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BUENO, FL. Utilização do Triclosan em Próteses Removíveis: Avaliação da Ação 

Antimicrobiana e Efeito sobre as Propriedades Físico-Mecânicas na Resina Acrílica e em 

Liga Metálica. Ribeirão Preto, 2020. 155p. Tese (Doutorado em Reabilitação Oral). Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

O estudo avaliou a utilização do Triclosan incorporado em resina acrílica nas concentrações de 

0,3 e 1%, ou em forma de solução para desinfecção de próteses em resina acrílica e liga 

metálica. Como variáveis de resposta foram consideradas a carga microbiana (UFC); a 

atividade metabólica do biofilme (XTT); e propriedades físico-mecânicas como dureza, 

alteração de cor, sorção e solubilidade, resistência a flexão e rugosidade da resina acrílica. 

Biofilmes simples de diferentes espécies microbianas e biofilme misto foram formados sobre 

os espécimes circulares (n=10) previamente esterilizados por plasma de peróxido de 

hidrogênio. Um grupo sem incorporação foi utilizado como controle. A estrutura dos biofilmes 

foi analisada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As propriedades foram 

avaliadas imediatamente após a obtenção dos espécimes, e depois de 30 dias de imersão em 

saliva artificial. MEV e Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) foram utilizadas para 

análise da superfície e composição química. A avaliação da solução de Triclosan a 0,3% para 

imersão considerou como variáveis a ação antimicrobiana contra biofilme misto (UFC; XTT) 

e o efeito corrosivo sobre liga de Co-Cr (n=5) em comparação à Cloramina T a 0,5%, 

hipoclorito de sódio a 0,25% (HS0,25%) e saliva artificial. O período de imersão foi de 20 

minutos durante 7 dias seguidos. Foram utilizados como parâmetros eletroquímicos indicativos 

de corrosão, o potencial de circuito aberto (OCP), potencial de corrosão (Ecorr) e a densidade 

de corrente de corrosão (Icorr). MEV e EDS foram empregados para análise de superfície e 

composição química. Os dados obtidos foram submetidos aos testes estatísticos adequados a 

cada variável (p 0,05). A incorporação de Triclosan foi efetiva na concentração de 1% contra 

os biofilmes simples de Candida albicans, Staphylococcos aureus e Pseudomonas aeruginosa 

(Teste de Kruskal-Wallis), e não alterou a cor, rugosidade e solubilidade da resina (Teste de 

Kruskal-Wallis); promoveu  aumento  da  dureza (Teste de KrusKal-Wallis) e resistência a 

flexão (Teste de ANOVA), e diminuiu a sorção (Teste de KrusKal-Wallis). Em relação a 

imersão, a solução de Triclosan a 0,3% impediu o crescimento de C. albicans e diminuiu a carga 

microbiana de C. glabrata quando comparada ao grupo controle negativo. Em relação aos 

parâmetros eletroquímicos, a solução de HS0,25% foi a única que se estabilizou com potencial 

positivo de Eocp e com o maior valor; a saliva e o Triclosan a 0,3% promoveram os menores 

potenciais. Para o Ecorr, todos os grupos apresentaram maior potencial de corrosão quando 



comparados ao grupo da saliva artificial, sendo que, a solução de HS0,25% apresentou maior 

valor. Além disso, a solução de HS0,25% também apresentou a maior taxa de corrosão, 

enquanto o grupo Triclosan a 0,3% a menor. Conclui-se que a incorporação de Triclosan na 

resina acrílica foi dose-dependente, tendo a concentração de 1% apresentado melhores 

resultados de ação antimicrobiana e ausência de efeitos prejudiciais sobre as propriedades 

fisico-mecânicas da resina acrílica, e que a solução de Triclosan a 0,3% não apresentou ação 

corrosiva sobre a liga metálica. 

PALAVRAS-CHAVE: Prótese Total; Prótese Parcial Removível; Triclosan; Biofilme; 

Propriedades; Solução Desinfetante; Corrosão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

 



  



BUENO, FL. Use of Triclosan in Removable Prostheses: Evaluation of Antimicrobial 

Action and Effect on Physical-Mechanical Properties in Acrylic Resin and Metal Alloy 
Ribeirão Preto, 2017. 155p. Thesis (PhD in Oral Rehabilitation). School of Dentistry of 

Ribeirão Preto, University of São Paulo. 

 

The study evaluated the use of Triclosan incorporated in acrylic resin in concentrations of 0,3 

and 1%, or as a solution for disinfecting prostheses in acrylic resin and metal alloy. As response 

variables, colony-forming units. (CFU) was considered; metabolic activity of the biofilm 

(XTT); and physical-mechanical properties such as hardness, color change, sorption and 

solubility, resistance to flexion and roughness of acrylic resin. Simple biofilms from different 

microbial species and mixed biofilms were formed on circular specimens (n= 10) previously 

sterilized by hydrogen peroxide plasma. A group without incorporation was used as a control. 

The structure of the biofilms was analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM). The 

properties were evaluated immediately after obtaining the specimens, and after 30 days of 

immersion in artificial saliva. SEM and Dispersive Energy Spectroscopy (EDS) were used for 

surface analysis and chemical composition. The evaluation of the 0,3% Triclosan solution for 

immersion considered as variables the antimicrobial action against mixed biofilm (CFU; XTT) 

and the corrosive effect on Co-Cr alloy (n = 5) compared to 0,5% Chloramine-T, 0.25% sodium 

hypochlorite (HS0,25%) and artificial saliva. The immersion period was 20 minutes for 7 

consecutive days. Electrochemical parameters indicative of corrosion was used, the open circuit 

potential (OCP), corrosion potential (Ecorr) and the corrosion current density (Icorr). SEM and 

EDS were used for surface analysis and chemical composition. The data obtained were 

subjected to statistical tests appropriate to each variable (p<0.05). The incorporation of 

Triclosan was effective at a concentration of 1% against the simple biofilms of Candida 

albicans, Staphylococcos aureus and Pseudomonas aeruginosa (Kruskal-Wallis test), and did 

not change the color, roughness and solubility of the resin (Kruskal-Wallis test) ; promoted 

increased hardness (KrusKal-Wallis test) and flexural strength (ANOVA test), and decreased 

sorption (KrusKal-Wallis test). Regarding immersion, the 0,3% Triclosan solution prevented 

the growth of C. albicans and decreased the microbial load of C. glabrata when compared to 

the negative control group. Regarding the electrochemical parameters, the HS0,25% solution 

was the only one that stabilized with positive Eocp potential and with the highest value; saliva 

and 0,3% Triclosan promoted the lowest potentials. For Ecorr, all groups showed a greater 

potential for corrosion when compared to the artificial saliva group, and the HS0,25% solution 

had a higher value. In addition, the HS0,25% solution also showed the highest corrosion rate, 

while the Triclosan group at 0,3% the lowest. It is concluded that the incorporation of Triclosan 

in the acrylic resin was dose-dependent, with the concentration of 1% showing better results of 

antimicrobial action and absence of harmful effects on the physical-mechanical properties of 

the acrylic resin, and that the solution of Triclosan a 0,3% did not show a corrosive action on 

the metallic alloy. 

KEYWORDS: Complete Denture; Removable Partial Denture; Triclosan; Biofilm; Properties; 

Disinfectant Solution; Corrosion. 
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1. INTRODUÇÃO  

Embora a prevalência do edentulismo tenha diminuído nas últimas décadas, no Brasil, 

segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (Projeto SBBrasil 2010), a necessidade de algum 

tipo de prótese ocorre em 68,8% dos adultos, sendo que 41,3% necessitam de prótese parcial e, 

em 1,3% dos casos, há necessidade de prótese total em pelo menos um maxilar. Já entre os 

idosos de 65 a 74 anos, 23,9% necessitam de prótese total em pelo menos um maxilar e 15,4% 

necessitam de prótese total dupla (BRASIL, 2011). De acordo com Cardoso et al. (2016) espera-

se que em 2040, 85,96% dos idosos brasileiros sejam desdentados. Esta realidade não é apenas 

encontrada no cenário Brasileiro. A queda aparente do edentulismo em 10%, por década, não 

implicaria em diminuição do edentulismo nos Estados Unidos devido ao aumento do 

crescimento da população de adultos com idade superior a 55 anos (Douglas et al., 2002). 

Segundo os autores, a população desdentada nos Estados Unidos atingiria cerca de 37.900.000 

em 2020, devido ao crescimento populacional e aumento da expectativa de vida para os idosos. 

De acordo com Dye et al. (2015) a taxa de edentulismo entre os idosos com 65 anos ou mais 

nos Estados Unidos, nos anos de 2011-2012, foi de 18,6%. Além disso, ainda haverá uma 

proporção relevante de indivíduos edêntulos nas sociedades em envelhecimento em todo o 

mundo (Carlsson, Omar, 2010). Contudo, Kassebaum et al. (2014) verificaram, em um estudo 

de meta-análise, que a incidência global do edentulismo total diminuiu de 4,4% para 4,1% entre 

1990 e 2010. Felton (2016) afirma que este fato não elimina a necessidade de estudos 

direcionados às dentaduras completas, especialmente nos Estados Unidos, uma vez que a 

expectativa de vida é de 78,8 anos. Esses dados demonstram que o perfil epidemiológico de 

saúde bucal na população idosa ainda é crítico, e que a demanda por aparelhos protéticos deverá 

aumentar devido ao rápido crescimento da população idosa (Lee, Saponaro, 2019).  

O impacto do edentulismo na função oral diária e nas interações sociais tem 

plausibilidade significativa e tem sido descrito usando múltiplas dimensões (Carlsson, Omar, 

2010; Polzer et al., 2010). Segundo Felton (2016), a perda dos dentes está associada às 

comorbidades sistêmicas devido ao aumento de risco para deficiências nutricionais e obesidade, 

doença obstrutiva pulmonar crônica, câncer de cabeça e pescoço, declínio da função cognitiva, 

doença cardiovascular, pneumonia em pacientes hospitalizados em função de inadequada 

manutenção das próteses e mortalidade em função da não reposição dental. Além disso, de 

acordo com Carlsson e Omar (2010), a perda de dente não é apenas uma consequência da 

doença, mas também reflete as condições socioeconômicas, as diferenças individuais e 
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culturais, a natureza e o acesso das pessoas aos cuidados de saúde bucal, com disparidades 

econômicas que prejudicam os grupos de baixa renda.  

Apesar dos implantes dentários serem uma excelente opção terapêutica para reabilitação 

de indivíduos desdentados parciais ou totais, sua indicação para maioria da população é restrita, 

devido as questões socioeconômicas e condições sistêmicas (Carlsson; Omar, 2010; Kim, 

2019). Assim, nestas situações, as próteses convencionais continuam sendo a opção 

reabilitadora de escolha. De acordo com os autores, aprimorar a conduta convencional para 

pacientes edêntulos é uma necessidade e exige um foco mais intenso de pesquisadores, 

educadores e clínicos sobre as necessidades das populações com menos recursos, uma vez que 

as próteses continuarão a desempenhar um papel central na reabilitação do edentulismo, sendo 

necessário educar os pacientes e cuidadores para o desfecho desastroso da perda dental e da 

pobre qualidade das próteses em longo prazo (Felton, 2016). 

As bases das próteses, na cavidade bucal, proporcionam um ambiente favorável à 

colonização de microrganismos, uma vez que tornam-se passíveis de deposição de biofilme, 

organização complexa composta de glicoproteínas salivares e imunoglobulinas (0,5 a 1,5 μm 

de espessura), detritos bucais (mucina e partículas de alimentos), bactérias gram positivas e 

gram negativas, fungos (na sua maioria Candida spp.) e células epiteliais descamadas (Shay, 

2000; Mukherjee; Chandra, 2004). De acordo com Gendreau e Loewy (2011), há uma relação 

de risco direta entre uso da prótese, biofilme e o desenvolvimento da estomatite relacionada à 

prótese (ERP), cuja prevalência entre usuários de prótese total é de 15% a 70%. Porém, muitos 

indivíduos que utilizam próteses não sabem que têm a doença (Loster et al., 2012; Badaró et 

al., 2020), podendo agravar doenças sistêmicas como doença pulmonar obstrutiva crônica 

(Przybyłowska et al., 2015), disfunção endotelial (Maciag et al., 2014; Osmenda et al., 2017), 

endocardite bacteriana, pneumonia por aspiração e infecção gastro-intestinal (Coulthwaite; 

Verran, 2007). 

A estomatite relacionada à prótese (ERP) é caracterizada, clinicamente, por diferentes 

graus de inflamação da mucosa palatal que suporta a prótese superior, que vão desde petéquias 

à inflamação generalizada com hiperplasia papilar (Salerno et al., 2011; Barbeau et al., 2003). 

Tem como fator etiológico o uso de próteses mal adaptadas, uso contínuo e noturno das próteses 

removíveis, má higiene, tabagismo e condições locais e sistêmicas como xerostomia e diabetes 

(Kossioni, 2011; Maciag et al., 2014; Zoccolotti et al., 2018). Todos estes fatores intensificam 

a colonização da prótese e das superfícies da mucosa bucal e favorecem a atuação da C. albicans 

como um agente patogênico oportunista (Gendreau; Loewy, 2011). Por isso, embora a etiologia 
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da ERP seja multifatorial, a capacidade de Candida spp. em aderir à resina da base protética e 

formar biofilmes estruturados, tem sido considerada um dos principais fatores responsáveis 

pelo desenvolvimento da doença (Budtz-Jorgensen, 1974; Marcos-Arias et al., 2009; Abaci et 

al., 2010; Hilgert et al., 2016).  

Sendo assim, para que a prótese cumpra seu papel, são necessários cuidados de 

higienização e manutenção, condutas rotineiramente negligenciadas por parte dos usuários e 

dos profissionais (Peracini et al., 2010; Salerno et al., 2011; Saha et al., 2014; Ferruzzi et al., 

2015; Osmari et al., 2016; Suresan et al., 2016; Papadiochou; Polyzois, 2018). Além disso, 

alguns estudos tem demonstrado que as técnicas de higiene nem sempre promovem a 

desinfecção completa da superfície possibilitando uma rápida recolonização microbiana (Webb 

et al., 1998; Panzeri et al., 2009; Sivakumar et al., 2014); soma-se a isso, o fato de que a limpeza 

da prótese pode ser de difícil execução para pacientes geriátricos que apresentam muitas vezes 

déficit cognitivo, destreza motora reduzida e perda de memória (Pesci-Bardon et al., 2006; 

Mirizadeh et al., 2018) e ainda, o fato de que muitos materiais e métodos de higienização não 

se aplicam a todos os tipos de próteses como por exemplo, aquelas que associam resina e metal.  

Recomenda-se que a higienização das próteses seja realizada através de métodos 

mecânicos e químicos. Entre os mecânicos encontra-se a escovação (com água, sabão, 

dentifrícios ou abrasivos) e o ultrassom. A escovação com escova dental e dentifrício ou sabão 

é o mais difundido e de prática comum entre os portadores de próteses (Peracini et al., 2010; 

Ercalik-Yalcinkaya; Özcan, 2015; Ferruzzi et al., 2015; Osmari et al., 2016) e tem como 

objetivo remover mecanicamente o biofilme. Embora estudos indiquem a eficiência da 

escovação (Panzeri et al., 2009; Pellizaro et al., 2012; Paranhos et al., 2013; Segundo et al., 

2014), infelizmente, a maioria das pessoas que usam próteses é idosa e muitas podem ter 

dificuldades em escová-las corretamente devido às dificuldades motoras e visuais. Por isso, 

muitos autores preconizam a associação da escovação ao método químico como forma de obter 

maior eficiência na remoção do biofilme e eliminação dos microrganismos (Nikawa et al., 1999; 

Gornitsky et al., 2002; Paranhos et al., 2007; Ferreira et al., 2009; Pellizzaro et al., 2012; Sesma 

et al., 2013; Baba et al., 2018; Papadiochou, Polyzois, 2018).  

Quanto ao método químico, este consiste na imersão da prótese em substâncias químicas 

com diferentes componentes e mecanismos de ação com objetivo de desorganizar o biofilme e 

causar a morte dos microrganismos. Muitos estudos clínicos e laboratoriais têm avaliado os 

efeitos dessas soluções sobre as propriedades físicas e mecânicas da resina acrílica de base, 

dentes artificiais, reembasadores para próteses e metais, bem como a capacidade de remoção 
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de biofilme, atividade antimicrobiana e remissão da estomatite relacionada a prótese (Pisani et 

al., 2010b, Pisani et al., 2012; Davi et al., 2012; Pellizaro et al., 2012; Altieri et al., 2013; 

Paranhos et al., 2013; Savabi et al., 2013; Vasconcellos et al., 2013; Al-Saadi, 2014; Amin et 

al., 2014; Freire et al., 2014; Kurtulmus-Yilmaz; Deniz, 2014; Oliveira et al., 2014; Paranhos 

et al., 2014; Salloum, 2014; Sczepanski et al., 2014; Tobouti et al., 2016; Yildirim-Bicer et al., 

2014; Amin et al., 2015; Arruda et al., 2015; De Souza Porta et al., 2015; Gama et al., 2015; 

Haghi et al., 2015; Jeyapalan et al., 2015; Neppelenbroek et al., 2015; Panariello et al., 2015; 

Rodrigues Acosta et al., 2015; Salles et al., 2015; Sorgini et al., 2015; Pero et al., 2016; 

Basavana et al., 2016; Matos et al., 2016; Badaró et al., 2017b; Arruda et al., 2017; Curylofo et 

al., 2020; Arruda et al., 2018; Vasconcelos et al., 2019; Badaró et al., 2020). Porém, verifica-se 

uma diversidade de metodologias e orientações para o cuidado com as próteses, ficando clara a 

necessidade de métodos de desinfecção que sejam rapidamente eficazes, de baixo custo, não 

tóxicos e que possam ser facilmente implementados. 

Dentre os agentes desinfetantes comumente empregados nas soluções destacam-se o 

hipoclorito de sódio em diferentes concentrações: 1% (Pisani et al., 2010b; Silva et al., 2011; 

Orsi et al., 2011; Pisani et al., 2012; Pellizaro et al., 2012; Altieri et al., 2013; Savabi et al., 

2013; Vasconcellos et al., 2013; Amin et al., 2014; Yildirin-Bicer et al., 2014; Al-Saadi, 2014; 

Salloum, 2014; Gama et al., 2015; Amin et al., 2015; Haghi et al. 2015, Jeyapalan et al., 2015; 

Panariello et al., 2015; Pero et al., 2016; 2015; Rodrigues Acosta et al., 2015; Basavana et al., 

2016; Matos et al., 2016; Arruda et al., 2017), 0,5% (Davi et al., 2012; Paranhos et al., 2013; 

Freire et al., 2014; Kurtulmus-Yilmaz; Deniz, 2014; Paranhos et al., 2014; Arruda et al., 2015; 

de Souza Porta et al., 2015; Nepplenbroek et al., 2015; Salles et al., 2015a; Salles et al., 2015b; 

Sorgini et al., 2015; Badaró et al., 2017a; Badaró et al., 2017b), 0,25% (Salles et al., 2015a; 

Salles et al., 2015b; Badaró et al., 2017a; Badaró et al., 2017b; Badaró et al., 2020) e 0,2% 

(Arruda et al., 2017; Arruda et al., 2018); peróxidos alcalinos (Davi et al., 2012; Pellizaro et 

al., 2012; Paranhos et al., 2013; Al-Saadi, 2014; Freire et al., 2014; Kurtulmus-Yilmaz; Deniz, 

2014; Paranhos et al., 2014; Haghi et al., 2015; Panariello et al., 2015; Coimbra et al., 2016; 

Curylofo et al., 2020; Vasconcelos et al., 2019); gluconato de clorexidina em diferentes 

concentrações (Pellizaro et al., 2012; Altieri et al., 2013; Al-Saadi, 2014; Paranhos et al., 2014; 

Oliveira et al., 2014; Gama et al., 2015; Rodrigues Acosta et al., 2015; Pero et al., 2016; 

Panariello et al., 2015; Oliveira et al., 2014; Jeyapalan et al., 2015; Matos et al., 2016; Moffa et 

al., 2016), glutaraldeído (Savabi et al., 2013; Vasconcellos et al., 2013; Amin et al., 2014; 

Amin et al., 2015; Basavana et al., 2016); vinagre (Yildirim-Bicer et al., 2014; Nepplembroak 
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et al., 2015) e ácido peracético (Fernandes et al., 2013; Sczepanski et al., 2014; Panariello et 

al., 2015). Os resultados destes estudos indicam que o hipoclorito de sódio a 0,25% e 0,2% 

parece ser a melhor opção para remoção do biofilme, eliminação dos micrroganismos e que 

causa menos efeitos adversos à resina acrílica (Salles et al., 2015a; Salles et al., 2015b; Arruda 

et al., 2017; Badaró et al., 2017a; Badaró et al., 2017b; Arruda et al., 2018; Badaró et al., 2020). 

Porém, mesmo nestas concentrações, apresentam cheiro desagradável, podem causar o 

manchamento de tecidos e não podem ser empregados em metais. 

Outros agentes desinfetantes têm sido estudados para o desenvolvimento de novas 

soluções cujo objetivo é eliminar e controlar o biofilme sem causar efeitos deletérios aos 

materiais das próteses, dentre as quais se pode destacar a Cloramina T e o Triclosan (de Andrade 

et al., 2012; Bueno, 2017; Badaró et al., 2020).  

Com relação à resina acrílica, alguns estudos avaliam a ação de agentes antimicrobianos 

em forma de solução, bem como a ação destes agentes quando incorporados à resina durante 

sua manipulação (De Castro et al., 2016b). O objetivo da obtenção de uma resina acrílica com 

propriedade antimicrobiana seria possivelmente evitar a ação de microrganismos, reduzir a 

retenção de biofilme e manter um ambiente limpo (Kuroki et al., 2010; Marra et al., 2012; 

Sivakumar et al., 2014), trazendo um avanço significativo na prevenção de patologias, 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes e a higiene oral, além de diminuir desconfortos 

e custos adicionais. Ainda, uma vantagem da incorporação do agente antimicrobiano à resina 

acrílica seria a facilitação do processo de higiene, eliminando a necessidade de uso da escoação 

associada à imersão. 

