
Polimetilmetacrilato modificado por nanopartículas na prevenção da 
estomatite protética: uma revisão sistemática 
 
Resinas acrílicas à base de polimetilmetacrilato (PMMA) são materiais 

amplamente utilizados para confecção de bases protéticas. Entretanto, são 

propensos à colonização por Candida albicans, espécie fúngica comensal e 

oportunista frequentemente associada ao desenvolvimento da estomatite 

protética (EP). O potencial antifúngico de resinas acrílicas modificadas por 

nanopartículas (NPs) tem sido avaliado para a prevenção da EP. Esta 

dissertação é composta por uma revisão sistemática que teve como objetivo 

avaliar a eficácia antifúngica do PMMA modificado por NPs. O presente estudo 

foi conduzido de acordo com o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Análises (PRISMA). As buscas foram realizadas no PubMed, 

SCOPUS, SciELO, EMBASE e LILACS com as palavras-chave “PMMA” OR 

“denture base” OR “complete denture” AND “nanoparticles” AND “Stomatitis, 

Denture” OR “Candida albicans” OR “biofilm”. Os critérios de elegibilidade foram 

os recomendados pelo PRISMA. Foram avaliados o tipo de estudo, tipo de NP, 

método de síntese, método de avaliação antifúngica e efeito antifúngico, os quais 

apresentaram grande variabilidade. A busca resultou em pesquisas limitadas a 

estudos in vitro. Entre as NPs estudadas, as mais utilizadas foram aquelas de 

prata (AgNP) e de óxido de zinco (ZnONP), variando em tamanho de 10 a 100 

nm. Outros estudos avaliaram a adição de óxido de cálcio (CaO), dióxido de 

zircônio (ZrO2), dióxido de titânio (TiO2) e prata-vanádio. Métodos mecânicos ou 

por agitação foram os mais empregados para a incorporação das NPs ao PMMA. 

Embora todas as NPs terem mostrado atividade antifúngica quando adicionadas 

ao PMMA, a combinação com o melhor efeito antifúngico foi obtida com ZnONP. 

Apesar disso, foi observado que a quantidade crescente de NPs implicou na 

alteração das propriedades intrínsecas do PMMA. Conclui-se que há evidências 

da potencial ação contra C. albicans pelas NPs incorporadas ao PMMA, sendo 

uma estratégia promissora para prevenir a EP. Entretanto, previamente aos 

estudos clínicos randomizados, ainda são necessárias pesquisas para a 

determinação das concentrações inibitórias mínimas para Candida spp. bem 

como para a avaliação da biocompatibilidade desses materiais.  
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