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TEIXEIRA, W. Avaliação in vitro da infiltração bacteriana na interface 

implante/componente protético após aplicação de gel contendo metronidazol, 

em conexões do tipo Cone Morse. [Tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 2019. 

 

RESUMO 

 

O grau de adaptação na interface implante/componente protético demonstra a 

precisão na fabricação de um determinado sistema de implante. Quando uma pobre 

adaptação está presente, esta permite a infiltração de micro-organismos através da 

interface e a colonização dos espaços internos dos implantes, levando ao 

surgimento de reações inflamatórias dos tecidos peri-implantares e um possível 

insucesso clínico do tratamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar, in vitro, a 

microinfiltração através da interface implante/componente protético, do meio externo 

para o interior dos implantes, pelo método de hibridização DNA-DNA Checkerboard. 

Foram utilizados 36 conjuntos de implantes Cone Morse/Mini-pilares, divididos em 3 

grupos: Grupo A, onde foram avaliados sem a utilização do gel, que foi nosso grupo 

controle, Grupo B, onde foram avaliados após a utilização do gel inerte, e Grupo C, 

onde foram avaliados após a utilização do gel contendo metronidazol. Todos esses 

conjuntos implantes/componentes foram imersos em tubos de ensaio contendo 

saliva humana, e os resultados foram analisados através de análise estatística. A 

análise estatística foi realizada pelos testes Wald-Type e ANOVA Type Statistics. 

Quando comparamos a contagem de micro-organismos entre os 3 grupos avaliados 

verificamos que os valores se apresentam em ordem crescente. Diferenças 

estatisticamente significantes foram observadas entre os grupos Controle e Gel 

Inerte (p<0,001), e entre os grupos Controle e Gel contendo Metronidazol (p<0,001). 

Já quando a comparação é feita entre os grupos Gel Inerte e Gel contendo 

Metronidazol, não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05). 

Concluímos que o gel antimicrobiano contendo metronidazol não foi eficaz na 

prevenção da ocorrência de infiltração de micro-organismos através da interface 

implante/componente protético, no sistema Cone Morse. 
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Descritores: Implantes dentários, Prótese dentária fixada por implante, Contagem 

de colônia bacteriana, DNA-DNA Checkerboard, Microbiologia. 
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TEIXEIRA, W. In vitro evaluation of bacterial leakage at the implant/abutment 

interface after application of gel containing metronidazole in Cone-Morse 

connections type.  [Tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto; 2019. 

 

ABSTRACT 

 

The degree of adaptation at the interface implant/abutment demonstrates the 

precision in the manufacture of a certain implant system. When a poor adaptation is 

present, it allows the infiltration of microorganisms through the interface and the 

colonization of the internal spaces of the implants, leading to the appearance of 

inflammatory reactions of the peri-implant tissues and a possible clinical failure of the 

treatment. The objective of this study was to evaluate in vitro the microleakage 

through the implant/ abutment interface, from the external environment to the interior 

of the implants, by the DNA-DNA Checkerboard hybridization method. Thirty-six sets 

of Cone Morse/Mini-pillar implants were used, divided into three groups: Group A, 

where they were evaluated without the use of the gel, which was our control group, 

Group B, where they were evaluated after inert gel, and Group C, where they were 

evaluated after the use of the metronidazole gel. All 3 implants/components sets 

were immersed in test tubes containing human saliva, and the results were analyzed 

by statistical analysis (Wald-Type and ANOVA Type Statistics). When we compare 

the count of microorganisms among the 3 evaluated groups we verified that the 

values are presented in ascending order. Statistically significant differences were 

observed between the Control and Inert Gel groups (p<0.001), and between the 

Control and Gel groups containing Metronidazole (p<0.001). When the comparison is 

made between the Gel Inert and Gel groups containing Metronidazole, there was no 

statistically significant difference (p>0.05). We concluded that the antimicrobial gel 

containing metronidazole was not effective in preventing the occurrence of infiltration 

of microorganisms through the implant/prosthetic interface, in the Cone Morse 

system. 

 

Key words: Dental implants, Implant-supported dental prosthesis, Microbial colony 

count, DNA-DNA Checkerboard, Microbiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a descoberta da ossointegração por Branemark em 1952, o uso dos 

implantes osseointegrados fabricados a partir de cilindros de titânio, um metal com 

alto grau de biocompatibilidade, vem se desenvolvendo, mas o reconhecimento da 

implantodontia ocorreu somente a partir do início dos anos 80, com a divulgação dos 

protocolos de instalação desses implantes (BRANEMARK et al., 1985). 

A reabilitação oral através da utilização de implantes osseointegrados na 

odontologia atual, para a substituição de um ou mais dentes ausentes, já se 

consolidou como uma das técnicas de maior sucesso nos últimos 20 anos 

(ESPOSITO et al., 2010; MORASCHINI et al., 2015), representando uma opção 

restauradora eficiente para suportar tanto próteses fixas, parciais ou totais, quanto 

próteses removíveis. A ausência parcial ou total de dentes resulta em deficiência 

funcional de todo o sistema estomatognático, influenciando negativamente na 

estética e no convívio social do indivíduo acometido. 

Atualmente contamos com vários tipos de sistemas de implantes disponíveis 

para a aplicação em diferentes situações clínicas, e um número cada vez maior de 

profissionais tem adotado essa forma de tratamento, tornando esse tipo de opção 

reabilitadora cada vez mais acessível e procurada pelos pacientes. 

A taxa de sucesso do tratamento com implantes osseointegrados está 

relatada acima de 80%, sendo a peri-implantite a mais importante complicação 

nesse tipo de tratamento (EL HADDAD et al., 2016). 

Na literatura há muitas hipóteses para a causa da peri-implantite, mas 

acredita-se que a colonização na junção implante/componente protético seja a 

principal (BROGGINI et al., 2006). Essa colonização pode ocorrer devido à presença 

de pequenos espaços (micro-gaps) nessa junção, permitindo que micro-organismos 

penetrem e colonizem a parte interna dos implantes, levando ao acúmulo de 

biofilme, e, consequentemente, peri-implantite (TEIXEIRA et al., 2011, LUCCHESE 

et al., 2013; PASSOS et al., 2013; LAURITANO et al., 2015a; LAURITANO et al., 

2015b; ; NASCIMENTO et al., 2015). Esta passagem pode ocorrer através de um 

fluxo bidirecional de fluídos e bactérias, o que já ficou demonstrado por vários 

estudos in vivo (COSYN et al., 2011; CANULLO et al., 2015; MAWHINNEY et al., 

2015). 
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Atualmente na literatura ainda não há relato de sistemas de implantes que 

forneçam uma eficiente vedação da interface implante/conector (SCHMITT et al., 

2014). Entretanto, o sistema de conexão cônico ou Cone Morse, o qual é 

considerado o mais estável e o mais capaz de resistir à penetração de micro-

organismos, vemos que, mesmo que mínima, ainda ocorre essa passagem 

(TEIXEIRA et al., 2011; LARRUCEA et al., 2014; SCHMITT et al., 2014; GOIATO et 

al., 2015; KOUTOUZIS et al., 2015), não sendo esse processo ainda muito bem 

entendido (ALOISE et al., 2010, HARDER et al., 2013).  

Esta migração bacteriana também tem sido relacionada com o torque de 

apertamento dos parafusos/componentes protéticos, micromovimentos dos 

diferentes componentes durante os ciclos mastigatórios e a precisão do ajuste entre 

implante e componente protético (SILVA-NETO et al., 2012). Em todos os diferentes 

tipos de conexões implantes/componentes protéticos o tamanho desses gaps pode 

aumentar durante a ação de cargas mecânicas nesses conjuntos (DO 

NASCIMENTO et al., 2012; PIMENTEL et al., 2014; KOUTOUZIS et al., 2015). 