 

Resina acrílica modificada pela incorporação de agente antimicrobiano 

A atividade antimicrobiana da resina de base de prótese pode ser conseguida por meio 

da incorporação de biocidas, como antifúngicos (Amin et al., 2009; Redding et al., 2009; Bueno 

et al., 2015), íons de prata (Casemiro et al., 2008, Monteiro et al., 2009; Monteiro et al., 2012; 

De Castro et al., 2016a, De Castro et al., 2016b), clorexidina (Bertolini et al., 2014; Bueno et 

al., 2015), amônios quaternários (Pesci-Bardon et al., 2006; Regis et al., 2011; Gozzelino et al., 

2013; Pesci-Bardon et al., 2004; Mirizadeh et al., 2018) e compostos orgânicos (Park et al., 

2003; Dhir et al., 2007; Puri et al., 2008; Park et al., 2009; Paleari et al., 2011; Compagnoni et 

al., 2014). Porém, todos os agentes antimicrobianos disponíveis atualmente possuem limitações 

específicas, que estão frequentemente relacionadas com o desejo de minimizar a potencial 

toxicidade aos tecidos e efeitos adversos nas propriedades mecânicas e físicas, e maximizar a 
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atividade antibacteriana (Leung et al., 2005; Slutzky et al., 2006), sem que a ação 

antimicrobiana perca eficácia ao longo do tempo (Kenawy, Mahmoud, 2003). Um agente 

comumente incorporado em diferentes materiais é o Triclosan (Peterson, 2014; Degrazia et al., 

2018; Machado et al., 2019). 

De acordo com Peterson (2014) o Triclosan pode ser considerado um aditivo 

antimicrobiano para materiais poliméricos, através da sua incorporação em resinas orgânicas, 

como os esteres de vinil, epóxis e resinas acrílicas. Apresenta como vantagem a similaridade 

das relações apolares com os polímeros, e consequente liberação extremamente lenta em meio 

aquoso (Imazato et al., 1995; Swofford, 2001; Kalyon e Olgun, 2001; Sehgal et al., 2007), 

promovendo assim, proteção antimicrobiana duradoura. Segundo alguns autores, o 

incorporação do Triclosan aos polímeros poderá ser considerada a solução ideal para prevenir 

a colonização bacteriana (Imazato et al., 1995; Swofford, 2001; Sehgal et al., 2007).  

O Triclosan (éter 2,4,4'-tricloro-2'-hidroxi-difenil) é um agente antibacteriano e 

antifúngico de amplo espectro, que tem sido utilizado em produtos de cuidados da pele em todo 

o mundo há mais de 30 anos (Poger; Mark, 2019). Atualmente é encontrado em uma ampla 

gama de produtos profissionais e de higiene pessoal, como sabonetes, esfregas cirúrgicas, géis 

de banho, desodorantes, cremes para as mãos, cremes dentais e antissépticos bucais para 

bochechos (Komiyama et al., 2010; López-Jornet et al., 2011; Prasanth, 2011; Higgins et al., 

2012; De Rossi et al., 2014; Anushree et al., 2015; Uygun-Can et al., 2016; Macri, 2017). 

Também é comumente encontrado em muitos produtos domésticos e de consumo, como 

utensílios de cozinha, brinquedos, tecidos e sacos de lixo (Peterson, 2014; Dhillon et al., 2015). 

Seu sucesso está diretamente atribuído a sua eficácia antimicrobiana, persistente e de amplo 

espectro, combinada com um perfil de segurança adequado (Bhargava, Leonard, 1996; 

McMurry et al., 1998; Jones et al., 2000). O Triclosan apresenta um grau moderado de 

substantividade na pele e, em muitos produtos, confere um efeito antimicrobiano remanescente 

(Bhargava, Leonard, 1996). 

De acordo com Sreenivasan e Gaffar (2008), o Triclosan funciona como um agente 

terapeutico com dupla funcionalidade, ou seja, atividade antimicrobiana para controlar os 

microrganismos, juntamente com efeitos anti-inflamatórios para mitigar as respostas do 

hospedeiro. Esses dados sugerem que o Triclosan poderia ser eficiente no tratamento da 

estomatite protética, uma vez que a mesma se trata de uma inflamação no palato, tendo Candida 

albicans como principal fator etiológico. Na doença periodontal, o Triclosan apresenta efeitos 
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benéficos, funcionando como um agente que reduz a carga microbiana e diminui a patogênese 

da inflamação localizada (Wallet et al., 2013). 

O mecanismo de ação deste antimicrobiano consiste em bloquear a biossíntese lipídica 

dos microrganismos, inviabilizando o seu crescimento e a sua proliferação (Poger e Mark, 

2019). McMurry et al., (1998) demonstraram que o Triclosan bloqueia a biosíntese lipídica em 

Escherichia coli e que as mutações no gen fabI, que codifica a enzima enoil redutase (ENR), 

envolvida na síntese de ácidos graxos, impederia esse bloqueio. Tais resultados foram 

suportados por Levy et al., (1999), os quais realizaram uma análise estrutural e experiências de 

inibição no complexo de ENR da bactéria Escherichia coli, utilizando Triclosan e dinucleotídio 

nicotinamida eadenina (NAD). Verificaram que o Triclosan age como um inibidor muito 

potente da enzima ENR, imitando seu substrato natural NAD, fornecendo uma visão da estreita 

ligação entre uma enzima, que é potencialmente importante como um alvo quimioterápico, e 

um inibidor muito potente e específico, o Triclosan (Levy et al., 1999). Tem propriedades anti-

inflamatórias significativas por inibição das vias da ciclo-oxigenase e da lipoxigenase do 

metabolismo do ácido araquidónico (Muller et al., 2006), bem como mediadores inflamatórios 

derivados do hospedeiro tais como interleucina (IL) 1β, IL-6, factor de necrose tumoral, e 

prostaglandinas (Modeer et al., 1996, Barros et al., 2010, Trombelli, Farina, 2013). 

O Triclosan apresenta relativa facilidade de ser incorporado em vários produtos, já que 

possui ponto de ebulição alto (280-290 °C) (Giuliano, Rybak, 2015). Os fabricantes afirmam 

que esses produtos dão "proteção permanente contra bactérias". No entanto, há pouca evidência 

científica, que não seja a dos fabricantes, relatando sobre sua eficácia ou possíveis efeitos 

adversos (Braid, Wale, 2002). A patente para o plástico impregnado com Triclosan revela que 

a concentração de Triclosan varia de 0,1% a 5% em peso do compósito plástico (Watterson, 

1999). Porém, segundo a FDA (1994) os limites recomendados para uso do Triclosan variam 

entre 0,1% a 1%, de acordo com indicação de uso do produto no qual será inserido. 

Alguns estudos têm analisado a incorporação do Triclosan a materiais poliméricos 

(Braid; Wale, 2002) e os resultados da incorporação do Triclosan em caixas plásticas não 

indicaram aumento da resistência antimicrobiana, mas efeito direto sobre os organismos 

expostos. Rathke et al. (2010) verficaram que uma resina composta modificada com 0,3% de 

Triclosan reduziu o número total de três estirpes bacterianas cariogênicas conhecidas, podendo 

ser benéfico na prevenção da contaminação da cavidade e minimizando o risco de irritação 

pulpar no curto prazo.  Os autores concluíram que a resina composta modificada pelo Triclosan 

não produziria alterações na microflora bucal ou causaria aumento da resistência ao Triclosan 
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na cavidade bucal. Peterson (2014), ao incorporar Triclosan na proporção de 10% em resina 

acrílica quimicamente ativada, verificou o aumento da sua resistência à flexão e diminuição 

ligeira da sua viscosidade, além da alteração da sua energia de superficie, o que poderia inibir 

o crescimento e a adesão microbiana, concluindo que sua incorporação é benéfica.  Ainda, 

segundo o autor, a realização de ensaios mecânicos com polímeros incorporados com Triclosan 

é de extrema importância para otimização das propriedades dos polímeros.  

Segundo De Souza Araújo et al. (2018), resinas compostas (RC) com ação 

antimicrobiana podem prevenir a formação de cáries secundárias, por isso avaliaram o efeito 

de uma RC experimental contendo Triclosan sobre fatores de virulência do biofilme de  S. 

mutans, e verificaram que compósito contendo Triclosan diminuiu a viabilidade celular e 

alterou a arquitetura do biofilme quando comparado a um compósito sem Triclosan, bem como 

modificou a expressão de determinados genes, diminuindo as características de virulência do 

biofilme. Reforçando a capacidade antimicrobiana do Triclosan, mesmo quando quimicamente 

ligado a um monômero de metacrilato, sendo esses resultados consistentes com a ideia de que 

o uso de um monômero antimicrobiano como parte da cadeia polimérica tem grandes 

perspectivas de uso (Imazato et al., 2014). 

O Triclosan também tem sido incorporado em adesivos odontológicos, como no 

trabalho de Degrazia et al. (2018), no qual o Triclosan foi incorporado com sucesso a um 

adesivo ortodôntico, promovendo ação antimicrobiana a longo prazo, deposição mineral, e 

aumentando o grau de conversão in situ. Ainda, Machado et al. (2019) mostraram que a 

incorporação de um composto de quitosana com Triclosan a 5% em adesivo experimental para 

resina composta não alterou suas propriedades mecânicas, porém estabilizou a interface 

dentina-adesivo e apresentou efeito antimicrobiano após ser incorporado e depois de seis meses. 

Segundo Imazato et al. (1995), a imobilização do agente antibacteriano na matriz da 

resina promove maior durabilidade e aumenta a capacidade antimicrobiana do material, sem 

comprometer as propriedades mecânicas. A proteção antimicrobiana do Triclosan se torna 

essencial quando defeitos superficiais, como o microfissuramento, surgem ao longo do tempo 

em um material, o que poderia levar ao acúmulo de microrganismos nessa região (Peterson, 

2015). Além disso, a adição de Triclosan à resina e à compósitos aumentou a resistência a flexão 

desses materiais (Peterson, 2014). Tais fatos dão indícios de que a incorporação do Triclosan 

na resina acrílica para base de próteses poderá ser uma alternativa viável para controle do 

biofilme protético, sem causar danos nas propriedades do material. 
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Com relação à aplicabilidade do Triclosan, este tem sido o agente antimicrobiano mais 

estudado em relação à resistência bacteriana (Scientific Committee on Consumer Safety 

[SCCS], 2010; Peterson, 2015; Peterson, 2016), já que existe a preocupação de que seu uso 

generalizado em baixas concentrações possa desencadear resistência bacteriana. Porém, de 

acordo com SCCS (2010), as informações de trabalhos in situ sugerem que o Triclosan não 

induz resistência bacteriana ou desencadeia resistência cruzada, porém recomendam o uso 

prudente do Triclosan, por exemplo, em aplicações em que um benefício à saúde possa ser 

demonstrado. Em 2017, A U.S. Food and Drug Administration (FDA), proibiu o uso do 

Triclosan em produtos para lavagem das mãos, uma vez que os fabricantes não apresentaram 

provas de segurança ou evidências suficientes de que os produtos eram mais eficazes do que a 

lavagem com sabonete comum e água. Porém, confirmaram o uso seguro e eficaz do Triclosan 

0,3% no creme dental Colgate Total 12®. 

Ainda, a utilização do Triclosan tem se mostrado segura. De acordo com Jones et al. 

(2000), através de revisão de literatura, estudos clínicos prolongados demonstraram, em vários 

padrões de utililzação, que o uso prolongado de produtos à base de Triclosan não contribui para 

as mudanças na patogenicidade, crescimento excessivo da flora normal por espécies 

oportunistas ou desenvolvimento de resistência na flora da pele. Além disso, Witorsch (2014), 

ao fazer uma revisão da literatura sobre os potenciais efeitos disruptivos endócrinos do 

Triclosan em mamíferos e humanos, concluiu que a exposição a produtos de cuidados pessoais 

contendo Triclosan não apresenta risco de causar efeitos endócrinos a saúde. Ainda, de acordo 

com Sun et al. (2019), existe uma controvérsia em relação aos potenciais efeitos genotóxicos 

induzidos pelo Triclosan, por isso examinaram esses potenciais efeitos sobre hepatócitos e 

queratócitos humanos e verificaram que o Triclosan não foi genotóxico, bem como, não induziu 

mutações genéticas em Salmonella. Além disso, de acordo com Alfhili e Lee (2019), em sua 

revisão da literatura sobre as alterações bioquímicas relacionadas à exposição ao Triclosan, 

apesar das numerosas publicações sobre as vias de sinalização responsivas a ele, é evidente que 

ainda existe uma grande escassez de estudos in vivo e in vitro baseados em humanos, 

impossibilitando a caracterização de seu papel em efeitos tóxicos ou protetores em diferentes 

tipos de células. 

 

Desinfecção de resinas associadas a metais 
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A higienização de próteses parciais removíveis exige cuidado, uma vez que é constituída 

por dois materiais diferentes, a resina acrílica e a liga metálica, que podem reagir de maneiras 

distintas frente aos produtos utilizados na higienização. A associação da escovação com 

imersão em soluções químicas tem sido o método mais recomendado para controle do biofilme 

(Keyf, Güngör, 2003; Paranhos et al., 2007; Pellizzaro et al., 2012; Baba et al., 2018; 

Papadiochou, Polyzois, 2018). Os produtos de limpeza para próteses totais podem afetar 

negativamente a superfície das ligas metálicas utilizadas nas próteses parciais removíveis 

(PPR). Entretanto, os efeitos destes higienizadores não são amplamente reportados em 

componentes metálicos (Felipucci et al. 2011a,b; Vasconcelos, 2017). 

Para a desinfecção química de próteses removíveis diferentes soluções são encontradas 

na literatura, como citado anteriormente. Dentre essas soluções destaca-se o hipoclorito de 

sódio, que é um composto químico de fórmula NaClO, encontrado normalmente sob a forma 

líquida, de cor levemente amarela-esverdeada, odor forte, solúvel em água, não-inflamável, 

fotossensível, corrosivo a metais, de fácil oxidação e decomposição e libera gases tóxicos 

quando em contato com ácidos. É obtido a partir da reação do cloro com uma solução diluída 

de hidróxido de sódio (soda cáustica). Por ser um forte oxidante, deve ser ministrado com 

cuidado, uma vez que, os produtos da sua oxidação são corrosivos e podem ocasionar 

queimaduras na pele e nos olhos, principalmente quando em altas concentrações. O hipoclorito 

de sódio atua como um solvente orgânico e gorduroso degradando ácidos graxos, 

transformando-os em sais de ácidos graxos (sabão) e glicerol (álcool), que reduz a tensão 

superficial da solução remanescente (reação de saponificação). Neutraliza os aminoácidos por 

degradação e hidrólise e interferem no metabolismo celular por inibir a atividade enzimática 

bacteriana. O hipoclorito de sódio é uma base forte (pH> 11) e é amplamente utilizado na 

odontologia para desinfecção de próteses, por apresentar ótima ação antimicrobiana (Paranhos 

et al., 2009; Andrade et al., 2011; Pellizaro et al., 2012; Altieri et al., 2013; Al-Saadi, 2014; 

Oliveria et al., 2014; Yildirim-Bicer et al., 2014; de Souza Porta et al., 2015; Gama et al., 2015; 

Rodrigues Acosta et al., 2015; Salles et al., 2015; Badaró et al., 2017b ; Badaró et al., 2017a; 

Arruda et al., 2017; Arruda et al., 2018; Badaró et al., 2020) e custo acessível para uso diário. 

É aceito pela American Dental Association - ADA, como agente para higienização e 

desinfecção de dispositivos protéticos (Fernandes et al., 2013) embora apresente desvantagens 

como alteração de propriedades físicas e mecânicas da resina acrílica e efeitos corrosivos sobre 

os materiais metálicos de próteses parciais removíveis, que estão relacionadas às concentrações 

empregadas e modo de utilização (Buergers et al., 2008; Davi et al., 2010; Felton et al., 2011; 
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Pisani et al., 2012a; Amin et al. 2014; Freire et al., 2014; Paranhos et al., 2014; Amin et al., 

2015; Goiato et al., 2015; Jeyapalan et al., 2015; Neppelenbroek et al., 2015; Panariello et al., 

2015; Badaró et al., 20167a; Basavana et al., 2016; Matos et al., 2016). Apesar disso, o 

Hipoclorito de sódio é considerado como padrão de comparação em muitos dos estudos devido 

sua ótima ação antimicrobiana (Pellizaro et al., 2012; Altieri et al., 2013; Al-Saadi, 2014; 

Oliveria et al., 2014; Yildirim-Bicer et al., 2014; Gama et al., 2015; Rodriguez Acosta et al., 

2015; Salles et al., 2015a e 2015b; Badaró et al., 2017b) e custo acessível para uso diário. 

Contudo, embora sejam escassos os estudos ou relatos de caso sobre seu efeito irritante 

(Hostynek et al., 1990; Sasseville et al., 1999; Dandakis et al., 2000; Crincoli et al., 2008; 

Quirce; Barranco, 2010), não é raro, na nossa prática clínica, encontrarmos pacientes com 

relatos de alergia ao hipoclorito de sódio. Portanto, estudos que avaliem concentrações que 

possam manter sua capacidade antimicrobiana com menores efeitos deletérios aos materiais 

constituintes das próteses ainda são necessários.  

Concentrações menores do Hipoclorito de sódio tem sido estudadas, apresentando bons 

resultados. Arruda et al (2015) mostraram evidências de que o hipoclorito de sódio a 0,25% 

pode ser indicado como higienizador para próteses, uma vez que não causou alteração sobre a 

cor e resistência a flexão de resina acrílica, além de apresentar efeito sobre sua rugosidade 

clinicamente aceitável, após simulação de 5 anos com imersões de 20 minutos. Os autores 

sugerem ainda investigações futuras sobre outras propriedades relevantes como dureza, 

resistência ao impacto e resistência a compressão. Badaró et al., (2017b) mostraram que na 

mesma concentração, o hipoclorito de sódio causou alterações na rugosidade da resina acrílica 

dentro de padrões clinicamente aceitáveis, porém com período curto de utilização (21 dias). 

Salles et al. (2015a; 2015b) verificaram que o hipoclorito de sódio a 0,25% reduziu a contagem 

de UFC de bactérias e leveduras, em estudo in vivo e in vitro. De acordo com Badaró et al. 

(2020), o hipoclorito de sódio a 0,25% foi eficiente contra Candida spp., bem como na remoção 

de biofilme e remissão da ERP. 

Porém, apesar de apresentar resultados efetivos para higienização de próteses totais, esta 

solução é contra-indicada para higienização de PPRs, uma vez que pode causar alterações na 

superfície do metal, tais como perda do brilho, oxidação e deslustre (Felipucci et al., 2011; 

Paranhos et al., 2014; Kiesow et al., 2016). 

Uma alternativa ao uso do hipoclorito de sódio para higienização de próteses que 

associam resina acrílica com metal são as pastilhas efervescentes à base de peróxidos alcalinos. 

Além de possuírem ação química, essas soluções propiciam limpeza mecânica por meio de um 

processo de liberação de bolhas de oxigênio (Shay, 2000). São recomendadas por sua eficácia 
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na remoção do biofilme (Cruz et al., 2011; Coimbra et al., 2016), não alteram as propriedades 

da resina acrílica (Paranhos et al., 2013; Arruda et al., 2015; Curylofo et al., 2020), e não causam 

danos à liga metálica da estrutura das próteses parciais removíveis (Vasconcelos et al., 2019). 

Entretanto, embora estes compostos sejam indicados pelos fabricantes para a higienização de 

PPRs, efeitos deletérios como oxidação da superfície metálica (Keyf, Gungor, 2003; Felipucci 

et al., 2011; Papadopoulos et al., 2011), liberação de íons (Felipucci et al., 2011) e aumento da 

rugosidade superficial da resina acrílica (Machado et al., 2009; Peracini et al., 2010; Davi et al., 

2012; Pahuja et al., 2013; Cakan et al., 2015) também foram encontrados.  

Outro agente químico que tem mostrado resultados promissores é a Cloramina T. Com 

forma molecular C7H7ClNNaO2S·3H2O, apresenta-se como um pó cristalino, branco ou 

ligeiramente amarelado, facilmente solúvel em água e em etanol a 96%. A Cloramina-T é um 

composto orgânico liberador do cloro com as propriedades gerais do cloro. É estável com pH 

básico embora seja muito mais ativa em meio ácido. Atua mais lentamente do que as soluções 

de hipoclorito (Sweetman, 2003; Ferreira et al., 2017; Guiraldo et al., 2018). Seu princípio ativo 

tem sido estudado em solução desinfetante para ambientes hospitalares (Arnitz et al., 2009; 

Tadeusiak, 1998), desinfecção de materiais de moldagem (Guiraldo et al., 2018), antissépticos 

bucais (Pitten; Kramer, 1999), formulações de dentifrícios (Andrade et al., 2012; Pisani et al., 

2010; Panzeri et al., 2009) e soluções higienizadoras (Bueno, 2016; Badaró et al., 2020) para 

próteses. A Cloramina T age por meio de reações oxidativas (Basavaiah et al., 2007) e de 

hidrólise proteica, destruindo o material celular dos microrganismos. Apresenta efetividade 

tanto em ambiente aeróbio como anaeróbio, mesmo em baixas concentrações (Akzo Nobel 

Boletin Tecnical, 1995; Guiraldo et al., 2018). De acordo com Badaró et al., (2020), a 

Cloramina T a 0,5% apresenta resultados efetivos de ação antimicrobiana, que favorecem o 

desenvolvimento de novos produtos específicos para aparelhos protéticos. Ferreira et al. (2017) 

verificaram que a Cloramina T apresentada ação antimicrobiana satisfatória contra biofilme de 

Candida ssp, e baixa toxicidade in vitro. Além disso, sua utilização como solução higienizadora 

para próteses totais não causou alterações significativas nas propriedades da resina acrílica e de 

dentes de resina acrílica (Bueno, 2016). 

Soluções higienizadoras que utilizam o Triclosan como princípio ativo também tem se 

mostrado efetivas contra o biofilme formado sobre resinas acrílicas (Sreenivasan et al., 2004; 

Yigit et al., 2008; André et al., 2011), sem causar danos significativos nas propriedades da 

resina acrílica (Bueno, 2016), sendo inclusive estudada como protocolo de higiene para o 

tratamento de estomatite relacionada à prótese (Ribeiro et al., 2019). Além disso, Ros-Llor e 
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Lopez-Jornet (2014) analisaram os efeitos citotóxicos de enxaguatório bucal com Triclosan e 

não observaram efeitos genotóxicos. 

Ligas metálicas à base de cobalto-cromo (Co-Cr) têm sido utilizadas com sucesso em 

PPRs há várias décadas, pois além das suas qualidades mecânicas, biocompatibilidade e do 

baixo custo, essas ligas possuem uma excelente resistência à corrosão (Luthy et al., 1996; Al 

Jabbari, 2014; Qian et al., 2016; Mercieca et al., 2018). 

As ligas odontológicas exigem segurança biomédica e compatibilidade biomecânica. 

