteses e 

presença de biofilme protético. Os autores concluíram que várias características 

locais e sistêmicas relacionadas ao uso de próteses removíveis representaram 

fatores de risco independentes para o desenvolvimento de lesões na mucosa bucal 

relacionadas ao uso de próteses na população idosa avaliada.  

Considerando que a estomatite protética é uma condição crônica de difícil 

tratamento, Yarborough et al. (2016) realizaram uma revisão sistemática da literatura 

dos últimos 20 anos sobre as abordagens terapêuticas dessa patologia. Dentre os 

tratamentos investigados que tem se mostrado eficazes para reduzir a estomatite 

protética, foram discutidos aqueles que envolvem terapias antifúngicas locais e 

sistêmicas, métodos de redução ou erradicação de biofilme protético, laserterapia da 

mucosa afetada ou combinação de abordagens. Os autores concluíram que o foco 

da terapia deve incluir estratégias que atinjam a formação de biofilme protético bem 

como o tratamento da infecção fúngica dos tecidos de suporte da prótese. 

Estratégias clínicas comumente utilizadas são direcionadas a eliminar os 

microrganismos patogênicos, impedindo o restabelecimento do biofilme por meio de 

medidas de higiene preventivas. De acordo com os autores, uma frequente limitação 
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dos estudos avaliados foi sua duração, pois o período de tempo necessário ao 

desenvolvimento de um biofilme protético patogênico ainda precisa ser determinado. 

 

 

2.2 MODIFICAÇÃO IN VITRO DE MATERIAIS RESILIENTES TEMPORÁRIOS 

POR FÁRMACOS EM CONCENTRAÇÕES COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS 

 

Em 1978, Thomas e Nutt estudaram o efeito in vitro do condicionador de 

tecido Visco-gel modificado pela incorporação de nistatina ou anfotericina B sobre o 

crescimento de C. albicans, C. krusei e C. tropicalis. Quatro combinações entre o 

Visco-gel e os fármacos foram obtidas a partir da adição de nistatina de 500.000 e 

1.000.000 UI e anfotericina B de 10 e 20 mg. Os antifúngicos foram adicionados ao 

pó do material, que posteriormente foi manipulado conforme indicações do 

fabricante. Então, o material manipulado foi espalhado uniformemente em placas de 

Petri, sendo coberto com 15 mL de ágar Sabouraud. Um grupo controle foi obtido 

apenas com o meio de cultura. As placas foram semeadas com inóculos das 

espécies de Candida, em concentrações de 10³ e 104 células/mL e incubadas por 

um período variável entre 3 e 7 dias. Nesses períodos, as contagens de colônias 

foram realizadas, o meio substituído e uma nova cultura obtida para todas as placas. 

Durante os experimentos, foi observado que a anfotericina B incorporada ao Visco-

gel não apresentou efetividade antifúngica sobre os microrganismos e, por isso, 

esse fármaco foi posteriormente adicionado apenas ao meio de cultura. As 

porcentagens de inibição de todas as condições avaliadas foram calculadas. Os 

resultados mostraram que a anfotericina B tornou-se ineficaz quando misturada ao 

Visco-gel, mas quando utilizada isoladamente permaneceu ativa na inibição do 

crescimento fúngico. Ao longo do período de tempo avaliado, a mistura de nistatina 

com o condicionador tecidual foi efetiva na inibição do crescimento das espécies de 

Candida.  

Addy e Handley, em 1981, estudaram algumas propriedades de uma 

resina acrílica termopolimerizável (Croform) e um condicionador tecidual (Visco-gel) 

após a incorporação de acetato de clorexidina. Concentrações de 2, 5 e 10% desse 

fármaco foram incorporadas ao pó dos materiais, que foram manipulados seguindo 

as recomendações do fabricante. Grupos controles sem adição de clorexidina foram 

obtidos nas condições avaliadas. Para a análise de perda de peso e absorção de 
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água, os corpos de prova discoides (25 x 3 mm) foram submetidos a secagem até 

atingirem massa constante e depois imersos em água destilada para serem pesados 

três vezes por semana durante 87 dias. Para os testes de dureza e resistência à 

flexão, os corpos de prova dos materiais (70 x 2,5 e 10 mm) foram submetidos a 

cargas crescentes até o momento da fratura. As cargas de fratura e deflexão obtidas 

foram analisadas e, desses valores, obteve-se o módulo de elasticidade. Para a 

resina acrílica (controle), a porcentagem de ganho de peso foi mais acentuada nos 

dez primeiros dias e, após 30 dias, praticamente não houve mais alterações. Nos 

corpos de prova de resina acrílica contendo clorexidina, o ganho de peso máximo 

também ocorreu nos dez primeiros dias, sendo verificada perda gradativa de peso 

após esse período. Todos os corpos de prova do condicionador tecidual 

apresentaram um progressivo aumento de peso ao longo do período de avaliação, 

embora o aumento tenha sido mais considerável durante 60 dias. A dureza e o 

módulo de elasticidade foram significativamente reduzidos na resina acrílica com 

adição de clorexidina. De acordo com os autores, as mudanças observadas seriam 

coerentes com o padrão de incorporação de clorexidina na matriz polimérica. Apesar 

dos resultados, a incorporação de clorexidina nos materiais avaliados é válida para 

reembasamento de próteses já existentes. 

O trabalho de Quinn (1985) estudou o efeito da associação de miconazol 

(Daktarin) e cetoconazol (Nizoral) a três condicionadores teciduais (Ivoseal, Visco-

gel e Fitt) na inibição do crescimento de C. albicans. Como parâmetro para 

comparação, foi utilizada a incorporação de nistatina e anfotericina B aos materiais 

resilientes. A proporção e a manipulação dos condicionadores de tecido seguiram as 

instruções dos fabricantes. Sete medidas do pó de cada material foram obtidas, 

sendo duas mantidas separadamente. Os comprimidos dos agentes antifúngicos 

foram triturados, pesados e misturados ao pó dos materiais de forma a produzir 

cinco combinações diferentes para cada um deles: nistatina (500.000 UI); 

anfotericina B (10 mg); anfotericina B (20 mg); miconazol (250 mg) e cetoconazol 

(200 mg). O líquido dos materiais foi adicionado a cada mistura bem como às duas 

medidas separadas de pó, as quais foram utilizadas como controles, sem a 

incorporação de fármacos. Após a manipulação, as sete misturas de cada material 

foram vertidas e espalhadas uniformemente em placas de Petri estéreis. Como 

controle negativo, uma placa de cada material sem antifúngico não recebeu meio de 

cultura nem inoculação com C. albicans. Sobre a camada de material das outras 
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seis placas, sendo cinco experimentais (com adição dos antifúngicos) e um controle 

positivo (sem adição de fármacos), foram vertidos 15 mL de ágar Sabouraud. As 

superfícies do ágar dessas seis placas de cada condicionador tecidual foram 

inoculadas com suspensões contendo 103 e 104 células/mL de C. albicans e 

incubadas a 37°C por 14 dias. Neste período, as colônias viáveis foram contadas 

três vezes por semana e o ágar substituído e reinoculado no 7o dia. Ao término dos 

14 dias de incubação, uma contagem final das colônias foi realizada. Os autores 

selecionaram duas semanas como período de avaliação por ser este equivalente ao 

tempo médio de duração de um condicionador tecidual aplicado a uma prótese 

removível. Aos 14 dias, a verificação de menor quantidade de colônias nas placas 

experimentais em relação às controles foi considerada como indicativa de inibição 

de crescimento. Para comparar as várias combinações de antifúngicos e 

condicionadores, a diferença em número de colônias foi calculada como a 

porcentagem de inibição do crescimento fúngico. As placas do controle positivo de 

todos os materiais apresentaram o mesmo padrão de crescimento de C. albicans 

observado com as suspensões utilizadas na inoculação. Não houve crescimento 

fúngico visível nas placas do controle negativo dos três condicionadores de tecido. 

Para todos os materiais, não foram observadas diferenças entre os resultados 

obtidos com anfotericina B em ambas as concentrações testadas. No 3o dia, uma 

discreta inibição de C. albicans foi observada nas placas de Visco-gel e Fitt com 

anfotericina B, ao passo que nas de Ivosel essa inibição foi maior. O crescimento 

fúngico nas placas de Visco-gel e Fitt com anfotericina B se igualou ao observado 

naquelas referentes ao controle positivo no 6o dia. Neste mesmo período, uma sutil 

inibição de C. albicans ainda era presente nas placas de Ivoseal, mas após 9 dias a 

anfotericina B perdeu seu efeito antifúngico. Todas as combinações dos materiais 

testados com nistatina, miconazol e cetoconazol foram inibitórias do crescimento 

fúngico ao longo dos 14 dias de avaliação. Segundo os autores, os resultados 

obtidos comprovaram a ineficácia da anfotericina B como agente antifúngico quando 

incorporada a materiais resilientes. Foi concluído que, quando adicionados aos 

condicionadores teciduais testados, o miconazol e o cetoconazol foram tão efetivos 

quanto a nistatina na inibição completa do crescimento fúngico visível. 

Schneid (1992) investigou a viabilidade de um sistema de liberação de 

quatro agentes antifúngicos (clorexidina, clotrimazol, fluconazol e nistatina) para o 

tratamento da estomatite protética. Os antifúngicos foram adicionados ao material 
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nas concentrações de 250, 500 e 1000 mg para a clorexidina, o clotrimazol e o 

fluconazol e de 125, 250 e 500 mg para a nistatina. Os fármacos foram incorporados 

ao líquido (4 mL), sendo a manipulação com o pó (1,6 g) realizada de acordo com as 

instruções do fabricante. Como controle, utilizou-se o material sem adição de 

fármaco. Os corpos de prova constituíram-se de discos confeccionados com uma 

camada de 6 mm de condicionador tecidual sobre 2 mm de resina acrílica 

termopolimerizável para base de prótese. A mensuração da dureza foi realizada 

diariamente por um durômetro Shore A, durante 14 dias. Nesse período, os corpos 

de prova ficaram armazenados em saliva artificial a 37°C. Para os testes de 

resistência à tração, foram confeccionadas barras cilíndricas do condicionador 

tecidual (5 mm) com resina acrílica aderida às suas extremidades. Utilizou-se uma 

máquina de ensaio universal para os ensaios dos corpos de prova e os valores 

foram obtidos em megapascal (MPa). As falhas resultantes da tração foram 

classificadas em adesivas ou coesivas. A avaliação da atividade antifúngica 

consistiu de placas de Petri contendo uma camada de condicionador tecidual 

impregnado com um dos antifúngicos, coberta por outra camada de ágar Sabouraud. 

Diariamente, por 16 dias, e semanalmente, por 42 dias, essas amostras eram 

inoculadas com suspensões de C. albicans contendo 102 células/mL para o 

fluconazol ou 105 células/mL para os demais fármacos. Avaliações quantitativas do 

crescimento fúngico eram realizadas cinco dias após cada inoculação. A dureza de 

todos os grupos experimentais aumentou proporcionalmente com a concentração de 

fármaco e o tempo de avaliação, entretanto, os valores obtidos foram considerados 

aceitáveis clinicamente (Shore A ≤ 49). As médias de resistência à tração 

aumentaram em todos os grupos experimentais e foram significativamente 

superiores às obtidas com o controle. Todas as falhas foram caracterizadas como 

coesivas. Os fármacos testados demonstraram inibição do crescimento de C. 

albicans, o que não ocorreu no grupo controle. Essa inibição foi mais acentuada com 

maiores concentrações dos fármacos, sendo reduzida ao longo do tempo de 

avaliação. Os autores concluíram que os quatro antifúngicos testados poderiam ser 

combinados com o condicionador tecidual para inibição fúngica. Foi sugerido que a 

modificação do material pelos fármacos não alterou clinicamente sua dureza e que, 

apesar de ter aumentado sua resistência à tração, não interferiu com a união à 

resina acrílica termopolimerizável. 
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Truhlar, Shay e Sohnle (1994) avaliaram a atividade antifúngica de 

reembasadores resilientes temporários para base de próteses removíveis 

modificados pela adição de nistatina, bem como o comportamento a longo prazo 

desse sistema em um ambiente aquoso. O pó da nistatina foi incorporado às 

proporções de pó dos materiais Lynal e Visco-gel, nas seguintes dosagens: 0 

(controle), 100.000, 300.000, 500.000 e 1.000.000 UI. O líquido dosado (5 mL) de 

cada material foi adicionado à mistura de pós em uma placa de Petri. Após a 

plastificação dos materiais, o meio de cultura ágar Sabouraud dextrose contendo 

cloranfericol e ciclohexamina foi dispensado sobre os mesmos em uma inclinação 

que permitiu espessuras de ágar variáveis entre 1 e 9 mm. A superfície do ágar foi 

inoculada com swab estéril contendo C. albicans (104 células/mL) e todas as placas 

foram incubadas por 48 h a 37°C. Então, a profundidade máxima na qual se 

observou inibição de C. albicans foi mensurada com sonda periodontal. Após esse 

procedimento, o ágar de cada placa foi removido da superfície do material, sendo 

reposto, reinoculado e novamente mensurado. Esse processo foi repetido aos 7, 10 

e 14 dias. Para cada concentração de nistatina de ambos os materiais, três placas 

foram confeccionadas, sendo obtidas seis mensurações por placa. Para avaliar o 

efeito da exposição em condições aquosas, amostras dos materiais modificados 

com as mesmas concentrações de nistatina foram preparadas da forma como 

descrito previamente, cobertas com 40 mL de água destilada e incubadas a 37°C. 

Decorridos 4 dias, a água foi removida e sobre os materiais secos, o ágar inclinado 

foi aplicado, inoculado e as mensurações obtidas. Água destilada foi novamente 

dispensada sobre as mesmas placas e, após 14 dias a 37°C, o ágar foi substituído e 

inoculado para que novas mensurações fossem efetuadas ao final de um novo 

período de incubação de 48 h. Com o intuito de simular a constante alteração do 

ambiente bucal, foi realizado outro experimento com substituição da água das placas 

em 2, 4, 7, 10 e 14 dias. Ao final do tempo de exposição ao ambiente aquoso, a 

água foi removida das placas e o material resiliente presente no fundo das mesmas 

foi seco ao ar. Uma alíquota de 25 mL de ágar inclinado foi dispensada sobre o 

material de cada placa e, então, inoculada com C. albicans. Após 48 h a 37°C, o 

crescimento fúngico presente nas placas foi mensurado. A média das mensurações 

de todos os experimentos foi expressa em valores máximos de profundidade de 

inibição em ágar (mm). Em cada condição, uma placa controle sem adição de 

nistatina foi confeccionada. A atividade antifúngica da água removida das placas 
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também foi avaliada. Para isso, 1 mL da água de cada amostra foi colocado em 

tubos de ensaio contendo 1 mL de caldo Sabouraud inoculado com 0,1 mL de C. 

albicans (103 células/mL). Posteriormente à incubação por 24 h, os tubos foram 

centrifugados e visualmente avaliados quanto à turvação, indicativa de crescimento 

fúngico. Para expressar as profundidades de ágar mensuradas em unidades 

disponíveis de nistatina, utilizou-se o método de calibração do dimetilsulfóxido 

(DMSO). Para ambos os materiais, os resultados revelaram significativa perda inicial 

da atividade antifúngica das amostras, com a maior redução observada entre os dias 

0 e 2. Entretanto, comparado ao Lynal, o material Visco-gel demonstrou menor 

perda inicial da atividade antifúngica até o dia 4. Entre os dias 7 e 14, os dois 

reembasadores demonstraram similarmente constantes efeitos inibitórios. Maiores 

concentrações de nistatina evidenciaram maior inibição do crescimento de C. 

albicans. Os controles de ambos os materiais apresentaram atividade antifúngica 

insignificante ao longo da avaliação. Quando expostos ao meio aquoso por 14 dias, 

os materiais demonstraram perda ainda maior das propriedades antifúngicas em 

relação às condições a seco, sobretudo para as concentrações de nistatina de 

300.000 U e 500.000 U. No entanto, amostras de Lynal e Visco-gel contendo 

1.000.000 U de nistatina não foram acentuadamente afetadas pelo ambiente 

aquoso. A análise visual da água removida das amostras de ambos os materiais 

com 1.000.000 U de nistatina revelou inibição de C. albicans até o dia 2, com perda 

de efetividade antifúngica após o dia 4. Foi concluído que a incorporação de 

nistatina nos materiais resilientes reembasadores testados permitiu a liberação de 

fármaco em até 14 dias. Com base nos resultados, os autores sugeriram que a 

metodologia empregada no estudo poderia ser considerada como uma modalidade 

terapêutica promissora para a estomatite protética, com a vantagem de menor 

necessidade participação ativa dos pacientes, sobretudo os idosos e 

institucionalizados.   

A investigação de Matsuura et al. (1997) avaliou o efeito antimicrobiano 

do zeólito de prata (ZP), um aluminosilicato cristalino com íons de metal, quando 

incorporado a condicionadores teciduais (Visco-gel, GC Soft Liner, Fitt, Ivoseal e 

Shofu). Metade (n=9) dos corpos de prova (10 x 10 x 2,5 mm) com e sem adição do 

ZP foi utilizada para os testes antimicrobianos e metade foi imersa em saliva artificial 

por quatro semanas. Os corpos de prova foram inoculados com um dos 

microrganismos avaliados (C. albicans, S. aureus e P. aeruginosa) e incubados por 
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24 h para a contagem de células viáveis. Os resultados mostraram que todos os 

corpos de prova modificados com ZP, imersos ou não em saliva, demonstraram 

ausência de crescimento viável para todos os patógenos testados. Para os corpos 

de prova controle (sem adição de ZP) e não armazenados em saliva, houve 

crescimento microbiano, exceto com o material Visco-gel. Nos controles imersos em 

saliva, a porcentagem das células viáveis de C. albicans foi superior àquela 

observada sem a imersão. Foi concluído que, independentemente da armazenagem 

em saliva, o ZP, quando incorporado aos condicionadores de tecido testados, 

apresentou efeitos inibitórios sobre o crescimento fúngico e bacteriano por até 

quatro semanas. 

O estudo de Chow, Matear e Lawrence (1999) avaliou a efetividade da 

incorporação de antifúngicos em condicionadores teciduais e o uso desse método 

para a liberação apropriada de fármacos e tratamento da estomatite protética. Os 

antifúngicos nistatina, fluconazol e itraconazol nas concentrações de 1, 3, 5, 7, 9 e 

11%, com e sem saliva, foram incorporados aos materiais Coe Soft, Visco-gel e Fitt. 

Isolados clínicos de C. albicans deram origem a um inóculo com 103 células/mL. 

Uma alíquota de 0,1 mL do inóculo foi colocada em cada placa de cultura contendo 

Sabouraud para incubação a 37ºC por 72 h. Foram obtidas cavidades nas placas 

inoculadas por meio de perfurações no ágar de 6 mm de diâmetro e 5 mm de 

profundidade. Os materiais, modificados ou não pelos fármacos, foram injetados 

após a manipulação nas cavidades das placas de cultura e incubados por 14 dias 

para a mensuração diária dos halos de inibição (mm). Foi demonstrado que as 

placas contendo apenas os condicionadores teciduais não apresentaram inibição do 

crescimento fúngico. O pico de atividade dos materiais modificados foi entre 65 e 89 

h, período após o qual se observou um platô. O itraconazol apresentou maior 

atividade fungicida do que o fluconazol ao passo que os menores diâmetros de halos 

de inibição foram observados com a nistatina. Para todos os fármacos, a 

concentração de 5% demonstrou maior efeito antifúngico que as misturas com 7, 9 e 

11%. Os corpos de prova com saliva apresentaram maior inibição de C. albicans 

quando comparados àqueles sem esse meio, sendo as combinações mais efetivas 

as de itraconazol a 5% com Coe-soft e Fitt, respectivamente. Os autores concluíram 

que a incorporação de antifúngicos em condicionadores teciduais poderia ser 

utilizada para o tratamento da estomatite protética. Ainda, recomendaram a 

utilização de itraconazol a 5% incorporado aos materiais Coe Soft ou Fitt para 
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avaliações clínicas. O pico de atividade antifúngica ao terceiro dia sugeriu que os 

materiais modificados com fármacos poderiam ser substituídos neste período para 

obter máxima eficácia do método. 

