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RAILE, PN. Ação antimicrobiana de pastilha higienizadora comercial e soluções 

experimentais de quitosana sobre biofilme multiespécies desenvolvido nas superfícies de 

resina acrílica e liga metálica de cobalto-cromo. Ribeirão Preto, 2020. 184p. Tese (Doutorado 

em Reabilitação Oral). Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; Universidade de São 

Paulo. 

O objetivo desse estudo foi avaliar a ação antimicrobiana de soluções experimentais de 

quitosana (SQ) e quitosana nanoparticulada (QN), em comparação à pastilha higienizadora de 

prótese (Nitradine – Ni), sobre biofilme multiespécies, composto por Candida albicans (Ca), 

Candida glabrata (Cg), Staphylococcus aureus (Sa) e Streptococcus mutans (Sm), desenvolvido 

sobre os materiais da Prótese Parcial Removível (PPR), resina acrílica (RA) e liga metálica de 

cobalto-cromo (Co-Cr). Cento e nove espécimes de Co-Cr (12 mm x 3 mm) e 109 de RA (14 

mm x 4 mm), em forma de disco foram utilizados no experimento. O biofilme foi formado a 

partir da inoculação com solução à concentração de 1 x 107 UFC/mL. Após 48 horas de 

crescimento e maturação do biofilme, foi realizada a imersão simultânea (15 minutos) nas 

soluções higienizadoras. As variáveis avaliadas foram: ação das soluções sobre os micro-

organismos por meio da contagem de colônias (UFC/mL; n=9); ação sobre o metabolismo 

celular (método XTT; n=9); avaliação quantitativa (microscopia de fluorescência [MF]; n=2) e 

qualitativa [microscopia confocal de varredura a laser (MC); n=1] do biofilme residual; 

avaliação quantitativa (MF; n=2) e qualitativa (MC; n=1) da substância polimérica extracelular 

(SPE) no biofilme; análise qualitativa da superfície do biofilme [microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), n=1] e espessura do biofilme (µm, MC; n=2). A análise estatística foi 

realizada (α=0,05) e quando a distribuição dos dados se apresentou normal, utilizou-se 

ANOVA e pós-teste de Tukey. Caso contrário, o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis foi 

utilizado, seguido pelo pós-teste de Dunn para comparação dos grupos. Ni reduziu o número 

de UFC/mL de todas as espécies avaliadas, nas superfícies de Co-Cr (Ca, p<0,001; Cg, p<0,001; 

Sa, p=0,002; Sm, p<0,001) e RA (Ca, p<0,001; Cg, p<0,001; as, p<0,001; Sm, p<0,001). SQ foi 

capaz de reduzir UFC de Ca no biofilme formado sobre Co-Cr (p<0,001) e, tanto na superfície 

de Co-Cr como de RA, apresentou resultados intermediários contra Sa e Sm. QN apresentou 

valores intermediários contra Ca nos biofilmes sobre Co-Cr e RA. Ni propiciou redução da 

atividade metabólica dos biofilmes desenvolvidos em Co-Cr (p<0,001) e RA (p<0,001). 

Somente Ni foi capaz de reduzir a quantidade de células viáveis [(Co-Cr (p<0,001), RA 

(p<0,001)] e de SPE [Co-Cr (p<0,001), RA (p<0,001)] no biofilme de ambas as superfícies. As 

imagens obtidas por MC e MEV sugerem potencial de penetração de SQ e QN e, embora 

apresente capacidade de remover o biofilme, o grupo Ni apresentou biofilme residual em 

ambas as superfícies avaliadas. Os biofilmes formados sobre Co-Cr apresentaram maior 

espessura após imersão em QN (p<0,001) e Ni (p<0,001) e os biofilmes sobre RA 

apresentaram maior espessura após imersão em SQ (p=0,022), enquanto QN e Ni 

proporcionaram valores intermediários. Análises qualitativas indicam que SQ apresenta 

capacidade de penetrar no biofilme, além da ação contra Ca em superfície metálica e redução 

intermediária das espécies bacterianas em ambos os materiais. Os resultados mostram que 