Em termos de compatibilidade biomecânica, é necessário que as propriedades mecânicas e a 

resistência à corrosão não se degradem com o uso prolongado. Em particular, uma alta 

resistência à corrosão, resultando em baixa ou desprezível liberação de íons, é um requisito para 

ligas dentárias. (Galo et al, 2012). 

De acordo com Qian et al. (2016), a biocompatibilidade das ligas odontológicas é 

essencial porque as ligas estão em contato próximo com os tecidos orais, por isso a resistência 

à corrosão de um material é a propriedade mais relevante para a segurança biológica e o sucesso 

da prótese, já que a corrosão libera os elementos constituintes de uma liga, e essa liberação de 

íons metálicos nos tecidos orais pode causar respostas de hipersensibilidade ou reações adversas 

nos tecidos. Por isso, o principal paradigma de biocompatibilidade de biomateriais metálicos 

tem sido "quanto mais resistente à corrosão, mais biocompatível" (Eliaz, 2019). 

A deterioração  causada pela interação  físico-química entre o  material  e seu meio 

operacional representa alterações prejudiciais indesejáveis, ocasionando problemas que 

reduzem a sua vida útil, que necessitam de reparos, ou o tornam inutilizável, além de gerarem 

perdas  econômicas de forma direta ou indireta, bem como problemas ambientais e riscos a 

saúde e segurança de pessoas, dependendo da situação e forma que ocorrem (Gentil, 2011). 

O envelhecimento da população faz com que a necessidade por próteses removíveis 

continue a crescer. A higiene bucal e das próteses para muitos pacientes idosos, principalmente 

os hospitalizados, podem ser comprometida devido a deficiências físicas ou mentais (Mirizadeh 

et al., 2018). Portanto, bases de próteses com propriedades antimicrobinas poderiam ajudar a 

reduzir o grau de colonização microbiana e ajudar na prevenção da Estomatite relacionada a 

prótese. Uma vez que o Triclosan é eficaz contra bactérias e fungos comumente encontrados 

no biofilme protético, a sua incorporação na resina acrílica pode ser adequada para reduzir os 

efeitos do biofilme. No entanto, não há nenhuma evidência sobre incorporação do Triclosan em 

resina acrílica para próteses. Quando a incorporação não é possível e visando atingir todos os 
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materiais constituintes da prótese, ou seja, resina e metais, uma solução química eficaz deve ser 

indicada como forma de auxiliar o método mecânico na manutenção da higiene.  
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2.Proposição 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a utilização do Triclosan quando incorporado em resina acrílica ou quando 

utilizado em forma de solução para desinfecção de próteses em resina acrílica e liga metálica.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Avaliar a atividade antimicrobiana do Triclosan quando incorporado em resina acrílica 

sobre o biofilme de próteses totais; 

✓  Analisar os efeitos da incorporação do Triclosan sobre as propriedades mecânicas e 

físicas da resina acrílica: Alteração de Cor, Rugosidade, Dureza, Resistência Flexão, 

Sorção e Solubilidade; 

✓ Avaliar a atividade antimicrobiana da solução de Triclosan a 0,3% quando comparada 

às soluções de Cloramina T a 0,5% e Hipoclorito de sódio a 0,25% sobre o biofilme de 

próteses totais; 

✓ Avaliar a ação corrosiva  da solução de Triclosan a 0,3% quando comparada às soluções 

de Cloramina T a 0,5% e Hipoclorito de sódio a 0,25% sobre liga metálica de Cobalto-

Cromo. 

  



60 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Materiais eMétodos 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Parte 1: Incorporação do Triclosan na Resina Acrílica 

 O efeito da incorporação do Triclosan foi avaliado quanto a ação antimicrobiana e sobre 

as propriedades físico-mecânicas da resina acrílica, bem como quanto a alteração de superfície 

e composição química. 

 Para avaliação da ação antimicrobiana foram confeccionados no total 504 espécimes, 

sendo n=168 para cada grupo (controle, Triclosan 0,3% e 1%), os quais foram distribuídos 

aleatoriamente para as análises das variáveis (n=10: carga microbiana; n=10: metabolismo 

celular; n=1:  microscopia do biofilme simples; n=1: microscopia do biofilme misto) para 7 

microrganismos. Já para avaliação das propriedades físico-mecânicas foram confeccionados no 

total 120 espécimes, sendo 10 espécimes por grupo para cada variável (dureza, alteração de cor, 

sorção e solubilidade, rugosidade), com exceção da resistência a flexão, que por se tratar de um 

ensaio destrutivo, foram confeccionados 20 espécimes por grupo. 

 

3.1.1. OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES 

 Espécimes foram confeccionadas em resina acrílica (Clássico, Artigos Odontológicos 

Clássico Ltda. São Paulo, SP, Brasil), sem adição de Triclosan (controle) e com 0,3% ou 1% 

de Triclosan (n=10 para cada concentração/variável). A resina Clássico apresenta-se na forma 

de dois componentes, sendo um pó (polímero formado por esferas de polimetil metacrilato) e 

um líquido [monômero composto por metil metacrilato (MMA) e um agente de ligação cruzada, 

o etilenogligol dimetacrilato (EGDMA)]. A proporção preconizada pelo fabricante para a 

manipulação do material é de 21 g do polímero para 10 mL do monômero. O Triclosan foi 

adicionado ao pó e homogeneizado, para depois ser acrescentado o componente monomérico 

(o valor da massa de triclosan adicionado foi descontado da massa do polímero) (Tabela 1).  

Matrizes metálicas com o formato específico dos espécimes preconizados para cada 

ensaio foram obtidas. Cada matriz foi incluída em mufla metálica convencional número 7 (Jon, 

Jon Indústria Brasileira, São Paulo, Brasil) contendo gesso pedra tipo IV (Durone IV, Dentsply, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) (Figura 1). Após abertura dessas muflas, as matrizes foram 

removidas.  
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Tabela 1 - Descrição das proporções entre polímero, Triclosan e monômero para cada                                                                                         

concentração 

 

Concentração Polímero Triclosan Monômero 

Controle 21 g - 10 mL 

0,3 % 20,94 g 0,06 g 10 mL 

1,0 % 20,79 g 0,21 g 10 mL 

 

 

Figura 1 – Matrizes metálicas incluídas no gesso tipo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resina foi manipulada de acordo com o fabricante e inserida no molde. O conjunto foi 

levado a uma prensa hidráulica (Protecni, Protecni Equip. Med., Araraquara, SP, Brasil) e 

submetido a forças graduais de 500, 800 e 1000 kgf. A mufla foi mantida a 1000 kgf por uma 

hora; em seguida foi travada por meio de parafusos laterais e levada a uma polimerizadora 

(Termocicler 100, Oficina de Precisão da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto). A 

mufla foi colocada em água com temperatura ambiente, a qual atingiu 65ºC em 30 minutos, 

permanecendo por 1 hora. Em seguida a temperatura foi elevada a 100ºC, em meia hora, sendo 

mantida por 01 hora. Após a polimerização, as muflas foram mantidas em temperatura ambiente 

até seu resfriamento para demuflagem dos espécimes, os quais foram imersos em água destilada 

a 50ºC por 24 horas em estufa (Odontobrás Ind. e Com. Equip. Med. Odont. Ltda., Ribeirão 

Preto, SP, Brasil) para eliminação do monômero residual (Barbosa et al., 2007).  

Os excessos de resina foram removidos com fresa de corte fino (Malleifer AS, 

Ballaiguer, Suíça). As dimensões finais e o polimento foram obtidos em uma politriz horizontal 

(Arotec, Arapol E, Cotia, SP, Brasil) com lixas de diferentes granulações (120, 240, 400, 600 e 

1200; Norton Indústria Brasileira, São Paulo, Brasil). O polimento foi realizado em um dos 
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lados para eliminar qualquer irregularidade visível. As dimensões dos espécimes foram 

determinadas pela norma ISO para cada um dos ensaios, e foram confirmadas com auxílio de 

paquímetro digital (CD – 6” CSX - B - Mitutoyo Sul Americana Ltda., Suzano/SP, Brasil). Os 

espécimes foram identificados, em sua lateral, com broca (PM 701 - Labordental Ltda., São 

Paulo - SP, Brasil).  

Conforme o protocolo descrito acima, seguindo as proporções de material necessárias, 

foram confeccionados espécimes específicos para cada ensaio (Figura 2): 1- Circulares com 13 

mm de diâmetro e 4 mm de espessura, para ensaios de ação antimicrobianana, alteração de cor 

e dureza; 2- Circulares de 50 mm de diâmetro e 0,5 mm de espessura, para ensaio de sorção e 

solubilidade (ANSI/ADA Specification nº12: 1975); 3- Retangulares  de 64 mm de 

comprimento, 10 mm de largura e 3,3 mm de espessura, para ensaios de resistência a flexão e 

rugosidade (ISO 20795-1: 2008). 

 

Figura 2 – Espécimes utilizados: A: Circulares 13x4mm; B: Circular 50x0,5mm; C: Retangular. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA 

 A análise do efeito do Triclosan incorporado na resina acrílica foi realizada sobre 

biofilme simples e biofilme misto, por meio da quantificação da carga microbiana, atividade 

metabólica e estrutura do biofilme formado. 

 

3.1.2.1 Esterilização dos espécimes 

Para eliminação de microrganismos contaminantes do meio ambiente, os corpos de 

prova foram esterilizados por plasma de peróxido de hidrogênio, através do esterilizador 

STERRAD® (Multilav Esterilizações Ltda., Hospital São Lucas, Ribeirão Preto-SP). 

A B C 
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Dois espécimes adicionais foram confeccionados para cada proporção do Triclosan, os 

quais foram imersos em tubos de ensaio contendo meio de cultura Brain Heart Infusion (BHI), 

a 37ºC por 48 horas. Esse procedimento teve como objetivo confirmar a efetividade da 

esterilização, uma vez verificada a ausência de crescimento bacteriano após esse período.  

 

3.1.2.2 Contaminação dos espécimes e formação do biofilme simples 

Candida albicans (ATCC 90028), Candida glabrata (ATCC 2001), Streptococcus 

mutans (ATCC 25175), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 25927), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Enterococcus faecalis (ATCC 29212) foram 

cultivados em tubos de ensaio contendo meio de cultura líquido específico para cada 

microrganismo (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Meios de culturas utilizados para avaliação da ação antimicrobiana, de acordo com 

os microrganismos. 

 
 

Microrganismo 

Meio de Cultura 

Preparo do inóculo e 

contaminação dos corpos de 

prova 

Semeadura 

S. aureus Mueller Hinton Broth Mueller Hinton Agar 

P. aeruginosa Mueller Hinton Broth Mueller Hinton Agar 

E. coli Mueller Hinton Broth Mueller Hinton Agar 

C. albicans Sabourand Dextrose Broth Sabourand Dextrose Agar 

C. glabrata Sabourand Dextrose Broth Sabourand Dextrose Agar 

S. mutans Brain Heart Infusion Broth Brain Heart Infusion Agar 

E. faecalis Tryptone Soya Broth Tryptone Soya Agar 

Biofilme misto Brain Heart Infusion Broth 

suplementado com 5% de glicose 

Específico de acordo com 

cada microrganismo 

 

A padronização dos inóculos foi realizada em solução Tampão Fosfato Salina (PBS). A 

turvação da suspensão bacteriana foi verificada em espectrofotômetro com leitura da 

absorbância específica (Tabela 2) para cada espécie avaliada, obtendo 108 UFC/mL.  Para as 

leveduras, a padronização de 106 UFC/mL foi realizada por contagem em Câmera de Neubauer. 

Uma vez padronizados, os inóculos foram adicionados nos meios de cultura específicos a uma 

concentração de 1%.  



67 
 

Assepticamente, em câmara de fluxo laminar (Pachane, Pa 400-ECO, Piracicaba, São 

Paulo, Brasil) os espécimes foram distribuídos em placas de cultura celular de 24 poços (Techno 

Plastic Products, Trasadingen, Suíça). Para a formação do biofilme, cada poço recebeu 1,5 mL 

de meio de cultura inoculado, com exceção do grupo controle negativo, o qual recebeu meio de 

cultura estéril. As placas foram incubadas a 37ºC por 1h e 30 minutos sob agitação de 75 rpm 

em estufa bacteriológica (Incubadora Shaker, Mod. CE-320, CienLab, Campinas, SP, Brasil) 

para aderência dos microrganismos aos espécimes. Passado esse período, cada espécime e poço 

foi lavado com tampão PBS para remoção dos microrganismos não aderidos. Após a lavagem, 

1,5 mL de meio de cultura estéril foram novamente inseridos em cada poço. As placas foram 

incubadas a 37ºC sob agitação de 75 rpm por 48h para maturação do biofilme (Marra et al., 

2012) e realização dos ensaios de carga microbiana, atividade metabólica e estrutura do 

biofilme.  

 

 

Tabela 2 – Leituras de absorbância para cada bactéria avaliada para obtenção de 1 x 108 células. 
 

Espécie microbiana Intervalo de Absorbância 

Streptococcus mutans 0,075 a 0,080 

Staphylococcus aureus 0,110 a 0,115 

Pseudomonas aeruginosa 0,140 a 0,150 

Escherichia coli 0,115 a 0,120 

Enterococcus faecalis 0,090 a 0,095 

 

 

 

3.1.2.3 Contaminação dos espécimes e formação do biofilme misto 

O biofilme misto foi formado por cepas padrão (ATCC) de C. albicans, S. mutans e S. 

aureus. A padronização dos inóculos foi realizada conforme descrito no item 3.1.2.2, e ao meio 

de cultura foram adicionados 108 UFC/mL para as espécies bacterianas, e 106 UFC/mL para C. 

albicans. 

As demais etapas de formação de biofilme ocorreram conforme descrito pela 

metodologia do item 3.1.2.2.  
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Após o período de formação do biofilme, os corpos de prova incorporados com 

Triclosan foram submetidos a avaliação antimicrobiana, por meio das análises de carga 

microbiana, atividade metabólica e estrutura do biofilme.  

 

3.1.2.4 Avaliação da carga microbiana  

Com uma pinça esterilizada, cada um dos espécimes (n=10) foi transferido da placa com 

o biofilme formado, para tubos de ensaio contendo tampão PBS. O conjunto tubo de 

ensaio/espécime foi levado a uma cuba de ultrassom (Altsonic, Clean 9CA, Ribeirão Preto, SP, 

Brasil) para o desprendimento dos microrganismos aderidos aos espécimes.  

Em seguida, os tubos de ensaio foram agitados individualmente em agitador mecânico 

(Phoenix® – AP56, Ind. E Com. de Equip. Científicos Ltda, Araraquara, SP, Brasil) e uma 

alíquota de 50 μL da suspensão foi semeada em placa de Petri (100). A seguir, outra alíquota de 

50 μL foi transferida para um microtubo, tipo eppendorf, contendo 450 μL de solução PBS, 

obtendo-se uma suspensão diluída (10-¹). Esse procedimento foi realizado 3 vezes, para 

obtenção de diluições seriadas de 10-¹, 10-² e 10-3. As alíquotas de cada diluição foram semeadas 

em placas de Petri contendo os meios de cultura seletivos para cada microrganismo (Quadro 1) 

e incubadas a 37°C em estufa microbiológica por 24 horas, exceto o grupo do S. mutans, que 

foi incubado em microaerofilia (baixa concentração de oxigênio), por meio de jarras 

apropriadas (Jarra Anaeróbia Acrílica 3,5 L, Permution, E. J. Krieger & Cia. Ltda, Curitiba, 

PR, Brasil), por 48 horas. 

Após o período de incubação, todas as placas de Petri de cada diluição, foram 

posicionadas em lupa microscópica (Nikon, modelo 86786, Tókio, Japão) para contagem e 

registro do número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). 

Para o cálculo das UFC/mL, foi considerada a diluição em que o número de colônias 

variou entre 1 e 300 e a seguinte fórmula foi utilizada:   

 

              

 

              UFC/mL = nº de colônias x 10ᵑ , sendo:   

                                               q  

 

 

n: valor absoluto da diluição (0, 1, 2 

ou 3); 

q: quantidade, em mL, pipetada para 

cada diluição quando da semeadura 

(0,05) 
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Os tubos de ensaio contendo os corpos de prova foram incubados a 37ºC por 28 dias em 

estufa microbiológica e a turvação foi avaliada e comparada pela presença ou ausência do 

crescimento de microrganismos nas placas semeadas. 

 

3.1.2.5 Avaliação do metabolismo celular (atividade respiratória)  

Dez espécimes com biofilme formado foram submetidos ao ensaio de XTT, que avalia 

a atividade metabólica dos microrganismos não eliminados. O teste com XTT baseia-se na 

habilidade das enzimas desidrogenases mitocondriais de microrganismos metabolicamente 

ativos converterem o sal tetrazólio hidrossolúvel XTT (cor amarela) em um produto solúvel em 

água - formazana (cor laranja), o que é mensurado em espectrofotômetro (SILVA et al., 2008). 

Dessa forma, a redução bioquímica do XTT pode ser empregada para medir a atividade 

metabólica de biofilmes, fornecendo dados de densidade celular e susceptibilidade a agentes 

antimicrobianos.  

O ensaio de redução de XTT foi realizado conforme descrito por da Silva et al. (2008). 

O XTT (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA) foi dissolvido em tampão PBS a uma 

concentração final de 1 mg/mL. Esta solução pode ser armazenada a -70ºC até o uso. A solução 

de menadione (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA) foi preparada à concentração de 

0,4 mM em acetona (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA) imediatamente antes de cada 

ensaio. Para cada ensaio, a solução de XTT foi descongelada e misturada com a solução de 

menadiona a uma razão de volume de 20:1. 

Os espécimes com biofilme foram lavados duas vezes com 2 mL de PBS para remover 

as células não aderidas. Após a lavagem, foram transferidos para outras placas de cultura de 

células estéreis com 24 orifícios, cada um contendo 3 mL de solução composta por PBS com 

adição de 200 mM de glicose, solução de XTT previamente preparada e menadione recém-

preparada, nas seguintes proporções: 1,185 mL de PBS, 0,3 mL de XTT e 0,015 mL de 

menadione. As placas foram cobertas com folha de alumínio e incubadas no escuro a 37°C 

durante 2h. Decorrido o tempo de incubação (Figura 3A), as placas foram gentilmente agitadas 

e 100 µL da solução foi transferido para placas de 96 poços (Figura 3B). Foram realizadas 3 

leituras a 492 nM utilizando um leitor de microplacas Multiskan GO (Thermo Scientifc, 

Waltham, MA, EUA). A média das alterações colorimétricas foram registradas. 
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Figura 3- A- Placa de 24 poços contendo as amostras do XTT; B- Placa de 96 poços contendo 

as amostras do XTT 
 

 

 

3.1.2.6 Análise qualitativa da estrutura do biofilme da superfície   

A estrutura do biofilme formado nas superfícies dos espécimes foi observada por meio 

de um Microscópio Eletrônico de Varredura (Modelo EVO 50, CARL ZEISS, Cambridge, UK), 

utilizando um espécime de cada grupo.  

Para viabilizar a análise, os espécimes foram metalizados. Para isso eles foram fixados 

sobre um porta amostras de alumínio, por meio de uma fita condutora adesiva dupla face 

(Nisshin Em. Co., Ltda., Japão). Os porta-amostras foram identificados de acordo com o grupo 

correspondente e as amostras foram posicionadas dentro da máquina para metalização (BAL – 

TEC – Modelo SCD 050, Sputter Coater, Liechtenstein) sendo recobertas com ouro, pelo 

processo de Sputtering (pulverização), por um período de 120 segundos, formando uma camada 

de ouro de aproximadamente 100 nm. 

Finalizada a metalização, as amostras foram acopladas em um dispositivo para ser 

posicionado e encaixado no Microscópio Eletrônico de Varredura (Modelo EVO 50, CARL 

ZEISS, Cambridge, UK), para obtenção de quatro imagens de cada amostra sob aumentos de 

2000x e 5000x. 

 

 

3.1.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS E FÍSICA DA RESINA ACRÍLICA 

No intuito de verificar possíveis alterações nas propriedades inerentes à resina acrílica, 

os ensaios de microdureza Knoop, estabilidade de cor, resistência a flexão e rugosidade foram 

avaliados imediatamente após a obtenção dos espécimes, e depois de 30 dias de imersão em 

saliva artificial. A sorção e solubilidade foram avaliadas após 07 dias de imersão em água 

destilada, conforme especificação ANSI/ADA Specification nº 12 (1975). 

A B 
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3.1.3.1 Ensaio de Dureza 

Foi realizado teste de microdureza Knoop com o auxílio do “Microhardness Tester 

Shimadzu” (modelo HMV-2, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) com carga de 25 g por 5 

segundos. Os corpos de prova foram divididos em 4 quadrantes, sendo que cada um foi 

submetido a duas leituras de dureza. A medida final de dureza para cada espécime foi dada pelo 

resultado da média dos 8 valores encontrados.  

 

3.1.3.2 Ensaio de alteração de cor (∆E) 

Logo após o polimento, os corpos de prova foram submetidos a leitura de cor utilizando-

se um espectrocolorímetro portátil modelo Color Guide 45/0 (BYK-Gardner GmbH – 07/2002, 

Geretsried, Alemanha), o qual utiliza o sistema de cores Standard Commission Internationale 

de L’Eclairage (CIE Lab), recomendado pela American Dental Association. Este sistema 

representa um espaço tridimensional de cor tendo componentes de luminosidade (L), vermelho-

verde (a), e amarelo-azul (b). Esse instrumento foi usado para quantificar o valor de tristímulo 

e calcular o ΔE a partir dos dados obtidos imediatamente após a obtenção da amostra (sem a 

imersão prévia em saliva artificial) e após 30 dias de imersão em saliva artificial. 

 O ΔE foi calculado a partir da fórmula: ΔE* =   √ (ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2, onde: ΔE* 

= alteração de cor; ΔL* = diferença na luminosidade (L*); Δa* = diferença no eixo a*; Δb* = 

diferença no eixo b*. 

 

3.1.3.3 Ensaio de sorção e solubilidade 

O ensaio seguiu a norma indicada pela ANSI/ADA Specification nº 12 (1975). Os 

corpos de prova foram pesados imediatamente após o acabamento, e então colocados em um 

dessecador contendo sílica gel azul desidratada a temperatura ambiente e pesados em balança 

de precisão diariamente (Metler Toledo GMbH, Laboratory & Weighning Technologies, 

Greifensee, Switzerland) até a estabilidade das massas (±0,001 g), obtendo-se assim, a massa 

inicial (m1). 

Em seguida, os corpos de prova foram imersos em água destilada a 37ºC durante 7 dias 

e pesados novamente para obtenção da massa final (m2).  