Quando comparados dois sistemas de conexão, hexágono interno e externo, uma 

maior quantidade de micro-organismos foi relatada quando ambos os sistemas 

foram submetidos à ação de cargas mecânicas (DO NASCIMENTO et al., 2012). Já 

Tripodi et al. (2015) se propuseram a avaliar se a infiltração bacteriana de uma 

suspensão de Enterococcus faecalis seria maior em conexões do tipo Cone Morse 

após esses conjuntos serem submetidos à ação de cargas, e concluíram que, 

apesar de ocorrer infiltração em ambas as situações, não houve diferença 

estatisticamente significante entre elas. 

Em um estudo para avaliar a colonização bacteriana ao redor de dentes e 

implantes, imediatamente após sua instalação e até doze semanas de pós-

operatório, Fürst et al. (2007) colheram amostras de biofilme desses elementos e 

analisaram através da técnica de DNA-DNA Checkerboard. Os autores concluíram 

que ocorreu colonização bacteriana na superfície dos implantes 30 minutos após 

sua instalação, e que essa colonização foi estatisticamente maior nas amostras dos 

dentes quando comparadas as dos implantes.    

Salvi et al. (2008) também avaliaram a colonização bacteriana ao redor de 

dentes e implantes, através da técnica de DNA-DNA Checkerboard, sendo colhidas 

40 amostras de biofilme desses elementos. Os autores concluíram que após 12 

meses de instalação, nenhum dos implantes tinha sido perdido ou apresentava 
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sinais de peri-implantite, e que a contagem bacteriana foi estatisticamente maior nas 

amostras dos dentes quando comparadas com as dos implantes.   

Em um estudo para avaliar as características clínicas, radiográficas e 

microbiológicas ao redor de implantes com sinais de peri-implantite, Tabanella et al. 

(2009) radiografaram e colheram amostras de biofilme desses implantes e as 

analisaram por meio da técnica de cultura bacteriana. Os autores concluíram que a 

perda óssea peri-implantar estava associada com a ausência radiográfica da lâmina 

dura, com profundidade de sondagem, dor, supuração e presença submucosa de 

Tannerella forsythia, Campylobacter spp., Peptostreptococcus micros, e 

Fusobacterium spp.    

Cosyn et al. (2011) detectaram espécies bacterianas periodonto-patogênicas 

no compartimento interno de implantes dentários e superestruturas, sítios esses que 

podem atuar como reservatório de patógenos e impactar na recolonização do sulco 

peri-implantar. Nessa mesma linha, Jervoe-Storm et al. (2015) demonstraram que a 

colonização interna de implantes está associada com a perda óssea peri-implantar.  

Devido aos anos de estudo que levaram ao melhor entendimento do 

tratamento com implantes dentários, em associação ao alto impacto que as 

complicações clínicas e a perda do implante acarretam na vida do paciente, tem 

ocorrido um crescente interesse no desenvolvimento de melhorias no desempenho 

das restaurações implanto-suportadas (KASHBOUR et al., 2015). 

A possível influência da colonização microbiana na interface 

implante/conector sobre a peri-implantite foi alvo de uma revisão sistemática que 

demonstrou maiores contagens microbianas de bactérias patogênicas periodontais 

dentro da interface implante/conector protético em pacientes com peri-implantite em 

comparação aos implantes com tecidos peri-implantares saudáveis (TALLARICO et 

al., 2017).  

Em decorrência dessa extensa flora microbiana nos sítios com doença peri-

implantar, a identificação do perfil microbiano do biofilme é essencial para entender 

os mecanismos envolvidos na colonização microbiana e o potencial 

desenvolvimento de doenças (NASCIMENTO et al., 2016; DE FREITAS et al., 2018). 

Como consequência, métodos de diagnóstico molecular foram desenvolvidos 

durante os últimos anos e têm sido largamente utilizados na detecção e 

quantificação de espécies microbianas presentes na cavidade bucal (SAKAMOTO; 
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UMEDA e BENNO, 2005; BELIBASAKIS; SCHMIDLIN e SAHRMANN, 2014; 

CHARALAMPAKIS e BELIBASAKIS, 2015).  

Um desses métodos de diagnóstico molecular é a técnica de hibridização 

DNA-DNA Checkerboard, que foi descrita originalmente por Socransky et al. (1994), 

a qual utiliza sondas confeccionadas a partir de DNA genômico, e apresenta como 

principal vantagem a identificação e quantificação de diversas espécies microbianas 

em um grande número de amostras da cavidade oral (SOCRANSKY et al., 1994;  

SOCRANSKY et al., 2004; SAKAMOTO; UMEDA e BENNO, 2005).  

Esse método original proposto por  Socransky et al. (1994) utiliza sondas de 

DNA genômico das espécies-alvo marcadas com digoxigenina, hibridizadas com 

amostras de biofilme oral, seguidas por detecção quimiluminescência, como 

resultado de uma reação antígeno-anticorpo. Ao longo dos anos, protocolos 

alternativos foram propostos com o objetivo de reduzir o tempo de processamento e 

o custo dos materiais (DO NASCIMENTO et al., 2008; DO NASCIMENTO et al., 

2010). Um desses protocolos alternativos foi proposto por Nascimento et al. (2010), 

no qual os autores utilizaram a marcação direta e rápida das sondas com enzima 

fosfatase alcalina termoestável, seguido de detecção por quimiluminescência e 

obtiveram resultados comparáveis à técnica original, com boa sensibilidade, 

especificidade e tempo de processamento reduzido.  

Quando comparado com as técnicas de cultura microbiana, que podem falhar 

na detecção de micro-organismos incultiváveis ou fastidiosos, a diluição seriada, 

especialmente com micro-organismos anaeróbios, e a cultura de espécies com 

tendência de auto agregação podem refletir em menores contagens de células 

bacterianas (PAPAPANOU et al., 1997; SOCRANSKY et al., 2004), o método de 

hibridização DNA-DNA Checkerboard supera algumas dessas limitações 

(PAPAPANOU et al., 1997), pois ele não depende da viabilidade celular e representa 

grande vantagem em estudos que avaliam micro-organismos anaeróbios, já que a 

morte celular pode ocorrer tanto na coleta quanto no transporte das amostras de 

biofilme (SOCRANSKY et al., 2004; BARBOSA et al., 2009). Além disso, essa 

técnica é sensível, rápida e relativamente barata (SOCRANSKY et al., 2004).  

No que tange à sua utilização em estudos com implantes dentários, o método 

de hibridização DNA-DNA Checkerboard foi utilizado para investigar a infiltração 
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microbiana através do orifício de acesso ao parafuso do conector de próteses 

parafusadas (ALSHEHRI e ALBAQIAH, 2017; DO NASCIMENTO et al., 2017), na 

interface implante/conector protético (BARBOSA et al., 2009; DO NASCIMENTO et 

al., 2009; DO NASCIMENTO et al., 2012; PITA et al., 2017), em estudos in vivo para 

identificar e quantificar espécies microbianas presentes no biofilme formado sobre 

diferentes materiais utilizados na confecção de conectores protéticos (DO 

NASCIMENTO et al., 2013; NASCIMENTO et al., 2014; NASCIMENTO et al., 2016; 

RAFFAINI et al., 2018)  

Considere-se ainda já ter sido amplamente utilizada em diversas áreas da 

odontologia (SOCRANSKY et al., 1998; XIMENEZ-FYVIE; HAFFAJEE e 

SOCRANSKY, 2000a; 2000b; HAFFAJEE et al., 2008; SHIBLI et al., 2008; 

XIMENEZ-FYVIE et al., 2000; DESVARIEUX et al., 2010; TELES et al., 2010; 

VETTORE et al., 2010; DO NASCIMENTO et al., 2011; DESVARIEUX et al., 2013; 

SEGUNDO ADE et al., 2014; DO NASCIMENTO et al., 2015a; 2015b; BADARO et 

al., 2017; DE MIRANDA e COLOMBO, 2017; LIRA-JUNIOR et al., 2018;  TRICHES 

et al., 2018). 