SQ foi capaz de reduzir o número de C. albicans em superfície metálica e apresentou efeito 

intermediário contra as espécies bacterianas sobre resina acrílica e liga metálica. As análises 

qualitativas indicam potencial de penetração no biofilme. A solução QN mostrou efeito 



 
 
 

 
 

intermediário contra C. albicans em ambos os materiais, além do potencial de penetração no 

biofilme. A imersão em Ni foi capaz de reduzir todas as espécies testadas e apresentou ação 

sobre a atividade metabólica e viabilidade do biofilme, porém as análises tridimensionais 

mostram aglomerações celulares persistentes. Sendo assim, nenhuma solução removeu 

totalmente o biofilme de ambas as superfícies avaliadas. Diante das observações, concluiu-se 

que as soluções a base de quitosana podem ser uma alternativa interessante como 

higienizador de prótese dentária. 

Palavras chave: 1. Prótese Parcial Removível; 2. Higienizadores de Dentadura; 3. Ação 

Antimicrobiana; 4. Quitosana. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



 
 
 

 
 

 

 

  



 

 
 

Raile, PN. Antimicrobial action of commercial denture cleanser tablet and chitosan 

experimental solutions on multispecies biofilm developed on surfaces of acrylic resin and 

cobalt-chromium dental alloy. Ribeirão Preto, 2020. 184p. Thesis (Doctor`s Degree in Oral 

Rehabilitation). Ribeirão Preto Dental School; University of São Paulo. 

The aim of this study was to evaluate the antimicrobial action of experimental solutions of 

chitosan (CS) and nanoparticulate chitosan (NC), compared to the denture cleanser tablet 

(Nitradine - Ni), on multispecies biofilms, composed by Candida albicans (Ca), Candida 

glabrata (Cg), Staphylococcus aureus (Sa) and Streptococcus mutans (Sm), developed on 

materials of Removable Partial Denture (RPD), acrylic resin (AR) and cobalt-chromium dental 

alloy (Co-Cr). An hundred and nine specimens of Co-Cr (12 mm x 3 mm) and 109 of AR (14 

mm x 4 mm) in disc-shaped were used in experiment. The biofilm was formed from the 

inoculation with solution at the concentration of 1 x 107 CFU/mL. After 48 hours of biofilm 

growth and maturation, simultaneous immersion in the cleanser solutions (15 minutes) was 

performed. Variables evaluated were: action of solutions on microorganisms by counting 

colonies (CFU/mL, n=9), action on cell metabolism (XTT method, n=9), quantitative 

(fluorescence microscopy [FM], n=2) and qualitative evaluation (confocal scanning laser 

microscopy [CM], n = 1) of residual biofilm, quantitative (FM, n=1) and qualitative evaluation 

(CM, n = 1) of extracellular polymer substance (EPS) in the biofilm; qualitative analysis of 

biofilm surface (scanning electron microscopy [SEM], n=1) and biofilm thickness (μm, CM, 

n=2). Statistical analysis was performed (a=0.05) and when the distribution of the data 

presented as normal, ANOVA and Tukey post-test were used. Otherwise, non-parametric 

Kruskal-Wallis test was used, followed by the Dunn post- test for group comparation. Ni 

reduced the number of UFC/mL of all tested species, in surfaces of Co-Cr (Ca p <0.001; Cg p 

<0.001; Sa p <0.001; Sm p <0.001) and AR (Ca p <0.001; Cg p <0.001; Sa p <0.001 and Sm 

p<0,001); CS was able to reduce CFU of Ca in biofilm formed on Co-Cr (p <0.001), and both 

Co-Cr and AR surfaces presented intermediate results against Sa and Sm. NC presented 

intermediate values against Ca in biofilms on Co-Cr and AR. Ni provided reduction of 

metabolic activity in biofilms developed on Co-Cr (p <0.001) and AR (p <0.001). Only Ni was 

able to reduce the number of viable cells [Co-Cr [p<0.001] and AR [p<0.001]) and EPS (Co-Cr 

[p <0.001] and AR [p<0.001]) in biofilm on both materials. The images obtained by CM and 

SEM suggests that CS and CN penetration potential in biofilm and, although it present the 

ability to remove the biofilm, Ni group presented residual biofilm on both surfaces evaluated. 