O ensaio de solubilidade consiste em analisar a perda da massa dos corpos de prova após 

o período de imersão e recondicionamento a um valor de massa constante. Este ensaio foi 

realizado logo após o ensaio de sorção, de tal forma que após a obtenção de m2, os discos foram 

recolocados no dessecador contendo sílica gel azul desidratada, e pesados diariamente até a 

estabilidade na leitura da massa (±0,001 g), obtendo-se assim, a massa final para solubilidade 
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(m3). Ao final, os valores de sorção e de solubilidade de cada espécime foram calculados 

seguindo as fórmulas (Kazanji; Watkinson, 1988) 

 

 

 

 

Onde: 

Wsp: sorção de água (μg/ mm3)  

Ws: solubilidade de água (μg/ mm3) 

m1: massa inicial do espécime (μg) 

m2: massa do espécime após a imersão (μg) 

m3: massa recondicionada do espécime (μg)  

V: volume do espécime (vide equação 1) 

O volume do espécime (V) foi calculado pela equação: 

 

 

 

Onde: 

V = volume do espécime (mm3)  

r = raio do espécime (mm)   

e = espessura espécime (mm)   

 

 

3.1.3.4 Ensaio de resistência a flexão 

O ensaio seguiu a norma ISO 20795-1:2008. Os corpos de prova foram submetidos ao 

ensaio de flexão em 3 pontos, o qual consiste em dois apoios localizados a 50 mm um do outro 

e carga de flexão aplicada no centro, em Máquina de Ensaios mecânicos, modelo MEM 2000 

(EMIC, São José dos Pinhais, PR, Brasil), com velocidade de deformação igual a 5 mm/min, 

sendo esses valores constantes.  

 

3.1.3.5 Ensaio de rugosidade superficial 

O ensaio seguiu a norma ABNT NBR ISO 4287:2002. Uma das laterais do comprimento 

do espécime retangulares de resina acrílica recebeu 3 marcações, sendo 1 no centro e 2 laterais, 

a uma distância de 5 mm do centro. A leitura de rugosidade foi realizada em cada ponto de 

Ws = m1- m3 
           V        

Wsp = m2- m3 
             V 

V = 𝜋. 𝑟2. 𝑒 
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forma a obter 3 valores a partir dos quais, foi calculada a média da rugosidade. As mensurações 

foram obtidas por meio de rugosímetro (Surftest SJ – 201P, Mitutoyo Corporation, Tokyo, 

Japão) com um cut off de 0,8 mm de forma que a ponta da agulha percorresse uma área de 4,8 

mm durante cada leitura. As leituras foram realizadas antes e após o procedimento de imersão 

em saliva artificial.  

 

3.1.3.6 Análise qualitativa da superfície dos espécimes 

A superfície dos espécimes foi observada por meio de um Microscópio Eletrônico de 

Varredura (Modelo EVO 50, CARL ZEISS, Cambridge, UK), utilizando um espécime de cada 

grupo, de acordo com a metodologia descrita no item 3.1.2.6. 

 

3.1.3.7 Micro Análise de Raios-X: composição química 

Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) para análise de superfície e composição 

química foi realizada com auxílio do Microscópio Eletrônico de Varredura (Modelo EVO 50, 

CARL ZEISS, Cambridge, UK) equipado com um detector de raios-x (500 Digital Processing, 

IXRF Systems, Houston, EUA) a fim de detectar o tipo e a quantidade de cada elemento 

químico presente nos corpos de prova. 

O Triclosan possui forma molecular C12H7Cl3O2, por isso, a identificação do elemento 

Cloro (Cl) nos espécimes foi considerada um indicativo da sua incorporação. 

 

3.2. Parte II: Imersão nas soluções higienizadoras 

 O efeito da imersão nas soluções higienizadoras foi avaliado quanto à ação 

antimicrobiana em biofilme misto formado sobre espécimes de resina acrílica, e quanto ao 

efeito corrosivo sobre liga metálica. 

 

3.2.1. OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES  

3.2.1.1 Em resina acrílica 

A metodologia para confecção dos espécimes em resina acrílica para análise do efeito 

da imersão nas soluções higienizadoras sobre o biofilme seguiu a metodologia descrita no item 

3.1.1, sem adicionar triclosan na resina acrílica. Foram confeccionados espécimes circulares 

nas dimensões de 13 x 4mm. 
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3.2.1.2 Em metal 

 Os espécimes foram obtidos conforme metodologia preconizada por Vasconcelos 

(2017). Foram obtidos 20 padrões de cera para incrustações (GEO, RenfertGmbH, Hilzingen, 

Alemanha) em formato de discos (14 mm de diâmetro x 3 mm de espessura) a partir de uma 

matriz metálica vazada (Oficina de Precisão do Departamento de Materiais Dentários e Prótese 

da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-USP/FORP-USP). A cera foi liquefeita em 

plastificador elétrico (BRAVAC, São Paulo, SP, Brasil) com temperatura média de 80°C e 

vertida com gotejador no interior da matriz. 

 Após a solidificação da cera, os excessos foram removidos com auxílio de espátula 

número 24 (Schobell Industrial Ltda, Rio Claro, SP, Brasil) aquecida.  

 Foram adicionados aos discos de cera canais de alimentação (Cerafix Manuf. E Com. 

de Ceras para Moldes Ltda, Pradópolis, SP, Brasil) com câmaras de compensação de tamanho 

grande e, em seguida, foram posicionados na base formadora do cadinho. Cinco discos foram 

posicionados, de maneira equidistante, em cada anel de silicone e, posteriormente, aplicado o 

agente anti-bolhas (Silikon & Wachs, Entspannen, Alemanha). 

 Os padrões de cera foram incluídos em revestimento fosfatado Micro Fine 1700 

(Talladium do Brasil, Curitiba, PR, Brasil) (Figura 4), manipulado na seguinte proporção: 180 

g de pó, 32 mL de líquido e 12 mL de água destilada. O revestimento foi manipulado a vácuo 

(Polidental Ind. e Com. Ltda, Cotia, SP, Brasil) por 60 segundos e, para a presa final, foram 

aguardados 30 minutos. 

 Os moldes de material refratário foram levados ao forno Edgcon 5P (EDG, São Carlos, 

SP, Brasil) e submetidos a ciclos térmicos para a expansão do revestimento e eliminação da 

cera. O ciclo de aquecimento dos moldes foi realizado da seguinte maneira: aquecimento à 

velocidade de 15oC/min da temperatura ambiente até 300oC, permanecendo nesta temperatura 

por 30 minutos; aquecimento de 15oC/min até 950oC, permanecendo nesta temperatura por 20 

minutos; resfriamento de 15oC/min até 900oC, permanecendo nesta temperatura por 60 minutos. 

 Posteriormente, os moldes de material refratário foram levados à máquina eletrônica 

Neutrodyn Easyti (F. Lli Manfredi, Torino, Itália), cuja fundição da liga de Co-Cr (DeguDent®, 

Dentsply Ind. e Com. Ltda, São Paulo, Brasil) foi realizada por indução a vácuo, com 

padronização de temperatura em 1380oC e torque constante da centrífuga. 

 Após resfriamento dos anéis, as fundições foram desincluídas e jateadas com óxido de 

alumínio de granulação de 100μm (Aluminum Oxide 100; Asfer Chemical Industry, São 

Caetano do Sul, Brasil) sob pressão de 3 bar, por cinco segundos, no Microjet III (EDG, São 
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Carlos, Brasil) para remoção dos excessos de revestimento. Depois de recortados e separados 

dos canais de alimentação com discos de carborundum, os discos metálicos foram submetidos 

ao acabamento e polimento. 

 O acabamento e polimento dos discos metálicos foram executados por meio de politriz 

(AROPOL-E, Arotec, Cotia, SP, Brasil), com lixas de granulação 220, 400, 600 e 1200 (Norton 

Abrasivos Brasil, Saint-Gobain, França) a 999 rpm.   

 Em seguida, foi realizado o polimento manual com lixa 1200 (Norton Abrasivos 

Brasil, Saint-Gobain, França) e, ao final, os discos foram levados ao torno (Kota, Cotia, SP, 

Brasil) com pasta para polimento com granulação de 2 a 3 microns. (Saphir, Renfert, Hilzingen, 

Alemanha) até que fosse obtida uma superfície homogênea e brilhante.  

 Ao término, os discos metálicos foram colocados em ultrassom com álcool 

isopropílico por 10 minutos (Ultra Cleaner USC 750; Unique, São Paulo, SP, Brasil) para 

lavagem da superfície e remoção de qualquer resíduo. 

 

3.2.2 SOLUÇÕES AVALIADAS 

 

Os agentes antimicrobianos, sua procedência e preparação das soluções avaliadas 

encontram-se descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Agentes antimicrobianos para formulação das soluções. 

 

 

Durante a preparação das soluções, todos os cuidados com a assepsia foram observados, 

seguindo as técnicas de desinfecção e antissepsia preconizadas para manipulações 

farmacêuticas (Brasil - Anvisa - RDC nº33, 2000).  

Para avaliação da ação antimicrobiana, o hipoclorito de sódio a 0,25% foi empregado 

como controle positivo, uma vez que é comprovada usa efetividade na remoção do biofilme, 

ação antimicrobiana e na remissão da Estomatite relaciona a Prótese (Salles et al., 2015a; Salles 

Agente Fabricante Preparação 

Cloramina T 
Sigma-Aldrich, Saint Louis, 

Missouri, EUA 

100 mL de água destilada + 0,5g 

Cloramina T  

Triclosan 
Sigma-Aldrich, Saint Louis, 

Missouri, EUA 

100 mL de solução de hidróxido de sódio 

0,056 M + 0,15 g Triclosan  

Hipoclorito de sódio 
Super Candida® Ind Anhembi, 

Osasco, SP, Brasil 

Hipoclorito de sódio a 0,25% 
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et al., 2015b; Badaró et al., 2017a; Badaró et al., 2017b). A água destilada foi empregada como 

controle negativo. 

 

3.2.3 AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA SOBRE BIOFILME MISTO FORMADO 

NOS ESPÉCIMES DE RESINA ACRÍLICA 

 

3.2.3.1 Esterilização dos espécimes 

A esterilização dos espécimes seguiu a metodologia descrita no item 3.1.2.1 

 

3.2.3.2 Contaminação dos espécimes e formação do biofilme misto 

O biofilme misto foi formado por cepas padrão de C. albicans (ATCC 10231), S. mutans 

(ATCC 25175), S. aureus (ATCC 25923) e C. glabrata (ATCC 2001).  

As etapas de padronização dos inóculos e formação do biofilme foram realizadas 

conforme descrito no item 3.1.2.2 e 3.1.2.3. 

 

3.2.3.3 Imersão nas soluções higienizadoras 

Os espécimes contaminados (n=10) foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos de 

acordo com cada solução higienizadora: G1: Controle negativo (água destilada); G2: Triclosan 

a 0,3%; G3: Cloramina T a 0,5% G4: Hipoclorito de sódio a 0,25% (Controle positivo). Em 

placas de cultura celular de 24 poços foram colocados 4 mL de cada solução ou água por poço, 

nos quais os espécimes foram imersos durante 20 minutos. Em seguida, esses espécimes foram 

lavados com tampão PBS, e transferidos para novas placas contendo 1,5 mL do meio de cultura 

estéril, sendo incubados a 37ºC por 24h sob agitação de 75 rpm em estufa bacteriológica. Tais 

procedimentos foram realizados durante 7 dias seguidos, para análise do efeito da imersão a 

longo prazo sobre o biofilme misto. Após o período de 7 dias foram realizados os ensaios para 

avaliação da carga microbiana e metabolismo celular. 

 

3.2.3.4 Avaliação da carga microbiana  

A avaliação da carga microbiana seguiu a metodologia descrita no item 3.1.2.4. 

 

3.2.3.5 Avaliação do metabolismo celular (atividade respiratória) 
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A avaliação do metabolismo celular seguiu a metodologia descrita no item 3.1.2.5. 

 

 

3.2.4 ENSAIO DE CORROSÃO DA LIGA METÁLICA 

 

3.2.4.1 Parâmetros Eletroquímicos 

Para determinar o efeito corrosivo das soluções higienizadoras sobre a liga metálica, os 

espécimes (12 mm x 3 mm) previamente polidos com lixa abrasiva de granulação 1200, 

passaram por polimento manual imediatamente antes do experimento com a lixa de granulação 

2000, lavagem com álcool 70 e água destilada para remoção de qualquer resíduo de gordura 

(Galo et al.,2012). Após o término da limpeza, a superfície era seca com auxílio de ar quente.  

O espécime foi montado em uma célula eletroquímica (Figura 4) apropriada para o 

ensaio de corrosão (Oficina do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FORP/USP). A célula 

eletroquímica é constituída por um recipiente de 400 mL e uma tampa acrílica com 2 orifícios, 

onde foram introduzidos e fixados os eletrodos: (ET) – eletrodo de trabalho, constituído do 

material a testar, ou seja, o espécime com a liga de Co-Cr; o eletrodo de referência tipo 

calomelano saturado (ER) (Figura 5A); e eletrodo auxiliar de platina com 1 cm² de área (EA) 

(Figura 5B). Foram utilizados 200 mL das soluções higienizadoras, bem como 200 mL da saliva 

artificial, empregada como controle. A composição da saliva foi de 4g Carboxymetilcelulose + 

60g sorbitol + 1g Cloreto de potássio + 1g Cloreto de sódio + 50 mg de Cloreto de magnésio + 

400 mg de Fosfato de Potássio + 2 mg Nipagin (4- Hidroxibenzoato de Metila) + 1litro de água 

destilada e pH=7. 

Para execução desse ensaio foi utilizado o potenciostato/galvanostato modelo PGP201 

(Radiometer Copenhagen, Dinamarca), assistido pelo software Voltamaster 4. Para cada 

solução higienizadora foram realizados cinco ensaios (n=5).  

Para a análise de Potencial de Circuito aberto (OCP), o período de mensuração foi de 

60 minutos, com leitura do potencial da amostra a cada 30 segundos. Após os 60 minutos, 

iniciava-se a Polarização anódica em um potencial zero de -500 mV terminando no potencial 

um a 2000 mV, com leitura dos pontos a cada 120 mV/minuto.  
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Os parâmetros eletroquímicos, indicativos de corrosão, analisados a partir das curvas de 

polarização foram: o potencial de circuito aberto (Eocp), potencial de corrosão (Ecorr) e a 

densidade de corrente de corrosão (Icorr). Para obtenção do Ecorr foram selecionados os dados 

de potencial dos higienizadores quando a corrente fosse igual a zero (Ei=0). Para determinação 

da densidade de corrosão, foram selecionados os dados de Icorr, a partir da extrapolação da reta 

de Tafel. 

 

3.2.4.2 Análise qualitativa da superfície 

A morfologia da superfície dos espécimes foi observada através de um Microscópio 

Eletrônico de Varredura (Modelo EVO 50, CARL ZEISS, Cambridge, UK), utilizando um 

espécime de cada grupo, na área representativa da região que sofreu ação do eletrólito, com 

aumento de 500, 2.000 e 10.000. As imagens foram obtidas com auxílio do detector Back 

Scathering Detection (CZ BSD), que fornece uma imagem gerada pelo contraste em função do 

relevo e do número atômico dos elementos presentes na amostra; e também pelo detector 

Secondary Electron Detector (SE1), cujo contraste na imagem é dado apenas pelo relevo da 

superfície da amostra. 

Os espécimes metálicos não foram submetidos ao processo de metalização, pois a liga 

de Co-Cr possui adequada condutividade. 

 

3.2.4.3 Micro Análise de Raios-X: composição química 

Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) para análise de superfície e composição 

química foi realizada com auxílio do Microscópio Eletrônico de Varredura (Modelo EVO 50, 

Figura 4: Célula eletroquímica 

Figura 5: A - Eletrodo de referência. B - 

Eletrodo auxiliar de platina. 

A 

B 
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CARL ZEISS, Cambridge, UK) equipado com um detector de raios-x (500 Digital Processing, 

IXRF Systems, Houston, EUA) a fim de detectar o tipo e a quantidade de cada elemento 

químico presente nos corpos de prova. Por isso, foram utilizados os detectores CZ BSD, que 

fornece uma imagem por diferença de contraste, em função do relevo e da composição química; 

e também pelo SE1, cujo contraste é dado pelo relevo da superfície da amostra. 

Foram analisadas regiões com e sem a ação do eletrólito, focando áreas com e sem 

manchas. 
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3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

  

▪ Parte I: Incorporação Triclosan na Resina Acrílica 

 

Variáveis: 

Ação antimicrobiana 

▪ Carga microbiana (UFC); 

▪ Metabolismo celular (XTT); 

▪ Estrutura do biofilme; 

Propriedades mecânico-físicas 

▪ Dureza; 

▪ Alteração de Cor; 

▪ Rugosidade; 

▪ Sorção e Solubilidade; 

▪ Resistência a flexão; 

▪ Análise superficial (MEV); 

▪ Composição Química (Micro Análise de Raios-X); 

 

Fatores de Variação: 

Ação antimicrobiana 

▪ Concentração: Controle (sem Triclosan), Triclosan 0,3% e Triclosan 1%; 

Propriedades mecânico-físicas 

▪ Concentração: Controle (sem Triclosan), Triclosan 0,3% e Triclosan 1%; 

▪ Tempo em dois níveis: inicial e final (após imersão em saliva artificial por 

30 dias). 

 

 

▪ Parte II: Imersão nas Soluções Higienizadoras 

 

Variáveis: 

Ação antimicrobiana 

▪ Carga microbiana (UFC); 

▪ Metabolismo celular (XTT); 

▪ Estrutura do biofilme; 
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Ensaio de Corrosão 

▪ Potencial de Circuito aberto (OCP); 

▪ Potencial de Corrosão (Ecorr); 

▪ Densidade de corrente de corrosão (Icorr); 

▪ Análise superficial (MEV); 

▪ Composição Química (Micro Análise de Raios-X); 

 

Fatores de Variação: 

▪ Soluções em 4 níveis: Saliva artificial (controle), Hipoclorito de sódio a 

0,25%, Triclosan 0,3% e Cloramina T a 0,5%; 

 

 

 Uma vez obtidos os dados, os mesmos foram submetidos à análise de normalidade 

(Teste de Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Teste de Levene), para definição do método 

estatístico mais apropriado (paramétrico ou não paramétrico). 

 Para o estudo da incorporação do Triclosan na resina acrílica, os resultados foram 

analisados da seguinte forma:  

Carga microbiana (UFC) 

▪ Biofilme simples de S. mutans, E. faecalis e P. aeruginosa: Teste Anova (One-way) e 

pós teste de Tukey com ajuste de Bonferroni; 

▪ Biofilme simples de C. albicans, C. glabrata, E. coli e S. aureus: Teste de Kruskal-

Wallis e pós-teste de stepwise-stepdown; 

▪ Biofilme misto de C. albicans e S. aureus: Teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de 

stepwise-stepdown. 

 

Metabolismo celular (XTT) 

▪ Biofilme simples de C. glabrata, E. faecalis; E. coli: Teste Anova (One-way) e pós-

teste de Tukey com ajuste de Bonferroni;  

▪ Biofilme simples de C. albicans, S. mutans, P. aeruginosa, S. aureus: teste de Kruskal-

Wallis e pós-teste de stepwise-stepdown; 

▪ Biofilme misto: Teste Anova (One-way) e pós-teste de Tukey com ajuste de Bonferroni. 

 

Propriedades mecânico-físicas 
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▪ Alteração de cor, dureza inicial, dureza final, sorção, solubilidade, rugosidade inicial: 

Teste de Kruskal-Wallis e pós teste stepwise-stepdown;   

▪ Resistência a flexão, rugosidade final: Teste Anova (One-way) e pós-teste de Tukey;  

▪ Resistência a flexão Inicial x Resistência a flexão Final: Teste K Cochram; 

▪ Rugosidade Inicial x Rugosidade Final no grupo controle; Dureza Inicial x Dureza 

Final: Wilcoxon; 

▪ Rugosidade Inicial x Rugosidade Final nos grupos Triclosan 0,3 e 1%: Teste t pareado. 

 

Já para o estudo da imersão nas soluções higienizadoras, os resultados foram analisados 

da seguinte forma: 

Carga microbiana (UFC) 

▪ Biofilme misto de C. albicans: Teste U de Mann-Whitney;  

▪ Biofilme misto de C. glabrata: Teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn. 

 

Metabolismo celular (XTT) 

▪ Teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn. 

 

Ensaio de Corrosão 

▪  OCP, Ecorr e icorr: Teste de Kruskal-Wallis e pós teste de Dunn. 

 

As análises foram conduzidas com auxílio do software estatístico SPSS 12.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA). Todos os testes foram realizados usando um nível de confiança de 95% (α 

= 0,05). 

Análises descritivas para as imagens da MEV foram efetuadas, bem como para os dados 

obtidos pelo EDS. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Parte 1 – INCORPORAÇÃO TRICLOSAN NA RESINA ACRÍLICA 

 

4.1.1. AÇÃO ANTIMICROBIANA DA INCORPORAÇÃO DO TRICLOSAN 

  

 Os resultados da ação antimicrobiana do Triclosan incorporado na resina acrílica, contra 

biofilme simples e biofilme misto dos diferentes microrganismos avaliados estão apresentados 

no Apêndice A ao D. 

As tabelas 4 a 10 apresentam a estatística descritiva, bem como a comparação dos dados 

de carga microbiana (UFCLog10) e metabolismo celular (XTT) para os microrganismos em 

biofilme simples e a tabela 11 apresenta os resultados para o biofilme misto. 

A incorporação do Triclosan a 1% promoveu diminuição da carga microbiana de 

Candida albicans quando comparado ao grupo Controle (p<0,001) e grupo Triclosan 0,3% 

(p=0,026), e aumentou seu metabolismo celular, quando comparado ao grupo do Triclosan 

0,3% (p=0,015) (Tabela 4). Para Candida glabrata, não foi verificada alteração na carga 

microbiana ou no metabolismo celular em nenhum dos grupos estudados (Tabela 5).  

 

Tabela 4. Estatística descritiva e comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para Candida albicans. 

 
  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P* 

 Mediana 6,62 6,52 5,98  

 
IC 

Min 6,51 6,17 5,87  

 Máx 6,77 6,77 6,10  

UFC Mínimo 6,33 5,87 5,74  

 Máximo 6,96 7,12 6,21  

 Média 6,64 6,47 5,98  

 Desvio Padrão 0,18 0,42 0,16  

  A A B 0,001 

 Mediana 1,31 1,30 1,37  

 
IC 

Min 1,25 1,14 1,26  

 Máx 1,37 1,36 1,49  

XTT Mínimo 1,21 0,83 0,99  

 Máximo 1,50 1,40 1,61  

 Média 1,31 1,25 1,38  

 Desvio Padrão 0,08 0,16 0,16  

  AB B A 0,013 

Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística; *Teste de Kruskal-Wallis e pós teste stepwise-stepdown. 
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Tabela 5. Estatística descritiva e comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para C. glabrata. 