Com relação ao uso de barreiras para evitar a passagem de micro-

organismos na interface implante/conector, Carneiro (2006) avaliou a diminuição do 

crescimento de micro-organismos no implante, com a utilização de uma pasta de 

iodofórmio (Proheal®). Os resultados obtidos mostraram que ocorreu a passagem de 

micro-organismos, mas houve diminuição no crescimento bacteriano na rosca 

interna dos implantes, o que poderia evitar o surgimento de doenças peri-

implantares ao redor do implante. Nesse mesmo ano, Duarte et al. (2006) avaliaram 

se dois tipos de materiais, um verniz contendo clorexidine 2% com timol e um 

silicone, seriam capazes de impedir a infiltração de micro-organismos na interface 

implante/conector. Esses autores concluíram que nenhum dos materiais testados foi 

capaz de impedir a passagem de micro-organismos pela interface.  

Em um estudo para avaliar a eficácia da utilização de um gel de clorexidine a 

1% na descontaminação da parte interna de implantes, em trinta pacientes, 

Paolantonio et al. (2008) colheram amostras da parte interna dos implantes antes e 

após seis meses decorridos da aplicação do gel e recolocação das próteses. Houve 

uma redução estatisticamente significante na contagem bacteriana após a aplicação 

do gel, e os autores concluíram que essa aplicação pode ser um método efetivo para 
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reduzir a colonização bacteriana na parte interna dos implantes, durante um período 

de seis meses.  

Em 2012, Fernandes estudou a ocorrência de infiltração bacteriana através da 

interface implante/conector protético de implantes Cone Morse e Hexágono Interno, 

através de dois métodos, após a aplicação de uma pasta antimicrobiana ou adição 

de sais de prata nos pilares, utilizando a técnica de hibridização DNA-DNA 

Checkerboard. O autor concluiu que houve passagem dos micro-organismos 

analisados em ambos os sistemas avaliados. Para ambos os tratamentos (aplicação 

da pasta antimicrobiana no interior dos implantes e adição de sais de prata às 

paredes dos pilares protéticos) houve diminuição da infiltração microbiana no interior 

dos implantes de conexão do tipo Hexágono Interno, e foi observado comportamento 

inverso para os implantes Cone Morse, com maiores valores de contagem de 

bactérias. 

Nayak et al. em 2014 avaliaram a capacidade de selamento de anéis (o’rings) 

de polisiloxano e de um gel antimicrobiano aplicados na interface implante/conector, 

utilizando-se, para isso, o método de cultura bacteriana. Os autores concluíram que 

em ambos os métodos ocorreu infiltração bacteriana através da interface 

implante/conector, sendo que para o grupo do gel antimicrobiano houve menor 

infiltração quando comparado ao do grupo o’ring.  

A aplicação de uma solução de 0,2% de clorexidina foi testada para prevenir a 

passagem de endotoxinas bacterianas na interface implante/conector, por Koutouzis 

et al. (2015), em implantes com conexão tipo Cone Morse. Foi inoculada uma 

solução contendo Escherichia coli e adicionaram a solução de clorexidine na parte 

interna dos implantes, sendo então os conectores instalados nos implantes e os 

conjuntos imersos em meio de cultura e submetidos a cargas mecânicas. Foram 

então coletadas amostras diretamente do meio de cultura, e os autores concluíram 

que houve passagem das endotoxinas pela interface, e a solução de clorexidina não 

teve efeito significante nessa passagem. 

Em 2016, Cardoso et al. avaliaram a eficácia do jateamento de um filme de 

carbono e carbono com prata em prevenir a infiltração na interface 

implante/conector, em implantes com conexões do tipo hexágono interno e externo. 

Os autores concluíram que os dois tipos de filmes não foram capazes de impedir a 

penetração de micro-organismos pela interface.  
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Nesse mesmo ano, dois trabalhos realizados por Podhorsky et al. avaliaram a 

influência de alguns materiais quanto à sua capacidade de diminuir ou eliminar a 

passagem de micro-organismos pela interface implante/conector. Em um dos 

trabalhos os autores testaram dois selantes e um desinfetante na colonização 

bacteriana através da interface implante/conector (PODHORSKY et al., 2016a). Já 

no outro trabalho os autores testaram três tipos de materiais, um gel de clorexidina a 

0,2%, um silicone especial e uma graxa de vedação (PODHORSKY et al., 2016b). 

Em ambos os trabalhos a conclusão foi que os materiais utilizados diminuíram a 

contagem bacteriana, mas não foram capazes de impedir a infiltração através da 

interface. 

Ozdiler et al. em 2018 testaram a eficiência de dois materiais no selamento da 

junção implante/conector, um agente desinfetante à base de clorexidina 2% e um 

agente selador de silicone, em implantes com conexão tipo Cone Morse submetidos 

à cargas mecânicas. Os autores concluíram que ambos os agentes foram capazes 

de diminuir a contagem bacteriana, mas não foram capazes de impedir a infiltração 

bacteriana através da interface implante/conector. 

Não existe atualmente um método simples e direto que possibilite ao clínico 

prever o desenvolvimento de problemas peri-implantares. Entretanto, quanto maior o 

nível de desadaptação existente na interface implante/conector, maior a quantidade 

de micro-organismos que poderá contaminar os implantes, aumentando-se assim, a 

chance de ocorrer inflamação peri-implantar, com insucesso no tratamento 

reabilitador.  

Assim, foi prerrogativa deste estudo testar in vitro se a aplicação de um gel 

contendo metronidazol na interface implante/conector do sistema de conexão Cone 

Morse diminui a ocorrência de infiltração bacteriana nessa interface, utilizando-se 

como método de avaliação a hibridização DNA-DNA Checkerboard, pois os 

resultados podem contribuir para a manutenção da saúde dos tecidos peri-

implantares a longo prazo. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

Os objetivos do presente estudo in vitro foram: 

 

2.1 - Avaliar a eficácia de um gel antimicrobiano contendo metronidazol, 

desenvolvido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP, 

na prevenção da ocorrência de infiltração bacteriana através da interface 

implante/componente protético; 

2.2 - Detectar a ocorrência de infiltração bacteriana do exterior para o interior 

dos implantes, pela técnica de hibridização DNA-DNA Checkerboard. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1. Sistema semissólido (gel) 

 

Para preparo das formulações, o monolinoleato de glicerila (Myverol® 18-92K) 

foi aquecido em banho-maria termostatizado à temperatura de 40/45 oC juntamente 

com o tensoativo. Depois de homogeneizado manualmente com auxílio de um 

bastão de vidro, os fármacos foram incorporados sob agitação. A última etapa foi a 

de incorporação da água destilada, na mesma temperatura da formulação. A mistura 

foi mantida em repouso por 24 horas (25 ºC ± 1) antes de qualquer manipulação. 

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentadas a formulações semissólidas, respectivamente 

com e sem o princípio ativo, ilustradas na Figura 1. 

 

Tabela 1 - Composição da formulação do sistema semissólido com metronidazol. 

 Componente Concentração (%) 

 Myverol® 18-92k 56,57 

 Tensoativo lipofílico 2,33 

 Metronidazol 5,00 

 Benzoato de metronidazol 16,10 

 Água 20,00 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Tabela 2 - Composição da formulação do sistema semissólido sem o ativo. 

 Componente Concentração (%) 

 Myverol® 18-92k 56,57 

 Tensoativo lipofílico 2,33 

 Água 20,00 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Os complexos biodegradáveis foram desenvolvidos no Laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimento Farmacotécnico (LPDF) da FCFRP-USP, com suporte 

financeiro da FAPESP (processo nº 01/12377-4). 
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Os fármacos incorporados foram o metronidazol e o benzoato de 

metronidazol, antimicrobianos com ação sobre microrganismos anaeróbios, 

predominantes nas periodontites, em concentração dentro do intervalo de 1 a 40%, 

que é a faixa relatada na literatura para dispositivos de liberação local para 

tratamento da periodontite e que demonstrou segurança e eficácia quanto ao seu 

uso. 