Biofilms formed on Co-Cr presented higher thickness after immersion in CN (p <0.001) and Ni 

(p <0.001) and biofilms on RA presented a higher thickness after immersion in CS (p = 0.022), 

whereas the solution CN and Ni provided intermediate values. Qualitative analyzes indicate 

that CS has ability to penetrate in biofilm, besides action against Ca on metallic surface and 

intermediate reduction of bacterial species on both materials. The results show that SQ was 

able to reduce the number of C. albicans on metallic surface and presented intermediate 

effect against bacterial species on acrylic resin and dental alloy. Qualitative analyzes indicate 

potential of penetration in biofilm. The QN solution showed intermediate effect against C. 

albicans in both materials, besides the potential of biofilm penetration. The immersion on Ni 

was able to reduce all species tested and showed action on the metabolic activity and viability 

of the biofilm, but three-dimensional analyzes showed persistent cell clusters. Therefore, 



 
 
 

 
 

neither solution completely removed the biofilm from both evaluated surfaces. From the 

observations, was concluded that chitosan-based solutions may be an interesting alternative 

as denture cleanser. 

Key words: 1. Removable Partial Denture; 2. Denture Cleansers; 3. Antimicrobial Action; 4. 

Chitosan. 

 

  



 

 
 

Lista de quadros 

 

Quadro 1. Liga metálica selecionada....................................................................................................96 

Quadro 02. Micro-organismos selecionados........................................................................................97 

Quadro 03. Propriedades da quitosana utilizada..................................................................................97 

Quadro 04. Higienizador comercial selecionado...................................................................................98 

Quadro 05. Meios de cultura selecionados para crescimento dos micro-

organismos.........................................................................................................................................106 

 

  



 
 
 

 
 

 

  



 

 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Quitosana...............................................................................................................................97 

Figura 2. Pastilha efervescente NitrAdine.............................................................................................98 

Figura 3. Remoção do excesso de cera..................................................................................................99 

Figura 4. Padrões de cera posicionados para inclusão..........................................................................99 

Figura 5. Forno Edgcon 5P...................................................................................................................100 

Figura 6. Discos metálicos com e sem polimento................................................................................101 

Figura 7. Politriz AROPOL-E.................................................................................................................102 

Figura 8. Dispositivos de resina...........................................................................................................102 

Figura 9. Leitura da rugosidade de superfície do espécime metálico..................................................103 

Figura 10. Remoção dos excessos de resina acrílica............................................................................104 

Figura 11. Leitura da rugosidade de superfície do espécime de resina acrílica...................................104 

Figura 12. Espectofotômetro Multiskan GO........................................................................................109 

Figura 13. Câmara de Neubauer..........................................................................................................109 

Figura 14. Placa com espécimes metálicos após 48 horas de crescimento e maturação do 

biofilme...............................................................................................................................................110 

Figura 15. Placa com espécimes de resina acrílica após 48 horas de crescimento e maturação do 

biofilme...............................................................................................................................................110 

Figura 16. Placas de cultura em jarro de microaerofilia.......................................................................111 

Figura 17. Cesta suspensa pela alça.....................................................................................................112 

Figura 18. Microdiluição para semeadura...........................................................................................113 

Figura 19. Semeadura em meio de cultura seletivo.............................................................................113 

Figura 20. Placa de petri com crescimento de Candida nas diluições 100; 10-1; 10-2 e 10-

3...........................................................................................................................................................114 

Figura 21. Tubos contendo os espécimes e meio Leethen Broth, apresentando turbidez (sinal positivo 

de proliferação de micro-organismos) e ausência de turvação (sinal de esterilidade) .......................114 

Figura 22. Placa contendo os espécimes em solução XTT após incubação.........................................116 

Figura 23. Placa de 96 poços com amostras XTT em triplicata............................................................116 

Figura 24. Microscópio confocal de escaneamento a laser..................................................................118 

Figura 25. FilmTracer SYPRO Ruby Biofilm Matrix Stain......................................................................119 

Figura 26. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de 

Co-Cr após imersão em solução Controle. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração 



 
 
 

 
 

vermelha indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro 

FS43HE (vermelho). Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm........................................................132 

Figura 27. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de 

Co-Cr após imersão em solução SQ. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração 

vermelha indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro 

FS43HE (vermelho). Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm........................................................132 