 
  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P 

 Mediana 7,78 7,85 7,88  

 IC Min 7,49 7,76 7,82  

 Máx 7,92 7,93 8,00  

UFC Mínimo 6,96 7,58 7,71  

 Máximo 8,00 8,01 8,13  

 Média 7,70 7,84 7,91  

 Desvio Padrão 0,30 0,12 0,13  

  A A A 0,105* 

 Mediana 0,71 0,66 0,65  

 IC Min 0,64 0,63 0,61  

 Máx 0,78 0,70 0,70  

XTT Mínimo 0,55 0,61 0,58  

 Máximo 0,89 0,76 0,76  

 Média 0,71 0,67 0,66  

 Desvio Padrão 0,10 0,05 0,06  

  A A A 0,245** 

Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística; *Teste de Kruskal-Wallis e pós teste stepwise-stepdown; 

**Teste ANOVA e pós-teste de Tukey com ajuste de Bonferroni. 

 

 

Para S. mutans, a incorporação de Triclosan na resina acrílica não alterou a carga 

microbiana; contudo houve diferença significante no metabolismo celular deste microrganismo 

quando exposto aos diferentes grupos. O grupo Triclosan 1% causou aumento significativo da 

atividade metabólica quando comparado ao grupo Controle (p=0,002). O grupo Triclosan a 

0,3% apresentou resultados intermediários entre o grupo Triclosan a 0,3% e o grupo Controle 

(Tabela 6).  

O grupo Controle proporcionou menor carga microbiana de E. coli que o grupo 

Triclosan 1% (p<0,001). Já o grupo Triclosan 0,3% apresentou valores intermediários. Nenhum 

dos grupos avaliados alterou o metabolismo celular deste microrganismo (Tabela 7). 

Houve diferença significante entre os grupos para carga microbiana de E. faecalis, sendo 

que o grupo do Triclosan 0,3% apresentou menor carga microbiana em relação ao grupo 

Triclosan 1% (p=0,002). Já o grupo Controle apresentou valores intermediários; o metabolismo 

celular não foi influenciado pela adição de Triclosan na resina acrílica (Tabela 8).  

A Tabela 9 indica que houve diferença entre os grupos para carga microbiana e 

metabolismo celular (p=0,045) de P. aeruginosa. A incorporação de Triclosan a 1% promoveu 

menor carga microbiana quando comparada ao grupo Controle (p=0,005) e Triclosan 0,3% 

(p<0,001). P. aeruginosa apresentou maior metabolismo celular no grupo Triclosan 1% quando 
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comparado ao grupo controle (p=0,038); no grupo Triclosan 0,3% o metabolismo apresentou 

valores intermediários. 

 

 

Tabela 6. Estatística descritiva e comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para S. mutans. 

 

Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística; *Teste Anova; **Teste de Kruskal-Wallis e pós teste 

stepwise-stepdown.  

 

 

Tabela 7. Estatística descritiva e comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para E. coli. 

 
  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P 

 Mediana 5,77 6,13 6,52  

 IC Min 5,68 5,92 6,35  

 Máx 5,85 6,32 6,82  

UFC Mínimo 5,58 5,70 6,15  

 Máximo 5,98 6,72 7,42  

 Média 5,77 6,12 6,58  

 Desvio Padrão 0,12 0,27 0,33  

  B AB A 0,001* 

 Mediana 1,19 1,18 1,20  

 IC Min 1,16 1,15 1,17  

 Máx 1,24 1,22 1,25  

XTT Mínimo 1,09 1,11 1,13  

 Máximo 1,30 1,25 1,30  

 Média 1,20 1,18 1,21  

 Desvio Padrão 0,06 0,05 0,06  

  A A A 0,491 ** 
Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística; * Teste de Kruskal-Wallis e pós teste stepwise-

stepdown.; **Teste Anova (One-way).  

  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P 

 Mediana 5,97 6,07 6,25  

 IC Min 5,84 5,96 5,95  

 Máx 6,22 6,24 6,51  

UFC Mínimo 5,63 5,71 5,66  

 Máximo 6,43 6,51 6,85  

 Média 6,03 6,10 6,23  

 Desvio Padrão 0,27 0,20 0,39  

  A A A 0,304* 

 Mediana 0,25 0,34 0,50  

 IC Min 0,21 0,26 0,41  

 Máx 0,34 0,50 0,68  

XTT Mínimo 0,16 0,16 0,31  

 Máximo 0,45 0,73 0,81  

 Média 0,27 0,37 0,54  

 Desvio Padrão 0,09 0,17 0,19  

  B AB A 0,003** 



88 
 

Tabela 8. Estatística descritiva e comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para E. faecalis. 

 
  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P* 

 Mediana 7,23 6,94 7,44  

 IC Min 7,13 6,76 7,23  

 Máx 7,42 7,21 7,70  

UFC Mínimo 7,03 6,61 6,99  

 Máximo 7,58 7,73 8,00  

 Média 7,27 6,98 7,47  

 Desvio Padrão 0,20 0,32 0,33  

  AB B A 0,003 

 Mediana 1,40 1,33 1,38  

 IC Min 1,31 1,27 1,34  

 Máx 1,45 1,40 1,43  

XTT Mínimo 1,22 1,21 1,30  

 Máximo 1,51 1,47 1,49  

 Média 1,38 1,33 1,39  

 Desvio Padrão 0,10 0,09 0,06  

  A A A 0,325  

Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística; * Teste Anova associado ao pós teste de Tukey com 

ajuste de Bonferroni. 

 

 

 

Tabela 9. Estatística descritiva e comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para P. aeruginosa. 

 
  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P 

 Mediana 7,22 6,93 5,88  

 IC Min 6,93 6,60 5,72  

 Máx 8,11 7,38 6,32  

UFC Mínimo 6,77 6,20 5,55  

 Máximo 9,14 8,04 6,86  

 Média 7,52 6,99 6,02  

 Desvio Padrão 0,83 0,55 0,42  

  A A B <0,001* 

 Mediana 0,74 0,88 1,06  

 IC Min 0,63 0,74 0,86  

 Máx 0,91 1,16 1,22  

XTT Mínimo 0,50 0,68 0,74  

 Máximo 1,12 1,67 1,45  

 Média 0,77 0,95 1,04  

 Desvio Padrão 0,20 0,29 0,25  

  B AB A 0,045** 

Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística; * Teste Anova associado ao pós teste de Tukey com 

ajuste de Bonferroni; ** Teste de Kruskal Wallis e pós teste stepwise-stepdown. 

 

 

A incorporação de Triclosan 1% na resina acrílica promoveu menor crescimento de 

UFC e reduziu o metabolismo celular do biofilme de S. aureus (Tabela 10). 
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Tabela 10. Estatística descritiva e comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para S. aureus. 

 
  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P* 

 Mediana 7,81 7,55 5,96  

 IC Min 7,60 7,21 5,74  

 Máx 7,93 7,72 6,54  

UFC Mínimo 7,22 6,71 5,46  

 Máximo 8,09 7,90 7,01  

 Média 7,77 7,46 6,13  

 Desvio Padrão 0,23 0,35 0,55  

  A A B <0,001 

 Mediana 1,29 1,05 0,72  

 IC Min 1,19 1,01 0,54  

 Máx 1,33 1,11 0,87  

XTT Mínimo 1,13 0,95 0,30  

 Máximo 1,39 1,16 1,06  

 Média 1,26 1,06 0,70  

 Desvio Padrão 0,09 0,07 0,23  

  A B B <0,001 

Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística; * Teste de Kruskal Wallis e pós teste stepwise-stepdown. 

 

 

 

Para o biofilme misto, houve diferença significante entre os grupos para carga 

microbiana de Candida albicans (p<0,001) e Staphylococcus aureus (p<0,001). A menor carga 

microbiana de ambos os microrganismos foi verificada no grupo Triclosan 0,3% quando 

comparado aos grupos Triclosan 1% e Controle (p<0,001). O metabolismo celular das duas 

espécies não foi alterado pela adição do Triclosan a resina acrílica (p=0,904) (Tabela 11).  

O microrganismo S. mutans não apresentou crescimento em nenhum dos grupos. 
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Tabela 11. Estatística descritiva e comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) de Candida albicans (Ca) e Staphylococcus aureus (Sa) em 

biofilme misto. 

 
  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P 

 Mediana 6,53 5,75 6,67  

 IC Min 5,97 5,60 6,61  

 Máx 6,64 6,24 7,07  

UFC Ca Mínimo 5,60 5,45 6,52  

 Máximo 6,76 6,55 7,42  

 Média 6,30 5,92 6,84  

 Desvio Padrão 0,47 0,45 0,32  

  B B A <0,001* 

 Mediana 6,65 5,89 6,78  

 IC Min 6,17 5,76 6,69  

 Máx 6,75 6,38 6,96  

UFC Sa Mínimo 5,84 5,62 6,47  

 Máximo 6,89 6,68 7,08  

 Média 6,46 6,07 6,82  

 Desvio Padrão 0,41 0,44 0,18  

  AB B A <0,001* 

 Mediana 0,81 0,86 0,83  

 IC Min 0,76 0,73 0,75  

 Máx 0,91 0,91 0,95  

XTT Mínimo 0,67 0,63 0,61  

 Máximo 0,97 0,95 1,10  

 Média 0,83 0,82 0,85  

 Desvio Padrão 0,11 0,12 0,14  

  A A A 0,904 ** 
Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística; * Teste de KruslKal-Wallis e pós teste stepwise-

stepdown; ** Teste Anova e pós-teste de Tukey com ajuste de Bonferroni. 

 

 

 

 

4.1.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
 

 

A figura 6 apresenta as imagens da superfície dos espécimes do grupo controle e dos 

grupos com incorporação de Triclosan a 0,3% e 1%, respectivamente. Por meio das imagens 

pode-se notar que tanto a arquitetura do biofilme simples quanto do biofilme misto são 

semelhantes nos grupos. 
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Figura 6: Imagens obtidas por MEV, do biofilme simples sobre os espécimes incorporados com 

triclosan. 1 - C. albicans; 2 - C. glabrata; 3 - S. mutans; 4 - E. coli; 5 - E. faecalis; 6 - P. 

aeruginosa; 7 - S. aureus; 8 - Biofilme misto. Aumento 2000x. 
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4.1.3. PROPRIEDADES MECÂNICAS E FÍSICAS DA RESINA ACRÍLICA APÓS 

INCORPORAÇÃO DO TRICLOSAN 

 

Os resultados da incorporação do Triclosan sobre as propriedades mecânicas e física da 

resina acrílica estão apresentados do Apêndice E ao I. As tabelas 12 a 16 apresentam a estatística 

descritiva, bem como a comparação dos dados obtidos. 

 

4.1.3.1. Alteração de cor 

 

A incorporação de Triclosan nas proporções de 0,3 e 1% não causou alteração de cor 

significante na resina acrílica após o período de imersão em saliva artificial por 30 dias (Tabela 

12). 

 

 

Tabela 12. Estatística descritiva e comparação estatística da alteração de cor (∆E) da resina 

acrílica nos grupos controle e com incorporação de Triclosan 0,3% e 1%. 

 

 Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P 

Mediana 0,82 0,64 0,59  

IC Min 0,50 0,50 0,49  

Máx 1,44 0,90 1,26  

Mínimo 0,31 0,31 0,43  

Máximo 2,51 1,20 1,83  

Média 0,97 0,87 0,70  

Desvio Padrão 0,65 0,54 0,28  

 A A A 0,696 * 
Letras maiúsculas iguais indicam igualdade estatística; *Teste de KruslKal-Wallis e pós teste stepwise-stepdown 

 

 

 

4.1.3.2. Dureza Knoop 

 

A tabela 13 mostra a comparação da dureza antes e após imersão dos espécimes em 

saliva por 30 dias. Houve diferença significante entre os grupos, tanto na Dureza Inicial (DI) 

como na Final (DF).  O grupo Triclosan 1% apresentou dureza maior que Triclosan 0,3% e 

Controle, os quais não apresentaram diferença entre si, independente do período avaliado. 

Comparando a DI e DF do mesmo grupo, verificou-se que os grupos incorporados com 

Triclosan apresentaram redução significante da dureza após 30 dias de imersão em saliva 

artificial. 
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Tabela 13. Estatística descritiva e comparação estatística de dureza inicial (DI) e final (DF) nos 

grupos avaliados. 

 
  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P* 

 Mediana 17,90 17,95 19,20  

 IC Min 17,72 17,62 19,01  

 Máx 17,31 18,68 19,43  

DI Mínimo 16,30 17,40 18,70  

 Máximo 18,40 20,10 19,70  

 Média 17,72 18,15 19,22  

 Desvio Padrão 0,57 0,75 0,30  

  Ba Ba Aa <0,001 

 Mediana 17,50 17,45 18,30  

 IC Min 

Máx 

17,00 

17,76 

17,20 

17,70 

18,06 

18,54 

 

DF Mínimo 16,60 17,00 17,60  

 Máximo 18,00 18,00 18,90  

 Média 17,38 17,45 18,30  

 Desvio Padrão 0,53 0,34 0,34  

  Ba Bb Ab <0,001 

P**  0,191 0,007 0,005  
Letras maiúsculas iguais indicam igualdade estatística (comparação entre colunas); Letras minúsculas iguais 

indicam comparação entre linhas; *Teste de KruslKal-Wallis e pós teste stepwise-stepdown; ** Teste de 

Wilcoxon. 

 

 

4.1.3.3. Rugosidade de superfície 

 

A incorporação de Triclosan nas concentrações de 0,3% e 1% não influenciou a 

rugosidade inicial da resina acrílica, porém, após imersão em saliva por 30 dias, o grupo 

Triclosan 0,3% apresentou menor valor de rugosidade quando comparado aos grupos Triclosan 

1% e Controle. 

Comparando a rugosidade inicial com a final dentro de cada grupo, não foram 

encontradas diferenças significantes para o grupo Controle e para o grupo Triclosan 0,3%. Já 

para o grupo Triclosan 1% a rugosidade inicial foi significativamente maior que a final (tabela 

14). 
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Tabela 14. Estatística descritiva e comparação estatística dos valores de rugosidade inicial e 

final dos grupos avaliados. 

 

  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P 

Rugosidade 

inicial 

Mediana 0,15 0,13 0,17  

IC 
Min 0,15 0,12 0,15  

Máx 0,18 0,18 0,19  

Mínimo 0,15 0,11 0,13  

Máximo 0,21 0,23 0,20  

Média 0,17 0,15 0,17  

Desvio Padrão 0,02 0,04 0,02  

  Aa Aa Aa 0,099* 

Rugosidade final 

Mediana 0,15 0,12 0,16  

IC 
Min 0,14 0,12 0,15  

Máx 0,18 0,14 0,17  

Mínimo 0,13 0,11 0,13  

Máximo 0,22 0,16 0,18  

Média 0,16 0,13 0,16  

Desvio Padrão 0,03 0,02 0,02  

  Aa Ba Ab 0,007** 

P  0,231*** 0,067**** 0,045****  
Letras minúsculas iguais indicam semelhança estatística entre linhas; Letras maiúsculas iguais indicam semelhança 

estatística entre colunas. *Teste de Kruskal-Wallis e pós teste Stepwise-Stepdown; **Teste ANOVA e pós-teste 

de Tukey; ***Testede Wilcoxon; ****Teste t pareado. 

 

 

 

4.1.3.4. Sorção e solubilidade 

 

O grupo Triclosan 0,3% apresentou o maior valor de sorção, e o grupo do Triclosan 1%, 

o menor. O grupo Controle apresentou valores intermediários. Já para a solubilidade, não foram 

encontradas diferenças significantes entre os grupos (Tabela 15). 

 

4.1.3.5. Resistência à flexão 

 

A resistência à flexão dos espécimes mensurada imediatamente após a obtenção dos 

espécimes foi diferente entre os grupos, sendo que o grupo Triclosan 1% apresentou maior valor 

de resistência que os demais. Os grupos Triclosan 0,3% e Controle apresentaram resultados 

semelhantes entre si (p=0,704). Entretanto, após a imersão dos espécimes em saliva artificial, 

não foi verificada diferença estatística entre os grupos (p=0,167) (Tabela 16). Comparando os 

grupos, a Resistência dos espécimes imediatamente obtidos com aqueles que foram imersos, 

verifica-se que a Resistência diminuiu após a imersão nos grupos Controle e Triclosan a 1%. 
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Tabela 15. Estatística descritiva e comparação estatística dos valores de sorção e solubilidade. 

 

  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P* 

 Mediana 19,35 20,37 18,84  

 IC Min 18,81 19,41 18,22  

 Máx 20,09 20,92 19,46  

Sorção Mínimo 18,33 18,33 17,32  

 Máximo 21,39 21,39 20,37  

 Média 19,45 20,17 18,84  

 Desvio Padrão 0,89 1,05 0,86  

  AB A B <0,02 

 Mediana 2,04 2,04 2,04  

 IC Min 1,94 1,91 1,99  

 Máx 2,55 2,37 2,70  

Solubilidade  Mínimo 2,04 2,04 2,04  

 Máximo 3,06 3,06 3,06  

 Média 2,24 2,14 2,35  

 Desvio Padrão 0,43 0,32 0,49  

  A A A 0,167 
Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre colunas. * Teste de Kruskal-Wallis e pós teste 

Stepwise-Stepdown;  

 

 

 

 

Tabela 16. Estatística descritiva e comparação estatística dos valores de resistência a flexão nos 

grupos avaliados, antes e após imersão em saliva artificial por 30 dias. 

 

  Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% P* 

 Mediana 99,02 97,40 104,70  

 IC Min 96,65 93,40 102,01  

 Máx 101,28 101,24 108,72  

Resistência 

Inicial 

Mínimo 92,93 89,46 99,26  

 Máximo 103,03 105,19 114,76  

 Média 98,96 97,32 105,36  

 Desvio Padrão 3,24 5,48 4,69  

  A A B 0,001 

 Mediana 87,42 88,97 95,59  

 IC Min 82,14 79,75 87,90  

 Máx 91,72 96,56 101,47  

Resistência 

Final 

Mínimo 77,97 72,22 80,99  

 Máximo 101,00 104,26 112,75  

 Média 86,93 88,16 94,69  

 Desvio Padrão 6,69 11,75 9,48  

  A A A 0,167* 
Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre colunas; Letras minúsculas iguais indicam      

semelhança estatística entre linhas; *Teste de ANOVA e Pós-teste de Tukey;  
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4.1.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E 

ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

 

 

As figuras 7, 8 e 9 apresentam as imagens da superfície dos espécimes do grupo controle 

e dos grupos com incorporação de Triclosan a 0,3% e 1%, obtidas pelos detectores SE1 e CZ 

BSD, nos aumentos de 200 e 1.000, respectivamente.  

A tabela 17 apresenta os dados referentes ao EDS. 

A figura 7 refere-se aos espécimes que não sofreram imersão, no aumento de 200x. Já 

na figura 8 estão representados os espécimes que foram imersos em saliva artificial durante 30 

dias, também no aumento de 200x. Por meio das imagens pode-se notar que a superfície dos 

espécimes é semelhante em todos os grupos, independente da imersão. 

A figura 9 ilustra as imagens no aumento de 1.000x, sendo possível observar a presença 

de irregularidades (rugosidade) na superfície dos espécimes de todos os grupos, de forma muito 

semelhante. 
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Figura 7: Imagens dos espécimes obtidas por MEV, utilizando os detectores SE1 e CZ BSD. A 

- Controle; B - Triclosan 0,3%; C - Triclosan 1%. Aumento 200x. 
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Figura 8: Imagens dos espécimes obtidas por MEV, utilizando os detectores SE1 e CZ BSD 

após imersão em saliva artificial. A - Controle; B - Triclosan 0,3%; C - Triclosan 1%. Aumento 

200x. 
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Figura 9: Imagens obtidas por MEV dos espécimes do grupo Controle e incorporados com 

Triclosan imediatamente após obtenção e após imersão em saliva artificial. A- Controle; B- 

Triclosan 0,3%; C- Triclosan 1%. Aumento 1000x. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após Imersão Sem Imersão 

A 

B 

C 



101 
 

O Quadro 2 mostra as informações obtidas a partir da Espectroscopia por Energia 

Dispersiva, sendo possível observar a presença do elemento cloro nos grupos incorporados com 

Triclosan. 

 

Quadro 2: Porcentagem dos elementos químicos nos espécimes do grupo Controle e dos grupos 

incorporados com Triclosan, sem e após a imersão em saliva artificial. 

 Controle Triclosan 

0,3% 

Triclosan 

1% 

Controle 

30 dias 

Triclosan 

0,3% 30 dias 

Triclosan 

1% 30 dias 

Carbono (C) 34,59 35,53 37,44 35,51 36,21 37,54 

Oxigênio (O) 65,41 63,59 60,28 64,49 62,56 60,14 

Cloro (Cl) - 0,88 2,28 - 1,23 2,32 

 

 

 

 
4.2 Parte 2- IMERSÃO NAS SOLUÇÕES HIGIENIZADORAS 

 

4.2.1. AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA DA IMERSÃO DOS ESPÉCIMES EM 

RESINA ACRÍLICA NAS SOLUÇÕES HIGIENIZADORAS 

 

A tabela 17 apresenta a comparação estatística da carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para os microrganismos em biofilme misto, após imersão nas 

soluções higienizadoras. 

Com relação à carga microbiana de Candida albicans, não houve diferença entre os 

grupos Controle negativo e Cloramina T a 0,5% (p=0,912) enquanto para os grupos Triclosan 

a 0,3% e Hipoclorito de sódio a 0,25%, não houve crescimento de C. albicans. Já para Candida 

glabrata, o grupo da Cloramina T a 0,5% apresentou menor carga microbiana quando 

comparado aos grupos Triclosan a 0,3% (p=0,043) e Controle negativo (p<0,001). O grupo 

Triclosan a 0,3% apresentou menor carga microbiana quando comparado ao grupo Controle 

negativo (p=0,047). Não houve crescimento de C. glabrata para o grupo do Hipoclorito de 

sódio a 0,25%. Para o metabolismo celular, o grupo Controle negativo apresentou menores 

valores quando comparado ao grupo Triclosan a 0,3% (p=0,004) e ao grupo da Cloramina T a 

0,5% (p<0,001). Não foi detectado metabolismo celular no grupo do Hipoclorito de sódio a 

0,25%. 
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Os microrganismos S. mutans e S. aureus não apresentaram crescimento em nenhum 

dos grupos.  