 

Figura 1. Apresentação final do gel. 

 
        Fonte: Acervo pessoal (2019). 
 

 

3.2. Obtenção da saliva 

 

Para a constituição de um meio contaminante para a incubação dos 

conjuntos, foram coletadas amostras de saliva humana de 5 indivíduos adultos 

saudáveis. Os participantes foram selecionados dentre os alunos de graduação e 

pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - USP. A estes 

voluntários foi facultado o direito de decidir sobre sua participação ou não na fase 

experimental deste estudo durante o primeiro contato com os pesquisadores, e 

orientações por escrito foram dadas quanto aos procedimentos da pesquisa. Os 

mesmos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e o estudo foi 

então desenvolvido com a devida apreciação e aprovação do Comitê de Ética da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP (Aprovação pelo CEP da FORP 

via Plataforma Brasil, sob o número CAAE 62902816.8.0000.5419 (Anexo 1). 

Os critérios de inclusão foram a ausência de sinais clínicos de doenças orais 

ou gengivite, ausência de lesões ativas por cárie, e uma profundidade de sondagem 
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≤ 3 mm. Critérios adicionais de exclusão foram gravidez, lactação, tratamentos 

periodontais ou com antibióticos nos últimos 3 meses, fumantes ou portadores de 

qualquer doença sistêmica que pudesse influenciar a condição microbiológica bucal. 

As coletas foram realizadas sempre no mesmo horário, além de se constituir um 

grupo de estudo com pessoas sob condições ambientais semelhantes, idades 

próximas, sob tipo de alimentação e cuidados semelhantes, a fim de se obter uma 

maior uniformidade da amostra de saliva, reduzindo com isso a variabilidade do 

estudo. 

Os operadores foram devidamente paramentados com luvas cirúrgicas, 

gorros e máscaras esterilizadas. Foram coletados 5 mL de saliva não estimulada de 

cada indivíduo em tubos de ensaio. Ao final das coletas, as amostras de saliva dos 5 

indivíduos foram transferidas para um único tubo Falcon de 50 mL. Após as coletas, 

o tubo contendo a saliva dos 5 indivíduos foi homogeneizado durante 3 minutos e 

armazenado em estufa bacteriológica a 37°C até o início do teste de contaminação 

dos implantes. 

 

3.3. Avaliação da infiltração bacteriana por meio da técnica de hibridização 

DNA-DNA Checkerboard através da interface implante/componente 

 

3.3.1. Seleção dos implantes 

 

Para o presente estudo, foram utilizados 36 implantes odontológicos de titânio 

com conexão do tipo Cone Morse (PROSS®, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil - lote 

500000577918) - Fig. 2A, 36 componentes protéticos Mini-Pilar Cônico CM PU 

2,5mm (PROSS®, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil - lote 500000644782) - Fig. 2B; 

conforme descritos na Tabela 3. 

 Esses implantes e componentes foram divididos em 3 grupos, da seguinte 

forma: Grupo A: 12 conjuntos implantes/componentes, onde foram avaliados quanto 

à infiltração bacteriana após a aplicação do gel com metronidazol na interface 

implante/componente;  Grupo B com 12 conjuntos implantes/componentes, onde 

foram avaliados quanto à infiltração bacteriana após a aplicação do gel sem 

metronidazol na interface implante/componente; e Grupo C com 12 conjuntos 

implantes/componentes, onde foram avaliados quanto à infiltração bacteriana sem a 
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utilização de nenhum composto (grupo controle). Todos os componentes protéticos 

se apresentavam comercializados já esterilizados. 

 

Tabela 3 - Descrição dos implantes e componentes protéticos submetidos ao teste. 

Sistema Modelo do 

Implante 

Tipo de 

Conexão 

Plataforma 

do Implante 

Componente 

Protético 

Torque  

Pross Cone Morse Cone Morse 4 mm Mini Pilar 

Cônico CM 

32 Ncm 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Figura 2. A: Implante Pross CM 4 mm X 11,5 mm; B: Mini Pilar Cônico CM. 

                  
   Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

3.3.2. Teste de Contaminação – Controle Negativo 

 

Dentro de um fluxo laminar (Fig. 3A), utilizando-se de instrumentais e luvas 

esterilizados (Fig. 3B), os implantes foram retirados de suas embalagens, 

apreendidos com o auxílio de uma pinça hemostática forte, e mantidos na posição 

vertical, sendo, em seguida, feita a colheita inicial das amostras do interior dos 

mesmos com escovas também esterilizadas do tipo microbrush (KG Brush, KG 

Sorensen, São Paulo, Brasil), que serviram como controle negativo para a 

colonização microbiana. Estas amostras negativas foram transferidas para 

microtubos contendo 150 µL de TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,6) seguido 

pela adição de 150 µL de NaOH 0,5 M. Os microtubos foram armazenados a - 20ºC 

até processamento laboratorial. 

A B 
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     Figura 3. A: câmara de fluxo laminar; B: instrumentais esterilizados 

                          
             Fonte: Acervo pessoal (2019). 
 
 

3.3.3. Preparação dos grupos 

 

Após a coleta do teste de contaminação, os implantes foram divididos nos 

seguintes grupos: Grupo A: 12 conjuntos implantes/componentes, onde foram 

avaliados quanto à infiltração bacteriana após a aplicação do gel com metronidazol  

a interface implante/componente; Grupo B com 12 conjuntos 

implantes/componentes, onde foram avaliados quanto à infiltração bacteriana após a 

aplicação do gel sem metronidazol na interface implante/componente; e Grupo C 

com 12 conjuntos implantes/componentes, onde foram avaliados quanto à infiltração 

bacteriana sem a utilização de nenhum composto (grupo controle). Em seguida, os 

conectores protéticos foram adaptados aos implantes, com o auxílio da chave 

manual (NEODENT®, Curitiba, Paraná, Brasil). O torque final foi dado com um 

torquímetro (NEODENT®, Curitiba, Paraná, Brasil) até o valor de de 32 Ncm, 

conforme instruções do fabricante (Fig. 4A).  

Os conjuntos implantes/pilares foram parcialmente imersos em microtubos 

contendo 300 µL de saliva humana, volume este suficiente para cobrir a interface 

implante/componente sem atingir o parafuso de acesso com componente protético 

(Fig. 4B). Os microtubos foram incubados em 37°C ± 1°C durante 7 dias (Fig. 4C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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Figura 4. A: aplicação do gel no interior dos implantes; B: microtubos contendo os conjuntos      
     imersos em saliva; C: microtubos incubados em estufa. 

       
 Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

3.3.4. Colheita das amostras 

 

Após o período de incubação, amostras do conteúdo interno dos conjuntos 

implantes/componentes dos 3 grupos foram colhidas com o objetivo de identificar e 

quantificar os micro-organismos presentes, utilizando para isto, a técnica de 

hibridização com sondas de DNA genômico DNA-DNA Checkerboard. Os conjuntos 

foram removidos dos tubos e suas superfícies externas lavadas cuidadosamente 

com solução salina 0,9% e etanol 70%, secando-os em seguida com gaze estéril. Os 

conjuntos foram mantidos na posição vertical com o auxílio da pinça hemostática 

forte, e todo o sistema reaberto no interior do fluxo laminar. O conteúdo do interior 

dos implantes e o material presente na superfície de seus respectivos parafusos de 

fixação dos pilares foram colhidos novamente com o auxílio de escovas do tipo 

microbrush (KG Brush, KG Sorensen, São Paulo, Brasil) (Fig. 5A). As amostras 

coletadas foram transferidas para microtubos contendo 150 µL de TE (10 mM Tris-

HCl, 1 mM EDTA, pH 7,6) (Fig. 5B), aos quais foram adicionados 150 µL de NaOH 

0,5 M para processamento pelo DNA-DNA Checkerboard. Todos os tubos foram 

armazenados a -20ºC até a etapa seguinte de processamento das amostras. 