Figura 28. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de 

Co-Cr após imersão em solução QN. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração 

vermelha indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro 

FS43HE (vermelho). Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm........................................................133 

Figura 29. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de 

Co-Cr após imersão em solução Ni. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração 

vermelha indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro 

FS43HE (vermelho). Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm........................................................133 

Figura 30. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de 

resina acrílica após imersão em solução Controle. A coloração verde indica células vivas e mortas. A 

coloração vermelha indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) 

Filtro FS43HE (vermelho). Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm...............................................135 

Figura 31. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de 

resina acrílica após imersão em solução SQ. A coloração verde indica células vivas e mortas. A 

coloração vermelha indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) 

Filtro FS43HE (vermelho). Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm................................................136 

Figura 32. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de 

resina acrílica após imersão em solução QN. A coloração verde indica células vivas e mortas. A 

coloração vermelha indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) 

Filtro FS43HE (vermelho). Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm................................................136 

Figura 33. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de 

resina acrílica após imersão em solução Ni. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração 

vermelha indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro 

FS43HE (vermelho). Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm.........................................................137 

Figura 34. Microscopia confocal de varredura a laser mostrando a arquitetura tridimensional e lateral 

(eixo z= 0) de células vivas (verde) e mortas (vermelho) no biofilme multiespécies sobre superfície de 

Co-Cr após imersão em solução Controle (A), SQ (B), QN (C) e Ni (D). Aumento 630X....................136 

Figura 35. Microscopia confocal de varredura a laser mostrando a arquitetura tridimensional e lateral 

(eixo z= 0) de células vivas (verde) e mortas (vermelho) no biofilme multiespécies sobre superfície de 

resina acrílica após imersão em solução Controle (A), SQ (B), QN (C) e Ni (D). Aumento 

630X..................................................................................................................................................138 

Figura 36. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área recoberta por SPE na superfície de Co-

Cr após imersão em: Controle (A); SQ (B); QN (C) e Ni (D). Aumento 630X.....................................139 

Figura 37. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área recoberta por SPE na superfície de 

resina acrílica após imersão em: Controle (A); SQ (B); QN (C) e Ni (D). Aumento 630X..................141 



 

 
 

Figura 38. Microscopia confocal de varredura a laser mostrando a arquitetura tridimensional e lateral 

(eixo z= 0) do SPE no biofilme multiespécies sobre a superfície de Co-Cr após imersão em solução 

Controle (A), SQ (B), QN (C) e Ni (D). Aumento 630X........................................................................142 

Figura 39. Microscopia confocal de varredura a laser mostrando a arquitetura tridimensional e lateral 

(eixo z= 0) do SPE no biofilme multiespécies sobre superfície de resina acrílica após imersão em 

solução Controle (A), SQ (B), QN (C) e Ni (D). Aumento 630X...........................................................145 

Figura 40. Micrografias de MEV do biofilme multiespécies na superfície de Co-Cr após imersão em: 

Controle (A); SQ (B); QN (C) e Ni (D), em aumento de 1000x (I) e 5000x (II).....................................149 

Figura 41. Micrografias de MEV do biofilme multiespécies na superfície de resina após imersão em: 

Controle (A); SQ (B); QN (C) e Ni (D), em aumento de 1000x (I) e 5000x (II).....................................151 

 

 

  

  



 
 
 

 
 

 

  



 

 
 

Lista de tabelas 

 

Tabela 01. Concentração mínima das soluções de quitosana para ação inibitória, fungicida e 

bactericida..........................................................................................................................................105 

Tabela 02. Valores de UFC/mL de C. albicans em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes 

metálicos............................................................................................................................................125 

Tabela 03. Valores de UFC/mL de C. glabrata em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes 

metálicos............................................................................................................................................125 

Tabela 04. Valores de UFC/mL de S. aureus em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes 

metálicos.............................................................................................................................................125 

Tabela 05. Valores de UFC/mL de S. mutans em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes 

metálicos.............................................................................................................................................126 

Tabela 06. Média (DP) e mediana (IC) dos valores de UFC/mL em log 10 (UFC + 1) após imersão dos 

espécimes metálicos nas soluções higienizadoras..............................................................................126 