 

 

Tabela 17. Estatística descritiva e comparação estatística de carga microbiana (UFCLog10) e 

metabolismo celular (XTT) para espécie de Candida albicans e Candida glabrata em biofilme 

misto. 

 
  Saliva Triclosan 0,3% Cloramina T HS0,25% P 

 Mediana 5,45 0,00 5,37 0,00  

 IC Min 5,38 0,00 3,02 0,00  

 Máx 5,52 0,00 5,88 0,00  

UFC Ca Mínimo 5,30 0,00 0,00 0,00  

 Máximo 5,59 0,00 5,94 0,00  

 Média 5,45 0,00 4,45 0,00  

 Desvio Padrão 0,09 0,00 1,99 0,00  

  A # A # 0,91* 

 Mediana 6,79 6,38 4,83 0,00  

 IC Min 6,62 6,31 4,25 0,00  

 Máx 7,00 6,48 5,36 0,00  

UFC Cg Mínimo 6,40 6,22 3,90 0,00  

 Máximo 7,20 6,59 5,69 0,00  

 Média 6,81 6,40 4,80 0,00  

 Desvio Padrão 0,27 0,12 0,66 0,00  

  A B C $ 0,00** 

 Mediana 1,34 2,11 2,30 0,00  

 IC Min 1,27 2,04 2,01 0,00  

 Máx 1,53 2,17 2,48 0,00  

XTT Mínimo 1,17 1,94 1,41 0,00  

 Máximo 1,65 2,22 2,54 0,00  

 Média 1,40 2,11 2,25 0,00  

 Desvio Padrão 0,18 0,09 0,33 0,00  

  B A A & 0,00** 
Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre colunas; * Teste U de Mann-Whitney; ** Teste de 

Kruskal-Wallis e pós teste de Dunn;  # O Triclosan a 0,3% e o HS0,25% reduziu a zero (0,00) o número de UFC 

de Candida albicans; $ O Hipoclorito de sódio (HS 0,25%) reduziu a zero o número de UFC de Candida glabrata; 

& O Hipoclorito de sódio (HS 0,25%) reduziu a zero o metabolismo celular do biofilme misto de C. albicans e C. 

glabrata. 

 

 

 

 

4.2.2.  ENSAIO DE CORROSÃO DA LIGA METÁLICA 

 

Os resultados do ensaio de corrosão da liga metálica de Co-Cr encontram-se descritos 

nas tabelas 18, 19 e 20. 
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Foi verificada diferença significante entre os grupos quando avaliado o potencial em 

circuito aberto (Eocp). O maior Eocp foi causado pela solução de Hipoclorito de sódio a 0,25%. 

A saliva e o Triclosan a 0,3% promoveram os menores potenciais. A solução de Cloramina T a 

0,5% apresentou resultados intermediários entre o Hipoclorito e as demais. 

 

  Tabela 18. Estatística descritiva e comparação estatística dos valores de potencial em 

circuito aberto (mV). 

 

 Saliva Triclosan 0,3% Cloramina T 0,5 HS 0,25% P* 

Mediana -313,90 -201,40 -93,43 324,30  

IC Min -365,02 -298,98 -199,16 285,30  

Máx -152,06 -136,86 -28,91 340,46  

Mínimo -332,30 -297,80 -232,00 287,30  

Máximo -159,80 -151,30 -53,05 336,40  

Média -258,54 -217,92 -114,04 312,88  

Desvio Padrão 85,76 65,29 68,56 22,21  

 B B AB A 0,002 
Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre colunas; * Teste de Kruskal-Wallis e pós teste de 

Dunn. 

 

 

Os valores de Ecorr e icoor foram influenciados pelos grupos. Os espécimes imersos na 

solução de HS0,25% apresentaram os maiores potenciais de corrosão (Ecoor), enquanto os 

imersos em Saliva (p<0,001) os menores. Os grupos Triclosan a 0,3% e Cloramina T a 0,5% 

apresentaram resultados intermediários aos demais (Tabela 19). O HS0,25% apresentou maior 

taxa de corrosão (icoor) que o grupo Triclosan a 0,3% (p<0,001), indicando que a liga 

apresentou menor resistência à corrosão quando imerso na solução de HS0,25%. Os grupos 

Saliva e Cloramina T a 0,5% apresentaram valores intermediários (Tabela 20).  

 

  Tabela 19. Estatística descritiva e comparação estatística dos valores de Ecorr (mV).  

 

 Saliva Triclosan 0,3% Cloramina T HS0,25% P* 

Mediana -797,00 -317,80 -484,30 243,10  

IC Min -813,23 -392,57 -503,44 221,84  

Máx -759,21 -267,07 -457,39 276,91  

Mínimo -798,60 -395,70 -494,00 228,00  

Máximo -747,90 -262,60 -448,20 280,50  

Média -786,22 -329,82 -480,42 249,38  

Desvio Padrão 21,76 50,54 18,54 22,18  

 C AB BC A <0,001 
Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre colunas; * Teste de Kruskal-Wallis e pós 

teste de Dunn 
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Tabela 20. Estatística descritiva e comparação estatística dos valores de icorr (μA/cm2). 

 

 Saliva Triclosan 0,3% Cloramina T 0,5% HS 0,25% P* 

Mediana 9,67 0,51 4,36 25,22  

IC Min 7,38 0,30 1,34 15,98  

Máx 10,80 0,96 8,43 31,05  

Mínimo 7,81 0,38 0,87 16,17  

Máximo 10,98 1,01 7,86 31,60  

Média 9,39 0,63 4,88 23,52  

Desvio Padrão 1,26 0,27 2,85 6,07  

 AB B AB A 0,001 

Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre colunas; * Teste de Kruskal-Wallis e pós teste de 

Dunn. 

 

 

 

 

4.2.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E 

ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

 

 

A análise da superfície da liga metálica após imersão nas soluções higienizadoras 

analisadas está representada nas figuras 10, 11 e 12.  

Na figura 10 é possível identificar por vista macroscópica, o halo correspondente à 

região que foi submetida ao ensaio de corrosão, o qual encontra-se mais intenso para a solução 

de Hipoclorito de sódio a 0,25%. 

 

 

 

 

Figura 10. Vista macroscópica dos espécimes metálicos após ensaio de corrosão. 1 - Saliva; 2 

– Triclosan a 0,3%; 3 - Cloramina T a 0,5% e 4 - Hipoclorito de sódio a 0,25%.  
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As figuras 11 e 12 ilustram as imagens das superfícies dos espécimes submetidas ao 

ensaio de corrosão nos aumentos de 500 e 2000x, respectivamente, obtidas por meio da MEV 

utilizando os detectores CZ BSD e SE1. É possível observar a presença de manchas escurecidas 

nos grupos do Hipoclorito a 0,25% e do Triclosan a 0,3%, distribuídas de maneira não uniforme 

sobre os espécimes. 

Os dados obtidos da superfície dos espécimes através da EDS estão representados nas 

figuras 13 a 16 e nas tabelas 21 a 24. Para as soluções de hipoclorito de sódio a 0,25% (Figura 

13 e Tabela 21) e Triclosan a 0,3% (Figura 14 e Tabela 22) foram analisadas as seguintes 

regiões:  

Região 1: Área do espécime que não foi submetida ao ensaio de corrosão (200x); 

Região 2: Área submetida ao ensaio de corrosão, porém sem mancha (200x);  

Região 3: Área submetida ao ensaio de corrosão, na região da mancha (200x);  

Região 4: Área submetida ao ensaio de corrosão, porém sem mancha (2000x);  

Região 5: Área submetida ao ensaio de corrosão, na região da mancha (2000x).  

 

Já para a solução de cloramina T a 0,5% (Figura 15 e Tabela 23) e saliva (Figura 16 e 

Tabela 24) foram analisadas as áreas: 

1: Área submetida ao ensaio de corrosão, porém sem mancha (2000x);  

2: Área submetida ao ensaio de corrosão, na região da mancha (2000x);  

3: Área do espécime que não foi submetida ao ensaio de corrosão (2000x). 
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Figura 11: Imagens obtidas por MEV, dos espécimes após imersão nas soluções higienizadoras  

A - Saliva; B - Hipoclorito de sódio a 0,25%; C - Triclosan a 0,3%; D - Cloramina T a 0,25%. 

Aumento 500x. 
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Figura 12: Imagens obtidas por MEV, dos espécimes após imersão nas soluções higienizadoras                                                              

A - Saliva; B - Hipoclorito de sódio; C - Triclosan; D - Cloramina T. Aumento 2000x. 
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Figura 13: Imagens obtidas por MEV, dos espécimes após ensaio de corrosão na solução de 

Hipoclorito de sódio a 0,25%; Aumento 200 e 2000x. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 - Análise quantitativa (% em massa) dos elementos químicos após ensaio de corrosão 

com a solução de Hipoclorito de sódio a 0,25%. 
 

 Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 

O 0,56 0,83 1,55 0,55 1,51 

Cr 28,07 28,46 36,59 25,83 37,25 

Co 65,71 65.53 51,62 69,78 49,95 

Mo 5,66 5,18 10,24 3,84 11,29 
 

 

 

 

 

 

Figura 14: Imagens obtidas por MEV, dos espécimes após ensaio de corrosão na solução de 

Triclosan a 0,3%; Aumento 200 e 2000x. 
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Tabela 22 - Análise quantitativa (% em massa) dos elementos químicos após ensaio de corrosão 

com a solução de Triclosan a 0,3%. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagens obtidas por MEV, dos espécimes após ensaio de corrosão na solução de 

Cloramina T a 0,5%; Aumento 2000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23 - Análise quantitativa (% em massa) dos elementos químicos após ensaio de corrosão 

com a solução de Cloramina T a 0,5%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 

O 0,52 0,89 3,10 0,52 4,92 

Cr 28,24 28,28 36,88 26,33 41,16 

Co 66,03 65,51 49,14 69,35 39,28 

Mo 5,21 5,32 10,88 3,80 14,64 

 Região 1 Região 2 Região 3 

O 0,59 0,80 0,53 

Cr 26,87 34,25 28,30 

Co 68,32 55,05 65,77 

Mo 4,22 9,90 5,40 
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Figura 16: Imagens obtidas por MEV, dos espécimes após ensaio de corrosão em saliva 

artificial; Aumento 2000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 24 - Análise quantitativa (% em massa) dos elementos químicos após ensaio de corrosão 

com a solução de Saliva artificial  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados obtidos pelo percentual em massa da análise quantitativa 

dos elementos químicos pelo EDS, percebe-se que as regiões correspondentes a área que foi 

submetida ao ensaio de corrosão apresentam diferenças em sua composição para as soluções de 

Hipoclorito de sódio a 0,25% e Triclosan a 0,3%. As regiões mais claras possuem percentual 

de massa por elemento químico semelhante a região que não foi submetida ao ensaio de 

corrosão. Já as áreas mais escurecidas apresentam um aumento na concentração dos elementos 

O, Cr e Mo, e uma diminuição do elemento Co. O espécime imerso na solução de Cloramina T 

a 0,25% apresentou comportamento semelhante, porém de forma mais suave. Já para o grupo 

imerso em saliva não houve diferenças no percentual em massa entre a área submetida ou não 

ao ensaio de corrosão. 

 

 Região 1 Região 2 Região 3 

O 0,74 0,88 0,59 

Cr 28,15 27,84 28,73 

Co 65,75 66,56 64,98 

Mo 5,36 4,72 5,70 
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5.Discussão 
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5. DISCUSSÃO 

A higienização de próteses removíveis continua sendo um desafio devido a associação 

de fatores relacionados aos usuários, materiais de confecção das próteses e produtos de higiene 

disponíveis. Muitos dos usuários de próteses são idosos com déficits cognitivos e destreza 

motora reduzida; a superfície da prótese sofre rápida recolonização microbiana e ainda há 

escassez de produtos com eficácia antimicrobiana e inertes aos materiais constituintes das 

próteses (Sivakumar et al., 2014; Andrade et al., 2014; Mirizadeh et al., 2018; Papadiochou, 

Polyzois, 2018). Por isso, a busca por novas tecnologias e métodos que auxiliem no controle do 

biofilme protético é fundamental. Assim, este estudo propôs a avaliação de duas formas de 

controle do biofilme, sendo uma por meio do desenvolvimento de uma resina acrílica com 

propriedades antimicrobianas a partir da incorporação de Triclosan em sua composição, e outra  

por meio da imersão da resina acrílica em soluções higienizadoras para desinfecção. 

 

5.1 Parte I – Incorporação de Triclosan na Resina Acrílica 

A incorporação de agentes antimicrobianos na resina acrílica para base de próteses tem 

se mostrado promissora ao lhe proporcionar atividade antimicrobiana sem alterar 

significativamente suas propriedades mecânicas (Wang et al., 2013; Mirizadeh et al., 2018) e 

diminuição de desconfortos e custos adicionais (Kuroki et al., 2010; Marra et al., 2012; 

Sivakumar et al., 2014), trazendo um avanço significativo na prevenção de patologias, 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes e a higiene oral.  

Segundo Wang et al. (2013), espera-se que materiais odontológicos com propriedades 

antimicrobianas apresentem algumas características, como inibição da adesão inicial, 

impedimento do crescimento do biofilme, alteração do metabolismo microbiano no biofilme, 

morte dos microrganismos e remoção do biofilme, com o objetivo final de melhorar a saúde do 

indivíduo, reduzindo a ocorrência de doenças.  

Neste estudo, a proposta de incorporação do Triclosan a 0,3% e 1% na resina acrílica se 

deu por tratrar-se de um agente antibacteriano e antifúngico de amplo espectro, que tem sido 

utilizado em produtos de cuidados da pele em todo o mundo há mais de 30 anos (Peterson, 

2016; Poger; Mark, 2019). Além disso, o Triclosan tem sido incorporado com sucesso em 

produtos de uso odontológico, como resinas compostas (Imazato et al., 1995; Seghal et al. 2007; 

Rathke et al., 2010; De Souza Araújo et al., 2018; De Paula et al., 2019a; De Paula et al., 2019b), 
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adesivos (Degrazia et al., 2018; Machado et al., 2019), resina bisacrílica (Garza et al., 2009) e 

resina acrílica (Peterson, 2014). Ainda, de acordo com Peterson (2016), além da sua 

propriedade bem conhecida como agente antimicrobiano, o Triclosan atua como agente 

endurecedor e também como um agente umectante hidrofóbico, quando utilizado como aditivo 

polimérico. 

A incorporação do Triclosan ocorreu nas concentrações de 0,3%, que é a concentração 

usualmente utilizada em dentifrícios, e a 1%, para verificarmos se os possíveis efeitos 

antimicrobianos e as propriedades da resina acrílica, eram dependentes de sua concentração. 

Ambas as concentrações estão de acordo com os limites de segurança para uso do Triclosan 

recomendados pela FDA (1994) e Comissão Européia (SCCS, 2010), que variam entre 0,1% a 

1%. Porém, na literatura foi verificada uma variação nas concentrações de Triclosan 

incorporado em resinas compostas entre 0,3% e 14,4% (Imazato et al.,1995; Seghal et al., 2007; 

Rathke et al.,2010; Araújo et al., 2018; De Paula et al.,2019a; De ++Paula et al., 2019b). Ainda, 

verficou-se que para a incorporpação do Triclosan no plástico, a concentração variou de 0,1% 

a 5% em peso do compósito plástico (Watterson, 1999). 

Em relação a ação antimicrobiana observou-se que a incorporação de Triclosan foi 

efetiva apenas na concentração de 1%, para os biofilmes simples de C. albicans, S. aureus e P. 

aeruginosa, uma vez que houve redução de UFC quando comparado com o controle. Para os 

demais microrganismos a incorporação do Triclosan não foi efetiva.  Já o aumento no 

metabolismo celular de C. albicans, S. mutans e P. aeruginosa pode indicar uma resposta 

adaptativa dos microrganismos ao estresse celular, podendo fazer com que suas células se 

tornem mais tolerantes aos agentes antimicrobianos (Perlin et al., 2017; Duvenage et al., 2019; 

Szabó et al., 2019). Segundo Duvenage et al. (2019), C. albicans possui um sistema respiratório 

robusto e adaptável. Com relação a S. aureus, os resultados divergem de De Paula et al. (2019b), 

que verificaram que a incorporação do metacrilato de Triclosan na resina composta foi capaz 

de reduzir a adesão bacteriana de S. mutans e diminuir a formação de biofilme bacteriano em 

10 dias (ensaio de UFC).  

A estomatite relacionada à prótese (ERP) tem como fator etiológico o uso de próteses 

mal adaptadas, uso contínuo e noturno das próteses removíveis e má higiene (Kossioni, 2011). 

Todos estes fatores intensificam a colonização da prótese e das superfícies da mucosa bucal e 

favorecem a atuação da C. albicans como um agente patogênico oportunista (Gendreau; Loewy, 

2011). Por isso, embora a etiologia da ERP seja multifatorial, a capacidade de Candida spp. em 

aderir à resina da base protética e formar biofilmes estruturados tem sido considerada um dos 
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principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da doença. Sendo assim, a incorporação 

do Triclosan a 1% na resina acrílica, ao diminuir o biofilme de C. albicans, torna-se promissora 

para prevenção da ERP. 

Contudo, podemos analisar a efetividade parcial da incorporação do Triclosan na resina 

acrílica por duas perspectivas. A primeira, relacionada com a metodologia utilizada para o 

processo de incorporação, que pode influenciar nas ligações desenvolvidas entre a molécula de 

Triclosan e as moléculas da resina acrílica; a segunda relacionada a atividade antimicrobiana 

que pode ser dependente da sua concentração. A concentração máxima de 1% foi utilizada a 

fim de evitar alterações nas propriedades mecânico-físicas e na citotoxicidade da resina acrílica, 

e por atender as exigências da FDA (1994) e Comissão Européia (SCCS, 2010). De acordo com 

Anwander et al. (2017), a ação de agentes antimicrobianos, como óxidos, na resina acrílica 

poderia ser dependente da sua concentração, ou então que as partículas incorporadas na matriz 

de resina, não se disponibilizam na superfície, dimuindo assim seu efeito antimicrobiano. Vale 

ressaltar que os autores, de forma similar ao desenvolvimento do presente trabalho, 

incorporaram óxidos de forma direta no pó da resina acílica, tentando simular um processo 

simples para modificar a resina para bases de próteses, que poderia ser aplicado em um 

laboratório odontológico convencional. 

A metodologia utilizada para incorporação do Triclosan em polímeros pode influenciar 

os resultados, justificando as divergências encontradas na literatura. Segundo De Paula et al. 

(2019a), a maioria dos estudos envolvendo incorporação de Triclosan o utiliza na forma de pó, 

o que pode levar a uma maior degradação do material devido à lixiviação do agente 

antibacteriano, podendo alterar suas propriedades físicas e mecânicas. Os autores propõem a 

incorporação do Triclosan na forma de um monômero de metacrilato de Triclosan (MT), uma 

vez que a espectroscopia de Infravermelhos (FT-IR) indicou que no monômero MT, os átomos 

de cloro do Triclosan estão conectados à rede polimérica e permanecem livres para exercer seu 

efeito antibacteriano, fazendo com que sua ação seja por contato e não por difusão. Outros 

estudos precisam ser realizados com metodologias alternativas que possibilitem avaliar tal 

proposição. 

De acordo com Lenoir et al. (2006), um polímero incorporado com um agente 

antimicrobiano pode ser classificado em duas categorias de materiais, dependendo se o biocida 

está temporariamente preso no polímero ou permanentemente ligado às suas cadeias. Na 

primeira categoria, um biocida de baixo peso molecular é liberado de uma matriz tradicional, 

na qual é fisicamente aprisionado ou ao qual está ligado através de uma ligação hidroliticamente 
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instável, sendo o Triclosan, o antimicrobiano mais frequentemente usado nesta estratégia. A 

migração e liberação descontroladas do biocida são as principais desvantagens dessa 

abordagem. Na maioria das vezes, a liberação é rápida e uma concentração inicialmente alta do 

composto ativo é observada no ambiente, o que resulta na limitação de tempo da atividade 

biocida. No outro extremo, o biocida é tão fortemente imobilizado no polímero que a liberação 

é extremamente baixa e a atividade é insignificante. Na segunda categoria de materiais, o 

composto ativo é covalentemente ligado às cadeias poliméricas e a ação biocida é baseada no 

contato entre o biocida e os microrganismos, sem liberação da molécula ativa. Exemplos típicos 

são polímeros substituídos por sais de amônio quaternário, sais de fosfônio e grupos piridinio, 

respectivamente. Como regra, esses biocidas catiônicos têm como objetivo atingir a membrana 

de bactérias com carga negativa, que é consequentemente interrompida e desintegrada. 

Porém, de acordo com Peterson (2014; 2015; 2016), o Triclosan é capaz de se ligar à 

matriz dos polímeros. O autor baseou-se na Teoria mecanomolecular, para fazer uma análise 

conformacional computacional da molécula de Triclosan, demonstrando que as rotações que a 

molécula de Triclosan faz, aumentam suas ligações com a matriz polimérica, e 

consequentemente, melhoram suas propriedades de resistência e tenacidade, garantindo sua 

ação antimicrobiana.  Além disso, relações de polaridade molecular similares prevêem sua 

melhor compatibilização com os polímeros incorporados. Soma-se a isso, o fato de que, os 

emaranhados de ligações entre o Triclosan e o polímero, com sua subsequente 

compatibilização, diminuem a probabilidade de lixiviação do antimicrobiano, garantindo sua 

ação contra microrganismos. 

De acordo com Peterson (2015), o mecanismo de ação antimicrobiana do Triclosan está 

relacionado a capacidade de sua molécula fazer rotações das suas ligações simples, alternando 

rapidamente entre uma interface polar e outra apolar. As rotações das ligações do átomo de 

oxigênio do éter central, com os dois anéis aromáticos, expõem ou ocultam elétrons 

desemparelados, dependendo da natureza polar do ambiente molecular local imediato. 

Movimentos rápidos de ligação podem subsequentemente produzir flutuações com energia de 

vibração, que são prejudiciais às membranas microbianas. Portanto, a interface entre a 

membrana celular e o fluido biológico criará condições microambientais para o Triclosan 

produzir uma forma aumentada de energia mecanomolecular livre. Consequentemente, as 

membranas bacterianas mais fracas serão suscetíveis à ruptura pelo Triclosan. 