Urban et al. (2006) estudaram a resistência à tração de um condicionador 

de tecido (Dura Conditioner) com e sem incorporação de nistatina, após 24 h e 7 

dias de armazenagem em água. Corpos de prova em forma de haltere com área útil 

central retangular (33 x 6 x 3 mm) foram divididos em três grupos de estudo (n= 7) 

em cada período de armazenagem 37°C: G I (controle – sem nistatina), G II 

(Nistatina 500.000 UI ou 82,25 mg) e G III (Nistatina 1.000.000 UI ou 164,5 mg). 

Então, os corpos de prova foram submetidos aos testes de tração em um 

extensômetro com velocidade de 40 mm/min. Em 24 h, os resultados para os grupos 

I, II e III foram de 634,29 gf, 561,92 gf e 547,30 gf, respectivamente. Em 7 dias foram 

de 536,68 gf pra G I, 467,50 pra G II e 500,62 para G III. Diferenças significativas 

foram observadas entre os períodos de armazenagem, mas não entre os grupos 

controle e os grupos experimentais. Em relação ao período de 24 h, a imersão em 

água por 7 dias causou redução na resistência à tração do material, 

independentemente da adição de nistatina . De acordo com os condições estudadas, 

foi possível concluir que, a incorporação de nistatina em até 1.000.000 UI não afetou 

a de resistência à tração do Dura Conditioner. 

Amin et al. (2009) investigaram a liberação do fluconazol, da clorexidina e 

da combinação desses fármacos quando incorporados em resina acrílica 

autopolimerizável para bases de próteses. Ainda, foi avaliado o efeito da liberação 

dos agentes antimicrobianos sobre o crescimento de C. albicans. Foram 

confeccionados três grupos de corpos de prova da resina acrílica, que foi 

manipulada na proporção de 5 g do pó para 3 mL do monômero. No primeiro grupo, 

adicionou-se fluconazol em pó a 10% ao pó do material, anteriormente à sua 

manipulação. Da mesma forma, a clorexidina em pó a 10% foi incorporada à resina 

acrílica no segundo grupo. Para o terceiro grupo, ambos os fármacos foram 

acrescentados ao material na concentração de 5% cada. Após manipulação e 

plastificação inicial, a resina acrílica modificada pelos fármacos foi colocada em 

matrizes em forma de disco de 3,8 mm de diâmetro por 1 mm de espessura. Os 

corpos de prova obtidos foram imersos em água destilada por 2 h, 4 h, 6 h, 12 h, 1 

dia, 2 dias, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e 4 semanas. Uma análise da 

liberação de fármacos foi realizada na água de imersão dos corpos de prova por 
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meio de cromatografia líquida de alta resolução (HPLC). Após cada período, 

alíquotas da água de imersão foram inoculadas em orifícios confeccionados em 

placas de Sabouraud semeadas com C. albicans, para que a inibição do 

crescimento fúngico fosse avaliada por meio da mensuração dos halos formados. Os 

resultados mostraram que os dois fármacos isolados ou em associação puderam ser 

adequadamente incorporados à resina acrílica uma vez que foi evidenciada a 

liberação dos mesmos em água destilada de forma contínua ao longo de 28 dias. 

Conclui-se que a inibição do crescimento de C. albicans foi observada em até 28 

dias com a resina acrílica modificada pelo fluconazol, pela clorexidina e pela 

combinação de ambos os fármacos.  

O padrão de incorporação de agentes antimicrobianos em um 

condicionador tecidual foi avaliado por Urban et al. (2009). Os autores utilizaram 

MEV para analisar se a adição dos fármacos em diferentes concentrações poderia 

promover mudanças morfológicas na superfície do material. Além disso, foi utilizada 

a espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDX) para identificar os 

antimicrobianos (nistatina, miconazol, cetoconazol e diacetato de clorexidina) e os 

componentes do condicionador tecidual (Softone). Ao pó do material, foram 

acrescentadas duas concentrações de cada fármaco testado: nistatina (500.000 e 

1.000.000 U), miconazol (125 e 250 mg), cetoconazol (100 e 200 mg) e diacetato de 

clorexidina (5% e 10%). Para possibilitar comparações, um grupo sem adição de 

fármaco (controle) foi obtido. O líquido do material foi adicionado à mistura de pós e 

procedeu-se a manipulação de acordo com as recomendações do fabricante. Em 

seguida, o material modificado ou não pela adição de fármaco foi colocado em 

matrizes de teflon de 36 x 7 x 6 mm e prensado entre duas placas de vidro até sua 

plastificação (10 min). Três áreas aleatórias dos corpos de prova de cada grupo (n = 

5) foram selecionadas para as análises em MEV e EDX. Os corpos de prova 

contendo nistatina apresentaram distribuição uniforme de partículas com formas e 

tamanhos aleatórios, variando de 10 a 50 µm. As partículas de miconazol dispersas 

no material se mostraram irregulares, com dimensões entre 25 e 50 µm, enquanto 

as de cetoconazol eram esféricas e uniformes, variando entre 10 e 25 µm. A análise 

em MEV exibiu partículas disformes de clorexidina de até 50 µm. A presença de íons 

de enxofre e cálcio na matriz do condicionador tecidual foi observada na análise em 

EDX do controle e, consequentemente, em todos os demais grupos de estudo. Íons 

cloro foram também identificados nos grupos contendo miconazol e clorexidina. A 
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quantidade de agentes antimicrobianos dispersos nas superfícies do material não foi 

significativamente alterada quando diferentes concentrações foram incorporadas. Os 

autores concluíram que o condicionador tecidual modificado demonstrou diferenças 

quanto à distribuição e tamanho das partículas dos agentes antimicrobianos 

adicionados à sua matriz plastificada, mas as concentrações dos fármacos não 

causaram mudanças morfológicas superficiais no material. 

Radnai et al. (2010) analisaram a efetividade da incorporação de 

antifúngicos em gel a um condicionador de tecido na inibição in vitro do crescimento 

de C. albicans. O experimento foi realizado em duas etapas. Na primeira, foi 

avaliado e comparado o efeito antifúngico de dois fármacos (clorexidina a 1% e 

miconazol 24 mg/mL) adicionados em diferentes concentrações a um condicionador 

tecidual (Visco-gel). Ao material manipulado foi adicionado um dos géis antifúngicos 

testados nas concentrações em volume de 5, 10, 15, 20 e 25%. A mistura resultante 

de cada condição experimental (n=6) foi geleificada por 30 min entre duas placas de 

vidro com o objetivo de formar uma camada de 2 mm de espessura, da qual foram 

cortados discos de 9 mm de diâmetro. Para a avaliação do efeito antifúngico, uma 

alíquota de 0,5 mL de C. albicans (NCYC 1467) na concentração de 107 células/mL 

foi semeada em placas de Petri contendo Sabouraud. Após a incubação, os 

diâmetros dos halos de inibição do crescimento de C. albicans foram mensurados  

em milímetros com o auxílio de um paquímetro. Na segunda etapa, a inibição de C. 

albicans pelo condicionador de tecido modificado pela adição do gel de miconazol a 

20% foi avaliada após longos períodos de imersão em água. Discos experimentais e 

controles foram obtidos como descrito na etapa anterior bem como as placas de 

Sabouraud inoculadas com C. albicans. Os discos foram imersos individualmente 

em 10 mL de água destilada estéril e armazenados a 37°C. Três discos foram 

obtidos para cada um dos seguintes períodos de armazenagem: 1, 2, 4, 6 e 8 h; 1, 3, 

6, 7, 14, 21 e 28 dias. Depois de serem removidos da água, os discos foram 

enxaguados, secos e colocados nas placas de Sabouraud semeadas com C. 

albicans. As placas foram incubadas por 24 h a 37°C e os halos de inibição foram 

mensurados como previamente descrito. Na primeira etapa, a inibição do 

crescimento de C. albicans não foi observada nos discos do controle geral e 

naqueles contendo clorexidina nas diversas concentrações utilizadas. Por isso, este 

antifúngico não foi avaliado na segunda etapa. Os diâmetros dos halos de inibição 

do Visco-gel contendo miconazol foram proporcionalmente maiores com o aumento 
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da concentração. Diferenças estatisticamente significantes foram encontradas entre 

os halos médios das várias concentrações do antifúngico, exceto entre as de 15 e 

20% (21,16 e 21,49 mm, respectivamente). Os discos de papel do controle positivo 

apresentaram halos de inibição com média de 8,06 mm. Na segunda fase, foi 

observada uma diminuição gradativa do efeito inibitório do miconazol ao longo do 

tempo de imersão em água. Ao final de 28 dias, a porcentagem de redução média 

de inibição atingiu 34%. O estudo mostrou que o gel de miconazol incorporado a um 

condicionador de tecido foi efetivo em inibir o crescimento de C. albicans in vitro, 

sendo o grau de inibição diretamente proporcional à concentração de fármaco. A 

ação antifúngica do miconazol foi diminuída ao longo do tempo de imersão em água. 

Os autores sugeriram que o método de inibição de C. albicans avaliado no estudo 

tem a vantagem de não requerer a colaboração do paciente. 

A investigação de Falah-Tafit et al. (2010) teve por objetivo avaliar a 

eficácia in vitro da combinação de dois antifúngicos (nistatina e fluconazol) com um 

condicionador de tecido (Acrosoft) na adesão e colonização de C. albicans. Foram 

confeccionados oito corpos de prova (5 x 1 mm) do material para a adição dos 

agentes antifúngicos em uma das concentrações testadas (1, 3, 5 e 10%). Um grupo 

controle negativo, composto apenas pelo condicionador de tecido, também foi 

obtido. O inóculo de C. albicans foi produzido a uma concentração de 106 células/mL 

e colocado em poços de placas de cultura, nos quais foram imersos os corpos de 

prova para a incubação a 35°C por 48 h sob agitação de 150 rpm. Após esse 

período, os corpos de prova foram lavados cinco vezes com água estéril para 

remoção das células não aderidas e, então, imersos individualmente em tubos 

contendo solução salina. Os tubos foram deixados em ultrassom por 5 min para 

remover os microrganismos aderidos à superfície do material. Do líquido de cada 

tubo foram realizadas dez diluições seriadas e 100 µL de cada suspensão foram 

semeados em duplicata em placas contendo ágar Sabouraud. As placas foram 

incubadas por 48 h previamente à contagem de colônias de C. albicans. Todas as 

concentrações de nistatina foram eficazes na inibição da adesão celular e do 

crescimento de C. albicans na superfície do condicionador tecidual. Para o 

fluconazol, apenas a concentração de 10% promoveu completa inibição. De acordo 

com as condições do estudo, os autores concluíram que, quando incorporadas ao 

condicionador de tecido, as concentrações 1 a 10% de  nistatina e de 10% do 

fluconazol foram capazes de inibir a adesão e o crescimento fúngico. 
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Chopde et al. (2012) compararam a atividade antifúngica para C. albicans 

de dois condicionadores de tecido modificados com miconazol, nistatina e 

fluconazol. Placas de ágar Mueller-Hitton foram inoculadas com uma suspensão de 

C. albicans ajustada ao padrão 0,5 da escala de McFarland. Quatro placas serviram 

como indicador do crescimento de C. albicans pura. Discos dos antifúngicos foram 

colocados sobre outras 12 placas. Os condicionadores de tecido (GC Soft e Visco-

gel) foram misturados e os discos foram completamente incorporados à mistura para 

serem então levados às placas inoculadas. Essas foram incubadas a 37oC por 24 h 

para mensuração dos halos de inibição. A inibição fúngica máxima foi observada 

com o fluconazol seguido, respectivamente, pelo miconazol e pela nistatina.  

Quando testados isoladamente, os condicionadores de tecido não demostraram 

atividade antifúngica. Os grupos de GC Soft mostraram atividade antifúngica 

levemente superior aos grupos de Visco-gel. Os autores concluíram que a 

incorporação dos fármacos testados nos condicionadores teciduais apresentou uma 

adequada atividade antifúngica para C. albicans. 

Em 2012, Alcântara et al. avaliaram o efeito da adição de antimicrobianos 

na resistência de união ao descolamento de um reembasador resiliente temporário 

(Soft Confort) a uma resina acrílica termopolimerizável para base de prótese (QC 

20). Os corpos de prova de resina acrílica (75 x 10 x 3 mm) foram obtidos (n=9) e 

armazenados em água destilada a 37ºC por 48 h. As concentrações de fármacos 

determinadas (nistatina 500.000U–G2; nistatina 1.000.000U-G3; miconazol 125mg-

G4; miconazol 250mg-G5; cetoconazol 100mg-G6; cetoconazol 200mg-G7; 

diacetato de clorexidina 5%-G8 e diacetato de clorexidina 10%-G9) foram 

incorporados ao pó do reembasador antes da adição do líquido. Um grupo (G1) sem 

a incorporação de antimicrobiano foi utilizado como controle. Então, os corpos de 

prova de resina acrílica foram reembasados com o material resiliente modificado ou 

não pelos fármacos até sua plastificação em acordo com as instruções do fabricante. 

Os corpos de prova reembasados (n=9) (75 x 10 x 6 mm) foram imersos em água 

destilada a 37ºC por 24 h para então serem submetidos ao teste de resistência de 

união ao descolamento a 180o sob velocidade de 10 mm/min. Os resultados (MPa) 

foram avaliados pela análise de variância (α=0,05) e os tipos de falhas classificados 

visualmente. Não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos de 

estudo avaliados. Falhas coesivas localizadas no material resiliente foram 

predominantemente observadas entre os grupos testados. De acordo com os 
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resultados obtidos, os autores concluíram que a resistência de união ao 

descolamento entre a resina de base e o reembasador resiliente testados não foi 

adversamente afetada pela adição dos agentes antimicrobianos estudados. 

Urban et al. (2015), avaliaram o efeito da adição de agentes 

antimicrobianos para tratamento de estomatite protética na rugosidade superficial e 

dureza Shore A de materiais resilientes temporários para base de prótese (Softone e 

Trusoft). Foram confeccionados oito corpos de prova (36 x 7 x 6 mm) dos dois 

materiais sem ou com a incorporação dos fármacos nas seguintes concentrações: 

nistatina (500.000 e 1.000.000 U), miconazol (125 e 250 mg), cetoconazol (100 e 

200 mg), itraconazol (100 e 200 mg) e diacetato de clorexidina (5% e 10%). A 

dureza (Shore A) e rugosidade (Ra) foram avaliadas após a imersão das amostras 

em água destilada a 37°C durante 24 h, 7 e 14 dias. Os resultados demonstraram 

um aumento na dureza dos materiais modificados pelos fármacos ao longo do 

tempo, exceto para o itraconazol.  A rugosidade dos materiais não foi alterada pela 

adição dos fármacos testados, com exceção do miconazol e da clorexidina no 

Softone, que levaram ao aumento dessa propriedade. Em comparação aos 

controles, apenas a clorexidina e o itraconazol promoveram diferença de rugosidade 

para ambos os materiais. Os autores concluíram que as menores alterações de 

dureza e de rugosidade ao longo dos 14 dias de avaliação foram observadas com a 

adição de itraconazol nos dois materiais resilientes temporários avaliados. 

O objetivo da revisão sistemática de Iqbal e Zafar (2016) foi realizar um 

levantamento atual sobre os estudos acerca da incorporação de agentes 

antifúngicos em condicionadores de tecidos para o tratamento de estomatite 

protética. De acordo com a literatura pertinente, várias investigações relataram a 

eficácia da adição de fármacos orgânicos como antifúngicos convencionais 

(nistatina, azólicos) e antimicrobianos (clorexidina), agentes não-orgânicos (zeólito 

de prata, nano-partículas de prata, foto-catalisadores e de óxidos metálicos) e 

antimicrobianos derivados de óleos naturais e ervas quando incorporados a vários 

condicionadores de tecido para base de prótese. Além disso, tem sido relatado que 

esse protocolo não resulta ou causa efeitos deletérios mínimos nas propriedades 

físicas e mecânicas desses materiais. Diante disso, os autores concluíram que a 

incorporação de diferentes fármacos antifúngicos em condicionadores de tecido 

pode ser recomendada como tratamento da estomatite protética. 
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2.3 MODIFICAÇÃO IN VITRO DE MATERIAIS RESILIENTES TEMPORÁRIOS 

POR FÁRMACOS EM SUAS MCIs PARA BIOFILME DE C. ALBICANS  

 

O estudo de Bueno et al. (2012) avaliou a dureza Shore A de dois 

materiais resilientes temporários (Trusoft e Softone) para base de prótese 

modificados pela incorporação da MCI para o biofilme de C. albicans (SC 5314) de 

cinco fármacos utilizados no tratamento de estomatite protética. Corpos de prova 

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

sem (controle) ou com incorporação dos fármacos em suas MCIs (nistatina= 0,032 

g/mL; clorexidina= 0,064 g/mL; cetoconazol= 0,128 g/mL; miconazol= 0,256 g/mL; 

itraconazol= 0,256 g/mL). Após armazenamento em água destilada a 37°C por 24 h, 

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

GSD-709A). A adição dos antimicrobianos em ambos os materiais não alterou os 

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

a incorporação de miconazol ao Softone, que demonstrou significativamente maiores 

médias após 14 dias. Em todas as condições, as médias de dureza do Softone 

foram inferiores àquelas observadas para o Trusoft. Os autores concluíram que a 

adição de todos os fármacos testados, exceto o miconazol no Softone, não causou 

alterações deletérias à dureza dos materiais resilientes no período avaliado.  

Em 2012, Galitesi et al. avaliaram a resistência à tração de um 

reembasador resiliente temporário (Trusoft) modificado pelas MCIs de agentes 

antimicrobianos para biofilme de C. albicans (SC5314). Amostras em forma de 

halteres (n= 7) com área de secção transversal central (6 x 3 x 33 mm) foram 

confeccionadas para os grupos testados. Estes consistiram de corpos de prova de 

Trusoft sem (controle) ou com a incorporação das MCIs de três fármacos: nistatina= 

0,032g/mL; diacetato de clorexidina= 0,064g/mL; cetoconazol= 0,128g/mL. Após a 

plastificação, as amostras foram imersas em água destilada a 37°C por 24 h, 7 e 14 

dias e, então, testadas em tensão em máquina universal de ensaios (EMIC_DL-

500_MF) a 40 mm/min para a determinação da resistência à tração e porcentagem 

de alongamento. Para todos os grupos, não houve diferença significante nas médias 

de resistência à tração para o Trusoft após 14 dias de avaliação em comparação às 

24h. A única diferença significativa para as médias de resistência à tração entre os 

grupos foi observada com o cetoconazol em 7 dias em relação aos demais períodos. 
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Similarmente, o material modificado com cetoconazol demonstrou maiores 

porcentagens de alongamento após 14 dias que em 24 h. Nas condições in vitro 

testadas, foi concluído que em comparação ao controle, a adição das MCIs de 

clorexidina e nistatina no Trusoft não resultou em efeitos deletérios em suas 

propriedades de resistência à tração e alongamento em até 14 dias de imersão em 

água. 

Neppelenbroek et al. (2012a) avaliaram o efeito da incorporação de MCIs 

de agentes antimicrobianos para biofilme o biofilme de C. albicans (SC 5314) na 

rugosidade superficial de materiais resilientes temporários para base de próteses. 

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

confeccionados sem (controle) ou com incorporação dos fármacos em suas MCIs 

(nistatina= 0,032 g/mL; clorexidina= 0,064 g/mL; cetoconazol= 0,128 g/mL; 

miconazol= 0,256 g/mL; itraconazol= 0,256 g/mL). Após armazenamento em água 

destilada a 37°C por 24 h, 7 e 14 dias, os corpos de prova foram submetidos à 

análise da rugosidade superficial em rugosímetro (Surftest SJ-301). A incorporação 

de nistatina aos dois materiais, de clorexidina ao Trusoft e de cetoconazol ao 

Softone não alterou os valores de rugosidade em relação ao controle após 7 e 14 

dias. Nesses períodos, o itraconazol aumentou a rugosidade dos materiais. Em 

relação às 24 h iniciais, o período de 14 dias mostrou que a rugosidade com a 

adição de nistatina, miconazol e cetoconazol foi reduzida para o Trusoft e não 

apresentou alteração para o Softone. Foi concluído que, no período final de 

avaliação, a adição de nistatina, miconazol e cetoconazol em ambos os 

reembasadores e de clorexidina no Trusoft não resultou em efeitos adversos à 

rugosidade superficial.   

O objetivo do estudo de Neppelenbroek et al. (2012b) foi avaliar o efeito  o 

efeito da incorporação de MCIs de agentes antimicrobianos para o biofilme de C. 

albicans (SC 5314) na resistência à tração e alongamento de um condicionador de 

tecido (Softone). Amostras em forma de halteres (n= 7) com área de secção 

transversal central (6 x 3 x 33 mm) foram confeccionadas para os grupos testados. 

Estes consistiram de corpos de prova de Softone sem (controle) ou com a 

incorporação das MCIs de três fármacos: nistatina= 0,032g/mL; diacetato de 

clorexidina= 0,064g/mL; cetoconazol= 0,128g/mL. Após a plastificação, as amostras 

foram imersas em água destilada a 37°C por 24 h, 7 e 14 dias e, então, testadas em 

tensão em máquina universal de ensaios (EMIC_DL-500_MF) a 40 mm/min para a 
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determinação da resistência à tração e porcentagem de alongamento. Para todos os 

grupos, a resistência à tração do Softone após 14 dias foi significativamente maior 

que em 24 h. Independentemente da adição de fármaco, os corpos de prova após 

14 dias demonstraram significativamente maiores porcentagens de alongamento que 

em 24 h e 7 dias de imersão em água. Os grupos modificados por clorexidina e 

nistatina apresentaram maiores porcentagens de alongamento, seguidos 

respectivamente pelo grupo modificado pelo cetoconazol e o controle. Foi concluído 

que em relação ao controle, a adição de todos os fármacos em suas MCIs não 

promoveu efeitos deletérios na resistência à tração do material resiliente ao longo do 

período de avaliação. Dentre as condições avaliadas, a incorporação de clorexidina 

e nistatina no Softone resultou em maiores porcentagens de alongamento.  

Segundo Sánchez-Aliaga et al. (2013), a adição de fármacos 

antimicrobianos em reembasadores resilientes tem demonstrado ser efetiva e viável 

para o tratamento da estomatite protética. As características morfológicas e a 

distribuição destes fármacos na matriz polimérica têm implicâncias na sua liberação. 

Por isso, os autores realizaram um estudo para avaliar o padrão de incorporação 

dos fármacos (nistatina-Ni, miconazol-Mc, cetoconazol-Ce, itraconazol-It e 

clorexidina-Cl) e a morfologia de superfície dos reembasadores temporários Softone-

S e Trusoft-T modificados, por microscopia eletrônica de varredura. Os grupos 

avaliados foram: S e T (controles); Ni-S; Ni-T; Mc-S; Mc-T; Ce-S; Ce-T; It-S; It-T; Cl-

S; Cl-T. Amostras (n = 3; 30 x 5  x 4 mm) dos materiais foram confeccionadas, sendo 

que os antimicrobianos foram adicionados em suas MCIs para o biofilme de C. 

albicans. Após sua confecção, os espécimes foram armazenados em água destilada 

a 37°C por 24 h, 7 ou 14 dias e, na sequência, submetidos às análises de superfície. 

Foi observado que Softone apresentou morfologia superficial mais irregular que o 

Trusoft. Menores e maiores tamanhos de partículas foram observados para Ni e Ce; 

e It e Cl, respectivamente. Todos os espécimes modificados apresentaram 

características superficiais diferentes dos controles. Foi notada alteração superficial 

em ambos os materiais, principalmente naqueles contendo fármacos, com o 

aumento do tempo de imersão. Os autores sugeriram que reembasadores 

apresentaram potencial para servirem como matrizes para transporte de fármacos 

no interior da cavidade bucal.  

O objetivo do trabalho de Bueno et al. (2015) foi avaliar a ação 

antimicrobiana e as MCIs de cinco fármacos utilizados no tratamento de estomatite 
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protética incorporados a reembasadores resilientes temporários. Um biofilme de C. 

albicans (SC 5314) foi formado sobre corpos de prova circulares (10 x 1 mm) dos 

materiais (Trusoft e Softone) modificados (experimentais) ou não (controle) pelos 

fármacos (nistatina, miconazol, cetoconazol, itraconazol e diacetato de clorexidina). 

Diferentes concentrações foram testadas para cada condição (n= 6) e a viabilidade 

celular determinada espectrofotometricamente pelo ensaio de redução de sais de 

tetrazólio- XTT, nos períodos de 24 h, 48 h, 7 e 14 dias. Foram definidas como MCIs 

as concentrações que inibiram 90% ou mais do crescimento fúngico. A confirmação 

da susceptibilidade fúngica às MCIs foi realizada pela análise em microscópio 

confocal de varredura a laser. As MCIs dos fármacos incorporados aos materiais 

resilientes foram: 0,032, 0,256, 0,128, 0,256 e 0,064 g/mL para nistatina, miconazol, 

cetoconazol, itraconazol e clorexidina, respectivamente. As imagens microscópicas 

das MCIs de nistatina, clorexidina e cetoconazol não evidenciaram células fúngicas 

viáveis. Os antimicrobianos incorporados aos materiais resilientes inibiram o 

crescimento fúngico em até 14 dias, sendo as menores MCIs obtidas com nistatina e 

clorexidina. 

Além de atuar como um possível método adjunto ao tratamento da 

estomatite protética, a incorporação de fármacos antifúngicos em suas MCIs a 

reeembasadores resilientes temporários apresenta também a vantagem de 

prolongar a longevidade clínica do material. No entanto, esse protocolo pode 

interferir com as propriedades físicas e mecânicas dos materiais modificados. 

Considerando esses aspectos, Lima et al. (2016a) avaliaram o efeito da adição das 

MCIs de agentes antifúngicos para biofilme de C. albicans na sorção de água e 

solubilidade de materiais resilientes temporários para reembasamento de próteses 

removíveis. Para isso, foram confeccionados corpos de prova circulares (n=10; 50 × 

0,5 mm) de um condicionador de tecido (Softone) e um reembasador resiliente 

(Trusoft) sem (controle) ou com a incorporação de um dos três fármacos em suas 

MCIs: nistatina (Ni, 0,032 g/mL), diacetato de clorexidina (Cl, 0,064 g/mL) e 

cetoconazol (Ce, 0,128 g/mL). As amostras foram dessecadas, imersas em água por 

24 h, 7 ou 14 dias, pesadas, dessecadas e pesadas novamente. Foi possível 

concluir que, após 14 dias de imersão em água, somente a adição de Cl aumentou a 

sorção de água do condicionador de tecido quando comparado ao grupo controle. 

Para todos os períodos avaliados, a solubilidade de ambos os materiais temporários 

testados aumentaram com a adição de Cl e Ce em comparação ao grupo controle.  
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Lima et al. (2016b) avaliou a porosidade de reeembasadores resilientes 

temporários modificados com fármacos antifúngicos em suas MCIs para biofilme de 

C. albicans. A porosidade foi mensurada pela absorção de água, com base na 

exclusão do efeito plastificante. Inicialmente, foi determinada por isotermas de 

sorção, que a solução adequada de armazenagem dos corpos de prova (65 x 10 x 

3,3 mm) de ambos os materiais foi a de cloreto de cálcio anidro a 50% (S50). Então, 

o fator de porosidade (FP) foi calculado nos grupos de estudo (n=10) formados pelas 

amostras dos materiais sem (controle) ou com a incorporação das MCIs dos 

fármacos (nistatina- 0,032g/mL; diacetato de clorexidina- 0,064g/mL; cetoconazol- 

0,128g/mL) após a armazenagem em água destilada ou na S50 por 24h, 7 dias e 14 

dias. Em todas as condições experimentais, o FP do Softone e do Trusoft foi 

significativamente inferior com a imersão em S50 em relação à imersão em água 

destilada. A adição de antifúngicos em suas MCIs não resultou em efeitos deletérios 

para a porosidade de ambos os materiais resilientes temporários nos diferentes 

períodos de imersão em água, exceto aos 14 dias para o Softone modificado por 

clorexidina e nistatina e para o Trusoft modificado por clorexidina. Não se observou 

qualquer alteração deletéria para a porosidade de ambos os reembasadores 

resiliente modificados pelos fármacos em suas MCIs em até 14 dias de imersão em 

S50. 

Sánchez-Aliaga et al. (2016), avaliaram o efeito da incorporação dos 

fármacos nistatina-Ni, miconazol-Mc, cetoconazol-Ce, itraconazol-It e clorexidina-Cl 

em reembasadores temporários Softone-S e Trusoft-T sobre a resistência da união 

ao descolamento a uma resina acrílica para base de prótese. Os grupos avaliados 

foram: S e T (controles); Ni-S; Ni-T; Mc-S; Mc-T; Ce-S; Ce-T; It-S; It-T; Cl-S; Cl-T, 

sendo que os fármacos foram adicionados em suas MCIs para o biofilme de C. 

albicans. Amostras (n=7; 75 x 10 x 6 mm) foram confeccionadas e armazenadas em 

água destilada a 37°C por 24 h, 7 e 14 dias. Os resultados demonstraram que não 

houve diferença significativa nos valores de resistência ao descolamento entre os 

grupos Ni-S, Ce-S, Cl-S e Ni-T, Mc-T, Ce-T em relação aos controles. Foi notado um 

aumento nos valores de resistência ao descolamento com o tempo de imersão para 

ambos os materiais. A maioria das falhas foi coesiva dos materiais resilientes, 

entretanto, falhas mistas e adesivas também foram observadas após 7 e 14 dias 

para todos os grupos experimentais. Os autores concluíram que a adição dos 

fármacos nos materiais resilientes, exceto o itraconazol, não resultou em valores 
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inferiores aos sugeridos para resistência da união ao descolamento (0,045 MPa) 

após 7 e 14 dias de imersão em água. 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO IN VITRO DA CITOTOXICIDADE DE MATERIAIS PARA BASE 

DE PRÓTESE  

 

Okita e Hensten-Pettersen (1991) avaliaram in vitro a citotoxicidade de 

quatro condicionadores de tecido (Coe Comfort, GC Soft-Liner, Kerr FITT e Visco-

gel). Os efeitos citotóxicos dos materiais foram avaliados em células de fibroblastos 

de ratos (L929) por meio da técnica de difusão em ágar. Os corpos de prova (12 x 2 

mm) dos condicionadores de tecido foram testados imediatamente após a confecção 

e após a incubação dos mesmos por 1 h, 24 h, 8 e 15 dias em meio mínimo 

essencial (Eagle) suplementado com soro fetal bovino ou antibióticos. Os testes 

foram realizados de acordo com as normas ISO (Technical Report 7405 – 1984), 

que de forma geral classificam como citotóxicos aqueles materiais que ocasionam 

lise celular. No período imediato e após 1 e 24 h de incubação, todos os materiais 

testados foram classificados como citotóxicos. Já nos períodos de 8 e 15 dias, o 

condicionadores teciduais Coe Comfort e Kerr FITT demonstraram maiores reações 

citotóxicas quando comparados aos materiais GC Soft-liner e Visco-gel. Os autores 

sugeriram que apesar dos condicionadores teciduais testados possuírem 

composição a base de metacrilato, a adição de outros componentes como etanol e 

plastificantes em diferentes formas e concentrações podem resultar no aumento da 

citotoxicidade dos mesmos. Embora os efeitos citotóxicos observados não tenham 

sido reduzidos ao final de 15 dias de avaliação, não excederam ao limiar 

recomendado para aplicação clínica. 

Em 2001, Huang, Tai e Chang determinaram a citotoxicidade in vitro de 

três diferentes extratos de resina para base de prótese e compararam o efeito 

citotóxico desses materiais sobre células epiteliais orais humanas e fibroblastos 

humanos primários derivados da mucosa bucal. Foram confeccionados corpos de 

prova em forma de discos em triplicatas para cada tipo de resina acrílica (2 x 7 x 35 

mm), sendo uma autopolimerizável (Rebase), uma termopolimerizável (Lucitone 

199) e uma fotopolimerizável (Triad). Os corpos de prova de cada material foram 

eluídos com meio de cultura por 1, 3 e 5 dias. O ensaio de citotoxicidade foi 
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realizado pelo teste colorimétrico do MTT (Mossmann’s cytotoxicity test), 

desenvolvido para monitorar, por meio de espectrofotometria, a sobrevivência e 

proliferação in vitro de células de mamíferos. Os eluídos das três resinas acrílicas 

testadas foram considerados citotóxicos às duas linhagens celulares avaliadas. O 

contato com a resina fotopolimerizável nos períodos experimentais mais extensos 

resultou em efeitos citotóxicos mais evidentes nas células epiteliais orais humanas. 

De uma forma geral, para ambas as linhagens de células, os maiores valores de 

citotoxicidade foram obtidos com os extratos da resina autopolimerizável, seguida 

pelas resinas termo e fotopolimerizável, respectivamente. Os resultados 

demonstraram os efeitos citotóxicos observados foram dependentes do tipo de 

resina acrílica para base de prótese e da linhagem celular avaliada. 

Lefebvre et al. (2001) desenvolveram um estudo para avaliar se a adição 

de um aditivo contendo triclosan (Microban) a um reembasador resiliente para base 

de prótese causaria efeito inibitório no crescimento de C. albicans e afetaria a 

citotoxicidade in vitro desse material. Para a confecção dos corpos de prova 

circulares (5 x 1 mm), obtidos a partir de matrizes de poliéster, uma parte de 

Microban foi adicionada em oitenta partes do PermaSoft de forma asséptica. Após a 

polimerização, três camadas do selante do material foram aplicadas nos corpos de 

prova, os quais, em seguida, foram mantidos em saliva artificial estéril durante 5 dias 

devido à presença componentes (ftalatos) que poderiam interferirr no ação do 

Microban. Para o ensaio de citotoxicidade foram utilizadas linhagens de células de 

fibroblastos de ratos, sendo a atividade da desidrogenase succínica (SDH), que 

reflete função mitocondrial e produção de energia celular, avaliada por meio do 

ensaio colorimétrico MTT. A avaliação do crescimento fúngico na superfície e região 

interna dos corpos de prova do material reembasador experimental, associado ao 

Microban (n= 6) ou controle, sem Microban (n= 6), foi realizada por meio da 

quantificação celular de C. albicans a partir do método da diluição seriada em meio 

Sabouraud. Não houve diferença estatisticamente significante em relação à 

citotoxicidade e inibição do crescimento fúngico superficial entre os corpos de prova 

do reembasador sem ou com Microban. Não foram detectadas colônias viáveis de C. 

albicans na região interna do material, independentemente da adição de Microban. 

Os autores sugeriram que resultados diferentes poderiam ter sido obtidos em 

relação à citotoxicidade com a utilização de outros métodos, inclusive in vivo. A 

inibição fúngica semelhante para os grupos com e sem Microban foi atribuída aos 
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autores à baixa solubilidade do triclosan e ao fato desse aditivo estar em contato 

com as amostras por apenas 24 h, embora esse seja o tempo recomendado pelo 

fabricante. A inexistência de colônias viáveis internamente nos corpos de prova foi 

relacionada à superfície lisa que se formou pela utilização das matrizes de poliéster 

e da aplicação de selante, dificultando a penetração dos microrganismos. Os autores 

ressaltaram que isso não é verificado para um reembasador resiliente após alguns 

dias em meio bucal haja vista que o mesmo se torna endurecido e áspero. 

Em 2006, Campanha et al. avaliaram a citotoxicidade de reembasadores 

autopolimerizáveis rígidos para base de próteses após diferentes tratamentos de 

polimerização complementar (micro-ondas e banho em água). Corpos de prova (n= 

9) circulares (10 x 1 mm) foram obtidos para os seis materiais selecionados: 

Kooliner, Duraliner II, Tokuso Rebase Fast, Ufi Gel Hard, New Truliner e Light Liner. 

Para avaliação dos efeitos dos tratamentos, os corpos de prova foram subdivididos 

em: G1- sem tratamento complementar, G2- polimerização complementar em micro-

ondas e G3- tratamento pós-polimerização em banho em água à 55°C por 10 min. 

Após os tratamentos, os corpos de prova foram imersos em cuba ultrasônica por 20 

min em água destilada e, depois de secos, mantidos por mais 20 min sob luz 

ultravioleta para eventual descontaminação microbiana. Para avaliação da 

citotoxicidade foram realizadas as análises in vitro do MTT e da incorporação de 3H-

timidina radioativa em fibroblastos de ratos (L929). Os resultados encontrados na 

análise de 3H-timidina divergiram das expectativas dos autores, pois a 

biocompatibilidade reembasadores rígidos testados, exceto pelo Ufi Gel, foi afetada 

negativamente pelos tratamentos de polimerização complementar. Já a análise do 

MTT demonstrou não haver correlação significativa entre a citotoxicidade desses 

materiais e os tratamentos complementares avaliados.   

Ozdemir, Ylmaz e Ylmaz (2009) avaliaram in vitro a citotoxicidade de 

cinco reembasadores resilientes, dois à base de resina acrílica (Coe-Soft e Visco-

gel) e três à base de silicone (Ufi Gel P, Softliner e Molloplast-B). Para cada material, 

16 corpos de prova circulares (10 x 1,5 mm) foram obtidos e mantidos em meio 

mínimo essencial (Eagle) a 37°C, em atmosfera de CO2 a 5% e ar a 95%. Os corpos 

de prova foram divididos aleatoriamente em quatro grupos (n= 4), de acordo com o 

tempo de incubação (24, 48, 72 e 96 h). Após cada período de incubação, as células 

de fibroblastos de ratos (L929) eram expostas aos extratos dos materiais testados, 

sendo a citotoxicidade avaliada pelo método do MTT. Os resultados demonstraram 
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que o Coe-Soft foi citotóxico em todos os períodos de incubação. Apesar do Softliner 

não apresentar citotoxicidade em 24, 48 e 72 h, demonstrou ser citotóxicos após 96 

h de incubação. Os materiais Visco-gel, Ufi Gel P, e Molloplast-B mostraram maiores 

níveis de viabilidade celular em todos os períodos de incubação. Apesar das 

limitações do estudo, os autores sugeriram que o teste MTT foi eficaz para essa 

avaliação da citotoxicidade dos reembasadores resilientes in vitro, mas que é 

necessário ter cautela para extrapolar os resultados, pois em situações clínicas os 

efeitos celulares não são tão agressivos como in vitro.  

Chaves et al. (2010) avaliaram a citotoxicidade dos monômeros isobutil 

metacrilato (IBMA) e 1,6-hexanediol dimetacrilato (1,6 HDMA), do plastificante 

dibutil-n-ftalato (DBNP) e dos ácidos metacrilato (MA) e benzóico (BA) em 

concentrações máximas liberadas por resinas acrílicas para reembasamento 

imediato. Os efeitos citotóxicos foram avaliados pelos métodos do MTT e da 

incorporação de 3H-timidina radioativa após as células terem sido expostas aos 

componentes testados nas diferentes concentrações por 24 h. As concentrações de 

cada substância avaliada foram classificadas de acordo com a viabilidade celular, 

em relação ao grupo controle: acima de 75% - não citotóxica; entre 25 e 50%, - 

discretamente citotóxica; abaixo de 25% - intensamente citotóxica. Segundo os 

autores, apesar do método colorimétrico do MTT não utilizar radioisótopos, 

apresentar menores variações e ser vastamente empregado para avaliar a 

citotoxicidade de polímeros odontológicos, foi menos preciso que o método da 

timidina para quantificar a viabilidade celular uma vez que a atividade mitocondrial 

(MTT) nas células L929 foi menos afetada pelas sustâncias do que a síntese de 

DNA (timidina). Os autores sugeriram cautela ao extrapolar os resultados obtidos 

diretamente para aplicabilidade clínica, pois os efeitos de testes in vitro, diretamente 

realizados em células, são mais acentuados do em condições bucais in vivo. 

Entretanto, os dados obtidos in vitro podem orientar os profissionais na escolha de 

um reembasador para base de prótese com componentes e subprodutos menos 

citotóxicos aos pacientes. 

O estudo de Tay et al. (2012) foi desenvolvido para avaliar o efeito da 

armazenagem em água e tratamento térmico na citotoxicidade de materiais 

reembasadores resilientes. Doze corpos de prova circulares (10 x 1 mm) de cada 

material, sendo quatro reembasadores resilientes (Dentusoft, Dentuflex, Trusoft e 

Ufi-Gel-P) e uma resina termopolimerizável para base de prótese (Lucitone 550), 
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foram divididos em quatro grupos: GN (sem tratamento ou armazenamento em 

água), G24 (armazenamento em água destilada 37°C por 24 h), G48 

(armazenamento em água destilada 37°C por 48 h) e GHW (armazenamento em 

água destilada a 55°C por 10 min). Para a análise de citotoxicidade in vitro, foi 

utilizada uma linhagem de fibroblastos de rato (L929) propagada em meio mínimo 

essencial (Eagle). A cultura foi mantida a 37° C em uma atmosfera de CO2 a 5% e ar 

a 95%, sendo incubada por 24 h para lixiviação das substâncias tóxicas para o meio. 

A citotoxicidade foi analisada pelo método da incorporação de 3H-timidina radioativa 

que quantifica a viabilidade celular (síntese de DNA). Os resultados demonstraram, 

em todas as condições experimentais, efeito não citotóxico para o Ufi-Gel P, 

ligeiramente citotóxico para o Trusoft e moderadamente toxico para o Dentuflex. O 

material Dentusoft apresentou efeito variando entre ligeiramente citotóxico e não 

citotóxico. A resina termopolimerizável Lucitone 550 demonstrou efeito não citotóxico 

quando armazenada em água por 48 h, mas em 24 h foi considerada ligeiramente 

citotóxica, apresentando cerca de 50% da viabilidade das células. Os autores 

sugeriram que o tratamento térmico e armazenamento em água não influenciaram a 

citotoxicidade dos reembasadores resilientes testados.  

 

 

2.5 AVALIAÇÃO IN SITU DA BIOCOMPATIBILIDADE DE MATERIAIS PARA 

BASE DE PRÓTESE 

 

Nagem-Filho, Chiodi-Netto e Araujo (1973), avaliaram in vivo, por meio da 

implantação de amostras no tecido subcutâneo de ratos, a biocompatibilidade de 

uma resina acrílica termopolimerizável submetida a duas diferentes técnicas de 

polimento (convencional e químico). Amostras da resina acrílica (n= 42) em forma de 

cilindro (3 x 10 mm) foram divididas em dois grupos de acordo com o polimento, 

sendo o convencional realizado com pedra pomes e óxido de zinco e o químico com 

a imersão por 1 min em monômero em ebulição seguida por 5 min de jato de ar 

quente e 5 min de jato de ar frio. Após o polimento, os corpos de prova foram 

imersos em água destilada por 24 h e, em seguida, esterilizados. Para cada 

condição experimental, foram utilizados pelo menos dois ratos adultos, machos, 

pesando entre 200 e 300 g. Em cada animal, foram introduzidos três cilindros de 

resina acrílica por intermédio de um trocarte no tecido subcutâneo, sendo dois na 
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região dorsal (pélvica e escapular) e um na região ventral. Os animais foram 

eutanasiados após 2, 16 ou 32 dias após a implantação das amostras. Por meio de 

uma incisão, os cilindros e a área circunjacente foram excisados para a obtenção 

dos cortes histológicos corados com hematoxilina e eosina e subsequente análise 

histopatológica do tecido conjuntivo. Com base nos parâmetros das reações 

tissulares, os autores sugeriram que apesar do polimento químico gerar maior 

inflamação inicial em relação ao polimento convencional em virtude da alta 

quantidade de monômero residual, houve uma remissão desse efeito ao final dos 32 

dias. Neste período, foi observada a formação de uma cápsula fibrosa ao redor dos 

cilindros implantados, o que levou aos autores concluírem que a resina acrílica 

termopolimerizável foi bem tolerada pelo tecido conjuntivo dos ratos 

independentemente do método de polimento testado. 

Com o objetivo de avaliar as diferentes respostas teciduais de resinas 

acrílicas para base de prótese, Kallus (1984) implantou amostras desses materiais 

no tecido subcutâneo de porquinhos-da-índia. As três resinas acrílicas selecionadas, 

sendo duas autopolimerizáveis (Palacast e Quick 20) e uma termopolimerizável (SR 

3/60), foram testadas no interior de tubos de polietileno (2 x 10 mm) com as 

extremidades abertas. Após a implantação das amostras, animais sensibilizados 

com adjuvante completo de Freund (n= 27) foram divididos em três grupos distintos 

de acordo com o período experimental: 14 dias (n= 7), 30 dias (n= 7) e 90 dias (n= 

6). Os 7 animais restantes não foram sensibilizados e receberam o implante 

subcutâneo das amostras pelo período de 30 dias, servindo como controle daqueles 

sensibilizados. No tecido subcutâneo de cada animal, foram implantados por uma 

única incisão três tubos contendo as diferentes resinas acrílicas testadas. Após a 

eutanásia, os tubos com o tecido circundante foram removidos para a realização das 

subsequentes etapas para obtenção das lâminas histológicas. As análises 

microscópicas compararam as secções finais dos tubos preenchidos com resina 

acrílica e as áreas de contato com os próprios tubos, utilizadas como controle. Nos 

períodos iniciais (14 e 30 dias), os autores observaram uma reação tecidual 

agressiva semelhante para os diferentes materiais testados, o que foi atribuído à 

maior concentração inicial de monômero residual. Como essa concentração diminui 

com o tempo, a reação tecidual foi também se apresentou menos acentuada ao final 

de 90 dias. A resina acrílica termopolimerizável foi considerada a mais biocompatível 
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pelos autores por não resultarem em efeitos inflamatórios moderados ou severos 

nos tecidos subcutâneos dos animais após 12 semanas.  

O estudo de Passeri e Carvalho (1985) teve por objetivo avaliar 

histologicamente a biocompatibilidade de três condicionadores de tecido (F.I.T.T., 

Lynal e Visco-gel) e de um material de moldagem à base de óxido de zinco e 

eugenol (Pasta Lysanda) em feridas intra-orais e cavidades cirúrgicas ósseas 

desenvolvidas em ratos. Foram criadas feridas no palato de 60 animais, na região 

próxima aos molares esquerdos, com dimensões aproximadas de 1 x 5 mm. Nessa 

área, foram introduzidos tubos de polietileno com 3 mm de diâmetro internamente e 

1,5 mm de altura, os quais foram preenchidos com um dos materiais avaliados 

previamente à eutanásia dos animais (n= 3) em um dos quatro períodos 

experimentais: 2, 5, 10 e 15 dias. Em outros 60 animais, uma incisão de 10 mm foi 

realizada perpendicularmente à borda inferior da mandíbula, em direção ao ramo, 

expondo tecido ósseo. Nessa região, foram introduzidos os tubos de polietileno 

preenchidos com os materiais testados, que foram mantidos até a eutanásia dos 

animais (n= 3) em um dos seguintes períodos de avaliação: 4, 8, 16 e 30 dias. Para 

ambos os grupos de ratos, em cada período experimental, foram testados em três 

animais apenas os tubos de polietilenos (controle). Após remoção das maxilas e 

mandíbulas dos animais, as peças obtidas foram submetidas ao processamento 

histológico, sendo coradas com hematoxilina e eosina. Em todos os grupos, após os 

quatro períodos experimentais, as bordas das feridas apresentaram processo 

necrótico e reabsorção óssea. Entretanto, esse processo ocorreu de uma maneira 

intensa para a pasta zincoenólica, que foi considerada como um material citotóxico. 

Todos os condicionadores teciduais foram isolados dos tecidos dos animais por uma 

cápsula fibrosa, o que é uma reação natural de corpo estranho. A espessura da 

cápsula e a população celular estão relacionadas ao grau de irritação dos materiais 

implantados, de forma que uma cápsula fina e livre de células inflamatórias é 

sugestiva de um material biocompatível. Com base nesses parâmetros, os autores 

sugeriram que os melhores resultados foram obtidos com os materiais Lynal e Visco-

gel.  
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2.6 DISPOSITIVOS INTRA-ORAIS PARA RATOS: MODELOS EXPERIMENTAIS E 

TESTES IN VIVO 

 

Em 1978, Olsen e Bondevik desenvolveram um modelo experimental para 

avaliar a possibilidade de indução de estomatite protética em ratos por meio de 

placas acrílicas maxilares inoculadas com C. albicans e retidas ao palato por bandas 

ortodônticas ao redor dos incisivos. Os 38 ratos machos, albinos, Wistar foram 

divididos em duas séries de experimentos com um período de observação de 14 

dias. Cada série foi constituída de quatro grupos de estudo, sendo um controle e três 

experimentais. Os animais foram alojados em gaiolas separadas de acordo com os 

grupos e receberam alimentação pastosa constituída de pellets de ração 

solubilizados em água. A C. albicans utilizada foi obtida da superfície interna da 

prótese total superior de um paciente portador de estomatite protética. No grupo 

inoculação, a superfície do palato dos ratos foi inoculada com C. albicans com o 

auxílio de uma espátula de metal. No grupo placa + inoculação, a superfície interna 

das placas acrílicas foi inoculada ao passo que no grupo placa, os dispositivos 

acrílicos foram testados sem a inoculação fúngica. O grupo controle constituiu de 

animais não submetidos aos tratamentos testados (placa e/ou inoculação). Os 

dispositivos acrílicos com extensão até a superfície distal do último molar foram 

confeccionados a partir de maxilas fixadas em formaldeído de ratos compatíveis aos 

do experimento. As placas acrílicas foram retidas por uma alça metálica ao redor 

dos incisivos centrais, semelhante a uma banda ortodôntica soldada. Para evitar o 

deslocamento das placas no sentido cérvico-incisal, foram realizados entalhes 

bilaterais nas superfícies externas dos incisivos superiores dos animais. Todos os 

dispositivos acrílicos foram removidos após uma semana para a realização dos 

esfregaços e fotografias intra-bucais. Os esfregaços foram coletados da mucosa 

palatina na série I e da superfície interna das placas acrílicas na série II. Antes do 

reposicionamento das placas, as mucosas palatinas dos animais foram fotografadas 

e avaliadas clinicamente. As placas acrílicas reposicionadas foram mantidas em 

posição até completar o período de observação de 14 dias. Após esse período, as 

cabeças dos ratos foram fixadas e desmineralizadas. As mucosas palatinas foram 

divididas na linha média e excisadas em duas partes para a obtenção das amostras 

histológicas e inclusão em parafina. Dos blocos foram obtidos cortes histológicos 

longitudinais ou transversais de 5 µm, sendo processadas 30 seções de cada 
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amostra. Antes do experimento, 30 dos 38 ratos testados possuíam cultura positiva 

para C. albicans, não tendo sido identificada nenhuma outra espécie fúngica. Nos 

esfregaços iniciais foi observada a presença de blastóporos e não houve evidências 

de hifas. Após os períodos de 7 e 14 dias evidenciou-se de maneira mais 

pronunciada a transformação de blastóporos em hifas no grupo placa + inoculação, 

embora não tenha sido observada invasão epitelial. Antes do experimento, as 

mucosas palatinas dos ratos apresentavam-se com aspectos saudáveis, mas após 

uma semana foi observada uma inflamação simples generalizada para a maioria dos 

animais dos grupos experimentais, sendo mais acentuada e persistente no grupo 

placa + inoculação. Não foram verificados sinais clínicos de candidose 

pseudomembranosa. Quanto à análise histopatológica, foram observadas maiores 

alterações para o grupo placa + inoculação, tais como paraqueratose, hiperplasia 

epitelial e atrofia, infiltração de leucócitos subepitelial e formação de abcessos. 

Houve perda de peso inicial nos  animais que utilizaram as placas acrílicas. Os 

autores concluíram que o modelo experimental em ratos Wistar testado no estudo 

pode ser utilizado no desenvolvimento de pesquisas relacionadas à estomatite 

protética. 

Shakir, Martin e Smith (1981) reproduziram a metodologia experimental 

de indução de estomatite protética em ratos desenvolvida anteriormente (OLSEN; 

BONDEVIK, 1978), porém estendendo o período de avaliação para seis semanas, 

ao invés de duas. Os autores também objetivaram  avaliar se a remoção das placas 

acrílicas da cavidade bucal dos ratos resultaria em resolução da candidose na 

mucosa palatina.  Para os dois experimentos realizados, foram utilizados um total de 

77 setenta e sete ratos Wistar, machos, albinos, pesando aproximadamente 350 g. 

No experimento 1, 53 animais foram subdivididos em quatro grupos. No grupo 1 (n= 

25), as placas de resina acrílica autopolimerizável obtidas a partir de um modelo 

mestre proveniente da moldagem de um rato foram cimentadas nos incisivos 

superiores dos animais com resina acrílica autopolimerizável. Nesses dentes, foram 

realizados entalhes nas superfícies disto-palatinas para melhorar a retenção das 

placas. Previamente a cimentação dos dispositivos, foi realizada a inoculação de C. 

albicans na mucosa palatina e superfície interna das placas acrílicas. Os animais 

foram eutanasiados após 1 (n= 5), 2 (n= 5), 4 (n= 5) e 6 semanas (n= 10) 

decorrentes da inoculação. No grupo 2 (n= 12), foram instaladas placas acrílicas 

palatinas, porém sem inoculação fúngica, sendo três animais eutanasiados em cada 
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um dos períodos de avaliação utilizados para o grupo 1. No grupo 3 (n= 8), foi 

realizado apenas o procedimento de inoculação e o grupo 4 (n= 8), considerado 

como controle, não foi submetido a nenhum tratamento. Para esses dois grupos (3 e 

4), a eutanásia de dois animais foi realizada em cada um dos períodos de avaliação. 

No experimento 2 (n= 24), os animais foram divididos em dois grupos distintos (n= 

12), ambos com utilização das placas de resina acrílica conforme descrito no 

experimento 1. Em um desses grupos foi realizada a inoculação da superfície interna 

das placas com a suspensão de C. albicans. Após 4 semanas, todas as placas 

foram removidas e 9 animais (5 inoculados e 4 não-inoculados) foram eutanasiados. 

Outros 11 animais foram eutanasiados após 2 semanas adicionais de avaliação. 

Após a eutanásia de todos os grupos, foi realizada a decapitação dos animais, 

sendo as maxilas fixadas. A mucosa palatina foi então cuidadosamente removida do 

osso subjacente a partir da superfície dos incisivos regressando à junção entre 

palato mole e duro, que foi dividida em várias secções, processadas 

histologicamente e coradas com hematoxilina e eosina. Após 1 semana, foi 

observada a presença de eritema na região intermolares da mucosa palatina nos 

grupos com placa acrílica e inoculação. Histologicamente, observou-se para esses 

grupos difusa infiltração intra-epitelial de células inflamatórias agudas, 

principalmente leucócitos polimorfonucleares. Na superfície epitelial foi observada 

em algumas áreas a colonização por leveduras de blastóporos e nestas situações, o 

tecido conjuntivo subjacente foi suavemente infiltrado por células inflamatórias 

crônicas. Nas semanas subsequentes ocorreu a proliferação do processo 

inflamatório crônico no tecido conjuntivo, penetração mais evidentes de hifas no 

epitélio e formação de microabscessos intercalados às invasões por hifas. No 

experimento 2, assim como no experimento 1, após 4 semanas foram observadas 

notáveis alterações histológicas nos animais que foram inoculados e utilizaram 

placas de resina acrílica. Após 2 semanas da remoção dessas placas, o epitélio da 

mucosa palatina dos ratos não demonstrava mais sinais de alterações inflamatórias, 

não podendo ser distinguido dos animais pertencentes aos grupos controle, o que 

evidenciou a remissão da candidose palatina. Nenhum dos ratos apresentou 

Candida na mucosa palatina no início do experimento. Não foi possível isolar 

leveduras de Candida dos ratos usuários de placa acrílica, mas não inoculados. No 

experimento 2, um rato não apresentou alterações histológicas de candidose em 4 

semanas após a inoculação e não foi possível isolar leveduras de C. albicans a partir 
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do esfregaço da mucosa palatina deste animal. Duas semanas após a remoção das 

placas, foi ainda possível isolar C. albicans do restante do grupo inoculado. Os 

autores concluíram que as alterações histopatológicas observadas foram 

dependentes da utilização das placas acrílicas e que a remoção das mesmas 

resultou na remissão dos sinais clínicos da candidose palatina.  

Lamb e Martin (1983) incorporaram acetato de clorexidina em resina 

acrílica autopolimerizável (Simplex) para avaliar a capacidade de liberação do 

fármaco no tratamento da candidose bucal induzida em ratos. A clorexidina foi 

incorporada ao material nas concentrações de 2,5, 5, 7,5 e 10%. Placas de resina 

acrílica com ou sem fármaco foram confeccionadas com 1 mm de espessura de 

onde foram retirados discos de 40 mm de diâmetro, dois para cada concentração do 

fármaco e dois para controle (sem clorexidina). Os discos foram imersos em  20 mL 

de água e incubados a 37°C. Após 3 dias, os discos foram retirados da água, secos 

com papel e transferidos para um recipiente com água, onde permaneceram por 4 

dias. Posteriormente, os períodos de imersão foram aumentados para 7 dias, até 

que um período de imersão total de 21 dias tivesse decorrido. Após cada período de 

imersão, a água residual foi testada para a atividade antifúngica, colocando-se uma 

alíquota em meio YNB inoculado com C. albicans a uma concentração de 106 

células/mL. As placas com os meios de cultura foram incubadas por 72 h a 30°C e 

os halos de inibição foram medidos em locais aleatórios para se conseguir uma 

média do diâmetro inibitório. A mínima concentração que apresentou atividade 

antifúngica (7,5% de clorexidina) foi a selecionada para os testes in vivo. Para tais 

testes, foram realizados experimentos com o fármaco como tratamento e profilaxia 

para candidose bucal. No experimento para testar o efeito preventivo, foram 

instaladas placas de acrílico no palato de dez ratos, sendo cinco modificadas com 

acetato de clorexidina e cinco controles. Todos os ratos foram então inoculados 

oralmente com C. albicans. Quatro semanas depois, os animais foram sacrificados e 

após a fixação e processamento, o epitélio palatino da região intermolares de cada 

rato foi corado e examinado quanto à infecção. No experimento para testar o efeito 

terapêutico, foram instaladas placas acrílicas inoculadas com C. albicans em dez 

ratos. Depois de quatro semanas, quando a candidose no palato foi estabelecida, 

cinco dos animais tiveram suas placas substituídas por outras contendo clorexidina. 

Após quatro semanas, os animais foram sacrificados e seus epitélios palatinos da 

região intermolares foram examinados para a evidência histológica de candidose. Os 
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esfregaços foram inoculados em ágar Sabouraud e examinados para evidenciar o 

crescimento de fungos após incubação a 37°C por 48 h. Os resultados mostraram 

ser efetiva a incorporação de acetato de clorexidina no material acrílico como 

tratamento e prevenção de candidose no palato, uma vez que uma taxa desse 

fármaco foi encontrada fora das placas em concentrações fungicidas por até três 

semanas. No entanto, o autor alerta sobre a necessidade de estudos 

complementares avaliando a influência da incorporação de fármacos sobre as 

propriedades dos materiais. 

Martin (1989) realizou uma investigação para avaliar a eficácia in vivo do 

fluconazol e cetoconazol sistêmico no tratamento de candidose palatina induzida em 

ratos. Para isso foram selecionados de forma aleatória, 224 ratos, machos, albinos, 

Wistar, pesando em média 275 g, divididos em 16 grupos de 14 animais. Oito grupos 

de animais foram utilizados para avaliar se os 14 dias de tratamento com os azólicos 

seriam eficazes para resolver a candidose oral e os outros 8 para determinar se 

ocorreria reincidência após 2 semanas da suspensão da terapia com os azólicos. 

Para induzir a candidose bucal, as mucosas palatinas dos animais foram inoculadas 

com C. albicans e recobertas com dispositivos acrílicos por 14 dias. Então, os ratos 

foram tratados com diferentes doses de fluconazol e cetoconazol ministrados com 

sonda gástrica durante 14 dias , sendo os animais eutanasiados após esse período. 

A espessura do epitélio palatino, o número de células fúngicas e as características 

histopatológicas dos tecidos foram avaliados para a comparação da efetividade do 

tratamento com os dois antifúngicos. Uma dose diária de fluconazol de 0,75 mg Kg-1 

por 14 dias foi requerida para a remissão da candidose palatina e prevenção de sua 

recorrência enquanto para a obtenção do mesmo efeito com o cetoconazol foi 

necessária uma dose de 7,0  mg Kg-. Os autores concluíram que o fluconazol parece 

ser efetivo em doses muito inferiores em relação ao cetoconazol no tratamento de 

candidose palatina em ratos.  

A pesquisa de Jennings e MacDonald (1990) teve como objetivo 

desenvolver individualmente dispositivos intra-orais acrílicos para ratos e avaliar a 

viabilidade de estudos quantitativos para análise do palato dos animais após a 

utilização dos aparatos. Nove ratos Wistar, adultos e machos, foram divididos em 

dois grupos, sendo um controle com três animais sem dispositivos e um 

experimental, com seis animais utilizando os dispositivos intra-orais. Esses aparatos 

acrílicos foram confeccionados para cada animal, a partir das moldagens individuais 
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com material de consistência regular à base de polissulfeto. Os moldes individuais 

foram vazados para a obtenção dos modelos sobre os quais foram confeccionados 

os dispositivos  de resina acrílica termopolimerizável, que foram incluídos com uma 

banda de aço inoxidável na área correspondente aos incisivos superiores. A 

eutanásia dos animais foi realizada após 28 dias para ambos os grupos. Então, as 

cabeças foram seccionadas para fixação em formalina tamponada por 24 h e 

posterior desmineralização das amostras histológicas obtidas. Dessas amostras 

foram produzidos três blocos para cada animal, originando cortes de 5 µm, que 

foram corados com hematoxilina-eosina. Devido à variação nas estruturas 

anatômicas das rugosidades palatinas em um mesmo animal, foi ampliado o número 

amostral inicial, permitindo assim uma avaliação mais objetiva. Dessa maneira, 

foram realizados os mesmos procedimentos descritos para cinco animais adicionais. 

Entretanto, o corte histológico foi modificado nas amostras desses ratos, sendo os 

palatos divididos ântero-posteriormente na linha média. Na metade direita, foram 

produzidos quatro blocos cortados obliquamente a partir dos dentes molares na linha 

das rugosidades. A metade esquerda desses palatos foi seccionada no sentido 

ântero-posterior entre os dentes e a linha média. Esses cortes oblíquos dos palatos 

permitiram a amostragem exata para histologia quantitativa. Três campos 

microscópicos do epitélio que recobre os vasos sanguíneos palatinos foram 

mensurados por planimetria computadorizada como descrito anteriormente (AL-

DAMOUK; MACDONALD, 1987), sendo possível determinar os valores de 

espessura da queratina e espessura total do epitélio. De maneira complementar, nas 

secções longitudinais, foi possível fazer avaliações semelhantes do epitélio em 

áreas de rugosidades e cols, de forma separada. Os autores sugeriram que os 

dispositivos intra-orais testados podem ser satisfatoriamente utilizados em ratos para 

investigar os efeitos da inoculação de C. albicans. Apesar do acúmulo de detritos 

observado entre a mucosa palatina dos animais e a região de contato com resina 

acrílica, os autores concluíram que metodologia histológica descrita parece ser 

consistente para permitir avaliação quantitativa dos efeitos do uso de dispositivos 

intra-orais em ratos. 

Em 1992, Jennings e MacDonald, propuseram alterações no modelo 

experimental em ratos previamente proposto (OLSEN; BONDEVIK, 1978; SHAKIR; 

MARTIN; SMITH, 1981), por meio da modificação da técnica de confecção dos 

dispositivos intra-orais preconizados para indução de C. albicans e aperfeiçoamento 
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das amostras teciduais histológicas. Trinta e sete ratos Wistar, adultos e machos, 

foram divididos em três grupos, sendo um controle (n= 7) e dois experimentais (n= 

23). Os animais foram moldados individualmente e sob os modelos de gessos foram 

confeccionados os dispositivos intra-orais de resina acrílica, seguindo a metodologia 

previamente publicada pelos próprios autores (JENNINGS; MACDONALD, 1990). 

No primeiro grupo experimental (n= 10) foram produzidos dispositivos contornando a 

área dos molares (mucossuportados) e, no segundo grupo experimental (n= 13), os 

dispositivos recobriram os molares até a superfície vestibular (dentossuportados). A 

superfície interna dos dispositivos acrílicos da metade dos animais dos dois grupos 

experimentais foi inoculada com suspensão de C. albicans. Em seguida, os 

dispositivos intra-orais foram instalados na cavidade bucal dos ratos, sendo retidos 

nos incisivos centrais por meio de bandas cimentadas com resina acrílica 

autopolimerizável. Após 28 dias todos os animais foram eutanasiados e, seguindo o 

mesmo protocolo do estudo anterior, os palatos desmineralizados foram 

seccionados na linha média. A metade direita foi cortada em quatro blocos, segundo 

o eixo das rugosidades, designados como blocos oblíquos. As metades esquerdas 

dos palatos foram cortadas no sentido ântero-posterior de forma a produzir um único 

bloco entre os dentes e a linha média. Foram obtidas lâminas histológicas com 

cortes de 5 µm e, adicionalmente naqueles animais que receberam inoculação 

fúngica, as seções foram coradas com ácido periódico de Schiff (PAS). Os autores 

observaram menor acúmulo de detritos nos animais com os dispositivos recobrindo 

os molares (dentossuportados). A análise dos cortes corados com PAS revelou 

fungos em apenas três casos, um envolvendo a área de rugosidades e dois 

envolvendo a região gengival dos molares. Esses cortes apresentaram similaridade 

em relação à presença de hifas fúngicas, hiperplasia epitelial e formação de 

microabscesso. A análise quantitativa confrontou os dados dos animais inoculados 

com C. albicans com os obtidos com animais não inoculados. Não houve diferença 

entre os grupos com diferentes tipos de dispositivos intra-orais (dento e 

mucosssuportados). Os cortes oblíquos demonstraram que não houve diferença 

estatisticamente significante na espessura média da camada de queratina entre os 

grupos experimentais e o controle, porém as camadas celulares se demonstraram 

mais espessas nos grupos experimentais. Da mesma forma, a espessura epitelial 

total foi maior para os grupos experimentais, não havendo diferenças entre eles. 

Quanto à morfologia epitelial, foi observado aumento do comprimento da membrana 
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basal para os dispositivos mucossuportados. Os cortes ântero-posteriores 

demonstraram redução na espessura da camada de queratina nas áreas de cols 

para o grupo dos dispositivos dentossuportados e maior espessura do 

compartimento celular em ambos os grupos experimentais. A comparação entre o 

grupo dos dispositivos mucossuportados e o grupo controle revelou variação 

considerável da espessura do compartimento celular. Não foram observadas 

diferenças significantes na morfologia epitelial para os grupos de estudo avaliados. 

Os cortes ântero-posteriores também demonstraram nas áreas das rugosidades 

menor espessura de queratina para os animais pertencentes aos grupos 

experimentais, maior espessura celular para os ratos com dispositivos 

dentossuportados e menor espessura epitelial total para os animais com dispositivos 

mucossuportados, não tendo sido observadas diferenças na morfologia epitelial 

entre os grupos de estudo. Os autores sugeriram que o modelo de dispositivo intra-

oral dentossuportado testado no estudo seria o mais adequado para a reprodução 

da metodologia em ratos e, que apesar da individualização na confecção desses 

aparatos, a inoculação fúngica por sua vez não foi reproduzível.  

Barclay et al. (1997) investigou in vivo os efeitos de materiais 

reembasadores para base de prótese sobre a mucosa bucal de um modelo de rato. 

Trinta ratos Wistar machos e adultos foram divididos em três grupos: controle (sem 

reembasador), reembasados rígido (Kooliner) e reembasador resiliente (Coe-soft). A 

partir das moldagens mestres, foram obtidos os modelos utilizados para o 

enceramento dos dispositivos intra-orais com cobertura total do palato e 

recobrimento dos molares. A acrilização dos aparatos foi realizada com resina 

acrílica termopolimerizável para base de prótese (Trevalon), sendo utilizada uma 

alça de fio em aço inoxidável como sistema de retenção nos incisivos superiores. Os 

dispositivos foram submetidos ou não ao reembasamento com os materiais e, então, 

retidos aos incisivos pelas alças e cimentados aos molares com resina acrílica 

autopolimerizável (Palapress). Durante o período experimental de 14 dias, os 

animais receberam ração pastosa e água ad libitum. Os ratos foram eutanasiados 

por asfixia com CO2 e deslocamento cervical. As cabeças foram removidas e fixadas 

em formol tamponado a 10% durante um período mínimo de três dias para a 

remoção da maxila. As peças histológicas fixadas passaram por processo de 

desmineralização e foram incluídas em blocos de parafina para os corte histológicos 

submetidos à coloração com hematoxilina e eosina. Para análise quantitativa, 
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comparações de vários parâmetros de medidas epiteliais foram realizadas por 

planimetria computadorizada como descrito por Al-Damouk e Macdonald (1987). A 

amostragem final do experimento constituiu de 10 animais do grupo controle, 9 do 

grupo do reembasador macio e 8 do grupo do reembasador rígido. A análise 

quantitativa demonstrou mínimas diferenças de medições entre os três grupos de 

estudo. Foi observado que ambos os reembasadores testados causaram aumento 

na espessura de queratina, o que não foi verificado no epitélio. Houve aumento no 

comprimento da membrana basal no grupo de reembasador rígido em comparação 

ao grupo de reembasador resiliente. De acordo com os autores, embora tenha sido 

observada diferença significativa entre os grupos, houve muita sobreposição de 

valores, sugerindo pouca relevância em termos práticos. Os reembasadores 

autopolimerizáveis são amplamente utilizados para promover estabilidade das 

próteses removíveis e conforto ao paciente e, apesar dos fabricantes alegarem 

ausência de efeitos histopatológicos desses materiais sobre a mucosa oral e dos 

resultados desse estudo não poderem ser extrapolados para humanos, os autores 

sugeriram a necessidade de mais pesquisas in vivo sobre o assunto.  

Mori et al. (1997) elaboraram um modelo experimental em ratos para 

avaliar os possíveis efeitos e alterações histopatológicas que a pressão exercida 

pela base acrílicas das próteses removíveis podem causar na mucosa palatina de 

suporte. Foram utilizados 161 ratos, machos, Wistar, com aproximadamente 15 

semanas, divididos em três grupos experimentais (n= 42) e um grupo controle (n= 

35). Na região molar do palato duro de todos os ratos dos três grupos experimentais, 

as próteses removíveis testadas foram posicionados de forma a exercer uma 

pressão constante de 1,5, 3,4 ou 4,9 KPa. No grupo controle, os animais não 

utilizaram  as próteses removíveis experimentais. Essas foram constituídas de resina 

acrílica termopolimerizável e no seu interior foi inserida uma estrutura metálica para 

fixação bilateral nos molares superiores dos ratos. Essa base foi construída de modo 

a ter liberdade no movimento perpendicular ao plano de oclusão sem contatar com a 

estrutura metálica, sendo a fixação do aparato realizada com resina acrílica 

autopolimerizável. A pressão contínua foi mensurada imediatamente após a inserção 

da base da prótese removível, 3 dias após a inserção e cada semana após da 

inserção (1, 2, 4, 8, 12 e 20 semanas). Depois de configurar o equipamento de 

medição de pressão na boca do rato, o fio ortodôntico foi removido para permitir o 

movimento vertical livre da base da prótese removível. Após os períodos de 
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observação, 5 animais de cada grupo foram eutanasiados e, excisada a região do 

palato, as peças foram processadas histologicamente e incluídas em parafina, sendo 

seccionadas no sentido vestíbulo-lingual através da primeira região de molar para a 

obtenção dos cortes histológicos de 4 µm. Não foram observadas alterações 

significativas na análise histopatológica do grupo controle. Em todos os períodos dos 

grupos experimentais não foram observadas evidências de processo inflamatório. 

No grupo experimental com pressão de 1,5 KPa não foi verificada a presença de 

reabsorção óssea, mesmo em diferentes tempos de avaliação. Já nos outros grupos 

experimentais, foi observada a presença de osteoclastos e lacunas de Howship após 

alguns dias. Entretanto, no decorrer das semanas surgiram osteoblastos e mesmo 

sob pressão contínua das próteses, as imagens obtidas equipararam-se às do 

controle. Pelos resultados histopatológicos obtidos, os autores sugeriram a 

possibilidade de existir um limiar para a reabsorção óssea induzida por pressão 

contínua.  

A investigação de Lee et al. (2011) foi realizada com o objetivo de 

desenvolver um sistema de prótese removível intra-oral de baixo custo para 

roedores visando a utilização em pesquisas relacionadas a saúde bucal, incluindo a 

indução de candidose bucal. Os dispositivos intra-orais foram modificados para ser 

facilmente reproduzíveis, permanecer em posição tempo suficiente para formação 

de biofilme fúngico e, ao mesmo tempo, não interferir com as atividades diárias dos 

animais (ingestão de água e alimentação). Para o desenvolvimento da metodologia 

foram utilizados ratos, machos, Wistar, pesando aproximadamente de 400 a 600 g. 

Inicialmente, a cavidade bucal dos ratos foi moldada diretamente com um material 

de consistência leve acoplado a dispensador automático, obtendo-se assim o 

modelo de gesso no qual foi confeccionado o dispositivo de resina acrílica 

autopolimerizável. Esse aparato acrílico foi dividido em dois segmentos, sendo um 

fixo e outro removível. O segmento fixo, ancorado ao palato posterior dos animais 

por fios ortodônticos retidos aos molares recobertos com resina acrílica 

autopolimerizável, possuía dois magnetos para manter o dispositivo elevado. O 

segmento removível, correspondente à região anterior, possuía uma tira de aço 

inoxidável para retenção aos magnetos acoplados ao segmento fixo posterior. O 

peso corporal dos animais manteve-se estável ou aumentou no período de 4 

semanas. Os dispositivos intra-orais permaneceram adequadamente em posição por 

mais de 8 semanas. Os segmentos posteriores que se soltaram ao longo do 
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experimento foram retidos novamente com resina acrílica. Os autores descreveram 

duas limitações em relação aos dispositivos intra-orais testados: a corrosão das 

superfícies metálicas, que foi reduzida com produtos anticorrosivos e a limitada área 

de estudo criada devido à pequena região de contato do segmento móvel com a 

mucosa oral uma vez que uma grande parte do palato é requerida para a fixação do 

segmento posterior. De acordo com o comportamento dos dispositivos intra-orais 

testados, os autores sugeriram que esses aparatos poderiam ser utilizados em 

estudos in vivo em roedores, incluindo testes de biomateriais, formação de biofilme e 

desenvolvimento e tratamento de patologias associadas a presença de próteses, 

como a estomatite protética. 

Apesar da ampla utilização de reembasadores resilientes para base de 

prótese, sabe-se que aqueles acrílicos, sobretudo os autopolimerizáveis, 

apresentam potencial citotóxico ao meio bucal. Considerando esses aspectos, Bail 

et al. (2014b) avaliaram in vivo as possíveis alterações histopatológicas da mucosa 

palatina de ratos frente a três diferentes materiais reembasadores resilientes 

autopolimerizáveis à base de resina acrílica submetidos ou não a tratamento 

térmico. Para possibilitar essa avaliação, foram confeccionados dispositivos acrílicos 

intra-bucais de resina acrílica termopolimerizável (Lucitone 550) para 45 ratos do 

sexo feminino, os quais foram distribuídos nos seguintes grupos: grupo controle 

(G1)- sem dispositivo; (G2)- dispositivos acrílicos sem reembasamento; (G3)- 

dispositivo acrílico reembasado com Dentusoft; (G4)- dispositivo acrílico 

reembasado com Dentuflex e (G5)- dispositivo acrílico reembasado com Trusoft. 

Metade dos animais (n=5) de cada grupo experimental teve seu dispositivo acrílico 

(G3, G4 e G5) submetido ao tratamento térmico por imersão em água a 55°C por 10 

min antes da utilização (tratamento térmico), exceto o G2, no qual os aparatos 

acrílicos foram imersos em água por a 55°C por 60min. Após 14 dias, os animais 

foram sacrificados e as amostras (palato) para processamento histológico foram 

coletadas. A análise das estruturas histológicas foi realizadas por planimetria 

computadorizada. Os achados histológicos evidenciaram que, para os grupos 

submetidos ao tratamento térmico prévio, o G4 apresentou cristas menos 

pronunciadas na interface com a camada basal em relação ao G2. Ao comparar as 

condições sem e com tratamento térmico, o G2 foi o único grupo que mostrou uma 

diminuição significativa no compartimento celular, na camada de queratina e na 

espessura total do epitélio. Assim, os autores concluíram que o tratamento térmico 
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dos reembasadores resilientes não resultou em alterações histopatológicas em nível 

epitelial. Já para a resina acrílica Lucitone 550, tal tratamento pós-polimerização foi 

considerado pelos autores como um método eficaz para reduzir as alterações 

histopatológicas na mucosa palatina dos ratos.   

Como os materiais resilientes para base de prótese sofrem rápida 

degradação e são instáveis em meio aquoso, possíveis alterações superficiais 

podem torná-los mais suscetíveis à proliferação microbiana e ao desenvolvimento de 

estomatite protética. Por isso, Bail et al (2014a). utilizaram o mesmo sistema de 

dispositivos acrílicos intra-orais reembasados à mucosa palatina de ratos para 

avaliar a rugosidade superficial de condicionadores de tecido e reembasadores 

resilientes. Quarenta e cinco ratos do sexo feminino foram subdivididos em um 

grupo controle (n=5) e quatro grupos experimentais de acordo com o material 

reembasador testado (n=10): condicionador de tecido - Dentuflex, reembasadores à 

base de acrílico - Trusoft e Dentusoft e reembasador à base de silicone - Ufi Gel P. 

Os dispositivos foram submetidos aos testes de rugosidade superficial 

imediatamente à instalação ou após 14 dias de sua utilização. Em cada dispositivo 

foram realizadas oito mensurações, sendo quatro na região anterior e quatro na 

região posterior. Os dispositivos utilizados por 14 dias foram higienizados em cuba 

ultrassônica durante 10 min e lavados em água corrente previamente às 

mensurações de rugosidade superficial. Os resultados sugeriram que todos os 

reembasadores resilientes tiveram sua rugosidade superficial aumentada após 14 

dias de utilização dos dispositivos intra-bucais, sendo os menores valores 

apresentados pelo material à base de silicone (Ufi Gel P). 

 A metodologia para obtenção dos dispositivos acrílicos intra-orais 

utilizados nos dois estudos anteriormente revisados (BAIL et al., 2014a; BAIL et al., 

2014b) foram descritos por Meister et al., em 2015. Dez dispositivos acrílicos intra-

orais de resina acrílica termopolimerizável (Lucitone 550) ajustáveis ao palato de 

ratos foram confeccionados, sendo que cinco destes não foram reembasados (G1) e 

cinco foram reembasados com Tokuyama Rebase II (G2). Cinco animais foram 

submetidos as mesmas condições experimentais que os demais grupos, mas não 

utilizaram os aparatos (G3). Para avaliar histologicamente os possíveis efeitos da 

utilização dos dispositivos em contato com a mucosa palatina dos ratos, realizou-se 

uma análise descritiva de cortes histológicos. Com o intuito de verificar a influência 

da dieta pastosa, os animais foram pesados no período inicial (0 dia) e após 14 dias. 
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Os dispositivos foram obtidos a partir de moldagens individuais com silicone de 

adição leve, sendo fixado aos molares por meio de resina composta 

fotopolimerizável sem utilização de adesivo. Não houve diferença estatisticamente 

significante para o peso dos animais entre os períodos de avaliação para os 

diferentes grupos de estudo, sugerindo que essa metodologia não resulta em danos 

à manutenção do bem estar dos animais. Em nível histológico, foram notadas 

diferenças nas imagens obtidas de animais com ou sem dispositivos reembasados 

ou não, indicando que esses aparatos simulam condições muito semelhantes a dos 

usuários de próteses removíveis. 

A incorporação de agentes antifúngicos em suas MCIs para biofilme de C. 

albicans a reembasadores resilientes temporários como um sistema de liberação 

gradativa de fármacos tem sido sugerida como uma terapia alternativa para a 

estomatite protética. Contudo, para testar a biocompatibilidade in vivo deste 

protocolo, foi necessária a padronização de um dispositivo acrílico intra-oral 

adaptável à mucosa palatina de ratos e passível de reembasamento por um período 

correspondente à vida útil desses materiais. Para isso, Hotta et al., em 2016, 

avaliaram parâmetros em relação à dieta e alojamento dos animais enquanto 

usuários de dispositivos intra-orais bem como técnica de moldagem, tipo de 

retenção do dispositivo ao palato dos animais e análise histopatológica. A amostra 

total dos ratos (n=115) foi dividida em seis grupos: Controle Negativo (CN): sem 

dispositivo acrílico intra-oral; Controle Geral (CG): dispositivo acrílico sem 

reembasamento; Controle Positivo (CP): dispositivo reembasado com Trusoft sem 

fármaco; Diacetato de Clorexidina (CLO): dispositivo reembasado com Trusoft 

contendo clorexidina (0,064 g/mL); Cetoconazol (CET): dispositivo reembasado com 

Trusoft contendo cetoconazol (0,128 g/mL) e Nistatina (NIS): dispositivo reembasado 

com Trusoft contendo nistatina (0,032 g/mL). Os animais foram eutanasiados após 7 

ou 14 dias da instalação ou não dos dispositivos intra-orais. A dieta pastosa permitiu 

as melhores condições de sobrevivência aos animais. Os dispositivos que 

permaneceram mais satisfatoriamente em posição foram os restritos apenas à 

mucosa palatina posterior e cimento-retidos nos molares por resina 

autopolimerizável, sendo todos obtidos a partir de moldagens individuais. Em ambos 

os períodos, o material reembasador resiliente temporário (Trusoft) sem ou com 

incorporação dos fármacos apresentou-se íntegro. Apenas as amostras histológicas 

que envolveram tecido ósseo e tecidos moles circunjacentes foram consideradas 
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adequadas para a determinação da região de interesse (RI) para análise. A RI mais 

satisfatória para análise histopatológica correspondeu à área entre os primeiros 

molares, sendo que os pontos limítrofes foram os feixes neurovasculares palatinos. 

As amostras finais obtidas de todos os grupos permitiram a realização de uma 

análise histopatológica descritiva padronizada em ambos os períodos de avaliação 

(7 e 14 dias). Sendo assim, a padronização metodológica deste modelo 

experimental em ratos possibilitou a obtenção de dispositivos acrílicos intra-orais 

considerados funcionais e viáveis para os testes de materiais para base de próteses 

e avaliação de tratamento para estomatite protética em ratos. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O presente estudo in vivo teve como objetivo utilizar um modelo animal 

em ratos para avaliar, por meio de análises histopatológicas qualitativa e 

quantitativa, a biocompatibilidade de um material resiliente temporário para base de 

prótese (Trusoft) modificado por fármacos antimicrobianos em suas MCIs para 

biofilme de C. albicans. 

A hipótese investigada neste estudo é que a biocompatibilidade do 

material resiliente será influenciada adversamente pela adição dos fármacos 

testados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 DESENHO EXPERIMENTAL E MANEJO DOS ANIMAIS 

 

Nesse experimento foram utilizados 60 ratos Wistar (Rattus norvegicus 

albinus) machos, com idade média de 90 dias, pesando 250-300 g, provenientes do 

Biotério Central da Faculdade de Odontologia do Campus de Bauru da Universidade 

de São Paulo (FOB/USP). O protocolo experimental foi realizado mediante 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais da FOB/USP (CEEPA – 

Proc. N° 034/2013) (Anexo A).  

Para avaliar a biocompatibilidade do reembasador resiliente temporário 

para base de prótese modificado por fármacos antifúngicos, foram utilizados 

dispositivos acrílicos intra-orais (DIOs) simulando próteses removíveis. Todos os 

ratos receberam água ad libitum e foram mantidos em gaiolas apropriadas (3 

animais por gaiola) em ambiente climatizado com temperatura (23±1°C) e umidade 

controladas (40%-80%), com ciclo de 12 horas de luz por dia.  

A fim de facilitar a ingestão e minimizar o acúmulo de detritos alimentares 

pela utilização dos DIOs, os animais não foram alimentados com ração sólida 

(pellets) como é preconizado habitualmente. Ao invés disso, foram alimentados com 

uma dieta pastosa obtida por meio da mistura do pó da ração (Presença, Socil 

Evialis Nutrição Animal Ind. Com., Descalvado, SP, Brasil) com água (BARCLAY; 

MACDONALD; WATSON, 1997; OLSEN; BONDEVIK, 1978). Esta dieta nutricional 

tem equivalência com a dieta de um roedor com a mesma proporção de alimentação 

convencional de um rato adulto (de aproximadamente 22 g/dia). A dieta pastosa foi 

iniciada para os animais três dias antes da instalação dos DIOs, permitindo assim 

sua adaptação alimentar. Os ratos foram monitorados diariamente quanto ao seu 

comportamento e mudanças de peso após a instalação dos dispositivos. Ao final do 

estudo, os animais apresentaram-se com características saudáveis. Todos os ratos 

mantiveram ou aumentaram o seu peso e não foi observado escurecimento dos 

pelos, prostração ou aparente desnutrição. Portanto, nenhum dos animais ficou 

gravemente doente ou morreu até o período final do experimento. 

Para a realização dos procedimentos intra-bucais, os ratos foram 

submetidos à anestesia geral com aplicação intramuscular de cloridrato de ketamina 
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(0,4 mL/kg) (Dopalen® Sespo Indústria e Comércio - Divisão Vetbrands Saúde 

Animal, Paulínia, SP, Brazil) associado a cloridrato de xilazina (0,02 mL/kg) 

(Anasedan® Sespo Indústria e Comércio - Divisão Vetbrands Saúde Animal, 

Paulínia, SP, Brazil), relaxante muscular e sedativo de uso animal, respectivamente. 

Para a realização dos experimentos, os ratos anestesiados eram colocados em uma 

maca estabilizadora acrílica, sendo a cavidade bucal mantida aberta por meio de 

alças presas aos incisivos superiores e inferiores (MIMA et al., 2010). 

 

 

4.2 FABRICAÇÃO DOS DIOs 

 

As etapas de confecção e desenho dos DIOs utilizados nesse estudo 

basearam-se nos resultados obtidos em uma adequação metodológica prévia 

(HOTTA et al., 2016), que possibilitou a obtenção de dispositivos adaptáveis a 

mucosa palatina de ratos que não causariam desconforto aos animais e que se 

mantivessem estáveis em boca por até 14 dias. Por isso, os DIOs utilizados neste 

estudo apresentaram sua extensão recobrindo apenas a região posterior do palato, 

sendo retido por meio de cimentação nos molares. 

A primeira etapa para a elaboração dos DIOs foi a obtenção de um 

modelo preliminar em gesso a partir da moldagem da maxila de um crânio seco de 

um rato de 60 dias (Figura 1A). Para executar essa moldagem, foi utilizado silicone 

de condensação de consistência densa para uso laboratorial (Zetalabor, Zermack 

SpA, Badia Polesine, RO, Italy) (Figura 1B e 1C). Os moldes preliminares de silicone 

obtidos foram vazados com gesso especial tipo IV (Dentsply Ind. Com., Rio de 

Janeiro, RJ, Brazil) e sobre estes foram confeccionadas moldeiras de resina acrílica 

autopolimerizável (VIPI Flash, VIPI Ltda., São Paulo, SP, Brazil), que possibilitaram 

a moldagem individual da maxila de cada animal com poliéter (Impregum, 3M do 

Brasil, Campinas, SP, Brazil) (Figura 1D). Os moldes individuais foram então 

vazados com gesso especial tipo IV, permitindo a obtenção dos modelos de 

trabalho. 
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Os DIOs foram encerados com espessura de 3 mm (SEO et al., 2006) e o 

conjunto, modelo de trabalho e enceramento (Figura 2A e 2B), foram incluídos 

convencionalmente com gesso pedra tipo III (Herodent, Vigodent S.A. Indústria e 

Comércio, Rio de Janeiro, RJ, Brazil) em mufla n.6 (OGP Produtos Odontológicos 

Ltda., São Paulo, SP, Brazil) (Figura 2C). Para proteção do modelo de gesso, uma 

muralha com silicone de condensação de consistência densa para uso laboratorial 

foi construída ao redor de cada enceramento. Após a eliminação da cera e limpeza 

dos modelos incluídos (Figura 2D), foi realizado o isolamento do gesso para 

inserção da resina acrílica termopolimerizável para base de prótese (Lucitone 550, 

Dentsply Ind. Com. Ltda., Petrópolis, RJ, Brazil). A resina foi proporcionada (2,1 

g/mL) e manipulada segundo as instruções do fabricante para, então, ser inserida na 

fase plástica na região palatina dos modelos de trabalho. Em seguida, foi realizada a 

prensagem da resina acrílica nas muflas a 1,25 t (Prensa Hidráulica Gold Line 

Essence Dental VH, Araraquara, SP, Brazil). Após 30 min sob prensagem, 

procedeu-se a polimerização da resina termopolimerizável em banho-maria (Banho 

Maria SL 155/22, Solab Equipamentos para Laboratório Ltda, Piracicaba, SP, Brazil) 

de acordo com o ciclo curto recomendado pelo fabricante (90 min a 73oC e 30 min a 

100oC) (SEO et al., 2006).  

Após a acrilização (Figura 2E e 2F), os excessos de resina acrílica dos 

dispositivos foram removidos com uma broca de tungstênio cilíndrica do tipo minicut 

(Dhpro, Rhadartrade, Paranguá, PR, Brazil) acoplada à peça de mão (Kavo do Brasil 

Indústria e Comércio Ltda, Joinville, SC, Brazil). A superfície externa desses 

dispositivos foi submetida ao polimento com disco de feltro contendo pasta polidora 

FIGURA 1: A- Crânio seco de um rato de 60 dias; B- Moldagem preliminar da maxila com silicone 
laboratorial; C- Molde preliminar de silicone; D- Moldagem individual das maxilas dos ratos com 
moldeira de resina acrílica autopolimerizável e poliéter para obtenção do modelo de trabalho. 
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(Universal Polishing Paste for Resins and Metals, Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) acoplado em peça de mão. A região dos molares dos DIOs foi aliviada 

com uma broca carbide esférica n. 2 (Beavers Dental, Morrisburg, ON, Canada) 

acoplada à peça de mão para criar espaço para cimentação. Antes da instalação, os 

DIOs foram higienizados com sabão de coco e mantidos em água destilada à 

temperatura de 37º ± 1ºC por 50 ± 2 h, de acordo com as especificações da 

International Organization for Standardization (ISO 1567, 1998) para resinas 

acrílicas para base de prótese. Esse procedimento é recomendado para redução da 

quantidade de monômero residual bem como para simular condições clínicas (MORI 

et al., 1997). 

 

 

 

4.3 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Os animais foram aleatoriamente divididos em seis grupos de estudo (n= 

5) de acordo com o período de avaliação (7 ou 14 dias) e designados da seguinte 

forma: Controle Negativo (CN): ratos sem DIO; Controle Geral (CG): ratos com 

DIO de resina acrílica sem reembasador; Controle Positivo (CP): ratos com DIO de 

resina acrílica reembasado com Trusoft (Lote: 1007-333; Bosworth Company, 

Skokie, IL, USA) não modificado pela adição de fármaco; Diacetato de Clorexidina 

(CLO): ratos com DIO de resina acrílica reembasado com Trusoft contendo 0,064 

FIGURA 2: A e B- Enceramento da porção palatina posterior do DIO sobre o modelo de trabalho; C 
Inclusão do modelo de trabalho com o enceramento em mufla; D- Muralha de silicone para proteção 
do modelo e aspecto após eliminação da cera; E - DIO após polimerização em posição no modelo; 
F- aspecto interno do DIO após os procedimentos de acabamento e polimento. 
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g/mL de diacetato de clorexidina (98% chlorhexidine diacetate; Acros Organics, New 

Jersey, NJ, USA – CAS 206986-79-0); Cetoconazol (CET): ratos com DIO acrílico 

reembasado com Trusoft contendo 0,128 g/mL de cetoconazol (Galena Química e 

Farmacêutica Ltda., Campinas, SP, Brazil) e Nistatina (NIS): ratos com DIO 

reembasado com Trusoft contendo 0,032 g/mL de nistatina (Pharma Nostra 

Comercial, Rio de Janeiro, RJ, Brazil). 

 

 

4.4 INSTALAÇÃO DOS DIOs 

 

Para o reembasamento no grupo CP, o Trusoft foi proporcionado (1 g/1 

mL) e manipulado de acordo com as recomendações do fabricante. Para os grupos 

experimentais, cada fármaco na forma de pó em suas MCIs pré-determinadas para o 

biofilme de C. albicans foi misturado ao pó do material reembasador (Figura 3A a 

3C). Em seguida, o líquido foi adicionado à mistura de pós (Figura 3D e 3E) (BUENO 

et al., 2015).  

 

O material manipulado foi acrescentado na região palatina desgastada do 

DIO de cada rato (Figura 4A), levado em posição em sua cavidade bucal e mantido 

sob pressão até a plastificação do material (5 - 6 min) (Figura 4B). Em seguida, cada 

DIO foi retirado cuidadosamente para remoção dos excessos do reembasador com 

uma tesoura clínica reta n.2 estéril (S.S. White Duflex, Rio de Janeiro, RJ, Brazil) 

(Figura 4C). Após a remoção dos excessos, foi realizada a fixação dos DIOs na 

cavidade bucais dos ratos (Figuras 4D e 4E). Os dispositivos em todos os grupos de 

estudo, com exceção do grupo CN, foram fixados por meio da inserção de resina 

FIGURA 3: A- Pó do TrusoftTM proporcionado; B- Adição do fármaco ao pó do reembasador resiliente; 
C- Incorporação do fármaco ao pó do material; D- Inserção do líquido do TrusoftTM à mistura; E- 
Manipulação do material reembasador resiliente incorporado com fármaco. 
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acrílica autopolimerizável na área de alívio de molares, sendo mantidos sob pressão 

até a polimerização final do material. 

Para a recuperação da anestesia, os ratos foram removidos da maca 

estabilizadora, tendo suas unhas aparadas neste momento. Em cada grupo de 

estudo, os animais permaneceram com o DIO em posição na cavidade bucal por 7 

ou 14 dias. 

 

 

4.5 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

Após o término dos períodos experimentais (7 ou 14 dias), os ratos foram 

eutanasiados por administração de uma dose excessiva de cloridrato de ketamina e 

cloridrato de xilazina. Para a obtenção das amostras histológicas, foi realizada a 

decapitação dos animais com auxílio de lâmina de bisturi n.10 (Solidor, Lamedid 

Comercial e Serviços Ltda., Barueri, SP, Brazil) e tesoura cirúrgica de 15 cm 

(Golgran Indústria e Comércio de Instrumental Odontológico Ltda, São Caetano do 

Sul, SP, Brazil), seguido pelo divulsionamento dos tecidos circunjacentes ao palato 

com tesoura de ponta romba (Golgran Indústria e Comércio de Instrumental 

Odontológico Ltda, São Caetano do Sul, SP, Brazil).  

As amostras coletadas foram fixadas em formol tamponado a 10% 

durante uma semana, o qual foi obtido pela diluição de 100 mL de formaldeído a 37-

39% em 900 mL de solução tampão preparada para pH 7 com 5 g de fosfato de 

FIGURA 4: A- Material manipulado acrescentado na região palatina desgastada dos dispositivos 
intra-orais; B- DIO reembasado; C- Remoção dos excessos do material reembasador e alívio na 
região dos molares; D- Aspecto final do DIO após reembasamento e alívio para cimentação; E- DIO 
em posição no palato dos animais. 
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sódio monobásico monohidratado NaH2PO4.H2O e 6,5 g de fosfato de sódio dibásico 

anidro Na2HPO4.12H2O diluído em água destilada (SILVEIRA, 2012). Após esse 

período, as maxilas foram descalcificadas, sendo mantidas em solução de  EDTA 

(4,13% de Tritriplex III -Merck KGaA, Darmstadt, HE, Germany- e 0,44% de 

hidróxido de sódio, à temperatura de 2 a 8°C) e formaldeído a 1% (pH 7,2) a 

temperatura ambiente durante 8 semanas. 

Após o processo de descalcificação, as amostras foram reduzidas apenas 

à área de interesse (Figura 5A), delimitando-se através da secção transversal do 

palato duro de mesial dos primeiros molares até a distal dos terceiros molares, com 

descarte das demais estruturas da maxila (Figura 5B). Em seguida, foram 

submetidas à desidratação em álcool etílico (Synth, Labsynth Produtos para 

Laboratórios Ltda., Diadema, SP, Brazil), diafanização em xilol (Synth) e inclusão em 

Histosec (parafina + resina sintética) (Merck KGaA, Darmstadt, HE, Germany).  

 

Com o auxílio de um micrótomo (modelo RM2045, Leica Microsystems, 

HE, Germany), cortes transversais semi-seriados do palato posterior (5 µm de 

espessura) foram obtidos em intervalos de 100 µm entre eles, de forma a abranger 

toda extensão intermolares. De acordo com a ordem dos cortes, o primeiro foi 

correspondente à região mesial do primeiro molar e o último à região distal do 

FIGURA 5: A- Amostra histológica da maxila de um rato com tecido mole e duro após o processo de 
desmineralização, linhas tracejadas ilustrando corte transversal da amostra histológica; B- 
Delimitação da área de interesse (mesial do primeiro molar até a distal do terceiro molar). Imagens 
capturadas com Microscópio digital portátil Dino-Lite (modelo AM413TL, Compex Tecnologia Ltda, 
São Paulo, SP, Brazil) e programa Dino Capture 2.0 (Compex Tecnologia Ltda).  
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terceiro molar. Os cortes foram corados com Hematoxilina-Eosina (HE), segundo a 

técnica preconizada e registrada nos protocolos do Departamento de Histologia da 

FOB/USP.  

 

 

4.6 ANÁLISES HISTOLÓGICAS 

 

Todos os cortes histológicos foram ordenados aleatoriamente em uma 

sequência numérica para codificar os períodos experimentais e grupos de estudo. O 

planejamento experimental do presente estudo envolveu duas análises 

histopatológicas: descritiva e quantitativa.  

Na análise histopatológica descritiva, foram caracterizados aspectos 

relacionados à possível influência dos DIOs nas diferentes condições testadas (sem 

e com reembasamento e modificação por fármacos) sobre os tecidos orais dos 

animais relacionados à camada córnea (ortoqueratina) e ao epitélio. Para isso, foram 

realizadas comparações visuais dos cortes histológicos. Imagens digitais de mesial a 

distal dos primeiros molares limitados pelos feixes neurovasculares (região de 

interesse- RI) foram capturadas a partir de cinco cortes histológicos por animal por 

meio de uma câmera digital de alta resolução (Axiocam CDH; GMBH Surgical Carl 

Zeiss, Oberkochen, BW, Alemanha) acoplada a um microscópio óptico Axioscop 

(Carl Zeiss Surgical GMBH), utilizando-se lente objetiva de imersão de 40x.  