Tabela 07. Valores de UFC/mL de C. albicans em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes 

de resina acrílica.................................................................................................................................127 

Tabela 08. Valores de UFC/mL de C. glabrata em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes 

de resina acrílica.................................................................................................................................127 

Tabela 09. Valores de UFC/mL de S. aureus em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes 

de resina acrílica.................................................................................................................................127 

Tabela 10. Valores de UFC/mL de S. mutans em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes 

de resina acrílica.................................................................................................................................128 

Tabela 11. Média (DP) e mediana (IC) dos valores de UFC/mL em log 10 (UFC + 1) após imersão dos 

espécimes de resina acrílica nas soluções higienizadoras..................................................................128 

Tabela 12. Valores de absorbância após ensaio de imersão dos espécimes metálicos......................129 

Tabela 13. Média (DP) dos valores de absorbância após ensaio de imersão dos espécimes 

metálicos.............................................................................................................................................129 

Tabela 14. Valores de absorbância após ensaio de imersão dos espécimes de resina acrílica...........130 

Tabela 15. Média (DP) dos valores de absorbância após ensaio de imersão dos espécimes de resina 

acrílica.................................................................................................................................................130 

Tabela 16. Área (%) recoberta por biofilme vivo e biofilme total de biofilme multiespécies após ensaio 

de imersão dos espécimes metálicos.................................................................................................131 

Tabela 17. Medianas (IC) da área do biofilme vivo e área total de biofilme (%) após ensaio de imersão 

dos espécimes metálicos....................................................................................................................131 

Tabela 18. Área (%) recoberta por biofilme vivo e biofilme total de biofilme multiespécies após ensaio 

de imersão dos espécimes de resina acrílica......................................................................................134 



 
 
 

 
 

Tabela 19. Medianas (IC) da área do biofilme vivo e área total de biofilme (%) após ensaio de imersão 

dos espécimes de resina acrílica........................................................................................................135 

Tabela 20. Área (%) recoberta por SPE após ensaio de imersão dos espécimes metálicos...............140 

Tabela 21. Medianas (IC) da área (%) recoberta por SPE após ensaio de imersão dos espécimes 

metálicos.............................................................................................................................................140 

Tabela 22. Área (%) recoberta por SPE após ensaio de imersão dos espécimes de resina acrílica.....141 

Tabela 23. Média (DP) da área (%) recoberta por SPE após ensaio de imersão dos espécimes de resina 

acrílica. ...............................................................................................................................................142 

Tabela 24. Valores da espessura do biofilme (µm) após ensaio de imersão dos espécimes 

metálicos.............................................................................................................................................146 

Tabela 25. Média (DP) da espessura do biofilme (µm) após ensaio de imersão dos espécimes 

metálicos.............................................................................................................................................146 

Tabela 26. Valores da espessura do biofilme (µm) após ensaio de imersão dos espécimes de resina 

acrílica.................................................................................................................................................147 

Tabela 27. Mediana (IC) da espessura do biofilme (µm) após ensaio de imersão dos espécimes de 

resina acrílica......................................................................................................................................147 

 

  



 

 
 

Lista de siglas 

 

Ca: Candida albicans 

Cg: Candida glabrata 

CEN: Centro Europeu de Normalização 

Co-Cr: Cobalto-Cromo 

DP: Desvio padrão 

FTIR: Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier  

IC: Intervalo de confiança 

Ni: Pastilha higienizadora NitrAdine 

MC: Microscopia confocal de varredura a laser 

MEV: Microscopia eletrônica de varredura 

MF: Microscopia de fluorescência 

MTT: 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide 

UFC: Unidades formadoras de colônias 

PPR: Prótese parcial removível 

Sa: Staphylococcus aureus 

Sm: Streptococcus mutans 

SPE: Substância polimérica extracelular 

SQ: Soluçao de quitosana 

QN: Solução de quitosana nanoparticulada 

UFC: Unidades formadoras de colônia 

XTT: 2,3-Bis-(2-Methoxy-4-Nitro-5-Sulfophenyl)-2H-Tetrazolium-5-Carboxanilide 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 
 



 
 
 

 
 

 

  



 

 
 

Sumário 
 

1. