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RESUMO 

 

Modificação das propriedades superficiais dos polímeros sintéticos e 
orgânicos após imersão em biofilme de C.albicans  

 
 
A proposta deste trabalho foi avaliar as alterações da rugosidade e hidrofobicidade superficial 

de 4 adesivos sintéticos e 1 orgânico aplicados em resinas acrílicas termopolimerizáveis 

(RAT) antes e após 7, 14 e 30 dias de serem submetidos em biofilme de Cândida albicans. 

Foram confeccionados cento e oito espécimes de resina acrílica termopolimerizável 

(10x10x3mm) na qual foram aplicados 4 adesivos sintéticos a base de CAs: Etil cianoacrilato 

convencional (ECAc - Superbonder®), Etil cianoacrilato em gel (ECAg – Superbonder ® em 

gel), Butil cianoacrilato (BCA – Tekbond®), Octil cianoacrilato (OCA – Dermabond ®) e 1 

adesivo orgânico a base de veneno de cobra (AT- C.E.V.A.P, Unesp). Após da polimerização 

dos produtos aplicados, foram aguardados 48 horas para a leitura da rugosidade no 

perfilômetro e da hidrofobicidade no goniômetro, concluído este procedimento todos os 

espécimes passaram por um processo de esterilização por óxido de etileno para logo serem 

divididos em 3 grupos: 7, 14 e 30 dias. Seguidamente os espécimes foram inoculados com 

Cândida albicans SC5314 (1.107 células/mL) para a formação de biofilme. Concluído os 

períodos de avaliação, foi selecionado 1 espécime de cada grupo para ser corado através dos 

fluorocromos SYTO-9 e iodeto de propídeo para análise em microscópio confocal e 

simultaneamente os demais espécimes passaram pela remoção mecânica do biofilme, para 

logo serem lavados e secados a temperatura ambiente sobre exposição de luz UV durante 6 

horas. Em seguida os espécimes foram envalados e esterilizados por óxido de etileno para 

finalmente ser avaliados no perfilômetro e goniômetro. Para a avaliação das medidas iniciais 

dos materiais testados foi empregado o teste de anova 1 critério e para a análise após da 

imersão em biofilme de Cândida albicans foi utilizado o teste de anova 2 critérios. Para as 

diferenças encontradas entre os grupos, foi utilizado o teste de comparação múltipla (Teste de 

Tukey). Foi adotado um nível de significância de 5%. Os resultados demonstraram que todos 

os grupos CAs conseguiram diminuir significativamente a rugosidade superficial, além de 

manter propriedades hidrofóbicas na sua superfície: ECAc (2,02 µm - 86.93°), ECAg 

(2.57µm -109.06°), BCA (0.78µm – 95.57°), OCA (0.61µm -102.47°), porém o AT tornou a 

superfície da resina acrílica hidrofílica, além de não conseguir diminuir a rugosidade da  RAT 



 

 

 

 



 

 

(3.63µm – 59.49°). Após imersão em biofilme microbiano, foi constatado que o biofilme de 

C. albicans conseguiu diminuir significativamente os valores da rugosidade em todos os 

períodos avaliados, exceto o grupo BCA. Com relação a hidrofobicidade foi observada uma 

redução significante dos valores hidrofóbicos em todos os grupos testados após imersão em 

biofilme de C.albicans, exceto no grupo AT nos 3 períodos avaliados. Estes resultados 

confirmaram que os grupos CAs melhoram as características físico-químicas das RATs, 

destacando-se dentre eles o grupo OCA com superfícies menos rugosas e propriedades 

hidrofóbicas na sua superfície. Por outro lado, cabe salientar o grupo BCA cuja rugosidade foi 

inalterada. Finalmente as imagens em microscópio confocal revelaram que os grupos etil 

cianoacrilatos apresentam uma maior efetividade em inibir a adesão microbiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Palavras chaves: Prótese total. Cândida albicans. Adesivos. Adesivos tissulares.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Modification of the surface properties of two synthetic organic polymers 
after immersion in C. albicans biofilm 

 
 

The objective of this study was to analyze the effect of synthetic and organic adhesives on the 

surface roughness and surface hydrophobicity of heat-polymerized acrylic resin before and 

after 7, 14 and 30 days of being submitted to the biofilm of C. albicans. One hundred and 

eight specimens of heat-polymerized acrylic resin were fabricated (10x10x3mm) for them 

apply on its surface 4 adhesives based on cyanoacrylate (CA): ethyl cyanoacrylate 

conventional (ECAc – Superbonder ®), ethyl cyanoacrylate gel (ECAg – Superbonder ® gel), 

butyl cyanoacrylate (BCA – Tekbond ®), octil cyanoacrylate (OCA-Dermabond®) and one 

fibrin sealant derived from Snake-venom (AT – C.E.V.A.P, Unesp). After the polymerization 

of the applied products, 48 hours were expected for the roughness reading in the profilometer 

and the hydrophobicity in the goniometer. Following this procedure, all specimens underwent 

sterilization process by ethylene oxide to divide them into 3 groups: 7, 14 and 30 days. 

Afterward specimens were inoculated with C. albicans SC5314 (1.107 cells/mL) for biofilm 

formation. After evaluation periods, the remaining biofilme of one specimen from each group 

were stained with fluorochromes SYTO-9 and propidium iodide to be analyzed by confocal 

microscopy (MC) and simultaneously others specimens were mechanically biofilm removed, 

washed, and dried room temperature on UV light exposure for 6 hours. Then specimens were 

embossed and sterilized by ethylene oxide to finally be analyzed in profilometer and 

goniometer.  The data were statistically analyzed using one-way anova for initial 

measurements and two-way anova test for analysis after immersion in Candida albicans 

biofilm. For differences found between groups, the multiple comparison test (tukey test) was 

used, considering a significance level of 5%. Results showed that all CAs were able to reduce 

surface roughness and maintain hydrophobic properties on the surface: ECAc (2,02 µm - 

86.93°), ECAg (2.57µm -109.06°), BCA(0.78µm – 95.57°), OCA (0.61µm -102.47°), 

however the AT group changes the acrylic resin surface hydrophilic, as well as not being able 

to reduce the surface roughness of the RAT (3.63µm – 59.49°). Subsequent immersion in 

microbial biofilms, it was verified that Candida albicans biofilm was able to reduce 

roughness   values   in   all   groups,   except  the  BCA  group.  Regarding  hydrophobicity,  a 



 

 

 

 

 



 

 

significant lowering of hydrophobic values was observed in all groups tested after immersion 

in C. albicans biofilms, except in AT in the 3 periods evaluated. These results corroborated 

that CAs groups improve the physico-chemical characteristics of RATs, among them the 

OCA group with hydrophobic properties and with lowest mean values of roughness in three 

evaluated periods. On the other hand, BCA group didn’t change the roughness of the surface 

after immersion in biofilms. Finally, confocal microscope images revealed that ethyl 

cyanoacrylate groups have a greater effectiveness in inhibiting microbial adhesion.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, a Odontologia tem apresentado muitos avanços tecnológicos como 

procedimentos de diagnóstico até planos de tratamento. Apesar destes avanços a perda 

dentária continua sendo um grave problema de saúde, especialmente entre os pacientes 

idosos. Atualmente, com o aumento da sobrevida no mundo, as estatísticas apontam que 

durante o século XXI a porcentagem destes indivíduos no Brasil irá crescer aproximadamente 

oito vezes mais do que a de jovens e duas vezes mais do que a população geral (SESMA; 

MORIMOTO, 2011). 

 Dados oferecidos pelo Ministério Nacional de Saúde revelaram que sete milhões de 

idosos precisam de próteses totais (PTs) mono ou bimaxilar. Estes dispositivos têm o objetivo 

de restabelecer as funções perdidas recorrentes do edentulismo tais como: a alimentação, a 

fala e a estética, uma vez que ocorre a reabsorção do osso alveolar, modificando os padrões 

ósseos e musculares do indivíduo (DA COSTA et al., 2013).  

No entanto, estudos apontam que dentre os usuários de PTs, 15-70% apresentam 

candidose oral associada a próteses removíveis, também conhecida como Estomatite Protética 

(EP) (GENDREAU; LOEWY, 2011).  

A EP é definida como um processo inflamatório, crônico da mucosa bucal, de difícil 

tratamento devido a sua etiologia multifatorial a qual envolve: a alergia ao monômero 

residual, trauma causado pela prótese, o uso noturno da prótese, à hipossalivação, a dieta do 

paciente, o uso de fármacos indutores de xerostomia, os fatores sistêmicos como deficiências 

nutricionais, diabetes e imunocomprometimento e, principalmente, a formação de placa 

microbiana e contaminação por Candida spp, destacando-se o subtipo C. albicans (EMAMI et 

al., 2014; GENDREAU; LOEWY, 2011; LALLA; DONGARI-BAGTZOGLOU, 2014; 

MARTINEZ et al., 2013; PINKE et al., 2016; SOLLECITO; STOPPLER, 2014). 

Numa primeira instância, este fungo apresenta-se de forma inócua (levedura) 

encontrando-se em aproximadamente 25 a 50% dos indivíduos saudáveis. Mas em 

determinadas condições ambientais (uso de PTs), este fungo pode evoluir a uma condição 

patológica (hifa) pela invasão tecidual localizada nas mucosas (CALDERONE; FONZI, 2001; 

STOPPLER; SOLLECITO, 2014). 

Ao mesmo tempo, pela deglutição dos alimentos, o biofilme de C. albicans poderia 

se deslocar para outras regiões como o trato gastrointestinal e isto pode agravar o quadro das 
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infecções sistêmicas nos pacientes inmunocomprometidos, que resultam em taxas de 

mortalidade de 26 a 60% entre esses pacientes (DAS et al., 2011; TANWAR et al., 2013; 

YONEYAMA et al., 2002; SCHMID et al., 1992; KLEIN et al., 1984). 