Para a análise quantitativa também foram utilizados cinco cortes 

histológicos por animal. Para cada maxila, 15 campos microscópicos (3 campos / 

secção histológica) do palato posterior foram analisados (Figura 6A), 

compreendendo a RI, com o uso de uma lente objetiva de imersão de 40x (Figura 

6B) e software de análise digital AxioVision Rel. 4.8.2 (Carl Zeiss Surgical GMBH, 

Oberkochen, BW, Germany) (BARCLAY; MACDONALD; WATSON, 1997). Nove 

variáveis foram analisadas: 1) comprimento da superfície córnea (CSC), 2) 

comprimento da superfície basal (CSB), 3) comprimento da superfície basal em 

relação ao comprimento da superfície córnea (proporção CSB/CSC), 4) espessura 

de queratina (EQ), 5) espessura do compartimento celular (ECC), 6) espessura do 

compartimento celular em relação à espessura de queratina (proporção ECC/EQ), 7) 

área de queratina (AQ), 8) área do compartimento celular (ACC) e 9) área do 

compartimento celular em relação à área de queratina (proporção ACC/AQ). As 
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mensurações das variáveis de comprimento e área, tanto de queratina como do 

compartimento celular foram obtidas por meio da média de cada medição realizada 

nos 15 campos analisados (Figuras 8A e 8C). Para as espessuras de queratina e do 

compartimento celular, foram necessárias 6 medições/campo, tal como ilustrado na 

Figura 8B (total de 90 medições), uma vez que a espessura apresenta variações 

dependendo da região analisada. 

 

 

O examinador foi previamente treinado e calibrado por um profissional 

com experiência na área de Histologia. O teste de erro intra-examinador tem o 

objetivo de aferir a reprodutibilidade e confiabilidade dos valores encontrados. Aos 

20 dias após as medidas iniciais, 15 cortes histológicos dos grupos controle (CN, CG 

e CP) referentes ao período de 7 dias foram avaliados e a comparação intra-

examinador dos resultados foi realizada. O teste “t” pareado foi utilizado para 

determinar o erro sistemático (α= 0,05) e a fórmula de Dahlberg foi empregada para 

estimar o erro casual (HOUSTON, 1983). O teste “t” pareado não mostrou diferenças 

estatisticamente significativas entre a primeira e segunda medições das 9 variáveis 

(p>0,05). Considerando o erro casual (Dahlberg), também não foram encontrados 

valores representativos de erro significativo para as medidas avaliadas. 

 
  

FIGURA 6: Fotomicrografia de um corte histológico transversal do palato na área entre os primeiros 
molares. As setas azuis apontam os feixes neurovasculares (área limítrofe) e as áreas retangulares 
correspondem aos três campos selecionados para análise. RI selecionada para análise em A (10x) e 
área retangular selecionada para maior aumento em B (40x). HE 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Inicialmente, um modelo de regressão múltipla foi utilizado para avaliar a 

normalidade e homogeneidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) de distribuição de 

dados de cada uma das variáveis quantitativas (SigmaPlot for Windows Versão 12,0; 

Systat Software Inc.). Como as medidas lineares das 9 variáveis obtidas pela 

avaliação morfométrica das estruturas epiteliais e queratina apresentaram 

distribuição normal de probabilidades e foram homogêneas, utilizou-se a análise de 

variância para dois fatores de avaliação ("grupo de estudo" e "período") seguida pelo 

teste de Tukey. Adotou-se um intervalo de confiança de 95% (α=0,05).  

Para cada variável, foi estabelecido o fator de variação grupo de estudo 

em cinco níveis (nistatina, diacetato de clorexidina, cetoconazol, controle positivo, 

controle geral e controle negativo) e o fator período de experimentação em dois 

níveis (7 e 14 dias). Foram utilizados cinco animais para cada condição 

experimental, perfazendo o modelo fatorial 5 x 6 x 2, totalizando 60 animais. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A análise histopatológica qualitativa foi realizada avaliando 

fotomicrografias como ilustrado na Figura 7. Os principais achados da análise 

qualitativa estão descritos concomitantemente com os resultados da análise 

quantitativa apresentada a seguir. 

Os dados originais das nove variáveis avaliadas na análise quantitativa 

estão nas Tabelas de A1 a A9 do Apêndice.  

Para os valores médios (µm) de comprimento da superfície córnea (CSC), 

a análise de variância mostrou diferença significativa apenas para o fator “grupo” 

(p=0,00003), sendo os seguintes grupos de estudo diferentes entre si: CP e CET; 

CP e CN; CG e CET; CG e CN; NIS e CET; NIS e CN (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores médios e desvios-padrão (µm) para o comprimento da superfície córnea 
(CSC) e significância estatística para os períodos experimentais. 
 

Grupo CN CP CG NIS CLO CET 

 

459,291 ± 

2,303 a 

477,324 ± 

6,944 b 

476,153 ± 

8,179 b 

473,493 ± 

4,617 b 

468,078 ± 

2,479 ab 

457,966 ± 

0,710 a 

Nas linhas, diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0.05). 

 

Para os dados de comprimento da superfície basal (CSB), houve 

diferença significativa para os fatores isolados “período" (p<0,03) e “grupo” 

(p=0.000027) bem como na interação “grupo x período” (p=0,049). Para o mesmo 

grupo nos diferentes períodos, houve apenas diferença estatisticamente significante 

para o CET, com menores valores em 14 dias (p=0,0119). Considerando ambos os 

períodos de avaliação, diferenças significantes foram verificadas entre os seguintes 

grupos: CN e CG; CN e NIS; CG e CET; NIS e CET (Tabela 2).  

 

  



104  Resultados   

 

Tabela 2. Valores médios e desvios-padrão (µm) para o comprimento da superfície basal 
(CSB) e significância estatística para os períodos experimentais. 
 

Grupo 7 dias 14 dias 

CN 857,372 ± 89,544 aA 770,603 ± 24,614 aA 

CP 932,272 ± 118,064 aAB 844,680 ± 97,765 aAB 

CG 994,915 ± 78,755 aB 927,783 ± 72,521 aB 

NIS 999,925 ± 108,267 aB 993,318 ± 77,178 aB 

CLO 861,487 ± 68,821 aAB 958,210 ± 67,618 aAB 

CET 888,679 ± 43,040 aA 743,747 ± 124,880 bA 

Nas linhas, diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 
Nas colunas, diferentes letras maiúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05). 
 

Os resultados da análise de variância para os dados referentes à 

proporção do comprimento da superfície basal em relação ao comprimento da 

superfície córnea (proporção CSB/CSC) demonstraram significância estatística 

apenas para o fator isolado “grupo” (p=0,001). Houve diferença significante entre os 

grupos CN e NIS; NIS e CET (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Valores médios e desvios-padrão para a proporção do comprimento da superfície 
basal em relação ao comprimento da superfície córnea (proporção CSB/CSC) e significância 
estatística para os períodos experimentais. 
 

Grupo CN CP CG NIS CLO CET 

 

1,769 ± 

0,105 a 

1,862 ± 

0,101 ab 

2,012 ± 

0,093 ab 

2,095 ± 

0,110 b 

1,935 ± 

0,070 ab 

1,780 ± 

0,046 a 

Nas linhas, diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

Para os dados de espessura média de queratina (EQ), houve significância 

estatística apenas para o fator isolado “grupo” (p=0.00000). A Tabela 4 evidencia os 

menores valores de espessura média de queratina para o grupo CET em relação 

aos demais (p<0,05), que foram semelhantes entre si (p>0,05) (Tabela 4). Esses 

resultados estão ilustrados nas imagens obtidas para a análise histopatológica 

qualitativa (Figura 7), na qual também pode-se observar uma superfície basal com 

cristas epiteliais menos pronunciadas para o grupo CET em comparação com os 

demais grupos, sobretudo aos 14 dias de avaliação.  
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Tabela 4. Valores médios e desvios-padrão (µm) para a espessura de queratina (EQ) e 
significância estatística para os períodos experimentais. 
 

Grupo CN CP CG NIS CLO CET 

 

44,199 

±1,791 a 

44,956 

±4,134 a 

46,761 

±2,579 a 

46,417 ± 

3,003 a 

46,784 ± 

3,984 a 

24,388 ± 

6,098 b 

Nas linhas, diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

A análise de variância para os dados referentes à espessura média do 

compartimento celular (ECC) mostrou diferença significativa apenas para o fator 

isolado “período” (p=0,047), mostrando redução dos valores médios em 14 dias em 

comparação aos 7 dias para todos os grupos de estudo (p<0,05) (Tabela 5). Esses 

resultados também foram observados na análise histopatológica qualitativa, 

sugerindo que houve alterações histopatológicas em nível dos tecidos epitelial dos 

animais usuários de DIOs em relação aos não-usuários (CN), sobretudo aos 14 dias, 

onde a redução da EQ e ECC foi mais acentuada em relação aos 7 dias de 

experimentação. 

 

Tabela 5. Valores médios e desvios-padrão (µm) para a espessura do compartimento celular 
(ECC) e significância estatística para os períodos experimentais. 
 

Período 7 dias 14 dias 

 
102,199 ± 13,637 a 94,367 ± 14,641 b 

Nas linhas, diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

Para os dados de proporção da espessura média do compartimento 

celular em relação à espessura média de queratina (proporção ECC/EQ), houve 

diferença estatisticamente significante apenas para o fator “grupo” (p=0,000008), 

sendo os maiores valores obtidos para o grupo CET em relação aos demais 

(p<0,05), que foram semelhantes entre si (p>0,05) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Valores médios e desvios-padrão para a proporção da espessura média do 
compartimento celular em relação a espessura média de queratina (proporção ECC/EQ) e 
significância estatística para os períodos experimentais.  
 

Grupo CN CP CG NIS CLO CET 

 

2,308 ± 

0,124 a  

2,544 ±  

0,111 a 

2,485 ±  

0,093 a 

2,366 ± 

0,265 a 

2,279 ±  

0,273 a 

4,549 ± 

1,335 b 

Nas linhas, diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

Os dados referentes à área de queratina (AQ) também apresentaram 

significância estatística apenas para fator isolado “grupo” (p=0,00001), com os 

menores valores observados para o grupo CET em comparação aos outros grupos 

de estudo (p<0,05), que não foram diferentes entre si (p>0,05) (Tabela 7). Esses 

resultados podem ser visualizados na fotomicrografias da análise histopatológica 

qualitativa (Figura 7).  

 

Tabela 7. Valores médios e desvios-padrão (µm2) para a área de queratina (AQ) e 
significância estatística para os períodos experimentais. 
 

Grupo CN CP CG NIS CLO CET 

 

20139,927 ± 

687,712 a 

19693,099 ± 

1934,771 a 

21603,214 ± 

1226,592 a 

21261,919 ± 

1451,741 a 

21234,078 ± 

1551,862 a 

11151,913 ± 

2803,014 b 

Nas linhas, diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

A análise de variância dos dados de área do compartimento celular (ACC) 

não demonstrou diferenças estatisticamente significantes para os fatores isolados 

“grupo” (p=0,2967)  e “período” (p=0,3010) nem para a interação “grupo x período” 

(p=0,2327). 

Os dados referentes à proporção da área do compartimento celular em 

relação à área de queratina (proporção ACC/AQ) apresentaram significância 

estatística apenas o fator isolado “grupo” (p=0,00006), sendo possível observar que 

o grupo CET apresentou os maiores valores em relação aos outros grupos avaliados 

(p<0,05), que foram semelhantes entre si (p>0,05) (Tabela 8). 
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Tabela 8. Valores médios e desvios-padrão para a proporção da área do compartimento 
celular em relação a área de queratina (proporção ACC/AQ) e significância estatística para 
os períodos experimentais. 
 

Grupo CN CP CG NIS CLO CET 

 

2,375 ± 

0,126 a 

2,582 ± 

0,125 a 

2,372 ± 

0,114 a 

2,405 ± 

0,296 a 

2,320 ± 

0,2469 a 

4,553 ± 

1,509 b 

Nas linhas, diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0.05). 

 

Os resultados da análise quantitativa das 9 variáveis apresentadas nas 

Tabelas de 1 a 8 estão graficamente ilustrados na Figura 8. 
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FIGURA 7: Nota-se uma redução na espessura da camada córnea (linha amarela) e do compartimento 
celular (linha azul) dos animais pertencentes a 14 dias quando comparado aos de 7 dias. Na superfície 
basal do epitélio do grupo CET as cristas epiteliais apresentam-se menos pronunciadas (seta preta) 
quando comparadas as imagens dos demais grupos aos 14 dias. HE  
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FIGURA 8: A, B e C) Representação ilustrativa das mensurações médias e desvios-padrão (linhas 
verticais) de comprimento (A), espessura (B) e área (C). A1-A3) Gráficos das mensurações de 
comprimento- CSC (A1), CSB (A2) e proporção CSB/CSC (A3); B1-B3) Gráficos das mensurações 
de espessura- EQ (B1), ECC (B2) e proporção ECC/EQ (B3); C1-C3) Gráficos de mensurações de 
área- AQ (C1), ACC (C2) e proporção ACC/AQ (C3). N=5 animais/período.  
Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p< 0,05).  
* indica diferença significante entre os períodos de 7 e 14 dias para o mesmo grupo (CET) na variável CSB (A2). 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

No presente estudo, a análise histopatológica quantitativa dos tecidos 

bucais dos ratos que utilizaram DIOs comparados com aqueles de ratos que não os 

utilizaram mostrou que o Trusoft contendo NIS e CLO nas suas MCIs não alterou 

significativamente os valores médios das variáveis analisadas em ambos os 

períodos de avaliação (7 e 14 dias). No entanto, a espessura do compartimento 

celular bem como da espessura e área de queratina no epitélio palatino foi reduzida 

aos 14 dias nos ratos do grupo CET, o que também foi observado na análise 

qualitativa. Portanto, a hipótese testada de que a incorporação de agentes 

antimicrobianos afetaria a biocompatibilidade dos reembasadores macios durante 

sua vida útil foi parcialmente aceita. 

Para evitar dificuldade na comparação com resultados de estudos futuros, 

realizou-se previamente uma adequação metodológica com o intuito de estabelecer 

parâmetros para a utilização de um DIO totalmente adaptável a mucosa palatina de 

ratos, passível de reembasamento e estável em posição durante a vida útil do 

reembasador resiliente temporário (HOTTA et al., 2016). Nessa adequação, foram 

definidos os seguintes parâmetros: dieta pastosa (BARCLAY; MACDONALD; 

WATSON, 1997; OLSEN; BONDEVIK, 1978), DIOs confeccionados individualmente 

(JENNINGS; MACDONALD, 1990; 1992; JOHNSON et al., 2012; LEE et al., 2011) e 

retidos por cimentação nos molares (BAIL et al., 2014a; BAIL et al., 2014b; 

MEISTER et al., 2015). O período experimental de 7 dias de uso dos DIOs foi 

selecionado por ser um tempo médio no qual é possível se observar em análises 

histopatológicas a presença de infiltrado inflamatório (MIMA et al., 2010; OLSEN; 

BONDEVIK, 1978; TRINDADE et al., 2012). Já o período de 14 dias foi testado por 

ser correspondente àquele de uma terapia convencional para estomatite protética 

com antifúngicos tópicos bem como o de vida útil dos reembasadores resilientes de 

curto prazo (BARCLAY; MACDONALD; WATSON, 1997; SCHNEID, 1992; 

TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). A adequação metodológica realizada 

previamente ao delineamento experimental deste estudo também permitiu a 

definição dos critérios utilizados para as análises histopatológicas, ou seja, cortes 

histológicos de amostras de tecido mole e duro do palato abrangendo 

transversalmente os primeiros molares (BARCLAY; MACDONALD; WATSON, 1997; 
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JENNINGS; MACDONALD, 1992; OLSEN; BONDEVIK, 1978; TSURUOKA et al., 

2008), sendo obtidas imagens digitalizadas da seção que exibisse o epitélio mais 

fino e mais uniforme recobrindo o feixe neurovascular palatino (BARCLAY; 

MACDONALD; WATSON, 1997). 

Os resultados das análises histopatológicas quantitativas mostraram que, 

para animais usuários de DIOs, observou-se menor espessura média do 

compartimento celular aos 14 dias em relação ao período de 7 dias. Esses achados 

são consistentes com aqueles obtidos com a análise histopatológica qualitativa, 

sugerindo alterações no tecido epitelial de ratos usuários desses aparatos em 

comparação com aqueles não os utilizaram (grupo CN), especialmente aos 14 dias 

(Figura 7). Por outro lado, tais resultados diferem daqueles encontrados em estudos 

prévios (BAIL et al., 2014b; BARCLAY; MACDONALD; WATSON, 1997), nos quais 

os autores não verificaram alterações no compartimento celular na mucosa palatina 

dos animais usuários de DIOs reembasados com material resiliente sem modificação 

por fármaco por até 14 dias. Tais divergências podem ser explicadas por diferenças 

na metodologia utilizada, no desenho e confecção dos DIOs e na obtenção e no 

processamento das amostras histológicas.  

Apesar da menor eficácia da NIS em suspensão oral para o tratamento de 

candidose bucal ou orofaríngea em bebês, crianças e pacientes com HIV/AIDS 

(FLYNN et al., 1995; GOINS et al., 2002; PONS et al., 1997), este fármaco é ainda 

considerado o agente de primeira escolha para o tratamento tópico de casos não 

complicados (AKPAN; MORGAN, 2002; IQBAL; ZAFAR, 2016; LYU et al., 2016; 

THOMPSON et al., 2010) e em pacientes com função imunológica normal (PATIL et 

al., 2015). Agentes polienos como a NIS resultam em poucos efeitos colaterais, não  

apresentam interações medicamentosas e, quando em suspensão, possuem baixa 

absorção no trato gastrointestinal (AZIZI et al., 2016; FABIO et al., 2016). Portanto, a 

maioria do antifúngico é excretada sem sofrer qualquer alteração (GARCIA-

CUESTA; SARRION-PEREZ; BAGAN, 2014), reduzindo assim seu potencial 

hepatotóxico (GOINS et al., 2002). Em 2016, a Infectious Diseases Society of 

America atualizou suas diretrizes de prática clínica para a gestão da candidose, 

recomendando a suspensão ou pastilhas de NIS para os casos de infecção 

orofaríngea leve (PAPPAS et al., 2016). Em ensaios clínicos randomizados de 

tratamento de pacientes com estomatite protética, a suspensão oral de NIS foi tão 

eficaz quanto a terapia fotodinâmica (MIMA et al., 2012) ou a desinfecção semanal 
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das próteses totais em micro-ondas (SANITA et al., 2012; SILVA et al., 2012). A rara 

detecção de cepas fúngicas resistentes à NIS e seu acessível custo são outras 

vantagens desse fármaco se comparado a outros antifúngicos (GEERTS; 

STUHLINGER; BASSON, 2008). A dosagem de NIS recomendada para adultos é de 

400.000 a 600.000 U, quatro vezes ao dia. Além disso, não há relatos de efeitos 

tóxicos graves ou superinfecções mesmo frente a excesso de doses diárias orais de 

NIS (5.000.000 U). A dose letal mediana (DL50) desse fármaco quando aplicada por 

via intraperitoneal em camundongos é de 200 mg/kg. A MCI de NIS adicionada ao 

reembasador resiliente deste estudo é muito inferior à dose que poderia causar 

toxicidade aguda por esse fármaco, mesmo se administrada de uma única vez 

(WINDHOLZ et al., 1983) e não gradualmente como proposto por esta metodologia.  

 Na presente investigação, as análises qualitativa e quantitativa sugeriram 

biocompatibilidade da NIS quando incorporada ao reembasador resiliente em até 14 

dias, pois não foram observadas alterações visuais nem alterações histopatológicas 

significativas na mucosa palatina dos ratos em relação ao controle negativo. Esse 

achado provavelmente se deve ao fator da NIS possuir a menor MCI utilizada neste 

estudo (BUENO et al., 2015), sendo liberada gradualmente para a cavidade bucal 

(BUENO et al., 2015; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). Assim, a utilização de 

reembasadores resilientes para base de prótese modificados pela adição de NIS 

pode representar um tratamento promissor para a estomatite protética, haja vista 

que essa infecção é causada primariamente por espécies de Candida, sensíveis ao 

fármaco.  