 
Figura 5. A: colheita do interior do implante; B: amostras coletadas dentro dos microtubos  

 

 
  Fonte: Acervo pessoal (2019). 

A B 

C 

B A 
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3.3.5. Identificação e quantificação dos micro-organismos pelo método de 

hibridização DNA-DNA Checkerboard 

 

A ocorrência de infiltração microbiana através da interface implante-pilar no 

presente estudo foi avaliada por meio da técnica de hibridização DNA-DNA 

Checkerboard proposta por Socransky et al. (1994), com uma modificação de acordo 

com do Nascimento et al. (2010). Para tanto, foram selecionadas 37 espécies 

bacterianas, incluindo micro-organismos patogênicos e não patogênicos, e 5 

espécies de Candida spp. 

Suscintamente, os microtubos contendo as amostras colhidas foram agitados 

durante 2 minutos para desagregação total dos micro-organismos. As amostras 

foram colocadas em água fervente durante 5 minutos e, após resfriamento em gelo, 

para manter as cadeias de nucleotídeos abertas, 800 mL de acetato de amônio 5M 

foram adicionados a cada microtubo, permitindo a suspensão dos DNA’s na solução.  

Posteriormente, os conteúdos de cada microtubo, separados por grupo, foram 

aplicados nas canaletas individuais e paralelas de um aparelho específico, 

denominado Minislot (Immunetics, Cambridge MA), depositando-os em uma 

membrana de nylon 15x15 cm (Hybond N+ Amersham Biosciences) posicionada no 

interior do mesmo. Para padrões de referência de quantidades, uma mistura de DNA 

genômico correspondente aos controles 105 ou 106 células microbianas de cada 

espécie alvo foi agregada, desnaturada, precipitada e aplicada nas duas últimas 

canaletas. Em seguida cada membrana foi removida do seu aparelho e os DNA’s 

fixados nas mesmas em estufa a 80°C durante 2 horas.  

Previamente à aplicação das sondas, as membranas correspondentes a cada 

grupo foram submetidas a um procedimento de pré-hibridização e na sequência 

colocadas individualmente em outro aparelho denominado Miniblotter (Immunetics, 

Cambridge MA), onde as linhas contendo os DNA’s fixados das amostras ficaram 

dispostas perpendicularmente às canaletas do aparelho. As canaletas do Miniblotter 

foram preenchidas com 150 µL de sonda de cada microrganismo avaliado, em uma 

concentração de 10 ng/ µL. Após a aplicação das sondas, o aparelho foi embrulhado 

várias vezes em filme de PVC, e embalado em saco plástico, evitando a 

desidratação das membranas. A hibridização das membranas foi realizada no forno 

de hibridização a 63°C overnight. 
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Após a reação de hibridização, as membranas passaram por um processo de 

lavagem e detecção dos sinais. Após as lavagens, foi aplicado o reagente de 

detecção CDP- Star® (GE Healthcare, UK) sobre cada membrana, deixando-o agir 

em toda a sua superfície por 5 minutos.  Após este período, o excesso do reagente 

foi removido e as membranas embaladas em saco plástico. Em seguida, dentro de 

uma câmara escura, cada membrana foi colocada individualmente no interior de um 

cassete de exposição Hypercassete (GE Healthcare, UK), e sobre ela posicionada 

um filme radiográfico Hyperfilm (GE Healthcare, UK). A exposição ocorreu durante 

uma hora, seguindo-se dos procedimentos de revelação/fixação para a detecção dos 

sinais de quimioluminescência. Ao final, obtivemos 3 filmes radiográficos, 

correspondentes a cada um dos grupos avaliados, com os sinais detectados pelas 

sondas de DNA, onde as linhas horizontais representam as sondas, e as verticais 

representam as amostras colhidas dos implantes, configurando desta forma um 

“tabuleiro de xadrez” (checkerboard). 

O número de micro-organismos detectados nos grupos propostos foi expresso 

em termos de contagem de células microbianas, comparando-se a intensidade dos 

sinais de quimioluminescência das amostras contra a dos sinais emitidos a partir das 

canaletas os padrões de quantidades de células microbianas correspondentes a 105 

e 106 células. 

 

3.3.5.1. Avaliação dos sinais de hibridização 

 

Após a obtenção dos filmes com os sinais de hibridização, estes foram 

fotografados e as imagens obtidas (Figs. 6A, 6B e 6C) foram analisadas no software 

CLIQS 1D® (Totallab, Newcastle, Inglaterra), para determinação do número 

aproximado de células microbianas presentes em cada amostra de biofilme avaliada 

(Fig. 7). 
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Figura 6. Imagens digitalizadas correspondentes aos grupos Controle (A); Gel Inerte (B) e 
      Gel contendo Metronidazol (C) 

 

       

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

 

Figura 7. Imagem da membrana vista no software CLIQS 1D® com a delimitação dos sinais 
de hibridização a serem quantificados das 42 espécies-alvo. 

 

       

       Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

 

3.4. Forma de análise dos resultados  

 

Após a análise de normalidade dos dados e, como esperado, a distribuição 

não foi normal, foram utilizados métodos não-paramétricos para a análise de 

inferência. Antes dessa análise de inferência, foi feita a estatística descritiva, onde 

obtivemos os valores de mediana e as medidas de dispersão da mediana (intervalo 

A B C 
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interquartil). A análise de inferência foi dividida em duas partes, uma avaliando a 

contagem total dos micro-organismos sem discriminar entre as espécies (chamada 

de contagem total) e uma segunda análise comparando as 42 espécies investigadas 

(chamada de contagem individual). Para a contagem total, inicialmente foi feita uma 

análise do efeito dos grupos (tratamentos) com análise de variância não-paramétrica 

(Wald-Type e ANOVA Type Statistics); e, posteriormente, foi feita uma análise de 

múltiplas comparações entre os grupos também com estes testes. Para a contagem 

individual, também foi utilizada a análise de variância não-paramétrica (Wald-Type e 

ANOVA Type Statistics) para avaliar os efeitos dos tratamentos e das espécies, e 

depois utilizado o teste GEE (generalized estimating equations) para fazer a análise 

de múltiplas comparações. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1. Avaliação da infiltração na interface implante/componente protético 

 

Para avaliação da contaminação prévia do interior dos implantes, foi realizado 

um teste de controle negativo, onde amostras foram colhidas previamente ao teste 

de infiltração, e nenhuma delas apresentou sinais de hibridização positivos para 

quaisquer das espécies de todos os grupos avaliados.  

As médias das contagens de micro-organismos (x105 células) das 42 

espécies analisadas nas amostras colhidas do interior dos implantes estão descritas 

por grupos (Fig. 7).  

 

Figura 7. Gráfico demonstrando a contagem de células bacterianas totais, sem discriminar 
      entre as espécies alvo, nas amostras colhidas do interior dos implantes após 7 
      dias de incubação.  

 

 
Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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Quando comparamos a contagem de micro-organismos entre os 3 grupos 

avaliados (Controle, Gel Inerte e Gel contendo metronidazol), verificamos que os 

valores se apresentam em ordem crescente. Diferenças estatisticamente 

significantes foram observadas entre os grupos Controle e Gel Inerte (p<0,0001), e 

entre os grupos Controle e Gel contendo Metronidazol (p<0,0001). Já quando a 

comparação é feita entre os grupos Gel Inerte e Gel contendo Metronidazol, não 

houve diferença estatisticamente significante (p>0,05). 

Em relação aos maiores valores de contagem de micro-organismos (x105 

células) dentro de cada grupo, verificamos que para o grupo Controle foram Aa 

(7,09), P. melaninogenica (3,50) e B. fragilis (2,64), para o grupo Gel Inerte foram P. 

melaninogenica (7,44), Aa (7,20) e C. tropicalis (6,62), e para o grupo Gel contendo 

Metronidazol foram Aa (7,51), P. melaninogenica (6,88) e C. Tropicalis (4,44). 

Já quando comparamos os menores valores de contagem de micro-

organismos (x105 células) dentro de cada grupo, verificamos que para o grupo 

Controle foram V. parvula (0,78), S. sanguinis (0,801) e M. orale (0,809), para o 

grupo Gel Inerte foram S. gdlolyticus (3,50), S. parasanguinis (3,58) e L. acidophilus 

(3,59), e para o grupo Gel contendo Metronidazol foram C. albicans (3,91), C. 

dubliniensis (3,92) e S. pasteuri (3,93). 

A média (± DP), a mediana, o menor e o maior quartil das contagens de 

genomas microbianos (×104 células) das 42 espécies-alvo e os seus respectivos 

valores de p são apresentados na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Média, desvio padrão (±DP), 1º quartil, mediana, 3º quartil das contagens microbianas (x104 ± DP) avaliados pela técnica de 

hibridização DNA Checkerboard nos grupos testados. 

 

  
         Grupo controle 

   
      Grupo Gel Inerte 

   
Grupo Gel com metronidazol 

 

                

 
Média ±DP 1º Quartil Mediana 3º Quartil        Média ±DP 1º Q Mediana 3º Q       Média ±DP 1º Q Mediana 3º Q 

Aa* 709210,8 59436,15 676333,2 718944,2 758608 719998 85915,04 720326,2 752564,7 766492 751112,6 51696,44 752483,2 752681,2 752688,2 

B. fragilis 264993,6 16374,89 253115,6 267873 278227,2 542277 45201,13 524062,3 557159 574633,6 496624,3 51547,77 461597,2 470328,3 538031,3 

C. gingivalis* 174002,9 6087,193 170358 173969,7 177882,3 480485,5 42772,44 454817,1 488620,7 506152,1 480977,4 34559,03 453816,8 463529,2 506839,8 

C. rectus 173445,3 8654,101 164113,8 175072 180534,4 524524,4 49935,67 514952,6 541278 559864,5 486440,2 43064,25 453479,4 463824,1 507899 

E. faecalis* 178546,8 13157,55 168581,5 172363,2 189663,2 512147,8 57488,42 482600 530131,3 558948,3 472700 47132,87 439704,7 452545,2 495706,4 

K. pneumoniae 148649 9388,607 140962,4 147261,4 150597,5 477411,5 36086,45 469660 486604,4 500703,9 460751,2 43240,63 431758,3 441394,2 487653,6 

L. casei* 151826,1 7182,742 146528,5 149798,1 157494,4 476361 41246,94 459578 483297,1 503458,9 449495,7 39259,19 418025,1 434035,2 473589,4 

M. salivarium 142898,6 25352,14 123930,2 133862,2 156460,6 493414,2 53995,75 463179,5 493742,2 535342,1 449347 40092,99 421394,7 428820,6 477373,4 

P. aeruginosa* 107264,6 13598,08 96422,48 101193,1 119786,9 385915,9 28026,08 367164,2 383489,9 403342 423402,9 38836,96 395266,8 403701,5 457381,8 

P. anaeróbios* 122837 39343,38 98687,59 108498,5 135709,1 413532,2 56486,5 378678,1 394358,9 433660,8 428595,7 39452,09 400674,8 407274,5 465691,6 

P. endodontalis* 230419,6 330226,2 93746,95 109897,8 137837,4 467604,6 93787,01 404591,4 429038,2 494486,2 428789,3 40010,14 393667,7 409759,8 458797,9 

P. gingivalis 144427,5 132940,6 86312,55 97210,09 128591,3 458131,1 103829,5 386181,7 414608,8 517801,6 432030,8 38055,55 404159,4 415164,4 454870,5 

P. intermédia* 124044,2 86273,23 88433,04 93614,06 118348,5 476004,5 91942,29 397812,3 462156,4 548460,8 436959,4 42342,15 403459,6 423490,1 461358,2 

P. melaninogenica 350077,5 54948,36 307445 332945,5 402603 744136,9 25850,33 739403 747648 752666,5 688944,4 21155,64 679579,6 692722,5 699314,2 

P. putida* 92918,3 13789,09 82077,44 91851,22 104034,7 485703,5 69864,45 433766,5 488348,1 514404,9 423132,2 35295,37 396192,1 405783,9 453670,3 

S. aureus 90491,63 15748,3 77768,07 88294,28 103452,3 442770,3 43527,01 423996,2 452272 464143,9 415129,7 34900,96 389041,5 400659,3 445511,6 

S. mitis 84731,47 14247,89 73140,13 82650,07 94593,19 409053,4 36873,96 385174,9 425544,3 430646,2 408356,7 36061,11 381365,1 394456 443938,5 

S. mutans 87482,56 16865,57 72751,21 86422 97657,64 397638,4 35567,02 367758,9 404899,2 424226,4 414906,8 34502,78 387270 401019,2 454491,1 

S. salivarius 82678,74 13290,83 70701,09 85339,28 92918,3 400447,8 33270,65 386438 399904,2 423306,3 406460,7 29959,77 387702,4 397685,1 434325,1 

S. sanguinis 80160,21 12871,93 67961,07 80414,28 91732 384652,3 31216,43 362370,7 384762,8 408730,9 405888,2 31461,32 381795 396862,4 431466,4 

T. forshytia* 94027,08 15840,65 77058,63 99422,43 107949,3 406398,8 36418,96 380500,1 409497,7 434131,6 407772,7 36680,83 378809,3 393089,4 435631,3 

T. denticola* 95754,08 22821,37 80760,2 94665,51 104404,1 422513,4 31888,13 401498,6 420679,7 452087,5 410047,9 39202,95 381985,4 398932,8 442875,3 

V. parvula 78121,16 11786,49 68785,81 76615 87530,12 409414 29801,48 395900,4 408235,3 427727,5 409023,5 37418,97 383213,1 395733,7 439952,6 

C. tropicalis* 203241,5 29193,05 176049,1 208081,2 224493,9 662525,4 48552,1 649846 661495,5 692536,2 444153,3 36305,22 412229,7 432555,6 479976,2 

C. gracilis 89597,84 12073,49 80971,27 96252,45 98122,78 418264,4 22920,25 407047,2 418209,6 431806,9 422688 28753,65 397289,8 415163,4 445716,5 

L. acidophilus* 82508,06 12920,95 73783,12 82036,4 91143,74 359827,6 16603,26 347511,6 357553,8 374602,6 400586,9 31735,32 376855,8 390574,1 433238,9 

M. orale 80989,51 12824,68 72528,42 76185,03 94952,79 376581,2 20426,78 366990,8 370902 394722,1 398441,8 26885,91 379330,7 387874,8 427031,6 

S. gdlolyticus 83507,39 11122,93 75809,8 81067,04 92519,61 350208 14792,45 342078,4 350997,7 357504,2 395760,2 25736,54 374106,1 391442,8 422082 

S. pneumoniae 98166,42 17740,49 83605,76 100059,6 106843,2 387491,5 24769,68 375385,1 383716,8 409214,7 396343,3 26149,13 374746,4 388120,8 418564,4 

E. coli 116815 29484,03 94589,28 106122 126810,9 405794,7 27251,04 397813,6 405060,9 423505,2 402004,3 25804,53 381348,1 393659,2 421994,5 

E. corrodens 97300,64 10452,51 88644,11 96189,91 106712,2 370845,7 18596,13 362360,3 367176 383244,7 396687,7 25739,33 379032,7 383791,9 423622,1 

F. nucleatum 161877,4 28164,31 135288,9 153468,4 185641,2 449223,3 26588,87 443270,6 450547,9 462379,4 442222,6 25276,52 418444 447451,5 463189,2 

P. micra 120113,3 16683,94 106118,1 119802,5 133909,1 378448,5 23228,31 366884,5 378921,2 391790,3 408007 23499,25 383592,5 405639 431627,4 

P. nigrescens 110493,9 10402,17 103688,8 110402,1 120078,1 360373,8 18178,99 346292,2 358179,8 376508 399539 17783,04 384899,1 392130,7 419679,1 

S. gordonii 118151,8 11871,94 111465,2 112743,4 129265,6 373610,1 17124,62 360453 380757,6 385289 402689,1 16808,59 386836,1 398165 417252,3 

S. moorei 131713,1 13535,99 122546,5 132228,4 139156,6 400414,8 22103,96 385884,4 391763,6 400281,1 398370,3 13506,02 388218,7 391718,8 413476,8 

S. oralis 151363,6 11676,72 143225,6 155121,8 157750,4 409098,9 34713,79 389124,6 404954 425693,6 404289,2 17261,65 390593,1 402348,9 414553 

S. parasanguinis 160103,5 26614,71 143227,6 158119,8 163078 358688,2 18408,77 347536,4 359525,7 371601,7 401794,5 19002,94 386160,8 400576,4 417179,3 

S. pasteuri* 153972 13741,99 143077,1 150466,5 161299,6 374247,9 24505,48 356551,5 376867,3 385846,5 393334,7 20930,88 374972,4 389483,4 411198,9 

S. sobrinus 177709,1 31107,55 158487,2 168352,9 178257,6 403563,5 29190,98 382130,3 407589,7 418276,1 396480,6 22073,82 379023,7 388775,6 417061,3 

C. albicans 181127,2 10905,91 171771 179172,2 186524,5 407420,6 21172,79 390445,1 408347,5 419096,5 391185,9 17124,36 378796,3 386480,2 406603,2 

C. dubliniensis 220723,3 16410,94 207684,4 223231,4 226475,7 441341,8 30689,82 425658,4 439748,1 457095,5 392880,3 18763,6 376144 389773,3 409293 

   * Espécies com diferenças entre os grupos testados, detectados pelo teste de múltiplas comparações de GEE (generalized estimating equations) (p<0,001). 
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5 DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi testar, in vitro, se a aplicação de um gel contendo 

metronidazol na interface implante/componente protético do sistema de conexão 

Cone Morse diminui a ocorrência de infiltração bacteriana nessa interface, e, para 

isso, a análise microbiológica pela técnica DNA-DNA Checkerboard foi realizada 

para identificar e quantificar as 42 espécies microbianas testadas colonizando as 

superfícies internas dos implantes, incluindo agentes patogênicos, não-patogênicos, 

e espécies oportunistas comumente encontradas no biofilme oral. 

A realização deste estudo se justifica pelo fato de haver poucas pesquisas in 

vitro disponíveis atualmente na literatura sobre a infiltração microbiana através da 

interface implante/componente utilizando implantes de sistemas nacionais, com o 

intuito de buscar alternativas para minimizar ou até mesmo impedir essa infiltração, 

pois os resultados podem contribuir para a manutenção da saúde dos tecidos peri-

implantares a longo prazo, seja por meio de melhorias no desenho e adaptação das 

conexões ou pelo emprego de meios físicos e/ou químicos. 

Sendo assim, essa análise da contaminação bacteriana avaliada in vitro 

permitirá extrapolarmos os resultados para a prática clínica, já que a seleção dos 

implantes deverá ser feita procurando por aqueles cuja capacidade de infiltração 

bacteriana esteja em um nível não prejudicial aos tecidos peri-implantares, pois 

segundo um consenso do 6º Workshop Europeu de Periodontologia, 80% dos 

indivíduos reabilitados com implantes e 50% dos sítios peri-implantares investigados 

apresentavam mucosite após função mastigatória (LINDHE; MEYLE e GROUP, 

2008).   

A grande maioria dos sistemas de implantes osseointegráveis disponívies 

atualmente no mercado foi idealizada em duas peças: i. o implante e ii. o 

componente protético adaptado a ele para receber a reabilitação protética. Essa 

junção implante/componente protético inevitavelmente produz o aparecimento de 

fendas (TEIXEIRA et al., 2011; PASSOS et al., 2013; NASCIMENTO et al., 2015), 

mas a sua significância tem, muitas vezes, sido negligenciada tanto na fabricação 

dos componentes quanto na sua aplicação clínica (JANSEN; CONRADS e 

RICHTER, 1997).  
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Um dos critérios tradicionalmente utilizados para avaliação do sucesso clínico 

dos implantes em longo prazo é a estabilidade dos tecidos duros 

(PAPASPYRIDAKOS et al. 2012), e tanto essa estabilidade da crista óssea 

marginal, quanto a manutenção da saúde dos tecidos moles são necessários para 

que esse sucesso perdure (NAKAMURA et al. 2010). Segundo Albrektsson et al. 

(1986), os implantes são considerados bem-sucedidos caso a perda óssea peri-

implantar avaliada radiograficamente for menor que 1,5 mm durante o primeiro ano 

após suas instalações, e menor que 0,2 mm nos anos subsequentes. 

Quando avaliamos essa perda óssea peri-implantar, vemos que ela é 

influenciada por diversos fatores, como a espessura dos tecidos peri-implantares 

(BERGLUNDH e LINDHE, 1996), o posicionamento do implante durante a sua 

instalação (CANEVA et al., 2010), a técnica cirúrgica utilizada (MAZZOCCO et al., 

2017), o tipo de sistema de conexão implante/componente utilizado e sua 

biomecâmica (FIRME et al., 2014; PESSOA et al., 2017), e a presença de fendas 

entre o implante/componente, acarretando contaminação microbiana (DO 

NASCIMENTO et al., 2012; MISHRA; CHOWDHARY e KUMARI, 2017). 

Essa infiltração de micro-organismos está de acordo com os achados em 

trabalhos recentes, que também demonstraram, com incubação de micro-

organismos in vitro, sua passagem do meio externo para o interior dos implantes 

(CURY et al., 2006; DUARTE et al., 2006; DO NASCIMENTO et al., 2008; 2010; 

BARBOSA et al., 2009; ALOISE et al., 2010; DO NASCIMENTO et al., 2011 

TEIXEIRA et al., 2011).  

Para se tentar inibir essa infiltração, alguns pesquisadores já realizaram 

trabalhos utilizando-se vários materiais, tais como anéis (o’rings) de polisiloxano, gel 

antimicrobiano, solução de 0,2% de clorexidina, silicone especial, graxa de vedação, 

agente desinfetante à base de clorexidina 2%, nessa interface ou na parte interna 

dos implantes, mas todos os autores concluíram que ambos os agentes foram 

capazes de diminuir a contagem bacteriana, mas não foram capazes de impedir a 

infiltração bacteriana através da interface implante/componente protético (NAYAK et 

al., 2014; KOUTOUZIS et al., 2015; PODHORSKY et al., 2016a; PODHORSKY et 

al., 2016b, OZDILER et al., 2018) 

Nosso trabalho corrobora com esses achados, já que, após o período de 

incubação de sete dias, todas as amostras dos micro-organismos coletadas dos 
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implantes dos três grupos analisados, Controle, Gel Inerte e Gel contendo 

metronidazol apresentaram reação de hibridização positiva, o que evidencia a 

infiltração através da interface implante/componente. 

Esse período de incubação de 07 dias aplicado nessa pesquisa para a 

avaliação da ocorrência de infiltração do exterior para o interior dos implantes está 

de acordo com os achados na literatura, como relatado por Fürst et al. (2007), onde 

os autores colheram amostras de biofilme e analisaram através da técnica de DNA-

DNA Checkerboard, concluindo que ocorreu colonização bacteriana na superfície 

dos implantes 30 minutos após sua instalação.   

Um achado interessante no presente estudo foi o grupo Controle apresentar 

os menores valores de contagem de micro-organismos quando comparados aos 

grupos Gel Inerte e Gel contendo metronidazol.  Esse fato corrobora com outros 

trabalhos que também observaram maiores valores de contagem de bactérias para 

os implantes Cone Morse após a aplicação de agentes de vedação (FERNANDES, 

2012; OZDILER et al., 2018). 