Alternativamente, o Triclosan pode ainda fazer uma ligação secundária com uma membrana 

microbiana, alterando sua permeabilidade, e consequentemente, sua desestruturação.  
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Através da analise por EDS foi possível verificar a presença de átomos de cloro na 

superficie dos espécimes, sugerindo que a metodologia de incorporação do Triclosan foi efetiva, 

mesmo após a imersão por 30 dias em saliva artificial, que poderia ter causado a lixiviação do 

agente microbiano. Por isso, a hipótese da atividade antimicrobiana limitada da resina 

incorporada com Triclosan esteja mais relacionada com sua concentração do que com sua 

ligação na matriz da resina. Os trabalhos que incorporaram Triclosan em outros polímeros 

utilizaram concentrações mais altas do mesmo. Peterson (2014), incorporou Triclosan na 

proporção de 10% em resina acrílica quimicamente ativada; Araújo et al. (2018) e Paula et al. 

(2019a; 2019b) utilizaram a concentração de 14,5% de Triclosan na resina composta. Porém, 

tais concentrações ultrapassam os limites estabelecidos pela FDA. 

De acordo com Garza et al. (2009), os efeitos antibacterianos do Triclosan são dose 

dependentes contra bactérias orais, uma vez que, empregando concentrações de 0.5, 1 e 2% em 

uma resina bisacrílica para confecção de restaurações provisórias verificaram halos de inibição 

maiores para as concentrações mais altas de Triclosan. 

Ainda, com relação ao efeito dose dependente, diferente dos resultados encontrados no 

presente estudo, o Triclosan  demonstrou eficácia como um antimicrobiano, quando 

incorporado em diferentes polímeros com liberação extremamente baixa em soluções aquosas 

(Imazato et al., 1995; Swofford, 2001; Kalyon e Olgun, 2001). Também foi relatado por 

Imazato et al. (1995) que o Triclosan fornece propriedades antibacterianas mesmo quando em 

concentrações bem inferiores à concentração inibitória mínima para a cepa S. mutans. O efeito 

antibacteriano do Triclosan em concentrações extremamente baixas foi considerado um 

resultado da inibição do crescimento bacteriano e da aderência reduzida ao polímero (Imazato 

et al., 1995; Sehgal et al., 2007). 

Apesar de ter diminuído a carga microbiana do biofilme simples de C. albicans, a 

incorporação do Triclosan na resina acrílica não causou o mesmo efeito quando o 

microrganismo foi analisado em biofilme misto. Os biofilmes são geralmente compostos por 

vários microrganismos com organização espacial distinta, resultando em atividades e funções 

diversas não observadas em biofilmes simples. Essas funções não podem ser previstas a partir 

de estudos de biofilme de espécies únicas, tornando os estudos de comunidades complexas um 

requisito para o entendimento da biologia de biofilmes naturais (Zaura et al., 2009; Wang et al., 

2013; Røder et al., 2016, Røder et al., 2020). Resultados semelhantes foram encontrados por 

Hacioglu et al. (2019), ao analisaram a ação antimicrobiana de vários antifúngicos sobre 

biofilme simples e multiespécies (C. albicans e S. mutans), e verificaram uma melhor atividade 
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contra biofilmes simples em comparação com biofilme misto. Os biofilmes mistos fornecem 

várias vantagens para as espécies residentes, como aumento da tolerância a agentes 

antimicrobianos, aumento da virulência em infecções e até degradação melhorada de compostos 

orgânicos em comparação às monoculturas.  

Ainda, está bem estabelecido que biofilmes multiespécies são importantes para 

inúmeras aplicações, porém o conhecimento atual das interações entre espécies ainda é muito 

limitado. Não se sabe se essas interações são resultantes de competição, cooperação ou estado 

de equilíbrio entre os dois, mas os dados disponíveis destacam, sem dúvida, a necessidade de 

explorar ainda mais essas interações e se concentrar na comunidade como um todo (Røder et 

al., 2016). De acordo com Zago et al. (2015), biofilmes mistos, onde espécies polimicrobianas 

estão intimamente associadas, representam um problema de saúde pouco estudado e 

clinicamente relevante. Além disso, organismos dentro de biofilmes multiespecíes exibem 

expressão gênica exclusivamente alterada, fenótipos patogênicos amplificados e suscetibilidade 

antimicrobiana alterada (Li et al. 2015; Tavernier et al. 2017). Interações sinérgicas, 

mutualísticas e antagônicas podem ocorrer entre microorganismos e contribuir para o 

desenvolvimento de comunidades de biofilmes multiespécies (Zago et al. 2015). Ainda segundo 

os autores, pouco se sabe sobre as interações polimicrobianas, particularmente as dos biofilmes 

fúngico-bacterianos. Os biofilmes mistos são mais complicados e difíceis de erradicar do que 

os biofilmes simples, em parte porque seriam necessários agentes antifúngicos e antibacterianos 

para impactar os biofilmes mistos e são poucos os agentes terapêuticos disponíveis para o 

tratamento de fungos e biofilmes bacterianos (Sardi et al. 2013).  

Sabe-se que a interação de S. aureus e C. albicans aumenta a resistência antimicrobiana 

do biofilme formado devido à matriz polissacarídica que pode limitar a penetração da droga no 

biofilme (Zago et al. 2015; Hacioglu et al., 2019). 

A partir da premissa de que os biofilmes multiespécies possuem maior resistência a 

agentes antimicrobianos, e ao fato de que a incorporação do Triclosan na resina acrílica é dose-

dependente, pode-se justificar a ausência da ação antimicrobiana dos espécimes incorporados 

com Triclosan sobre os microrganismos em biofilme misto quando comparados com os mesmos 

microganismos em biofilmes simples. 

Já em relação ao efeito da incorporação do Triclosan sobre as propriedades mecânico-

fisicas da resina acrílica, pode-se observar que a concentração a 1% não alterou a cor da resina, 

sua rugosidade e solubilidade. Porém, aumentou sua dureza e sua resistência a flexão, e 



119 
 

diminuiu sua sorção. Resultados diferentes foram encontrados por De Paula et al. (2019b), que 

verificaram que a incorporação do metacrilato de Triclosan não afetou significativamente as 

propriedades da resina composta experimental. 

O aumento da resistência dos polímeros após a incorporação do Triclosan, justifica-se 

pela rotação da sua molécula, que eleva o emaranhado de ligações dentro do polímero, o qual 

é acentuado à medida que as cadeias de polímeros se juntam durante a sua polimerização 

(Peterson 2015; 2016). A elevação no grau dessas ligações cruzadas leva ao aumento da 

estabilidade, da resistência ao desgaste, culminando nas suas propriedades clínicas melhoradas 

(Anusavice; Shen; Rawls, 2012). 

A cor é uma propriedade física importante da resina acrílica, já que sua instabilidade, 

pode afetar a aceitação do paciente devido aos problemas estéticos (Kurtulmus-Yilmaz; Deniz, 

2014; Moon et al., 2014). Além disso, a alteração de cor é um sinal do envelhecimento e de 

alterações nas propriedades dos materiais (Jagger; Harrison; Jandt, 1999). Já a rugosidade 

superficial da resina acrílica está relacionada com seu grau de polimento (Bollen et al., 1997), 

sendo importante porque interfere no conforto do paciente, na estética, no acúmulo de biofilme, 

na higienização e consequentemente na longevidade da prótese (Rahal et al., 2004; Pereira-

Cenci et al., 2008; Casemiro et al., 2008; Patil et al., 2013), sendo os valores de rugosidade 

inferiores a 0,2 µm clinicamente aceitáveis (Bollen et al., 1997). A incorporação do Triclosan 

não alterou a cor nem a rugosidade da resina acrílica, estando de acordo com os valores 

aceitáveis. 

A dureza está diretamente relacionada com a resiliência e à deterioração do material por 

processos térmicos, químicos ou mecânicos, ao longo do tempo (Senna et al., 2011). Além 

disso, a dureza está relacionada com a resistência ao risco, abrasão ou corte, por isso, quanto 

mais duro for o material, maior é a sua resistência à deformação permanente (Ayaz; Durkan; 

Bagis, 2013; Reis et al., 2013). Um aumento da dureza foi observado para os espécimes 

incorporados com Triclosan, provavelmente causado pelo aumento das ligações cruzadas na 

matriz polimérica. 

Por sua vez, a resistência à flexão é uma medida simultânea das resistências à tração, à 

compressão e ao cisalhamento (Craig; Powers, 2004). As resinas acrílicas devem ser capazes 

de sustentar maior flexão para serem menos propensas às falhas clínicas, tendo essa propriedade 

grande importância, uma vez que a maior causa de fraturas de próteses dentárias dentro na 

cavidade bucal está relacionada às forças mastigatórias repetidas que envolvem este tipo de 

força (Ayaz; Durkan, 2013). Os espécimes incorporados com Triclosan a 1% apresentaram os 
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maiores valores de resistência a flexão. Resultado semelhante foi encontrado por Peterson 

(2015) ao adicionar Triclosan na proporção de 10% na resina acrílica quimicamente ativada.  

De acordo com o autor, esse aumento da resistência a flexão ocorre devido ao emaranhamento 

das ligações da matriz polimérica, causado pela rotação das ligações do Triclosan, nos 

polímeros no estado polimerizado. Vale ressaltar que todos os grupos apresentaram valores de 

resistência à flexão clinicamente aceitáveis, uma vez que ficaram acima de 65 MPa 

(Especificação Nº12 da ANSI/ADA (ISO 1567). 

Outras propriedades importantes apresentadas pela resina acrílica é a sorção e a 

solubilidade de água, uma vez que provocam instabilidade dimensional com consequentes 

tensões internas no material que podem resultar na formação de fissuras e, eventualmente, 

fraturas da prótese (Wong et al., 1999; Hiromori; Fujii; Inoue, 2000; Malacarne et al., 2006).  

A sorção representa a quantidade de água adsorvida pelo material. Geralmente, uma 

deformação grave e uma alteração dimensional no material estão associadas a uma elevada 

porcentagem de sorção de água (Craig; Powers, 2004). A solubilidade representa a massa dos 

materiais solúveis da resina acrílica, sendo eles os iniciadores, os plastificantes e o monômero 

livre. Qualquer perda de massa observada na resina é o indicador da solubilidade da amostra. 

Portanto, a sorção de água e solubilidade são problemas críticos que afetam a durabilidade do 

material (Phillips, 1991) e deveriam ser o mais baixa possível. A incorporação do Triclosan a 

1% diminuiu a sorção da água na resina acrílica, e não alterou sua solubilidade, demonstrando 

um efeito positivo sobre essas propriedades. A quantidade de alterações dimensionais devido a 

absorção de água pode ser influenciada pelo tipo de resina, sua espessura e a quantidade de 

polímeros reticulados (Takahashi; Chai; Kawaguchi, 1999); como a incorporação do Triclosan 

aumenta o emaranhado de ligações das redes poliméricas da resina acrílica, impede a difusão 

de água para seu interior, justificando os resultados encontrados. 

Buscando verificar o efeito da incorporação de Triclosan sobre as propriedades 

mecânico-fisicas ao longo do tempo, os espécimes foram imersos em saliva artificial durante 

30 dias. Em relação a dureza e a rugosidade, os grupos  mantiveram a diferença apresentada 

antes da imersão, com excessão para o grupo do Triclosan a 0,3% que diminuiu sua rugosidade 

final, quando comparado aos demais grupos. Contudo, ao analisar a dureza e a rugosidade 

inicial e final dentro de cada grupo, observa-se que a incorporação do Triclosan causou 

diminuição dos valores dessas propriedades, o que pode ser justificado pelo efeito plastificante 

que a água ou soluções aquosas exercem sobre as resinas acrílicas ao serem imersas. A 

polaridade da resina, relacionada com a presença do grupo carboxílico favorece absorção de 
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água com consequente separação das cadeias poliméricas e subsequente redução da dureza e da 

resistência da resina acrílica (Woelfel et al. 1963; Yiu et al., 2004; Craig; Powers, 2004; 

Anusavice; Shen; Rawls, 2012). O ensaio de resistência a flexão, por se tratar de um ensaio 

destrutivo, não permite comparação estatística inicial e final dos grupos, porém observa-se que, 

apesar de não haver diferenças entre os grupos após imersão em saliva artificial, todos 

diminuíram sua resistência a flexão após imersão, provavelmente devido ao mesmo efeito 

plastificante. 

De acordo com Peterson (2015) o Triclosan pode ser utilizado como um aditivo 

antimicrobiano para incorporação em polímeros, mas lamentavelmente são poucos os trabalhos 

que avaliam as propriedades mecânicas de resistência e tenacidade para incorporação de 

Triclosan. 

Como limitação do estudo pode ser citada a não realização da análise do ângulo de 

contato da superfície e da liberação do Triclosan, uma vez que seria possível obter informações 

a respeito da energia de superficie dos especimes, que influencia na adesão microbiana, e 

também sobre a cinética da liberação do Triclosan. Estudos futuros comparando diferentes 

formas de incorporação do Triclosan na resina acrílica, bem como suas propriedades de 

superficie e liberação são necessários. 

5.2 Parte II – Imersão nas soluções higienizadoras 

A ação antimicrobiana das soluções higienizadoras frente ao biofilme misto mostrou 

que a solução de hipoclorito de sódio a 0,25% foi a mais efetiva, uma vez que não houve 

crescimento de nenhum microrganismo, corroborando com a literatura (Salles et al., 2015a; 

Salles et al., 2015b; Badaró et al., 2017a; Badaró et al., 2017a; Badaró et al., 2020). Sua eficácia 

é atribuída à ação direta sobre a matriz orgânica do biofilme, provocando a dissolução por 

oxidação dos componentes proteicos, ou mesmo a redução da capacidade de adesão de 

microrganismos, dentre os quais Candida spp. (Nikawa et al., 1999; Barnabé et al., 2004; 

Paranhos et al., 2009). 

A solução de Triclosan a 0,3% foi capaz de impedir o crescimento de Candida albicans, 

e diminuir a carga microbiana de Candida glabrata quando comparada ao grupo controle 

negativo (água destilada). Como visto no capítulo anterior, o mecanismo de ação do Triclosan 

consiste em bloquear a biossíntese lipídica dos microrganismos, inviabilizando o seu 

crescimento e a sua proliferação (Poger e Mark, 2019). De acordo com Uygun-Can et al. (2016) 

o Triclosan é capaz ainda de modular a produção de fosfolipase e proteinase de C. albicans, 
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mesmo em níveis sub-terapêuticos, suprimindo sua patogenicidade. Porém, aumentou o 

metabolismo celular de ambas as espécies, o que poderia ser sugestivo de uma resposta 

adaptativa dos microrganismos frente ao estresse celular (Perlin et al., 2017; Duvenage et al., 

2019) contrariando as informações referentes ao mecanismo de ação do Triclosan. Assim, 

outros estudos visando avaliar a patogenicidade destas espécies após o contato com o Triclosan 

devem ser realizados.  

Já a solução de Cloramina T a 0,5% foi efetiva apenas contra espécies de Candida 

glabrata. A Cloramina T age por meio de reações oxidativas (Basavaiah et al., 2007) e de 

hidrólise proteica, destruindo o material celular dos microrganismos (Akzo Nobel Boletin 

Tecnical, 1995; Guiraldo et al., 2018). Resultados diferentes foram encontrados por Ferreira et 

al. (2017) que verificaram que, na concentração de 2,77 mmol/L, a Cloramina T foi capaz de 

inibir 75% (MIC75) das cepas de C. albicans, C. tropicalis, C. krusei e C. glabrata. No presente 

estudo a concentração de Cloramina T foi de 0,5%, equivalente a 2mmol/L, o que talvez 

justifique a ação moderada encontrada. Os autores analisaram ainda a cinética do crescimento 

dos fungos após o tratamento com Cloramina T, e verificaram um efeito significativo na 

cinética de crescimento após 2 h de exposição, levando a completa inibição do crescimento 

após 6 horas, com aumento do crescimento fúngico após 24 horas, indicando uma perda de 

substantividade da Cloramina após esse período. Badaró (2016) verificou ao longo do seu 

período experimental, que a Cloramina T a 0,5% causou redução significativa na contagem de 

UFC se comparada ao Baseline, porém nas avaliações após 07 e 37 dias os resultados foram 

semelhantes ao grupo controle (Salina). O autor chama a atenção para o fato de que avaliações 

com diferentes concentrações e tempo de imersão são necessárias devido à escassez de estudos 

na literatura e seu potencial de uso como agente higienizador. Assim como a solução de 

Triclosan, a solução de Cloramina T aumentou o metabolismo celular das espécies de Candida, 

reforçando a hipótese de uma resposta adaptativa desses microrganismos frente ao estresse 

celular causado pelos agentes antimicrobianos. 

Apesar da excelente ação antimicrobiana apresentada pela solução de Hipoclorito de 

sódio a 0,25% vale ressaltar que, o Hipoclorito apresenta desvantagens como alteração de 

propriedades físicas e mecânicas da resina acrílica, e efeitos corrosivos sobre os materiais 

metálicos de próteses parciais removíveis (Buergers et al., 2008; Davi et al., 2010; Freire et al., 

2014; Paranhos et al., 2014; Jeyapalan et al., 2015; Neppelenbroek et al., 2015; Panariello et 

al., 2015; Basavana et al., 2016; Matos et al., 2016) que estão relacionadas às concentrações 

empregadas e ao seu modo de uso,  limitando assim, sua indicação principalmente em próteses 
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com componentes metálicos. Já as soluções de Triclosan e Cloramina T causaram alterações 

nas propriedades da resina acrílica e de dentes artificiais clinicamente aceitáveis, exceto 

alteração de cor (Bueno, 2016), porém não se conhece seu efeito sobre ligas metálicas utilizadas 

em próteses. 

A corrosão pode ser descrita como um processo de deterioração de um material, 

geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente ao qual o material 

está exposto, aliado ou não a esforços mecânicos (ASTM, 1991).  

No presente estudo, para analisar o comportamento corrosivo das soluções 

higienizadoras foi utilizado o método de polarização anódica/potenciodinâmica (Galo et al., 

2012; Bettini et al., 2013; Tuna et al., 2015; Pontes et al., 2016; Vasconcelos, 2017; Sun et al., 

2018), utilizando potenciostato modelo PGP201 – VM4 acoplado ao software Voltamaster 4 

(Norma ISO/10271 (2001) e foram registrados os valores do potencial em circuito aberto 

(Eocp), do potencial de corrosão (Ecorr), ou seja, quando a corrente é igual a zero (Ei=0), e da 

densidade da corrente de corrosão (icorr). 

O potencial em circuito aberto (Eocp) refere-se ao potencial em que a corrente se 

estabiliza, possibilitando a formação da camada passiva (ASTM-F2129–08) e de acordo com 

Sun et al. (2018), o Eocp pode ser interpretado como um indicativo da tendência à corrosão na 

ausência de fluxo de corrente. A solução de hipoclorito de sódio foi a única que se estabilizou 

com um potencial positivo e com o maior valor, indicando uma maior tendência a corrosão. 

Uma hipótese para tal comportamento pode ser a alta condutividade elétrica da solução do 

hipoclorito de sódio, tornando-a mais reativa. As demais soluções se estabilizaram num 

potencial negativo, tendo a solução de Triclosan e a saliva apresentado os menores valores, 

indicando que essas soluções fornecem um ambiente in vitro menos corrosivo do que as outras 

soluções (Sun et al. 2018). A mucina na saliva pode atuar como um inibidor catódico (Mezger 

et al., 1989), diminuindo assim sua corrosividade. Já a solução de Cloramina T apresentou um 

resultado intermediário, que pode ser justificado pela presença de cloro em sua composição. 

Vasconcelos (2017) verificou que o Eocp de pastilhas efervescentes para higienização de 

próteses variou entre -125,80 a 184,76 mV; já no presente estudo a variação foi entre -258,54 a 

312,88 mV. Vale ressaltar que a liga de Co-Cr apresenta boa resistência à corrosão (Qian et al., 

2016; Mercieca et al., 2018), que é atribuída à relativa nobreza dos seus elementos constituintes 

e à passivação dos elementos menos nobres.  



124 
 

Com relação ao potencial de corrosão (Ecorr), todos os grupos das soluções 

higienizadoras apresentaram maior potencial de corrosão quando comparados ao grupo da 

saliva artificial, sendo que, a solução de hipoclorito de sódio a 0,25% apresentou maior valor 

de Ecorr, ou seja, foi a solução que necessitou de maior tempo para obter equilíbrio entre as 

curvas de polarização anódica e catódica. Já o grupo da Cloramina T a 0,5% foi semelhante ao 

da saliva artificial, os quais apresentaram os menores potenciais de corrosão, indicando que 

suas curvas de polarização entraram em equilíbrio mais rapidamente. Já a solução de Triclosan 

a 0,3% apresentou resultados intermediários. Vasconcelos (2017) encontrou potenciais de 

corrosão variando entre -0,26 a 0,16 mV para as pastilhas higienizadoras efervescentes, 

contrastando com este estudo, onde os potencias variaram entre -786,22 a 249,38 mV, 

provavelmente devido a composição química diferente dos higienizadores. 

Segundo Pires de Souza (2006), a velocidade de corrosão de um metal pode ser medida 

pela sua corrente de corrosão. A densidade ou taxa da corrente de corrosão (icorr) é igual à 

corrente anódica que circula no metal no potencial de corrosão (Ecorr) e quanto maior for o 

icorr menor é a resistência do metal à corrosão (Gentil, 2011; Galo et al., 2012).  

Em relação aos valores encontrados para densidade da corrente (icorr) verificou-se que 

a solução de hipoclorito apresentou maior corrente, indicando maior taxa de corrosão, seguida 

da saliva e da solução de Cloramina T. Isso geralmente acontece porque em altas densidades de 

corrente pode ocorrer a quebra do filme passivo por conta dos altos estados de oxidação dos 

metais (Barce, 2012). Já está bem esclarecido na literatura que soluções de hipoclorito de sódio 

podem causar manchas (Keyf e Güngör,2003; Felipucci et al., 2011a; Paranhos et al., 2014) e 

corrosão (Felipucci et al., 2011a; Felipucci et al., 2011b) na superfície de ligas metálicas. 

Alguns trabalhos também demonstraram o potencial corrosivo da saliva artificial sobre ligas 

metálicas (Galo et al., 2012; Al Jabbari, 2014; Galo et al., 2014; Qian et al.,2016; Mercieca et 

al., 2018). De acordo com Cavalcanti et al. (1990) a presença de íons Cloreto na saliva em 

contato com a liga é um dos fatores responsáveis pelo processo de corrosão. A solução de 

Triclosan apresentou a menor taxa de corrosão, propiciando a formação do filme passivo sobre 

o espécime, o que aumenta sua resistência a corrosão (Wolynec et al., 2003; Gentil, 2011; Galo 

et al., 2012; Galo et al., 2014). A solução de Triclosan apresentou valor médio de densidade de 

corrente igual a 0,63 μA/cm2 estando próximo do valor de densidade encontrado para a pastilha 

efervescente Efferdent®, tendo sido a maior densidade de corrente entre as pastilhas 

higienizadoras analisadas (Vasconcelos, 2017). 
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Ao compararmos as soluções higienizadoras e a saliva, que foi utilizada como grupo 

controle, pode-se verificar que, apesar das soluções de Cloramina T e Triclosan apresentarem 

parâmetros que indiquem a tendência a corrosão, os mesmos são semelhantes aos encontrados 

pela saliva, os quais irão ocorrer naturalmente na cavidade bucal. Portanto, essas soluções 

poderiam ser utilizadas como higienizadores em próteses parciais removíveis. A solução de 

hipoclorito de sódio apresenta maior condutividade que as demais soluções fazendo com que 

ela apresente maior potencial de corrosão (Ecorr), e consequentemente maior densidade da 

corrente de corrosão (icorr) e maior potencial de circuito aberto (Eopc). Apesar disso, a solução 

de hipoclorito de sódio é capaz de formar uma camada passivadora sobre os espécimes, 

protegendo-os contra a corrosão, como pode ser observado pela MEV e EDS.  

A análise visual dos espécimes após o ensaio de corrosão indicou a presença de um halo 

de manchamento na face do corpo de prova que estava em contato com as soluções 

higienizadoras, sendo que as soluções de hipoclorito de sódio e Triclosan causaram  um halo 

mais intenso. Por meio do MEV, EDS  e do detector CZ BSD pode-se verificar, nessas regiões, 

uma maior concentração de oxigênio, molibdênio e cromo, sugerindo a formação de camada 

passivadora a partir desses óxidos; e uma menor concentração de cobalto, sugerindo que o 

mesmo foi oxidado, sendo liberado para a solução. O cromo e o molibdênio são adicionados 

nas ligas metálicas porque aumentam sua resistência à corrosão, formando uma camada 

protetora de óxido na sua superfície (Pires de Souza, 2006; Singh, Dahotre, 2007; Galo et al. 

2012). 

Os resultados eletroquímicos positivos para a solução de Triclosan, associados a 

formação da camada passivadora evidenciada pela MEV e EDS, sugerem seu baixo potencial 

corrosivo. Já a solução de hipoclorito de sódio, apesar de ter apresentado resultados 

eletroquímicos piores que as demais soluções, apresentou a formação de uma camada 

passivadora, a qual pode ser visualizada através da MEV complementada pela análise EDS, 

sugerindo proteção contra a corrosão. Em alta densidade de corrente (icorr) pode ocorrer a 

dissolução da camada passivadora formada, por isso, a solução de hipoclorito de sódio apesar 

de ter apresentado alto valor de icorr, o mesmo não foi suficiente para dissolver sua camada 

passivadora (Wolynec et al., 2003; Gentil, 2011). 

Vale ressaltar que, as medições de polarização são geralmente realizadas para investigar 

as propriedades de corrosão do material, onde as condições experimentais podem estar longe 

da situação real da aplicação (Bettini et al., 2013). Por exemplo, na cavidade oral a densidade 

de corrente anódica nunca excede 2 µA.cm-2 (Viennot et al., 2005). No presente trabalho, foi 
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utilizado faixa de corrente de -500 mV a + 2000 mVvs, estando de acordo com outros estudos 

(Pires de Souza, 2006; Galo et al., 2012; Galo et al., 2014; Vasconcelos, 2018). 

A maioria dos trabalhos que avaliaram a corrosão causada por soluções higienizadoras 

sobre a superfície de ligas metálicas odontológicas utilizaram como parâmetros de avaliação a 

liberação de íons (Felipucci et al., 2011b; Davi et al., 2012), perda de peso (Keyf e Güngör, 

2003; Felipucci et al., 2011b), formação de manchas/alteração de cor/perda de brilho (Keyf e 

Güngör, 2003; Felipucci et al., 2011a; Paranhos et al., 2014;), e não parâmetros eletroquímicos, 

como no presente trabalho, dificultando a comparação de resultados. Pontes et al. (2016) 

analisaram o comportamento corrosivo de enxaguantes bucais comerciais sobre liga dental Co-

Cr, e verificaram que todas as soluções apresentaram comportamento de polarização muito 

semelhante, portanto, os enxaguatórios bucais não aceleraram o processo de corrosão. Já 

Vasconcelos (2017) avaliou o efeito corrosivo de pastilhas efervescentes à base de peróxidos 

alcalinos na superfície sobre liga metálica Co-Cr, simulando um período de até 5 anos de 

imersão, e verificaram que as pastilhas efervescentes não alteraram a superfície do metal, porém 

nenhuma apresentou ação antimicrobiana contra os microrganismos avaliados do biofilme 

misto. 

Como limitação do estudo pode ser citado a não realização da análise da liberação de 

íons nas soluções estudas após o ensaio de corrosão, por isso, novos estudos devem ser 

realizados. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

✓ A incorporação de Triclosan na resina acrílica foi dose-dependente, sendo a 

concentração de 0,3% de Triclosan insuficiente para apresentar ação 

antimicrobiana efetiva; 

✓ A incorporação de Triclosan a 1% foi efetiva para os biofilmes simples de C. 

albicans, S. aureus e P. aeruginosa, e não alterou a cor, rugosidade e 

solubilidade da resina acrílica. Porém, aumentou a dureza e a resistência a 

flexão, e diminuiu a sorção.  

✓ A solução de Triclosan a 0,3% impediu o crescimento de Candida albicans, e 

diminuii a carga microbiana de Candida glabrata. 

✓ A solução de Triclosan a 0,3% apresentou baixo potencial corrosivo frente a liga 

de Co-Cr, sugerindo seu uso para higienização de próteses removíveis com 

componentes metálicos; 

✓ A solução de hipoclorito de sódio a 0,25% eliminou microrganismos do biofilme 

misto de C. albicans, S. mutans, S. aureus e C. glabrata, porém apresentou 

parâmetros eletroquímicos insatisfatórios, contraindicando seu uso em próteses 

removíveis com componentes metálicos. 
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APÊNDICES 

 

Parte 1 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DA INCORPORAÇÃO DO TRICLOSAN 

 

 Os apêndices A a D apresentam os resultados da ação antimicrobiana do Triclosan 

incorporado na resina acrílica, contra biofilme simples e biofilme misto dos diferentes 

microrganismos avaliados. 

 

Biofilme simples 

Apêndice A: Contagem de UFC+1/mL (log10) dos microrganismos em biofilme simples, e 

suas médias e desvio padrão (Média ±DP) 

 C. albicans S. mutans C. glabrata E coli E. faecalis P. aeruginosa S. aureus 

C
o
n
tr

o
le

 

6,33 5,84 7,79 5,73 7,10 6,81 8,09 

6,64 6,06 7,93 5,66 7,30 7,64 7,89 

6,70 5,85 7,77 5,64 7,48 6,96 7,78 

6,89 6,15 7,86 5,83 7,47 6,83 7,72 

6,96 5,89 7,85 5,89 7,10 6,98 7,77 

6,48 5,63 7,74 5,98 7,41 8,15 7,88 

6,54 6,41 7,71 5,58 7,58 9,14 7,87 

6,63 6,43 8,00 5,73 7,03 6,77 7,61 

6,59 5,83 6,96 5,83 7,10 8,49 7,85 

6,61 6,19 7,43 5,82 7,17 7,47 7,22 

 6,64± 0,18 6,03±0,27 7,70±0,32 5,77±0,12 7,27±0,20 7,52±0,83 7,77±0,23 

T
ri

cl
o
sa

n
 0

,3
%

 

6,93 6,06 7,78 5,70 7,00 7,06 7,58 

7,12 5,71 7,85 5,85 6,91 7,01 7,90 

5,87 6,01 7,76 6,08 6,61 8,04 7,63 

6,61 6,10 7,58 6,26 6,70 6,96 7,71 

6,08 6,07 7,87 6,72 7,20 6,75 6,71 

6,53 6,22 8,01 6,11 7,73 6,52 7,53 

6,10 6,51 7,94 5,94 6,85 6,20 7,70 

6,09 6,17 7,84 6,17 6,98 6,72 7,05 

6,52 6,05 7,96 6,15 7,07 6,90 7,37 

6,84 6,07 7,85 6,23 6,78 7,76 7,47 

 6,47± 0,42 6,10±0,20 7,84±0,12 6,12±0,27 6,98±0,32 6,99±0,55 7,46±0,35 

T
ri

cl
o

sa
n

 1
%

 

6,21 6,27 7,82 6,52 7,26 5,76 6,51 

6,05 6,24 7,87 6,53 7,44 5,66 5,72 

5,98 6,85 7,89 6,49 6,99 5,55 5,99 

6,11 6,57 7,88 6,44 7,27 6,86 5,93 

5,74 5,75 7,82 6,70 7,57 5,93 6,39 

5,78 5,83 8,13 6,15 7,80 5,94 5,65 

5,86 5,66 7,71 6,56 7,09 5,76 6,97 

5,92 6,47 8,05 7,42 8,00 5,84 5,46 

6,21 6,57 7,88 6,45 7,80 6,47 5,72 

5,99 6,13 8,04 6,58 7,44 6,39 7,01 

 5,98± 0,16 6,23±0,39 7,91±0,13 6,58±0,33 7,47±0,33 6,02±0,42 6,13±0,55 
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Apêndice B: Valores de absorbância dos espécimes com biofilme simples, e suas médias e 

desvio padrão (Média ±DP), utilizando ensaio do XTT. 

 C. albicans S. mutans C. glabrata E. coli E. faecalis P. aeruginosa  S. aureus 

C
o
n
tr

o
le

 

1,317 0,225 0,892 1,17 1,22 1,02 1,151 

1,246 0,236 0,794 1,30 1,29 0,77 1,133 

1,292 0,229 0,727 1,19 1,36 0,73 1,180 

1,503 0,453 0,682 1,22 1,50 1,12 1,169 

1,370 0,217 0,729 1,09 1,37 0,56 1,277 

1,330 0,261 0,704 1,25 1,25 0,50 1,321 

1,300 0,284 0,791 1,20 1,44 0,90 1,342 

1,211 0,286 0,608 1,19 1,51 0,64 1,303 

1,331 0,389 0,617 1,22 1,44 0,68 1,390 

1,244 0,157 0,554 1,16 1,44 0,75 1,344 

 1,31± 0,08 0,27±0,09 0,71±0,10 1,20±0,06 1,38±0,10 0,77±0,20 1,26±0,09 

T
ri

cl
o
sa

n
 0

,3
%

 

1,21 0,163 0,717 1,14 1,42 0,87 0,952 

1,40 0,304 0,609 1,22 1,41 0,71 1,026 

0,83 0,369 0,616 1,25 1,32 0,68 1,024 

1,30 0,485 0,649 1,18 1,47 0,89 1,052 

1,31 0,196 0,618 1,11 1,21 1,01 1,053 

1,31 0,323 0,662 1,24 1,23 0,85 1,107 

1,30 0,285 0,663 1,19 1,34 1,10 1,011 

1,26 0,735 0,764 1,11 1,38 0,68 1,154 

1,26 0,539 0,692 1,17 1,30 1,01 1,078 

1,31 0,366 0,668 1,20 1,27 1,67 1,160 

 1,25±0,16 0,37±0,17 0,67±0,05 1,18±0,05 1,33±0,09 0,95±0,29 1,06±0,07 

T
ri

cl
o
sa

n
 1

%
 

1,383 0,741 0,664 1,16 1,33 1,45 0,418 

1,389 0,735 0,729 1,20 1,42 1,30 0,719 

0,991 0,309 0,647 1,19 1,33 1,06 1,058 

1,367 0,705 0,762 1,26 1,49 0,74 0,565 

1,368 0,810 0,712 1,13 1,40 1,28 0,759 

1,408 0,515 0,585 1,16 1,30 0,86 0,301 

1,350 0,313 0,596 1,30 1,41 0,78 0,871 

1,551 0,395 0,622 1,21 1,45 0,78 0,930 

1,611 0,489 0,578 1,20 1,37 1,11 0,730 

1,364 0,417 0,662 1,29 1,37 1,06 0,678 

 1,38±0,16 0,54±0,19 0,66±0,06 1,21±0,06 1,39±0,06 1,04±0,25 0,70±0,23 
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Biofilme misto 

Apêndice C: Contagem de UFC+1/mL (log10) dos microrganismos em biofilme misto, e suas 

médias e desvio padrão (Média ±DP) 

Controle  Triclosan 0,3% Triclosan 1% 

C. albicans S. aureus C. albicans S. aureus C. albicans S. aureus 

6,64 6,89 5,61 5,64 6,68 6,86 

5,69 5,89 6,34 6,49 6,61 7,00 

6,52 6,72 5,45 5,62 7,42 7,08 

6,76 6,61 5,72 5,72 7,17 7,07 

6,57 6,75 5,78 5,95 6,67 6,71 

6,55 6,75 6,33 6,49 7,26 6,75 

6,52 6,70 5,51 5,84 6,65 6,72 

5,62 5,91 5,47 5,68 6,61 6,76 

5,60 5,84 6,55 6,60 6,81 6,80 

6,56 6,55 6,48 6,68 6,52 6,47 

6,30±0,47 6,46±0,41 5,92±0,45 6,07±0,44 6,84±0,32 6,82±0,18 

 

 

 

 

Apêndice D: Valores de absorbância dos espécimes com biofilme misto, e suas médias e 

desvio padrão (Média ±DP), utilizando ensaio do XTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% 

0,94 0,63 0,76 

0,75 0,92 1,02 

0,67 0,84 0,84 

0,82 0,68 0,84 

0,81 0,77 0,61 

0,78 0,93 0,78 

0,73 0,94 0,76 

0,97 0,68 0,82 

0,97 0,89 0,95 

0,90 0,95 1,10 

0,83±0,11 0,82±0,12 0,85±0,14 
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Parte 1 - PROPRIEDADES FISÍCAS E MECÂNICAS DA RESINA ACRÍLICA APÓS 

INCORPORAÇÃO COM TRICLOSAN 

 

Os apêndices E a I apresentam os resultados dos efeitos nas propriedades físicas e 

mecânicas do Triclosan incorporado na resina acrílica. 

 

Alteração de cor 

Apêndice E: Valores da alteração de cor (∆E) após a imersão em saliva artificial por 30 dias, e 

suas médias e DP (Média ±DP). 

Controle Triclosan 0.3% Triclosan 1% 

2,51 0,61 0,47 

0,97 1,83 0,64 

1,38 1,30 0,52 

0,54 0,57 0,50 

0,93 1,75 0,31 

1,36 0,66 0,64 

0,31 0,55 1,08 

0,61 0,43 0,71 

0,71 0,49 0,92 

0,42 0,56 1,20 

0,97 ± 0,65 0,87 ± 0,54 0,70 ± 0,28 

 

 

Dureza 

Apêndice F: Valores e médias (DP) da dureza Knoop (KNH) antes (Ti) e após (Tf) a imersão 

em saliva dos espécimes em resina acrílica incorporada com Triclosan. 

Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% 

Ti Tf  Ti Tf  Ti Tf  

18 16,6  17,8 17,5  19 18,9  

17,4 18  17,7 17  19,2 18,6  

18 17,8  17,9 17,1  19,6 18,1  

16,3 17,7  17,8 17,1  18,7 18,3  

18 18  18,2 17,7  19,3 18,2  

17,9 17,7  18,1 17,8  19 18,4  

17,6 16,7  17,4 17,4  19,2 17,6  

18,4 17,3  18 17,7  19,4 18,3  

17,7 17  20,1 17,2  19,7 18,4  

17,9 17  18,5 18  19,1 18,2  
17,72±0,57 17,38±0,53  18,15±0,75 17,45±0,34  19,22±0,3 18,3±0,34  
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Rugosidade 

Apêndice G: Valores de rugosidade (Ra) antes (Ti) e após (Tf) a imersão em saliva artificial 

da rugosidade superficial dos espécimes em resina acrílica incorporada com Triclosan. 

Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% 

Ti Tf  Ti Tf  Ti Tf  

0,15 0,16  0,23 0,15  0,18 0,16  

0,21 0,20  0,11 0,11  0,17 0,15  

0,16 0,14  0,14 0,12  0,18 0,16  

0,15 0,13  0,11 0,11  0,20 0,17  

0,15 0,13  0,12 0,12  0,13 0,13  

0,15 0,15  0,15 0,13  0,16 0,15  

0,15 0,22  0,12 0,13  0,15 0,18  

0,21 0,15  0,20 0,14  0,18 0,17  

0,17 0,17  0,17 0,16  0,20 0,17  

0,16 0,13  0,12 0,11  0,16 0,14  
0,17±0,02 0,16±0,03  0,15±0,04 0,13±0,02  0,17±0,02 0,16±0,02  

 

 

 

 

 

 

Resistência à flexão 

Apêndice H: Valores (Mpa) e médias (DP) de resistência à flexão (MPa) dos espécimes em 

resina acrílica incorporada com Triclosan sem imersão (Ti) e após a imersão (Tf) em saliva 

artificial. 

Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% 

Ti Tf Ti Tf Ti Tf 

97,34 85,18 105,06 90,31 109,52 89,54 

102,15 90,44 89,46 97,07 105,81 80,99 

92,93 83,07 93,2 84,83 103,59 91,49 

101,48 81,09 96,03 87,64 103,24 103,59 

97,55 89,86 100,14 73,42 100,62 112,75 

103,03 101 89,88 104,26 108,8 96,91 

95,76 81,01 97,34 75,59 99,26 95,71 

97,55 77,97 99,48 103,62 114,76 95,47 

101,37 89,67 97,47 92,61 106,15 98,33 

100,49 90,04 105,19 72,22 101,88 82,08 

98,96±3,24 86,93±6,69 97,32±5,48 88,16±11,75 105,36±4,69 94,69±9,48 
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Sorção e solubilidade 

Apêndice I: Valores e médias (DP) da sorção e solubilidade (μg/mm³) dos espécimes em 

resina acrílica incorporados com Triclosan. 

Sorção Solubilidade 

Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% Controle Triclosan 0,3% Triclosan 1% 

18,33 18,33 19,35 2,04 2,04 3,06 

19,35 20,37 20,37 2,04 2,04 3,06 

19,35 18,33 18,33 2,04 2,04 2,04 

18,33 20,37 19,35 2,04 2,04 2,04 

19,35 20,37 19,35 2,04 2,04 3,06 

19,35 20,37 19,35 3,06 2,04 2,04 

20,37 21,39 18,33 3,06 2,04 2,04 

19,35 20,37 18,33 2,04 2,04 2,04 

21,39 20,37 17,32 2,04 2,04 2,04 

19,35 21,39 18,33 2,04 3,06 2,04 

19,45±0,89 20,17±1,05 18,84±0,86 2,24±0,43 2,14±0,32 2,34±0,49 

 

 

 

 

Parte 2 - AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA DA IMERSÃO DOS ESPÉCIMES EM RESINA 

ACRÍLICA NAS SOLUÇÕES HIGIENIZADORAS  

Os apêndices J e K apresentam os resultados da ação antimicrobiana das soluções 

higienizadoras contra biofilme misto crescido sobre a resina acrílica. 

 

Apêndice J: Contagem de UFC+1/mL (log10) dos microrganismos em biofilme misto, e suas 

médias e desvio padrão (Média ±DP), após imersão nas soluções higienizadoras. 

Controle Triclosan 0,3% Cloramina T HS 0,25% 
C. albicans C. glabrata C. albicans C. glabrata C. albicans C. glabrata C. albicans C. glabrata 

5,30 6,56 0 6,22 5,55 5,69 0 0 

5,52 6,66 0 6,40 5,94 4,64 0 0 

5,55 7,20 0 6,45 4,68 3,90 0 0 

5,43 6,80 0 6,26 5,20 5,03 0 0 

5,33 7,13 0 6,49 5,75 5,58 0 0 

5,39 6,61 0 6,36 5,91 5,13 0 0 

5,59 6,78 0 6,53 3,60 4,38 0 0 

5,50 6,40 0 6,59 5,79 4,08 0 0 

5,48 6,86 0 6,31 0,00 0,00 0 0 

5,41 7,11 0 6,37 2,08 0,00 0 0 
5,45±0,09 6,81±0,27 0 6,40±0,12 4,45±1,99 4,8±0,66 0 0 
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Apêndice K: Valores de absorbância dos espécimes com biofilme misto, e suas médias e 

desvio padrão (Média ±DP), após imersão nas soluções higienizadoras, utilizando ensaio do 

XTT. 

Controle Triclosan a 0,3% Cloramina T a 0,5% HS a 0,25% 

1,32 1,94 2,45 0 

1,17 2,06 2,30 0 

1,59 2,21 2,43 0 

1,32 1,99 2,16 0 

1,37 2,10 2,20 0 

1,63 2,13 1,41 0 

1,25 2,10 2,15 0 

1,19 2,22 2,30 0 

1,53 2,16 2,52 0 

1,65 2,15 2,54 0 

1,40±0,18 2,11±0,09 2,25±0,33 0 

 

 

Parte 2- ENSAIO DE CORROSÃO DA LIGA METÁLICA 

Apêndice L: Valores de resistência à corrosão (Ecorr: Potencial de corrosão; icorr: Densidade 

de corrente passiva; Potencial Passivação) da liga metálica de Co-Cr, após imersão nas 

soluções. 

 Ecorr (mV) i corr (µA/cm2) OCP 

 

 

Saliva artificial 

- 747,9 7,3768 -159,8 

-789,3 9,1608 -170,2 

-798,6 9,9604 -316,5 

-798,3 9,6663 -332,3 

-797,0 10,8029 -313,9 

 -786,22±21,76 C 9,39±1,26 AB -258,54±85,76 B 

 

 

Triclosan a 0,3% 

-317,8 0,5134 -151,3 

-360,2 0,4371 -297,8 

-262,6 0,7947 -165 

- 395,7 1,0080 -201,4 

-312,8 0,3798 -274,1 

 -329,82±50,54 AB 0,63±0,27 B -217,92±65,29 B 

 

 

Cloramina T a 0,5% 

-484,0 4,3639 -232 

-448,2 0,8713 - 53,05 

-494,0 3,9138 -89,5 

-484,3 7,8648 -102,2 

- 491,6 7,4097 -93,43 

 -480,42±18,54 BC 4,88±2,85 AB -114,04±68,56 AB 

 

 

Hipoclorito de sódio 

a 0,25% 

280,5 16,1656 324,3 

231,9 25,2236 287,3 

263,4 18,9699 291 

243,1 31,6046 336,4 

228,0 25,6139 325,4 

 249,38±22,18 A 23,52±6,07 A 312,88±22,21 A 

 