Neste estudo, a CLO adicionada ao Trusoft não resultou em alterações 

histopatológicas qualitativas nem quantitativas para as variáveis comparadas em 

relação ao controle negativo. A CLO caracteriza-se por ser um detergente catiônico 

de amplo espectro de ação, considerada a melhor das bisguanidinas sintetizadas 

como antimicrobianas. Foi selecionada para o presente estudo por ser amplamente 

utilizada na prevenção e tratamento de infecções bucais em forma de antissépticos e 

soluções desinfetantes para próteses removíveis (DE ANDRADE et al., 2012; 

HENNESSEY, 1973; OLSEN, 1975; PELLIZZARO et al., 2012). A CLO tem a 

capacidade de inibir C. albicans e outras leveduras presentes no biofilme das 

próteses pela ruptura da membrana citoplasmática, o que está fundamentalmente 

relacionado com o desenvolvimento e manutenção da estomatite protética 

(HENNESSEY, 1973). Além disso, não tem sido relatado o desenvolvimento de 
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espécies resistentes (ADDY; HANDLEY, 1981) frente à utilização desse 

antimicrobiano como ocorre com muitos antifúngicos convencionais (DAĞISTAN et 

al., 2009; FIGUEIRAL et al., 2007). Ainda, a CLO exibe significativa substantividade, 

o que resulta em efetividade em períodos maiores de avaliação (HENNESSEY, 

1973; OLSEN, 1975; REDDING et al., 2009; SPIECHOWICZ et al., 1990), sobretudo 

quando utilizada em pó como no presente estudo (ADDY; HANDLEY, 1981; BUENO 

et al., 2015; LAMB; MARTIN, 1983; RYALAT; DARWISH; AMIN, 2011; SALIM et al., 

2013a; SALIM et al., 2012; SALIM et al., 2013b; SCHNEID, 1992). 

Apesar de suas propriedades favoráveis, a CLO pode induzir a efeitos 

genotóxicos e citotóxicos sobre células e tecidos bucais, mesmo em concentrações 

utilizadas clinicamente (ARABACI et al., 2013; GIANNELLI et al., 2008; HIDALGO; 

DOMINGUEZ, 2001; RIBEIRO et al., 2004; SAGRIPANTI; BONIFACINO, 2000). No 

entanto, sabe-se que a liberação gradual do fármaco diretamente para o sítio da 

infecção (ADDY, 1981; AMIN et al., 2009; GEERTS; STUHLINGER; BASSON, 2008; 

PATEL et al., 2001; SALIM et al., 2012), assim como a liberação tópica controlada 

(RYALAT; DARWISH; AMIN, 2011), podem ajudar a superar os efeitos secundários 

sistêmicos ou interações fármaco-fármaco, garantindo a disponibilidade da CLO na 

área infectada em dosagens terapêuticas durante um longo período de tempo. 

Ryalat et al. (2011) observaram, por cromatografia líquida de alta resolução, a 

liberação sustentada de CLO de uma resina acrílica autopolimerizável para base de 

prótese em até 28 dias. Esse processo resultou na liberação de um total de 53,1 mg 

do fármaco ao longo de 14 dias (RYALAT; DARWISH; AMIN, 2011). Salim et al. 

(2012) impregnaram discos acrílicos com CLO e obtiveram liberação prolongada por 

28 dias, sendo que a quantidade de fármaco liberado em 14 dias foi de 49,2 mg. 

Ainda, simultaneamente ao estudo de determinação de MCIs de Bueno et al. (2015), 

os autores observaram, por meio de espectrofotometria de UV-visível, a liberação 

sustentada da MCI de CLO a partir do Trusoft durante 28 dias, sendo o total de 

30,72 mg liberado em 14 dias. Apesar da utilização de diferentes metodologias, 

estes resultados estão no intervalo dos valores obtidos a partir dos estudos de 

Ryalat et al. (2011) e Salim et al. (2012). É importante considerar também que a 

DL50 de clorexidina em camundongos, por via oral, é de 2 g/kg (WINDHOLZ et al., 

1983). Além disso, o biofilme protético é uma estrutura organizada de diversas 

espécies de microrganismos que varia com o tempo, as propriedades metabólicas 

das células e a condição local. Portanto, fármacos antimicrobianos de amplo 
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espectro são considerados mais adequados para inibir fungos e bactérias do 

biofilme protético, auxiliando no tratamento da estomatite protética (SATO et al., 

1997). E ainda que a CLO possua um potencial notável antifúngico contra C. 

albicans, as chances do hospedeiro de desenvolver uma reação alérgica à mesma é 

reduzida (RYALAT; DARWISH; AMIN, 2011), já que as concentrações liberadas 

estão dentro da faixa que não é considerada como tóxica (RUSHTON, 1977; SALIM 

et al., 2012). Por isso, a presente investigação se focou nos possíveis efeitos locais 

causados pelo Trusoft modificado ou não pelos fármacos sobre os tecidos orais em 

contato com os DIOs e não nos efeitos sistêmicos. Considerando os aspectos 

anteriormente mencionados, é possível supor que, a CLO na MCI testada neste 

estudo e liberada de um reembasador macio seria uma excelente opção para o 

tratamento da estomatite protética, com biocompatibilidade aos tecidos de suporte 

da prótese. 

A análise histopatológica quantitativa do Trusoft modificado por CET 

mostrou redução estatisticamente significante da espessura e área de queratina em 

relação às demais condições testadas deste estudo. Tais resultados foram 

consistentes com os da análise qualitativa, que evidenciou uma superfície basal com 

cristas epiteliais menos pronunciada em ratos no grupo CET, especialmente aos 14 

dias (Figura 7). Os antifúngicos azólicos, como o CET, são considerados 

essencialmente fungistáticos, mas podem apresentar ação fungicida (ROGERS, 

2002). A dose inicial de CET é de 200 mg por via oral uma vez por dia e pode ser 

aumentada até 400 mg por dia para as infecções mais graves ou resistentes. Já a 

DL50 de CET oral é 166 mg/Kg em camundongos quando aplicada por via 

intraperitoneal. O CET presenta a vantagem de ser prontamente absorvido quando 

administrado via oral (sistêmica), desempenhando efetiva ação contra fungos, 

incluindo as espécies do gênero Candida. No entanto, assim como em estudos 

prévios (CHOW; MATEAR; LAWRENCE, 1999; QUINN, 1985) e similarmente aos 

outros fármacos testados na presente pesquisa, o CET foi incorporado na forma de 

pó ao reembasador resiliente. Apesar da redução da queratina do epitélio palatino 

dos animais do grupo CET, é relevante considerar que, similarmente ao apresentado 

para a NIS, mesmo que todo o CET incorporado ao Trusoft fosse liberado em 

apenas um dia, o que não acontece (RYALAT; DARWISH; AMIN, 2011; SALIM et 

al., 2012), essa concentração estaria dentro da dose diária recomendada para esse 

fármaco e muito inferior àquela que pode causar toxicidade aguda (WINDHOLZ et 



120  Discussão 

 

al., 1983). Assim, considerando os efeitos de redução da camada córnea pelo CET, 

é possível supor que o fármaco provavelmente não causaria uma toxicidade 

sistêmica, embora seu uso mesmo neste sistema de liberação controlada deva ser 

indicado com restrição. Isso porque a redução da camada de queratina tem sido 

associada clinicamente à facilitação da instalação de um processo infeccioso 

(IACOPINO; WATHEN, 1992). Os achados histológicos para CET obtidos no 

presente estudo podem ser atribuídos à maior MCI desse fármaco em relação aos 

outros fármacos analisados. A dose de CET selecionada neste estudo foi quatro 

vezes maior do que a de NIS e duas vezes mais elevada do que a de CLO. 

Embora a utilização de reembasadores resilientes autopolimerizáveis, 

principalmente aqueles à base de resina acrílica, seja altamente difundida na prática 

clínica, as investigações in vitro sugerem que a liberação de subprodutos e 

plastificantes a partir desses materiais podem resultar em efeitos citotóxicos (KANIE 

et al., 2009; LEFEBVRE et al., 2001; OKITA; HENSTEN-PETTERSEN, 1991; 

OZDEMIR; YILMAZ; YILMAZ, 2009; PARK et al., 2004; TAY et al., 2012). Contudo, 

tem sido sugerido por alguns autores que essa toxicidade pode apresentar-se em 

um nível subclínico (GOLLAMUDI et al., 1985; TAY et al., 2012), corroborando com 

os achados do presente estudo in vivo, que sugerem ausência de alterações 

histopatológicas da mucosa palatina de ratos em nível epitelial para o grupo CP 

(dispositivos intra-orais reembasados apenas com Trusoft). Por outro lado, esses 

resultados diferem dos encontrados em estudos relacionados (BAIL et al., 2014b; 

BARCLAY; MACDONALD; WATSON, 1997), que demonstraram aumento da 

espessura da camada queratinizada do epitélio para os animais que receberam 

DIOs reembasados com material resiliente temporário. 

Com base nos resultados das análises histopatológicas deste estudo e de 

acordo com tais parâmetros, sugere-se que a NIS e CLO incorporadas em suas 

MCIs em um reembasador resiliente temporário foram biocompatíveis com os 

tecidos palatinos de ratos durante 7 ou 14 dias de utilização de DIOs. A principal 

vantagem de um sistema de liberação gradual de um fármaco em comparação a 

terapia convencional com antifúngicos para o tratamento da estomatite protética é a 

possibilidade de manter uma concentração terapêutica do fármaco em locais 

infectados (prótese/mucosa) por um determinado período, reduzindo assim a 

necessidade de participação do paciente (RYALAT; DARWISH; AMIN, 2011; 

TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). Sabe-se que existe uma dificuldade em manter 
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as concentrações efetivas de antifúngicos tópicos nas superfícies internas das 

próteses e tecidos infectados devido ao fluxo salivar, aos movimentos da língua e da 

deglutição. Além disso, a presença de um biofilme complexo nas superfícies das 

próteses impedem a manutenção de níveis terapêuticos dos fármacos antifúngicos 

tópicos e sistêmicos nesses locais, conduzindo assim à reinfecção da mucosa por 

meio das próteses infectadas (BAENA-MONROY et al., 2005; MATHABA; DAVIES; 

WARMINGTON, 1995).  

A frequente recidiva de estomatite protética tem levado ao uso não 

controlado de fármacos antifúngicos, o que aumenta as chances de resistência 

antimicrobiana dos fungos (ROGERS, 2002). Além disso, tratamentos com 

antifúngicos convencionais possuem rigorosa administração e posologia, o que leva, 

muitas vezes, o paciente a descontinuar seu uso (RADNAI et al., 2010; TRUHLAR; 

SHAY; SOHNLE, 1994). Outras desvantagens associadas aos antifúngicos 

convencionais são o sabor desagradável dos fármacos tópicos, a possível interação 

com medicamentos sistêmicos e a necessidade de concentrações mais elevadas 

para atingir os níveis eficazes no sítio da infecção, o que pode resultar em efeitos 

potencialmente hepatotóxicos e nefrotóxicos (RYALAT; DARWISH; AMIN, 2011). O 

sistema de liberação de fármacos envolvendo um reembasador resiliente temporário 

para base de prótese, como o avaliado no presente estudo, está associado com uma 

vantagem adicional da recuperação dos tecidos injuriados por meio da readaptação 

da base da prótese e ao resultante efeito de amortecimento. Esses fatores protegem 

os tecidos de suporte da superfície acrílica infectada por um período semelhante ao 

de um tratamento de estomatite protética com nistatina tópica (MARÍN ZULUAGA; 

GOMEZ VELANDIA; RUEDA CLAUIJO, 2011; TRUHLAR; SHAY; SOHNLE, 1994). 

As limitações do presente estudo incluem o fato de apenas uma marca de 

reembasador resiliente temporário ter sido avaliada, não podendo, dessa forma, 

estender os resultados a outros produtos destinados à mesma finalidade. Além 

disso, a biocompatibilidade é uma propriedade muito abrangente. Logo, um material 

para ser biocompatível deve ser testado frente ao maior número possível de 

análises, tais como apoptose ou morte celular, atividade proliferativa e de citocinas 

inflamatórias, além das análises moleculares. Ainda, a avaliação in vivo proposta 

com os dispositivos acrílicos testados neste estudo apresenta outros aspectos 

limitantes, pois importantes fatores como a remoção e higienização dos aparatos e 

deformação por carga oclusal em condições normais de alimentação não foram 
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avaliados. Por isso, uma avaliação final do desempenho do material resiliente 

modificado bem como de sua biocompatibilidade somente poderia ser determinada 

por meio de estudos clínicos em pacientes usuários de próteses removíveis.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo e considerando as 

limitações de um modelo animal, foi possível concluir que a incorporação das MCIs 

de nistatina e clorexidina não causou alterações histopatológicas na mucosa palatina 

dos ratos. Tais resultados sugerem a biocompatibilidade in vivo desse protocolo 

recomendado para estomatite protética  
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Tabela A1- Valores médios (µm) por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para o comprimento da superfície 

córnea (CSC). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 462,534 459,607 505,919 465,344 467,719 456,533 

2 466,225 457,773 484,311 477,419 457,191 458,450 

3 467,601 487,065 474,924 481,665 462,539 458,449 

4 461,584 485,521 468,847 476,660 470,009 459,463 

5 455,831 469,569 464,827 490,890 463,628 456,110 

14 dias 

1 456,189 495,781 457,879 475,922 489,327 458,735 

2 455,660 503,027 480,299 468,906 471,206 463,743 

3 457,434 467,093 481,522 468,461 474,687 452,321 

4 453,681 469,111 480,602 464,886 463,355 455,793 

5 456,175 478,702 462,405 464,777 461,124 460,068 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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Tabela A2- Valores médios (µm) por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para o comprimento da superfície 

basal (CSB). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 901,435 851,467 922,847 907,251 913,213 876,132 

2 766,871 917,449 1044,129 953,326 751,257 959,857 

3 755,607 1110,863 1102,881 1147,971 925,303 844,221 

4 914,115 973,469 983,310 1079,717 854,797 888,987 

5 948,833 808,112 921,411 911,362 862,867 874,199 

14 dias 

1 780,944 888,437 911,035 971,905 996,863 628,298 

2 751,471 694,299 1052,485 875,711 932,185 634,289 

3 791,070 926,848 864,787 1068,160 944,147 704,667 

4 791,818 799,234 915,970 994,785 1048,145 894,432 

5 737,715 914,584 894,642 1056,029 869,714 857,052 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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Tabela A3- Valores médios (µm) por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para a proporção do comprimento 

da superfície basal em relação ao comprimento da superfície córnea (CSB - CSC). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 1,943 1,846 1,819 1,942 1,950 1,917 

2 1,631 2,002 2,150 1,990 1,640 2,093 

3 1,615 2,260 2,317 2,372 1,998 1,838 

4 1,970 1,978 2,085 2,242 1,798 1,936 

5 2,081 1,715 1,980 1,840 1,857 1,914 

14 dias 

1 1,710 1,775 1,987 2,030 2,018 1,371 

2 1,651 1,387 2,183 1,860 1,975 1,362 

3 1,730 1,968 1,767 2,272 1,975 1,557 

4 1,745 1,698 1,900 2,137 2,263 1,961 

5 1,617 1,993 1,932 2,269 1,880 1,858 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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Tabela A4- Valores médios (µm) por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para a espessura média de 

queratina (EQ). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 44,664 52,150 58,148 40,150 55,217 30,162 

2 41,252 33,510 50,476 55,833 41,590 47,286 

3 35,841 54,323 45,070 42,651 33,707 12,878 

4 37,226 42,770 46,773 44,889 38,799 29,006 

5 41,783 44,983 47,567 44,749 41,483 31,491 

14 dias 

1 44,817 48,628 55,842 47,878 45,945 17,150 

2 46,015 44,384 29,522 40,144 61,363 14,935 

3 52,855 35,219 44,137 40,657 54,001 14,343 

4 50,391 43,430 56,531 68,313 56,473 21,500 

5 47,153 50,167 33,547 38,906 39,267 25,133 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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Tabela A5- Valores médios (µm) por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para a espessura média do 

compartimento celular (ECC). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 110,777 108,400 132,357 89,903 123,122 79,093 

2 90,808 88,742 120,722 107,872 86,088 109,737 

3 101,175 121,946 112,353 129,556 108,843 101,489 

4 99,956 97,352 104,329 113,402 87,898 86,815 

5 99,921 106,103 98,100 87,717 82,946 78,468 

14 dias 

1 117,250 82,685 112,117 103,617 133,754 87,245 

2 92,377 83,364 89,157 98,997 119,945 73,863 

3 95,273 124,068 68,492 96,959 93,938 86,040 

4 88,798 78,919 80,508 110,778 99,011 93,870 

5 87,762 94,528 94,420 85,843 70,063 87,391 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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Tabela A6- Valores médios por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para a proporção da espessura média do 

compartimento celular em relação a espessura média de queratina (ECC-EQ). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 2,650 2,564 2,347 2,294 2,278 2,793 

2 2,239 2,829 2,435 1,954 2,041 2,379 

3 2,852 2,283 2,619 3,113 3,378 8,640 

4 2,747 2,306 2,444 3,019 2,455 3,067 

5 2,427 2,556 2,108 2,119 2,074 2,540 

14 dias 

1 2,576 1,729 2,056 2,245 3,026 5,287 

2 2,020 1,966 3,111 2,495 2,021 5,692 

3 1,825 3,865 1,581 2,415 1,942 6,996 

4 1,877 3,288 1,451 1,733 1,760 4,489 

5 1,864 2,058 2,862 2,276 1,819 3,608 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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Tabela A7- Valores médios (µm2) por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para a área de queratina (AQ). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 19776,970 23810,525 26414,734 18235,734 24317,854 13467,728 

2 19202,317 15377,441 23378,033 25421,594 19148,837 21495,320 

3 16740,874 25388,441 20212,314 18520,953 15931,665 5668,364 

4 17458,835 19912,811 21141,422 21555,140 17892,119 13105,456 

5 19633,233 21092,900 21548,805 20592,223 19243,929 14057,901 

14 dias 

1 20313,933 22249,493 25680,645 22271,364 21298,661 7970,171 

2 21169,539 19958,379 13789,285 18791,237 28149,587 7097,917 

3 24331,413 15766,751 21328,983 18805,361 22540,582 6788,518 

4 21109,397 10972,497 27317,497 30920,936 25785,273 10177,657 

5 21662,768 22401,761 15220,427 17504,655 18032,277 11690,105 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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Tabela A8- Valores médios (µm2) por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para a área do compartimento 

celular (ACC). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 52132,698 45700,672 61591,481 42095,006 57855,265 37195,923 

2 41991,527 42066,995 57254,971 48518,771 39784,813 46740,524 

3 46871,350 58534,701 53741,976 59187,958 50313,647 47339,573 

4 37003,081 44647,493 49242,502 53738,920 41781,971 40511,732 

5 34522,908 49489,515 45589,248 40627,895 38424,704 36845,497 

14 dias 

1 44958,289 39504,383 52491,571 48672,757 62293,787 40127,265 

2 42403,316 37973,482 43121,735 45496,105 56736,164 33982,068 

3 69251,318 57248,149 33325,351 45580,956 44930,079 40993,957 

4 41161,549 38632,174 39166,499 50326,259 45446,231 41586,263 

5 40788,393 43802,300 44000,668 41332,613 33378,479 40851,402 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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Tabela A9- Valores médios por animal dos grupos de estudo nos períodos de 7 e 14 dias para a proporção da área do 

compartimento celular em relação a área de queratina (ACC-AQ). 

Período Animal 
Fármacos antifúngicos 

CN CP CG NIS CLO CET 

7 dias 

1 2,720 2,198 2,377 2,367 2,482 2,914 

2 2,249 2,834 2,499 1,925 2,122 2,234 

3 2,835 2,334 2,784 3,254 3,294 9,457 

4 2,704 2,267 2,538 3,090 2,467 3,192 

5 2,368 2,454 2,157 2,109 2,050 2,669 

14 dias 

1 2,261 1,822 2,095 2,261 3,033 5,230 

2 2,013 2,001 3,211 2,448 2,090 5,410 

3 2,757 3,959 1,649 2,448 1,994 6,663 

4 1,963 3,865 1,461 1,734 1,781 4,185 

5 1,885 2,087 2,957 2,422 1,887 3,578 

CN, controle negativo; CP, controle positivo; CG, controle geral; NIS, nistatina; CLO, diacetato de clorexidina; CET, cetoconazol. 
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