O sistema de conexão Cone Morse parece ser mais eficiente quanto aos 

aspectos biológicos, permitindo menor penetração de micro-organismos e perda 

óssea em implantes unitários (SCHIMITT et al., 2014; GOIATO et al., 2015), 

entretanto, no presente estudo, a presença do gel inerte ou contendo metronidazol 

pode ter prejudicado o atrito friccional, que é típico desse sistema, entre as 

superfícies dos componentes e implantes, talvez pela presença do monolinoleato de 

glicerila ou o tensoativo utilizados em suas formulações. 

  Comparando-se os três grupos, as amostras colhidas dos implantes do 

grupo Controle apresentaram menores valores de contagens de micro-organismos, 

seguidos pelo grupo Gel contendo metronidazol e Gel Inerte, respectivamente. 

Foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

Controle e Gel Inerte (p<0,001), e entre os grupos Controle e Gel contendo 

metronidazol (p<0,001). Já entre os grupos Gel Inerte e Gel contendo metronidazol 

não houve diferenças estatisticamente significantes (p>0,05).     

Todas as espécies-alvo foram encontradas colonizando as superfícies 

internas dos implantes após 07 dias de incubação em saliva humana. Os conjuntos 

do grupo Controle tiveram os maiores índices de contagem microbiana das espécies 

Aa, P. Melaninogenica e B. fragilis, respectivamente. Já no grupo Gel Inerte as 

maiores contagens foram de P. Melaninogenica, Aa e C. Tropicalis, 
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respectivamente, e para o grupo Gel contendo metronidazol foram Aa, P. 

Melaninogenica e C. Tropicalis, respectivamente.   

Apesar do avanço dos sistemas de implantes atualmente, visando aumentar a 

estabilidade dos seus componentes, a ocorrência de infiltração microbiana pela 

interface implante/componente já era esperada, considerando que o diâmetro médio 

das menores bactérias orais varia entre 0,3 - 0,7 µm (LOVE E JENKINSON, 2002; 

WEART et al., 2007) e que os valores das fendas entre implantes/componentes 

pode variar de 2,3 até 100 µm (TSUGE et al., 2008; DO NASCIMENTO et al., 2015), 

dependendo da geometria da conexão e da presença de tensões mecânicas. A 

diversidade de bactérias orais exibe uma grande variedade de morfologias, e as 

mais conhecidas apresentam entre 0,4 e 2 µm de diâmetro e entre 0,5 e 5 µm de 

comprimento (YOUNG, 2006). A maioria das espécies-alvo testadas no presente 

estudo eram relativamente pequenas, com um comprimento ou diâmetro inferior a 2 

µm. 

Em relação à condição estática de incubação dos conjuntos utilizada neste 

estudo, apesar do fato das fendas na interface implante/componente poderem não 

ter sido suficientes para produzir a infiltração e consequentemente o crescimento 

bacteriano, estudos utilizando métodos baseados em cultura ou sondas de DNA 

comprovaram a infiltração por meio da interface implante/componente, mesmo em 

condições estáticas (TEIXEIRA et al., 2011; FERNANDES, 2012; CARDOSO et al., 

2015). 

 Sob condições dinâmicas de carregamentos, o efeito produzido pelos 

micromovimentos dos componentes durante carga mecânica pode facilitar a 

infiltração microbiana para o interior dos implantes, independentemente do tipo de 

conexão, como ficou demonstrado em estudos in vitro (DO NASCIMENTO et al., 

2012; NASCIMENTO et al., 2015). Já Tripodi et al. (2015) a avaliaram se a infiltração 

Enterococcus faecalis seria maior em conexões do tipo Cone Morse após esses 

conjuntos serem submetidos à ação de cargas, e concluíram que, apesar de ocorrer 

infiltração em ambas as situações, não houve diferença estatisticamente significante 

entre elas. 

Atualmente nenhuma das conexões protéticas disponíveis consegue impedir 

totalmente a infiltração microbiana em suas interfaces, mas uma maior estabilidade 

dos conjuntos almeja retardar ou reduzir a penetração e a colonização microbiana. 

Além disso, as condições de crescimento microbiano podem ser restringidas em um 
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ambiente com nutrientes reduzidos pelas reduções das fendas entre os 

componentes protéticos, o que pode resultar em morte das células microbianas e 

degradação dos seus DNA’s ao longo do tempo (LOYOLA-RODRIGUEZ et al., 

1992). 

 A detecção de micro-organismos não viáveis e seus componentes no interior 

dos implantes é um fator de extrema importância, pois a própria estrutura celular do 

micro-organismo e/ou seus produtos de degradação podem representar um fator de 

risco para os tecidos peri-implantares, servindo como nutrientes para outras 

bactérias oportunistas (DO NASCIMENTO et al., 2011) 

Em decorrência disso a técnica de hibridização DNA-DNA Checkerboard, que 

foi descrita originalmente por Socransky et al. (1994), e modificada por Nascimento 

et al. (2010), foi escolhida para ser utilizada nessa pesquisa, pois esse tipo de 

técnica, por identificar os micro-organismos pelo DNA, detecta tanto espécies viáveis 

quanto não viáveis. Além disso, ela permite a avaliação simultânea de várias 

espécies de micro-organismos em um grande número de amostras, é sensível, 

rápida e relativamente barata (SOCRANSKY et al., 1994;  SOCRANSKY et al., 2004; 

SAKAMOTO; UMEDA e BENNO, 2005), e sua utilização já foi comprovadamente 

eficaz para avaliar a infiltração microbiana na interface implante/componente 

(BARBOSA et al., 2009; DO NASCIMENTO et al., 2009; DO NASCIMENTO et al., 

2012; PITA et al., 2017) 

Encontramos grande correlação quando confrontamos os dados encontrados 

na literatura científica disponível atualmente com os resultados obtidos no presente 

estudo. Portanto, podemos afirmar que a existência de infiltração microbiana pela 

interface implante/componente protético existe, e, em longo prazo, pode 

comprometer a estabilidade desses conjuntos na cavidade oral. Consequentemente, 

novos estudos considerando esta infiltração e sua relação com a má adaptação dos 

componentes são necessários para solucionar ou minimizar a passagem bidirecional 

desses fluidos orais. 
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       ============================================================ 

 Contribuição Clínica desta Pesquisa 

       ============================================================ 

 

Depreende-se a partir dos achados do presente estudo a importância de se 

investir em fármacos em outras formas de apresentação que não gerem perda de 

resistência friccional entre o implante e o componente protético, para tentar 

contornar o problema de infiltração microbiana nos atuais sistemas de implantes 

dentários, em especial na interface implante/componente protético, a interface mais 

sensível do conjunto. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Considerando-se as limitações apresentadas, os resultados obtidos dentro 

das condições experimentais do presente estudo permitem concluir que: 

1. A passagem, in vitro, dos 42 micro-organismos ocorreu através da 

interface implante/componente protético no sistema Cone Morse; 

2. As amostras coletadas do grupo Controle apresentaram menores valores 

de contagem de micro-organismos quando comparadas com as dos 

grupos Gel Inerte e Gel contendo metronidazol; 

3. Não houve diferença significante em relação aos valores de contagem de 

micro-organismos quando comparados os grupos Gel Inerte e Gel 

contendo metronidazol; 

4. A técnica de hibridização DNA-DNA Checkerboard foi capaz de detectar a 

ocorrência de infiltração de micro-organismos para o interior dos 

implantes;  

5. O gel antimicrobiano contendo metronidazol não foi eficaz na prevenção 

da ocorrência de infiltração de micro-organismos através da interface 

implante/componente protético, no sistema Cone Morse; 

6. A presença do gel inerte ou contendo metronidazol pode ter prejudicado o 

atrito friccional típico do sistema Cone Morse; 

7. A ausência de uma precisa adaptação na interface implante/componente 

protético, permitindo a passagem de micro-organismos, pode representar 

um risco para o sucesso em longo prazo do tratamento com implantes 

osseointegrados. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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