Contudo, a capacidade de adesão dos fungos às PTs se torna fundamental para o 

desenvolvimento da doença. Este processo de adesão envolve um mecanismo complexo o 

qual é influenciado pelo meio exposto, virulência do patógeno e pelas características físico-

químicas da superfície protética (ALI; ALHARBI; SURESH, 2013; Al – DWAIRI; AL-

QURAN; AL-OMARI, 2012; BOURLIDI et al., 2016; CALDERONE; FONZI, 2001, 

PEREIRA-CENCI et al., 2007; HAHNEL et al., 2010; RODRIGUEZ ACOSTA et al., 2015). 

A relação entre os microrganismos e a superfície protética tem sido amplamente estudada na 

literatura, determinando duas propriedades físico-químicas que influenciam diretamente na 

adesão de C. albicans: a rugosidade superficial e a hidrofobicidade do substrato (BULAD et 

al., 2004; NIKAWA et al., 1992). 

Ramage et al. (2004) observaram que este microrganismo tende a proteger-se nas 

irregularidades da resina acrílica, que servem como nichos para os microrganismos se 

protegerem contra as forças de cisalhamento produzidas pela deglutição, o efeito autolimpante 

da saliva e a escovação empregada como meio de higienização das próteses, tornando sua 

remoção mecânica mais difícil. Além disso, estas irregularidades que variam entre 3 µm até 7 

µm funcionam como caminhos que estimulam o crescimento e o desenvolvimento destas 

células. Esta característica é também conhecida como tigmotropismo, visto também em 

plantas como a videira (MAYAHARA et al., 2014). 

Diante disso, a rugosidade superficial torna-se extremamente crítica para a PT, já que 

sua superfície interna não recebe processos de acabamento e polimento como os realizados na 

superfície externa das PTs (o que tornaria uma superfície menos rugosa) visto que, se fossem 

realizados, poderiam diminuir a adaptação e retenção da prótese. Como agravante a estas 

condições, os ajustes clínicos periódicos com brocas geram irregularidades na resina acrílica, 

permitindo o acúmulo e a penetração de patógenos no interior da prótese (RAHAL et al., 

2004; PEREIRA-CENCI et al., 2007). 

Outra característica determinante na adesão do biofilme de C. albicans é a 

hidrofobicidade superficial que apresentam os substratos. Esta é definida como o grau de 

repulsão à água que um substrato possui, podendo informar as características químicas do 

material. Neste cenário, se a superfície é molhável (< 90o) pode ser denominada hidrofílica e 

no caso contrário hidrofóbica (> 90o). Distintos trabalhos mostraram que usualmente os 

substratos com superfícies hidrofílicas apresentaram ângulos de contato entre 10 e 30o. Por 
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outro lado as superfícies hidrofóbicas que apresentavam afinidade com a água revelaram 

ângulos de contato entre 70 e 90o. No que se refere às resinas acrílicas termopolimerizáveis 

encontra-se na literatura uma multiplicidade de valores de ângulo de contato segundo a marca 

comercial: Lucitone (68.64o), Meliodent (78.65o) e VIPI wave (70.23) entre outras 9 resinas 

termopolimerizáveis que variam entre 69-90o (DARVELL; RODRIGUEZ ACOSTA, et al. 

2014; YILDRIM et al., 2005; SERRANO-GRANGER et al., 2005; MINAGI et al., 1985).  

 Quanto à característica facilitadora de adesão de C. albicans, uma mudança nos 

valores de hidrofobicidade, seja por alterações na composição ou por revestimentos, poderia 

diminuir a adesão inicial do microrganismo em comparação aos substratos hidrofílicos 

(KOCH; BURGUERS; HAHNEL, 2013; KANG et al., 2013; YILDRIM et al., 2005; 

MINAGI et al., 1985). Porém esse resultado dependerá também de distintos fatores como a 

hidrofobicidade da parede celular do fungo e a habilidade dos microrganismos em modificar 

as características superficiais de sua parede celular como resposta aos desafios ambientais 

presentes (RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 1999; BOURLIDI et al., 2016; 

LAZARIN et al., 2013; PEREIRA – CENCI et al., 2007). 

Sabendo-se que o biofilme da prótese está intimamente relacionado ao 

desenvolvimento de patologias inflamatórias como a EP, tratamentos têm sido propostos com 

o intuito de eliminar ou prevenir o desenvolvimento de biofilmes. Dentre eles destacam-se: o 

uso de antifúngicos tópicos e sistêmicos, a correta higiene oral, o emprego de soluções 

químicas utilizadas em protocolos de desinfecção (hipoclorito de sódio 1%, digluconato de 

Clorexidina 2%, perborato de sódio, peróxido de hidrogênio, entre outros), a substituição de 

próteses antigas, a eliminação de irregularidades anatômicas, o restabelecimento da oclusão 

atraumática, a remoção da prótese durante a noite e o controle da dieta do paciente.  

Embora os antifúngicos sistêmicos ofereçam ótimos resultados para tratar a EP, estes 

apresentam efeitos hepatotóxicos e nefrotóxicos potenciais, comprometendo assim a saúde 

dos pacientes. Já os agentes tópicos como a nistatina e miconazol, empregados amplamente 

para o tratamento da EP, propicia uma recolonização do biofilme e consequentemente uma re-

infecção da mucosa oral, resultando em taxas de recidiva clínica em até duas semanas após a 

terapia de tratamento da EP (SAMET et al., 2007). 

Por outro lado, ainda que o uso de desinfetantes químicos seja de importância para o 

controle do biofilme microbiano, existem muitas controvérsias quanto ao tipo de desinfetante, 

ao período de desinfecção das próteses e a concentração que deve ser utilizada para conseguir 

um resultado satisfatório sem prejudicar as características da PT. Outro meio de higienização 

bastante empregado é a escovação mecânica, no entanto pesquisas apontam que a maioria da 
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população usuária falha em mantê-las limpas.  Isto é consequência da capacidade visual 

reduzida e a destreza manual limitada que apresenta a população idosa portadora de PT 

(PINTO et al., 2010; CARTER; KERR; SHEPHERD, 1986; NEPPELENBROEK et al., 2008; 

SRINIVASAN; GULABANI et al., 2010). 

E por fim, as irregularidades e porosidades presentes na base das PTs, facilitam o 

impedimento de uma remoção eficaz deste biofilme (BOLLEN; LAMBRECHTS; 

QUIRYNEN, 1997; MORGAN; WILSON, 2001). 

Neste contexto, a utilização de meios preventivos para evitar o desenvolvimento da 

doença parece ser a melhor opção. Atualmente pesquisas vem se direcionando para a 

modificação das características superficiais dos biomateriais, visando conseguir uma 

superfície mais lisa que dificulte a adesão microbiana. Para este fim vem se estudando 

polimentos líquidos ou materiais que sirvam como revestimentos para as bases das próteses 

tais como: dióxido de titânio, óleos, monômeros, polímeros e até esmaltes de alta 

polimerização (YODMONGKOL et al., 2014; BOURLIDI et al., 2016; LAZARIN et al., 

2013; BLOSSEY, 2003; CUELLAR-CRUZ et al., 2012; MONTEIRO et al., 2009; SILVA et 

al., 2016). Muitos deles apresentam bons resultados a curto prazo, no entanto sua permanência 

e ação no ambiente oral, além da sua resistência frente aos mecanismos de limpeza utilizados 

como protocolos de manutenção das PTs a largo prazo, são questionáveis. Cabe salientar 

também que muitos materiais estudados não estão disponíveis no mercado, ademais do seu 

alto custo e difícil aplicação sobre as resinas acrílicas.  

Diante do elevado índice de recorrência da estomatite protética e da responsabilidade 

clínica e social para com os usuários de PT, torna-se necessário desenvolver produtos ou 

estudar materiais já disponíveis no mercado que possam contribuir com a melhoria das 

características físico-químicas das superfícies internas das PTs e, consequentemente serem 

resistentes ao biofilme de C. albicans.  

Para tal, os adesivos sintéticos a base de cianoacrilatos (CA) são substâncias líquidas 

que poderiam ser utilizadas como revestimentos de PTs. Encontram-se disponíveis no 

mercado e já têm sido amplamente estudados na área da medicina assim como na área da 

odontologia, destacando dentre suas características propriedades antiaderentes (VASTANI; 

MARIA, 2013; DE MELO et al., 2013; ALI; ALHARBI; SURESH, 2013; BARBOSA et al., 

2008; COBB; AHMAD; KUMAR, 2011). Outro material interessante, neste caso de origem 

orgânico, é o adesivo tissular a base de veneno de cobra (AT). Este produto vem sendo 

estudado tanto na área médica como odontológica demonstrando resultados favoráveis como 

substituto de suturas (BARBIZAN et al., 2013; IUAN et al, 1995; BARBOSA et al., 2008). 
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Diante do exposto, este trabalho teve como objetivos: 

1. Aferir a rugosidade e hidrofobicidade dos adesivos sintéticos a base de CAs: 

etil- cianoacrilato (Superbonder ®), etil-cianoacrilato em gel (Superbonder em 

gel ®), butil-cianoacrilato (Tekbond ®), octil- cianoacrilato (Dermabond®) e 

orgânico a base de veneno de cobra (C.E.V.A.P), quando aplicados em resina 

acrílica termopolimerizável. 

2. Analisar a rugosidade e hidrofobicidade dos materiais testados quando 

submetidos a 7, 14 e 30 dias em biofilme de C. albicans.  

3. Avaliar e descrever a adesão de células aderidas à superfície após 7, 14 e 28 

dias de imersão em biofilme de C. albicans, por meio de imagens obtidas em 

microscópio confocal. 

Duas hipóteses nulas foram adotadas para este estudo: 1. Os CAs e o AT não 

conseguem diminuir a rugosidade nem manter a hidrofobicidade das RATs antes da imersão 

em biofilme de C. albicans. 2. Os CAs e o AT não conseguem manter suas características 

iniciais após imersão em biofilme de C. albicans. 
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O artigo do presente projeto foi redigido de acordo com as instruções e diretrizes 

para a submissão de artigos da revista “Journal of Prosthetic Dentistry”. 
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TÍTULO:  

 

Modificação das propriedades superficiais dos polímeros sintéticos e 

orgânicos após imersão em biofilme de C.albicans  

 

RESUMO: 

Enunciado do problema: A rugosidade e hidrofobicidade das resinas acrílicas 

termopolimerizáveis (RAT) favorecem a colonização de microrganismos e consequentemente 

o desenvolvimento da estomatite protética.  

Objetivos: Avaliar a rugosidade e hidrofobicidade superficial de 4 adesivos sintéticos e 1 

orgânico aplicados em RATs antes e após 7, 14 e 30 dias de imersão em biofilme de C. 

albicans. 

Materiais e Métodos: Foram confeccionados 108 espécimes de RAT (10x10x3mm), 

aplicados nos seguintes adesivos: Etil-cianoacrilato, etil-cianoacrilato gel, butil-cianoacrilato, 

octil-cianoacrilato e adesivo base de veneno de cobra. Seguidamente, os espécimes passaram 

pelas leituras da rugosidade e hidrofobicidade, para depois serem esterilizados e inoculados 

com C. albicans SC5314 (1.107 células/mL) durante 7, 14 e 30 dias. Concluídos os períodos 

avaliados, foi selecionado um espécime de cada grupo para a análise em microscópio confocal 

e simultaneamente os demais, previamente esterilizados, passaram pelas avaliações da 

rugosidade e hidrofobicidade. Foram utilizados os testes anova 1 e 2 critérios. Para as 

diferenças encontradas, foi utilizado o teste de Tukey considerando um nível de significância 

de 5%. 

Resultados: Inicialmente, todos os grupos cianoacrilatos conseguiram manter propriedades 

hidrofóbicas e diminuir a rugosidade superficial das RATs, destacando-se o grupo octil-

cianoacrilato. Foi constatada que a imersão em biofilme de C. albicans diminuiu a rugosidade 
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em todos os grupos avaliados, exceto o grupo butil cianoacrilato. Além disso demostrou-se 

uma diminuição dos valores hidrofóbicos em todos os grupos cianoacrilatos.  

Conclusões: O grupo octil cianoacrilato apresentou melhores características hidrofóbicas e os 

menores valores médios de rugosidade, enquanto o butil cianoacrilato evidenciou uma 

rugosidade inalterada após imersão em biofilme de C. albicans. As imagens de microscopia 

confocal mostraram maior efetividade em inibir a adesão microbiana para os grupos etil 

cianoacrilatos. 

 

 

ABSTRACT: 

Statement of the problem: The high roughness and hydrophobicity of heat-polymerised 

acrylic resin (HPAR) favor the colonization of C. albicans, which may result in the 

development of prosthetic stomatitis.  

Purpose: Evaluate the hydrophobicity and roughness of synthetic and organic adhesive when 

applied on HPAR before and after 7, 14 and 30 days of being immersed in C. albicans 

biofilms. 

Material and Methods: 108 specimens of HPAR were fabricated and applied adhesives 

tested: ethyl-cyanoacrylate, ethyl-cyanoacrylate gel, butyl-cyanoacrylate, octyl-cyanoacrylate 

and fibrin sealant derived from snake-venom. Following, specimens passed by roughness and 

hydrophobicity readings, for then sterilized and inoculated with C. albicans SC5314 (1.107 

cells/mL) for 7, 14 and 30 days. After immersion periods of each groups, one specimen was 

selected for confocal microscope analysis, while the others, previously sterilized, were passed 

by roughness and hydrophobicity measurements. One way and two way anova tests were 

used. For differences found, the Tukey test was used considering a significance level of 5%.  
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Results: All cyanoacrylates groups were able to maintain hydrophobic properties and to 

reduce surface roughness of HPAR, standing out octyl-cyanoacrylate group. It was verifies 

that immersion in biofilm of C. albicans decreases the roughness in all groups, except butyl-

cyanoacrylate group. Additionally, a decrease in hydrophobic values was demonstrated in all 

cyanoacrylates groups. 

Conclusion: Octyl cyanoacrylate group showed better hydrophobic characteristics and lower 

mean roughness values, while butyl cyanoacrylate exhibited an unchanged roughness after 

immersion in C. albicans biofilm. Confocal microscopy images showed greater effectiveness 

in inhibiting microbial adhesion to the ethyl cyanoacrylates groups. 

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

Os adesivos a base de cianoacrilatos alteram as propriedades superficiais da resina acrílica 

podendo reduzir a formação do biofilme microbiano sobre as resinas acrílicas 

termopolimerizáveis. Mais experimentos são necessários para verificar essa abordagem. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

A candidose oral é a infecção fúngica mais comum em humanos originada 

principalmente, pela presença de Cândida ssp., cujo subtipo C. albicans é o mais 

predominante. A C. albicans é um fungo assexual diploide, de forma arredondada ou ovalada, 

gram positivo e de metabolismo principalmente aeróbio. Vive como comensal dentro da 

cavidade bucal, apresentando-se de forma inócua (levedura) e colonizando as superfícies das 

mucosas. Nas pessoas saudáveis os mecanismos de defesa imunológicos (saliva) e não 

imunológicos (descamação do epitélio bucal) impedem a instalação do microrganismo nos 

tecidos. No entanto, quando quebrada a homeostasia do meio bucal, este microrganismo 
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poderia atuar como patógeno oportunista (hifa) colonizando e infectando mucosas e tecidos, 

podendo causar assim infecções locais e sistêmicas1-3. 

Nos pacientes inmunocomprimetidos, a candidose oral pode agravar o quadro das 

infecções sistêmicas, devido à evolução para a região orofaríngea dos microrganismos. Assim 

ocorre a constante aspiração e deglutição das espécies fúngicas, resultando em significativas 

taxas de mortalidade (26 a 60%) entre esses pacientes3-8. 

A candidose oral pode estar associada ao uso de próteses removíveis (PR) e é também 

conhecida como Estomatite Protética (EP). A EP é definida como um processo inflamatório, 

crônico da mucosa bucal cuja prevalência atinge valores de 15-70%9-11. É de difícil 

tratamento devido a sua etiologia multifatorial e dentre os fatores de risco se destacam:  

alergia ao monômero residual, trauma causado pela prótese, o uso noturno da prótese, a dieta 

do paciente, o uso de fármacos indutores de xerostomia, os fatores sistêmicos como 

deficiências nutricionais, diabetes e imunocomprometimento e principalmente o acúmulo de 

placa microbiana e a contaminação por C. albicans9, 12-18.   

A capacidade dos fungos do gênero Cândida em se aderir as próteses é crucial para o 

desenvolvimento desta doença, sendo que o seu processo de adesão envolve um mecanismo 

complexo o qual é influenciado pelo meio exposto, virulência do patógeno (propriedades 

bioquímicas) e pelas características físico-químicas da superfície na qual será colonizada, 

resultando assim, na alteração da estabilidade da microbiota2, 10, 16-21.  

Quanto às características físico-químicas, tem se observado que a molhabilidade do 

substrato pode influenciar a composição da película salivar adquirida e consequentemente a 

adesão inicial dos microrganismos. Apesar das controvérsias que existem na literatura, os 

estudos determinam que os substratos que apresenta menor formação de biofilme microbiano 

são aqueles que apresentam sua superfície hidrofóbica22-25.  
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Outra característica superficial relevante que determinará o volume e a permanência 

do biofilme microbiano sobre as resinas acrílicas é a rugosidade superficial. Esta propriedade 

está intimamente relacionada com a adesão inicial e preservação do fungo, pois funciona 

como nichos para abrigo dos microrganismos, protegendo-os das forças de cisalhamento 

produzidas dentro da cavidade oral (deglutição)18, 20, 26.  As superfícies rugosas são difíceis de 

limpeza, resultando em um rápido crescimento do biofilme através da multiplicação das 

espécies remanescentes23, 27. As superfícies internas das bases das PR devem possuir um 

contato mínimo com a mucosa subjacente com fins de estabelecer uma adequada adaptação e 

retenção da prótese. Esta superfície interna apresenta uma rugosidade de aproximadamente 

3µm diferindo da superfície externa lisa que mostra uma rugosidade aproximada de 0,03 

µm10, 28. A falta de um adequado polimento da superfície interna preserva o contato próximo 

entre a mucosa e a prótese removível, embora estes altos valores representem um nicho para o 

desenvolvimento do biofilme19, 29.  

Com o objetivo de melhorar as características que contribuem com o desenvolvimento 

microbiano, pesquisas vem se concentrando na busca de materiais que possam ser utilizados 

como revestimentos superficiais capazes de diminuir ou eliminar a formação do biofilme e 

que contribuam com a melhoria das características superficiais das resinas acrílicas, 

minimizando assim as doenças infecciosas, como a EP26, 30-37. 

 Neste contexto, os adesivos sintéticos a base de cianoacrilatos (CA), produtos 

comercialmente disponíveis, apresentam propriedades interessantes para funcionar como 

materiais de revestimento de superfície, melhorando as características superficiais e assim 

agindo no controle de biofilmes. Os CAs são substâncias líquidas (monômeros), de baixa 

viscosidade, incolores e derivados do ácido cianoacrílico, apresentando a fórmula geral 

CH2=CH-COOR, de forma que o R pode representar cadeias radicais de diversos tamanhos 

como: radical metil (R=CH3), etil (R=C2H5), butil e isobutil (R=C4H9) e octil-cianoacrilato 
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(R=C8H17)38. Os CAs polimerizam em poucos minutos, quando entram em contato com a 

água, ar e superfícies tais como endotélio, mucosa, pele, sangue e osso, degradando-se em 

cianoacetato e formaldeído, com ligeira reação exotérmica. Por serem de forma líquida, 

possuem a habilidade de penetrar em superfícies irregulares dos tecidos, promovendo uma 

forte adesão39. 

Esses produtos vêm sendo utilizados na medicina e na odontologia por vários anos. Na 

área da odontologia, seu uso tem sido incorporado em diferentes procedimentos, 

especialmente cirúrgicos, como em levantamento de seio maxilar, fixação de membranas e 

enxertos de bloco autógeno e fechamento de bordas de retalhos, assim como também têm sido 

empregados para ferulizar dentes avulsionados e na endodontia como meio auxiliar no 

isolamento absoluto39-45. 

O Octil-cianoacrilato, já tem sido empregado como material de revestimento 

superficial sobre resinas acrílicas, conseguindo uma inibição completa na adesão de C. 

albicans16. 

Da mesma forma outro produto, neste caso biológico, que também possui as 

características de um material de revestimento de PTs, é o adesivo tissular a base de veneno 

de cobra (AT). Inicialmente o AT foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da 

UNESP no Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP), com o intuito 

de reparar nervos periféricos e a possível utilização em outros campos da medicina. O AT é 

composto de três soluções que ao serem misturadas polimerizam e formam o adesivo. Os 

compostos são: fibrinogênio (solução 1) extraído pelo processo de crioprecipitação do sangue 

de búfalo; cloreto de cálcio (solução 2); e proteína extraída do veneno de serpente (solução 3) 

da espécie Crotalus durissus terrificus e submetido a alguns tratamentos moleculares46. 

Na área da odontologia, o AT foi utilizado em pesquisas com a finalidade de 

determinar a possibilidade de substituir as suturas de enxertos gengivais livres por adesivos à 
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base de veneno de cobra. Os resultados histológicos demonstraram um melhor resultado aos 

sete dias, porém aos 14 e 45 dias a maturação do tecido ocorreu com as mesmas 

características em todos os grupos testados47. 

Neste contexto, torna-se necessário desenvolver produtos ou estudar materiais já 

disponíveis no mercado que possam aprimorar as características físico-químicas das 

superfícies internas das PTs e, consequentemente diminuir ou eliminar a formação de biofilme 

de C. albicans. Para tal, o presente trabalho teve como objetivos avaliar a influência dos 

adesivos sintéticos e orgânico sobre a rugosidade e hidrofobicidade superficial das RAT antes 

e após 7, 14 e 30 dias de serem submetidos em biofilme de C. albicans, ademais de analisar e 

descrever a adesão de células fúngicas sobre os materiais testados através de imagens obtidas 

em microscópio confocal. 

Duas hipóteses nulas foram adotadas para este estudo: 1. Os CAs e o AT não 

conseguem diminuir a rugosidade nem manter a hidrofobicidade das RATs antes da imersão 

em biofilme de C. albicans. 2. Os CAs e o AT não conseguem manter suas características 

iniciais após imersão em biofilme de C. albicans. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Espécimes 

108 espécimes foram fabricados a partir de um padrão de silicone Zetalabor (Hard 85 Shore-

A, Zhermack, Badia Polesine, Itália) (10 x 10 x 3 mm) utilizando uma matriz metálica, entre 

duas placas de vidro previamente isoladas sob pressão padronizada de 5 Kgf 7. Estes padrões 

de silicone foram manipulados de acordo com as instruções do fabricante e substituídos em 

resina acrílica termopolimerizável (Vipicril Plus, VIPI Indústria, Comércio, Exportação e 

Importação de Produtos Odontológicos Ltda, Pirassununga, SP, Brasil) em 
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termopolimerizadora digital (Solab, Piracicaba, SP, Brasil). Após a polimerização, os 

espécimes foram cortados usando uma broca metálica (Maxi-cut, Dentsply-Maillefer, 

Ballaigues, Suiça) e uma superfície foi polida por 15 segundos usando uma lixa de granulação 

120 (Norton Abrasivos, São Paulo, Brasil) em uma politriz metalográfica de dispositivos 

múltiplos (PLFDV, Fortel Indústria e Comércio, São Paulo, SP, Brasil) sob refrigeração 

usando uma matriz circular de aço inoxidável. Em seguida, os espécimes foram limpos em 

ultrasom, por 20 minutos com água destilada, para remoção de quaisquer contaminantes e 

artefatos da superfície acrílica (Ultrasonic Cleaner, Indaiatuba, SP, Brasil)20. Para eliminar o 

monômero residual, os espécimes foram imersos em 2 mL de água destilada a 37 ° C durante 

48 horas de acordo com a ISO 1567: 1988 (International Organization for Standarization 

Specification 1567, 1988). Em seguida, o valor de rugosidade da superfície foi estabelecido 

entre 3-4 µm num rugosímetro (Surftest SJ-301, Mitutoyo Corporation, Kanagawa, Japão) 

com o fim de simular a superfície interna da PR, obtendo-se uma média a partir de seis pontos 

diferentes em cada espécime10, 28, 29. 

Adesivos  

Os espécimes foram revestidos com uma gota de 50 µL para cada adesivo avaliado, utilizados 

neste estudo como materiais de revestimento superficial, os quais foram uniformemente 

distribuídos com o auxílio de um pincel (Disposable Brush tips/60, 3M ESPE, St Paul, 

Minnesota, U.S.A)48, 49. Este processo foi repetido 2 vezes, a fim de adquirir duas camadas de 

revestimento na superfície. Em seguida, terminado o processo de polimerização, os espécimes 

passaram pelas avaliações quantitativas iniciais da rugosidade (perfilômetro) e 

hidrofobicidade (goniômetro). Ver tabela 1 

Rugosidade Superficial 

Após a aplicação dos materiais de revestimento, os espécimes foram mensurados através do 

perfilômetro de contato Marsurf GD25 (Mahr Metrology, Mahr Metering Systems GmbH 
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Göttingen, Alemanha), para adquirir os dados referentes à rugosidade superficial. Foram 

realizadas 6 leituras (três verticais e três horizontais) na superfície dos espécimes, sendo 

considerada a média aritmética (Ra) entre os picos e vales percorridos pela ponta ativa do 

aparelho, com percurso de medição de 3 mm, comprimento de onda limite de 0,8 mm e 

velocidade de 0,5 mm/s 50, 51. 

Hidrofobicidade Superficial 

Para o cálculo da hidrofobicidade das superfícies, os ângulos de contato dos espécimes foram 

mensurados utilizando-se um goniômetro (Contact Angle System OCA – Dataphysics, 

Fiderstadt, Alemanha), o qual foi acoplado a uma Bomba de Infusão – BI 2000 (Inside 

Equipments). O aparelho possui uma câmera (Charge – Coupled Device) CCD (Dataphysics, 

Fiderstadt, Alemanha), que registra a imagem da gota de água mili-Q sobre a superfície do 

espécime, e um software de processamento de imagem para determinar o ângulo direito e 

esquerdo da gota, obtendo-se assim uma média. Foram realizadas 3 medidas por cada 

espécime, obtendo-se uma média obtida dos ângulos de contato aferidos26, 52.  

Após as avaliações iniciais, os espécimes passaram por esterilização em óxido de etileno 

(ACECIL, Campinas, Brasil), para logo dividir cada grupo experimental em 3 subgrupos:  7 

dias (n=6), 14 dias (n=6) e 30 dias (n=6)53, 54.   

Padronização de C. albicans 

Inicialmente, a cepa C. albicans (SC5314) foi incubada num caldo de soja tríptico (TSB) 

(Accumedia Manufactures, Inc. Lansing, USA) adicionado com 1% de cloranfenicol 

(Quemicetina Succinato/ Carlo Erba®, Milano, MI, Italy) durante 24 horas a 30º em 

condições aeróbicas55. Seguidamente, a suspensão fúngica foi centrifugada durante 10 

minutos a 5000 rpm a 22 ºC para a separação dos microrganismos. Logo depois, realizou-se a 

lavagem dos fungos com solução tamponada de fosfato (PBS), sendo que o sedimento final 

foi re-suspenso em 1mL de PBS. Por conseguinte, 10µL da suspensão foram diluídos em PBS 
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na proporção de 1: 10.000 para contagem de células fúngicas através do microscópio 

biológico binocular Leica DM500 (Leica Mycrosystems, Mannhein, Germany), com o fim de 

ajustar a concentração. Finalmente a suspensão fúngica foi padronizada na concentração de 

1x107 células/ mL hemacitômetro56. 

  Formação do biofilme 

Após a esterilização em óxido de etileno, todos os espécimes foram expostos a 1 mL de saliva 

artificial para desenvolvimento da película adquirida por 2 horas a 37 ºC numa placa de 24 

poços (Cell Culture Plate, Nest Biotech Co., Ltd., China), e depois foram secas à temperatura 

ambiente durante 30 minutos20. Em seguida, os espécimes foram imersos com 1 mL de 

suspensão fúngica (previamente padronizada) e permaneceram em agitação orbital (Nova 

Técnica NT-145, Mix Equipamentos Ltda, Joinville – Santa Catarina, Brasil) (75 rpm) 

durante 90 minutos a 37 ºC54, 57. Concluído esse período, os espécimes foram lavados duas 

vezes em 1 mL de PBS para remoção das células não aderidas54, para logo serem imersos em 

1 mL de solução Roswell Park Memorial Institute (RPMI-1640, Gibco®, Grandlsland, NY, 

U.S.A) permanecendo em agitação orbital (75 rpm) durante 7, 14 e 30 dias a 37 ºC56-58. 

Durante este período, o meio de cultura foi mudado a cada 24 horas59. 

Remoção de Biofilme 

Concluído os períodos de avaliação de cada grupo, separou-se um espécime de cada conjunto 

para a avaliação das imagens em microscópio confocal Leica TCS - SPE (MC) (Leica 

Mycrosystems, Mannhein, Germany).  Em seguida os espécimes restantes foram retirados do 

meio de cultura e lavados três vezes em 1 mL de PBS. Logo após, foi realizada a remoção do 

biofilme utilizando um raspador de células estéril 3010 (Costar, Sigma-Aldrich Co., Toluca, 

México) numa placa de 24 poços com força constante em todas as direções. Posteriormente, 

os espécimes foram novamente lavados mais três vezes e deixados secar à temperatura 
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ambiente sob exposição à luz UV por 6 horas. Ao final os espécimes foram empacotados e 

esterilizados em óxido de etileno. 

Somente após a esterilização em óxido de etileno é que foram realizadas as mensurações 

quantitativas finais da rugosidade superficial e hidrofobicidade. 

Avaliações descritivas das imagens em MC 

Após as 24 horas de incubação em RPMI, os espécimes selecionados para analise em MC, 

foram imersos em 1 ml de PBS contido numa placa de cultura de 24 poços para remoção das 

células não aderidas. Concluída a lavagem os espécimes foram transferidos numa nova placa 

de 24 poços, contendo 1 mL de PBS, misturado com 1 µL do fluorocromo SYTO-9 

(Molecular Probes. Invitrogen Brasil Ltd. São Paulo, SP) e 1 µL do fluorocromo iodeto de 

propídeo (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, U.S.A)54. Na sequência, foram aguardados 20 

minutos para difusão dos fluorocromos no biofilme. Esse procedimento foi realizado na 

ausência de luz a 37o C, de acordo com as orientações do fabricante. Imediatamente após o 

período de incubação, cada corpo de prova foi cuidadosamente montado em lamínula de vidro 

associada a óleo de imersão, com a face rugosa abaixo, para análise do biofilme em 

microscópio confocal Leica TCS-SPE. A objetiva usada foi uma lente de imersão em óleo 

(40x; abertura numérica de 1,15). 

Avaliação final da rugosidade e hidrofobicidade após imersão em biofilme de C. albicans 

Todos os espécimes esterilizados por óxido de etileno passaram pelas mensurações finais da 

rugosidade (perfilômetro) e hidrofobicidade (goniômetro) previamente descritas. 

Para a análise dos valores iniciais da rugosidade e hidrofobicidade foi adotado o teste 

ANOVA 1 e para a comparação entre os materiais e os períodos de avaliação após a imersão 

em biofilme de C. albicans foi utilizado o teste ANOVA 2 critérios. Para as diferenças entre 

os grupos, foi utilizado o teste de comparação múltipla (Teste de Tukey). Por outro lado, para 
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a análise das imagens em MC foi realizada uma avaliação descritiva dos resultados. 

Finalmente, foi adotado um nível de significância de p<0,05. 

 

 

RESULTADOS 

 

Rugosidade superficial e hidrofobicidade dos revestimentos sintéticos e orgânico antes 

da imersão em biofilme de C. albicans 

Rugosidade 

De acordo com o teste da rugosidade, os grupos CAs demonstraram diferenças significativas 

quando comparados com o GC (3.76+ 0.65) (p<0,05), revelando uma menor rugosidade nos 

grupos OCA (0.61+ 0.17) (p = 0.0001) e BCA (0.78+ 0.24) (p = 0.0001). No entanto não se 

observou qualquer diferença estatística quando comparado o GC com o AT (3.63+ 0.36) (p = 

0.99). Ver tabela 2 e gráfico 1.  

Hidrofobicidade 

Em relação ao teste da hidrofobicidade foram observados menores valores em todos os grupos 

em relação ao GC (120.29+ 4.32), destacando o grupo AT com os menores valores médios 

(59.49 + 12.68). Também foi observada uma diferença estatisticamente significante entre os 

grupos GC, ECAg, BCA, OCA e AT quando comparados com o grupo ECAc. Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos: GC, ECAg, BCA e OCA. Ver tabela 

2 e gráfico 2.  

 

Rugosidade superficial e hidrofobicidade dos revestimentos sintéticos e orgânico após 7, 

14 e 30 dias de imersão em biofilme de C. albicans 

Rugosidade 
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Após a imersão em biofilme de C. albicans foi observada uma redução estatisticamente 

significante entre o período de avaliação inicial e final dos grupos aferidos, exceto para o 

grupo BCA. O grupo OCA apresentou os menores valores médios de rugosidade, seguido do 

grupo BCA. Avaliando cada grupo experimental individualmente, não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os períodos de avaliação aferidos (7, 14 e 30 dias).  Ver 

tabela 3 e gráfico 3.  

Hidrofobicidade 

Em relação aos valores da hidrofobicidade foi observada uma diminuição estatisticamente 

significante em todos os grupos experimentais com exceção do AT. O grupo OCA foi o 

revestimento que apresentou os maiores valores médios iniciais nos três períodos avaliados 

quando comparados com os outros CAs. Os grupos ECAc e BCA diminuíram seus valores 

hidrofóbicos nos 7 e 14 dias de avaliação, porém aos 30 dias se observou um aumento destes 

valores. Diferentemente foi verificado no grupo ECAg e GC, uma redução gradual dos 

valores hidrofóbicos, evidenciando-se valores hidrofílicos nos 14 e 30 dias. Ver tabela 3 e 

gráfico 4. 

 

Figura 1 (MC) 

As imagens em microscopia confocal após 7 dias de desenvolvimento em biofilme de C. 

albicans revelaram a presença de células fúngicas remanescentes na forma de levedura e hifa 

em todas as superfícies testadas, no entanto observou-se um menor acúmulo de células 

aderidas nos grupos CAs, destacando-se o ECAc com um menor número de células viáveis e 

não viáveis aderidas à superfície, seguidamente do grupo ECAg, BCA e OCA. 

Simultaneamente observou-se que os grupos GC e AT se destacaram por apresentar uma 

grande quantidade de células fúngicas viáveis aderidas à superfície, ressaltando o grupo AT 
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ressaltando com uma maior densidade de células fúngicas viáveis por unidade de área. Ver 

Figura 1  

  

Figura 2 (MC) 

As imagens em microscopia confocal após 14 dias de desenvolvimento em biofilme de C. 

albicans revelaram a presença de células fúngicas remanescentes na forma de levedura e hifa 

em todas as superfícies testadas, sobressaindo o grupo ECAc com a menor quantidade de 

células aderidas à superfície, seguidamente dos grupos BCA, OCA e ECAg.  

Paralelamente observou-se que os grupos GC e AT se destacaram por apresentar uma grande 

quantidade de células fúngicas viáveis aderidas à superfície, destacando-se o grupo AT com 

uma maior densidade de células fúngicas viáveis por unidade de área. Ver Figura 2 

 

Figura 3 (MC) 

As imagens em microscopia confocal após 28 dias de desenvolvimento em biofilme de C. 

albicans revelaram a presença de células fúngicas remanescentes na forma de levedura e hifa 

em todas as superfícies testadas, exceto no grupo ECAg que se destacou por não apresentar 

nenhuma célula aderida sobre a superfície. Em contrapartida, os grupos ECAc, BCA e OCA 

evidenciaram uma menor quantidade de células aderidas viáveis e não viáveis sobre à 

superfície, quando comparados com os grupos GC e AT. Ver Figura 3 

 

 

DISCUSSÃO 

A rugosidade e hidrofilicidade superficial das RATs podem facilitar a retenção e o 

desenvolvimento microbiano, portanto, buscam-se materiais que possam ser utilizados como 

meios preventivos para melhorar estas características10, 60-63.  
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O presente estudo revelou que antes a imersão em biofilme de C. albicans, todos os 

grupos CAs conseguiram diminuir os valores da rugosidade da RAT assim como de 

apresentar propriedades hidrofóbicas na sua superfície, se destacando os grupos OCA (0.61 

µm, 102.47°) e BCA (0.78 µm, 95.57°) com os melhores valore, rejeitando-se a hipótese nula 

para todos os CAs testados. Por outro lado, o grupo AT não conseguiu demonstrar uma 

redução nos valores médios de rugosidade, além de tornar hidrofílica a superfície da RAT 

(3.63 µm, 59.49°) aceitando-se a hipótese nula para este revestimento. Embora utilizando 

outros produtos, estes achados são similares aos encontrados em estudos anteriores10, 28, 30, 31, 

60 cujos valores médios de rugosidade encontravam-se acima do limiar de adesão microbiana 

(0,2µm), no entanto ao reduzir estes valores por debaixo dos 2 µm se evidenciou uma redução 

significante de células aderidas à superfície 10,23, 27, 62, 64. 

Em contrapartida, embora seja controverso na literatura, determina-se que a 

hidrofobicidade dos materiais testados só é importante nos estágios iniciais da adesão 

microbiana65, ressaltando que são os substratos hidrofóbicos os que dificultariam a adesão 

inicial do fungo24, 25, 66, 67. Além disso autores 68 afirmam que a espécie C. albicans apresenta 

propriedades hidrofílicas na sua parede celular, hipotetizando dessa forma que esta espécie de 

fungo se desenvolveria melhor em substratos com superfícies igualmente hidrofílicas. 

 Neste contexto, segundo os resultados obtidos, se esperou que todos os grupos CAs 

testados apresentassem uma menor formação de células aderidas à superfície já que todos 

estes apresentaram características hidrofóbicas, além de uma baixa rugosidade superficial, 

diferentemente do grupo AT que apresentou uma maior rugosidade e propriedades hidrofílicas 

no substrato. 

Estes dados foram corroborados por meio das imagens realizadas em MC, as quais 

demonstraram uma menor formação de biofilme microbiano nas superfícies tratadas com 

CAs, porém observou-se que o grupo ECAc foi o revestimento que apresentou uma menor 
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quantidade de células viáveis aderidas à superfície nos 3 períodos avaliados e o ECAg, aos 30 

dias, não apresentou nenhuma célula aderida à superfície. Isto pode ser justificado através da 

liberação de subprodutos como formaldeído e compostos cianoacetato que poderiam estar 

relacionados a uma atividade antifúngica69, 70. Segundo alguns autores 71-73, estes 

revestimentos apresentam efeitos citopáticos, cujos efeitos tendem a diminuir dentro dos 

primeiros 14 dias e permanecer com reações baixas por 28 dias. Por último, outra 

possibilidade é que tenha ocorrido uma modificação na composição química ou que estes 

sejam incapazes de estabelecer fortes interações com a RAT, provocando o desprendimento 

das camadas destes revestimentos com às células aderidas à superfície 74. Apesar das 

limitações deste estudo, estes sinais de degradação e envelhecimento foram evidenciados nas 

imagens 28 dias dos grupos ECAg e OCA, o que posteriormente poderia facilitar a retenção 

microbiana. 

Os grupos BCA e OCA demonstraram uma maior quantidade de células fúngicas 

remanescentes sobre a superfície quando comparados com os grupos ECAc e ECAg, 

provavelmente devido à falta de liberação de subprodutos decorrentes das longas cadeias 

radicais que possuem estes revestimentos o que retardaria seu processo de degradação72. Por 

último, observou-se uma maior quantidade de biofilme aderido nos grupos GC e AT. Isto 

pode ser justificado pelos altos valores de rugosidade (> 2 um) que apresentaram ambos os 

grupos em relação aos demais10, 23, 28, 62. Além disso, evidenciou-se uma maior densidade de 

células fúngicas viáveis no grupo AT aos 7 e 14 dias quando comparadas com o grupo GC, 

provavelmente devido à presença de proteínas na sua composição que poderiam ter 

funcionado como reservatórios de nutrientes para o desenvolvimento da C. albicans sobre a 

superfície da RAT75.  

Em relação aos resultados obtidos após imersão em biofilme de C.albicans foi 

evidenciada modificações tanto na rugosidade como na hidrofobicidade das superfícies 
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testadas. Numa primeira instância, revelou-se que o grupo GC diminuiu de maneira 

significante seus valores hidrofóbicos, tornando-se uma superfície totalmente hidrofílica, 

concluindo assim que o biofilme de C.albicans consegue diminuir as propriedades 

hidrofóbicas da RAT, com a possibilidade de desenvolver-se melhor sobre esta superfície. 

Estes achados foram encontrados também em todos os grupos CAs, no entanto o OCA 

destacou-se como o único material que apresentou valores hidrofóbicos nos 3 períodos 

avaliados. Enquanto ao grupo AT, superfície inicialmente hidrofílica, não apresentou 

mudanças significativas durante os períodos de avaliação.  

Com respeito à rugosidade, todos os grupos testados reduziram seus valores médios, 

exceto o grupo BCA; sugerindo assim a hipótese de que houve um envelhecimento dos outros 

revestimentos aplicados o que poderia ter produzido a queda destes valores. A resistência 

pode ser justificada a através das cadeias radicais longas que apresentam estes materiais 

(OCA - R=C8H17 e  BCA - R=C4H9)76 outorgando-lhes uma maior resistência à degradação 

em comparação aos os grupos com cadeias radicais curtas (ECAc e ECAg)73. Dessa forma 

aceitou-se a hipótese nula para todos os materiais testados após imersão em biofilme de 

C.albicans.  

Atualmente não existem trabalhos na literatura que avaliem os efeitos da C. albicans 

sobre a superfície da RAT, no entanto existem autores que afirmam que este microrganismo 

possui a habilidade de adaptar-se frente aos desafios ambientais às que é submetida 

regularizando a hidrofobicidade da sua parede celular77. No entanto, com relação aos achados 

neste estudo parece que o biofilme de C. albicans também possui a capacidade de condicionar 

as superfícies das RATs colonizadas, provavelmente para facilitar um melhor 

desenvolvimento sobre o substrato. 

De acordo com nosso estudo pôde-se afirmar que, dentre os grupos CAs que 

desenvolveram as melhores características superficiais das RATs e que consequentemente 
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poderiam diminuir o acúmulo de biofilme microbiano, o OCA foi o revestimento que 

apresentou uma menor rugosidade e uma maior hidrofobicidade nos 3 períodos avaliados, 

porém cabe salientar o revestimento BCA, que foi o único material que apresentou uma 

resistência física frente à degradação por biofilme de C. albicans. Por último as imagens em 

MC demonstraram que os grupos etil cianoacrilatos apresentam uma maior efetividade em 

inibir a adesão das células C. albicans. 

Contudo, precisam-se de mais estudos biológicos e físicos que avaliem o 

comportamento destes revestimentos a longo prazo, além da sua resistência frente aos 

desafios biológicos, mecânicos e químicos.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Baseado nos resultados encontrados e dentro das limitações deste estudo se constatou: 

- Inicialmente todos os cianoacrilatos conseguiram melhorar as características físico-químicas 

das RATs, destacando-se dentre eles o grupo octil-cianoacrilato com características 

hidrofóbicas e com os menores valores médios de rugosidade. 

- O grupo OCA evidenciou os menores valores de rugosidade e os maiores valores de 

hidrofobicidade em todos os períodos avaliados.  

- Após imersão em biofilme de C. albicans, observou-se uma habilidade deste microrganismo 

para tornar menos rugosa a superfície de todos os grupos, exceto o BCA. Observou-se 

também a capacidade deste microrganismo em tornar mais hidrofílica as superfícies de RATs 

tratadas com CAs.  

- A análise das imagens em MC mostrou uma maior redução de células viáveis nos grupos 

ECAc e ECAg.  
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TABELAS E GRÁFICOS 

 

Tabela 1: Descrição dos grupos experimentais 

 

Grupos 
experimentais Nome do produto Tempo de trabalho Natureza 

GC (Grupo Controle) VIPI Cril ® Nenhum Nenhuma 

ECAc Superbonder® Original 30 segundos Sintético 

ECAg Superbonder® Gel 40 segundos Sintético 

BCA Tekbond® 932 4 minutos Sintético 

OCA 
Dermabond® Alta 

viscosidade 2 minutos Sintético 

AT Adesivo tisular a base de 
veneno de cobra 

(C.E.V.A.P) 

2 minutos Orgânico 

Grupos experimentais com seu respectivo nome, tempo de trabalho e natureza. Os tempos de 

trabalho de cada revestimento foram determinados segundo o estudo piloto previamente 

realizado. Posteriormente ao revestimento dos espécimes, estes permaneceram 48 minutos 

para a polimerização completa. 

 

Tabela 2: Valores médios de rugosidade e hidrofobicidade iniciais  

Grupos Rugosidade Inicial 
Hidrofobicidade 

Inicial 

GC 3.76 + 0.65a 120.29 + 4.322a 

ECAc 2.02 + 0.45b 86.93 + 4.84b 

ECAg 2.57 + 0.67c 109.06 + 6.94a 

BCA 0.78 + 0.24d 95.57 + 5.91a 

OCA 0.61 + 0.17d 102.47 + 2.52a 

AT 3.63 + 0.36a 59.49 + 12.68c 

Grupos experimentais com seus respectivos valores médios. Os resultados da rugosidade 

demonstraram uma diminuição dos valores em todos os grupos CAs destacando-se os grupos 

BCA e OCA. Os dados da hidrofobicidade também evidenciaram uma diminuição em todos 

os grupos sobressaindo, neste caso o grupo AT. 
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Gráfico 1: Rugosidade inicial antes da imersão em biofilme de C. albicans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Hidrofobicidade inicial antes da imersão em biofilme de C. albicans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artigo  57 

 

Tabela 3: Valores médios de rugosidade e hidrofobicidade após 7, 14 e 30 dias de imersão 

em biofilme de C. albicans.  

Grupos 

Período de 

avaliação 

(Dias) 

Rugosidade 
Valores de 

p 

Hidrofobicidade 

final 

Valores de 

p 

GC 

0 3.78 + 0.52β 
 

120.28 + 4.36 β 
 

7 1.76 + 0.25* p = 0 57.06 + 4.2* p = 0 

14 1.88 + 0.23* p = 0 58.23 + 8.7* p = 0 

30 1.76 + 0.24* p = 0.029 52.27 + 39.38* p = 0.022 

ECAc 

 
2.01 + 0.43 β 

 
86.93 + 4.28 β 

 
7 0.88 + 0.23* p = 0.001 56.47 + 5.1* p = 0.001 

14 0.98 + 0.33* p = 0.004 61.16 + 8.91* p = 0.003 

30 1.17 + 0.25* p = 0.005 83.55 + 2.5 β p = 0.89 

ECAg 

 
2.57 + 0.66 β 

 
109.06 + 6.51β 

 
7 1.29 + 0.13* p = 0.006 90.79 + 3.96a* p = 0.003 

14 1.09 + 0.19* p = 0.04 59.33 + 4.83b* p = 0 

30 1.36 + 0.22* p = 0.003 57.89 + 5.29b* p = 0 

BCA 

0 0.78 + 0.23 
 

95.58 + 4.44β 
 

7 0.82 + 0.45 p = 0.91 60.62 + 4.56* p = 0 

14 0.78 + 0.43 p = 0.75 60.75 + 7.98* p = 0.007 

30 0.84 + 0.41 p = 0.87 102.92 + 6.16β p = 0.53 

OCA 

0 0.61 + 0.16 β 
 

102.47 + 2.63β 
 

7 0.34 + 0.14* p = 0.001 72 .93 + 9.7* p = 0.002 

14 0.36 + 0.07* p = 0.009 97.28 + 5.41β p = 0.2 

30 0.43 + 0.14* p = 0.027 84.58 + 9.11* p = 0.007 

AT 

0 3.63 + 0.35 β 
 

59.49 + 12.29 
 

7 1.77 + 0.15* p = 0 50.72 + 12.83 p = 0.1 

14 2.05 + 0.12* p = 0.002 51.69 + 5.73 p = 0.8 

30 1.69 + 0.21* p = 0.001 44.35 + 13.45 p = 0.1 
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Os resultados da rugosidade demonstraram uma diminuição dos valores em todos os grupos 

destacando-se o grupo OCA e o AT com os menores e maiores valores nos 3 períodos de 

avaliação. Os dados da hidrofobicidade também evidenciaram uma diminuição em todos os 

grupos sobressaindo, neste caso, o GC e o AT com os menores valores nos 3 períodos de 

avaliação. 

 

 

Gráfico 3: Rugosidade Inicial e final após 7, 14 e 30 dias de imersão em biofilme de C. 

albicans. 
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Gráfico 4: Hidrofobicidade inicial e final após 7, 14 e 30 dias de imersão em biofilme de C. 

albicans. 
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ILUSTRAÇÕES E LEGENDAS 

 

Figura 1: Imagens do biofilme de C. albicans sobre os espécimes após 7 dias de imersão 

obtidas através de microscopia confocal. Em todos os grupos identifica-se a presença de 

células fúngicas remanescentes na forma de levedura e de hifa.  As imagens obtidas 

mostraram que houve uma diminuição dos fungos no grupo dos cianoacrilatos, destacando-se 

o ECAc como o material que apresentou menos células aderidas viáveis após 7 dias. 

Paralelamente os grupos GC e AT demonstraram uma quantidade considerável de células 

fúngicas aderidas. 
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Figura 2: Imagens do biofilme de C. albicans sobre os espécimes após 14 dias de imersão 

obtidas através de microscopia confocal. Na imagem ECAc observa-se a presença de 

células fúngicas viáveis em forma de levedura. Já nos grupos GC, ECAg, BCA, OCA e AT, 

identifica-se a presença de células fúngicas viáveis remanescentes na forma de levedura e de 

hifa. Os resultados mostraram que a diminuição dos fungos permanecia no grupo dos 

cianoacrilatos, destacando-se, novamente, o ECAc como o material que apresentou menos 

células aderidas viáveis após 14 dias. Paralelamente os grupos GC e AT continuavam 

apresentando uma abundante quantidade de células fúngicas aderidas. 
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Figura 3: Imagens do biofilme de C. albicans sobre os espécimes após 30 dias de imersão 

obtidas através de microscopia confocal. Em todas as imagens identifica-se a presença de 

células fúngicas remanescentes na forma de levedura e de hifa. As imagens mostraram uma 

diminuição dos fungos nos grupos dos cianoacrilatos, destacando-se esta vez, o ECAg como o 

material que não apresentou células aderidas viáveis após 28 dias. Paralelamente os grupos 

GC e AT permaneceram com uma abundante quantidade de células fúngicas aderidas. 
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3 DISCUSSÃO 

 

 

A rugosidade e hidrofilicidade superficial das RATs facilitam a adesão e retenção do 

biofilme microbiano à superfície e, deste modo, procuram-se materiais que possam melhorar 

as características superficiais das RATs com o fim de serem utilizados como meios 

preventivos frente à colonização e desenvolvimento microbiano (SILVA et al., 2016; 

JACKSON S et al., 2014; QUEIROZ et al., 2013; PERACINI et al., 2010; TEUGHELS et al., 

2006; BOLLEN; LAMBRECHTS; QUIRYNEN, 1997; VERRAN; MARYAN, 1997; 

QUIRYNEN et al., 1990; MINAGI et al., 1985; NIKAWA et al., 1992; RADFORD et al., 

1998). 

Neste estudo, a modificação da superfície da RAT por meio dos revestimentos a base 

de CAs conseguiram reduzir significativamente a rugosidade superficial além de manter as 

características hidrofóbicas antes da imersão em biofilme de C. albicans. Dentre os CAs 

testados, o grupo OCA (0.61 µm, 102.47°) foi o adesivo que apresentou os melhores valores, 

seguidamente dos grupos BCA (0.78 µm, 95.57°), ECAc (2.02µm, 86.93°) e ECAg (2.57 µm, 

109.06°), rejeitando-se dessa forma a hipótese nula para estes revestimentos. Caso contrário 

ocorreu com o grupo AT (3.63 µm, 59.49°), não apresentando nenhuma diferença nos valores 

médios de rugosidade quando comparados com o GC (3.76 µm), além de demonstrar a 

capacidade de tornar hidrofílica a superfície da RAT (59.49°) aceitando-se dessa forma, a 

hipótese nula para este adesivo.  

No que se refere à rugosidade, as diferenças encontradas entre os grupos CAs podem 

ser explicadas por meio da sua consistência e tempo de polimerização. O revestimento ECAc 

é de consistência líquida de baixa viscosidade, no entanto sua polimerização termina aos 30 

segundos, tempo que poderia ser insuficiente para espalhar-se sobre a superfície. Por outro 

lado, observa-se que o revestimento ECAg apresentou valores estatisticamente maiores do 

que o grupo convencional e isto deve-se ao fato de possuir uma polimerização rápida (40 

segundos) e que, sua consistência em gel, dificulta mais o espalhamento do adesivo, ficando 

mais rugosa. Os revestimentos BCA e OCA apresentaram também uma consistência 

semelhante ao ECAc, no entanto o tempo de polimerização destes foi maior, facilitando assim 

um melhor espalhamento sobre a superfície.  

Os valores achados neste estudo são compatíveis aos encontrados em estudos 

anteriores (SILVA et al., 2016; BOURLIDI et al., 2016; YODMONGKOL et al., 2014; 
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QUEIROZ et al., 2013; ZISSIS et al., 2000) cujos valores médios de rugosidade 

encontravam-se acima dos 0,2µm porém, ao diminuir estes valores das RATs, haverá uma  

diminuição significante de células aderidas à superfície (QUIRYNEN et al., 1990; 

RADFORD, 1999).  

No que se refere à hidrofobicidade, a literatura evidencia diferenças entre os valores 

de ângulo de contato das RATs que variam entre os 57-90°, dependendo da marca comercial e 

o protocolo de polimerização: Lucitone (68.64o), Meliodent (78.65o) e VIPI wave (70.23). No 

presente estudo a RAT (Vipi Cril Plus) demonstrou maiores valores hidrofóbicos na sua 

superfície, atingindo uma média de 120.29o. Diante disso se hipotetiza que as diferenças entre 

os valores da RAT se devem à composição química de cada resina, aos distintos processos de 

polimerização e às diferentes metodologias utilizadas para a obtenção de dados: Técnica da 

gota séssil através do goniômetro, técnica de força de molhabilidade por meio do tensiômetro 

e ângulo de contato dinâmico (SARDIN et al., 2004; WEERKAMP; VAN DER MEI; 

BUSSCHER, 1985; SIPAHI; ANIL; BAYRAMLI, 2001; ACOSTA et al., 2011; LAZARIN 

et al., 2013; BOURLIDI et al., 2016). 

Enquanto à característica facilitadora de adesão de C. albicans, a literatura mostra-se 

de maneira controversa e ambígua frente a esta questão. Segundo BUSSCHER et al. (2010) a 

hidrofobicidade dos materiais são importantes só nos estágios iniciais da adesão bacteriana, 

porém sua influência diminui com a formação prolongada do biofilme. Por outro lado, 

pesquisas relatam que os microrganismos tendem a aderir-se às superfícies com a mesma 

energia superficial, quer dizer, quanto mais próximas a energia livre do substrato e do micro-

organismo, maior a probabilidade de ocorrer aderência (MINAGI et al. 1985; WEERKAMP 

et al., 1985; SIPAHI; ANIL. BAIRAMLI, 2001; KLOTZ; DRUTZ; ZAJIC, 1985). Diante 

disso, alguns estudos (MINAGI et al., 1985, KOCH; BURGUERS; HAHNEL, 2013; KAGN 

et al., 2013, QUYRINEN; BOLLEN, 1995) afirmam que os substratos hidrofóbicos 

dificultariam a adesão microbiana. Em controvérsia outros estudos (BOURLIDI et al., 2016; 

ZHOU et al., 2010; LAZARIN et al., 2013; KLOTZ et al., 1985) encontraram que há uma 

relação linear entre as células aderidas e as superfícies hidrofóbicas dos substratos. Nessa 

situação autores avaliaram a hidrofobicidade celular da C.albicans (PEREIRA et al., 2016; 

TAMURA et al., 2007) com o intuito de avaliar os fatores de virulência deste microrganismo 

demonstrando que sua parede celular apresenta propriedades hidrofílicas; assim sendo o 

presente estudo considerou que superfícies mais hidrofóbicas dificultariam o preveniriam a 

adesão da C.albicans sobre as superfícies das RATs.  
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Estes dados foram corroborados por meio das imagens realizadas em MC, as quais 

demonstraram uma menor quantidade de células aderidas nas superfícies tratadas com CAs 

concluindo assim que, superfícies mais lisas e com características hidrofóbicas, dificultariam 

a adesão e o desenvolvimento do biofilme microbiano. De todos os CAs avaliados, 

evidenciou-se que o grupo ECAc foi o adesivo que apresentou um menor acúmulo de 

biofilme nos 3 períodos avaliados e o grupo ECAg, aos 30 dias, não apresentou nenhuma 

célula aderida à superfície. Isto pode ser justificado através das decorrências citopáticas dos 

CAs às células, cujos efeitos tendem a diminuir dentro dos primeiros 14 dias e permanecer 

com reações baixas por 28 dias (COSTA et al., 2012; DE MELO et al., 2013; LANDEGREN 

et al., 2010). Essa resultante se deve à liberação de subprodutos como o formaldeído e os 

compostos cianoacetato, que segundo alguns estudos (THUMWANIT; KEDJARUNE, 1999; 

TSEND et al., 1990), poderiam estar relacionados a uma atividade antifúngica. Por outro lado, 

outra possibilidade é que haja ocorrido alguma modificação na composição química dos 

revestimentos ou que estes sejam incapazes de estabelecer fortes interações com a RAT, 

produzindo assim o desprendimento das camadas dos revestimentos com às células aderidas à 

superfície (MC CARRON et al., 2004). Apesar das limitações deste estudo, isto foi 

evidenciado nas imagens de 28 dias dos grupos ECAg e OCA visto que parecem apresentar 

sinais de degradação e envelhecimento, que posteriormente poderiam facilitar a retenção 

microbiana.  De outra forma os grupos BCA e OCA demonstraram uma maior quantidade de 

células remanescentes sobre a superfície quando comparados com os grupos ECAc e ECAg, 

portanto suspeita-se que estes revestimentos demorariam em degradar-se, além de não liberar 

subprodutos que poderiam ser daninhos para às células, já que possuem cadeias radicais mais 

longas o que tornariam mais resistentes suas superfícies (TROTT, 1997). 

Pode-se observar que tanto o grupo GC como o grupo AT apresentaram maiores 

acúmulos de biofilme microbiano em comparação com os CAs. Isto pode ser justificado pelos 

altos valores de rugosidade (> 2 µm) que apresentaram (ZISSIS et al., 2000; SILVA et al., 

2016; QUIRYNEN et al., 1990, TEUGHELLS et al., 2006). Além disso se evidenciou uma 

maior aderência de células viáveis no grupo AT aos 7 e 14 dias do que no grupo GC, 

provavelmente pela presença de proteínas na sua composição que poderiam ter funcionado 

como reservatórios de nutrientes para o desenvolvimento da C. albicans sobre o substrato 

(SEABRA FERREIRA, 2014). 

Enquanto aos resultados após imersão em biofilme de C.albicans, foi evidenciado 

que a hidrofobicidade do grupo GC diminuiu de maneira significante, indicando assim que o 

biofilme de C. albicans consegue modificar a superfície da RAT, tornando-a hidrofílica para 
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provavelmente se aderir com maior facilidade à superfície. Esses dados foram corroborados 

com os resultados observados no grupo AT, cuja superfície hidrofílica não apresentou 

mudanças significativas. Resultados próximos ocorreram com os grupos CAs, onde se pôde 

evidenciar menores ângulos de contato sobre a RAT, indicando assim que as superfícies 

diminuíram sua hidrofobicidade. Porém, a diferença do grupo GC, os CAs revelaram uma 

maior resistência à queda destes valores, sobressaindo o grupo OCA com características 

hidrofóbicas nos 3 períodos avaliados. Deste modo aceitou-se a hipótese nula para todos os 

materiais testados, exceto para o grupo AT. 

No que refere à rugosidade, todos os grupos testados reduziram seus valores, exceto 

o grupo BCA que apresentou uma maior resistência, dureza e interação com as RATs. A 

resistência à mudança que mostrou este último adesivo pode ser justificada através das 

cadeias radicais longas que apresenta este material (BCA - R=C4H9) (TORIUMI et al., 1990) 

outorgando-lhe uma maior resistência à degradação em comparação aos os grupos com 

cadeias radicais curtas (ECAc e ECAg) (TROTT, 1997), em vista disto, rejeitou-se a hipótese 

nula para este adesivo.  

Atualmente não existe na literatura estudos que tenham avaliado os efeitos da C. 

albicans sobre a superfície da RAT, no entanto existem trabalhos afirmando que este 

microrganismo possui a capacidade de se adaptar às condições ambientais às quais é 

submetida sendo capaz de regularizar a hidrofobicidade da sua parede celular (RAUT; 

RATHOD; KARUPPAYIL, 2010). Porém segundo os nossos achados, parece que a C. 

albicans não só possui a capacidade de adaptar-se ao ambiente na que ela se encontra senão 

também de condicionar às superfícies dos substratos a serem colonizados. Dessa forma, se 

hipotetiza que a imersão em biofilme de C. albicans degrada às superfícies testadas tornando-

as menos rugosas (exceto o BCA) e mais hidrofílica, com o fim de melhorar sua adesão e 

desenvolvimento. 

Foi demonstrado que uma menor rugosidade e uma maior hidrofobicidade da 

superfície da RAT através do tempo, são fatores importantes a serem considerados com o fim 

de inibir a formação de biofilme de C. albicans. Porém existem outras variáveis que tem quer 

consideradas como a hidrofobicidade da parede celular do fungo (HAZEN; GLEE, 1995; 

KLOTZ; DRUTZ; ZAJIC, 1985) e a adsorção de proteínas salivares ao substrato (MINAGI et 

al., 1985; NIKAWA et al., 1993; ZISSIS et al., 2000; DAVIDI et al., 2008; RADFOR et al., 

19998; EDGERTON et al., 1993; BYRD et al., 2014). 

Diante do exposto, o estudo concluiu que todos os grupos CAs são produtos que 

conseguem melhorar as características superficiais das RATs, já que inicialmente, sem a 
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presença de biofilme de C. albicans, acabam preenchendo as irregularidades encontradas 

sobre a superfície além de manter sua hidrofobicidade.  

Dentre os materiais testados o OCA foi o adesivo que apresentou uma menor 

rugosidade e uma maior hidrofobicidade nos 3 períodos avaliados. Além disto, o BCA foi o 

adesivo que demonstrou uma melhor resistência física frente ao biofilme de C. albicans, 

sugerindo assim a realização de mais pesquisas que avaliem sua resistência e eficácia em 

inibir o desenvolvimento microbiano sobre a RAT por meio de longos períodos de avaliação. 

Finalmente, se recomenda que novos estudos se direcionem na procura de materiais 

ou tratamentos superficiais que atinjam uma menor rugosidade além de manter ou aumentar 

os valores hidrofóbicos das superfícies da RAT a curto e longo prazo, com o fim de dificultar 

a adesão e o desenvolvimento microbiano. Cabe salientar que os materiais testados devem ser 

avaliados não só frente a desafios biológicos, senão também aos desafios químicos e 

mecânicos que simulem os métodos de higienização empregados pelos pacientes usuários de 

PTs. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com a metodologia adotada e os resultados obtidos, pode-se concluir com 

o estudo que: 

 

- Inicialmente, os valores médios de rugosidade para todos os grupos 

cianoacrilatos diminuíram significativamente quando comparados com os 

grupos GC e AT, apresentando os menores valores médios os grupos OCA e 

BCA. 

 

- Observou-se que inicialmente, o grupo controle, semelhantemente aos CAs 

apresentaram características hidrofóbicas, exceção feita ao grupo AT que 

demonstrou uma superfície hidrofílica.  

 

- O teste da rugosidade após imersão em biofilme de C. albicans demonstrou 

uma diminuição estatisticamente significante dos valores médios em todos os 

grupos após 7, 14 e 30 dias, exceto no grupo BCA.  

 

- O ensaio da hidrofobicidade evidenciou uma diminuição estatisticamente 

significante nos grupos GC e ECAg após 7, 14 e 30 dias de imersão em 

biofilme de C. albicans. A superfície do grupo GC tornou-se hidrofílica nos 3 

tempos e a superfície do grupo ECAg apresentou características hidrofóbicas 

até o 7 dia, diferentemente dos 14 e 30 dias de imersão onde demonstrou uma 

superfície hidrofílica.  

 

- Os grupos ECAc e BCA demonstraram uma diminuição estatisticamente 

significante nos 7 e 14 dias após da imersão em biofilme de C. albicans, 

revelando uma superfície hidrofílica. Já aos 30 dias não houve diferenças 

estatisticamente significantes quando comparados com os valores iniciais, 

mostrando superfícies com propriedades hidrofóbicas.  Por outro lado, o grupo 

OCA preservou propriedades hidrofóbicas nos 3 períodos avaliados. Não 



74  Conclusões 

 

houve diferenças estatisticamente significantes entre os valores de ângulo de 

contato iniciais e finais do grupo AT após imersão em biofilme de C. albicans. 

 

- A análise das imagens em MC mostrou uma maior redução de células viáveis 

nos grupos ECAc e ECAg e uma maior adesão no grupo AT. 
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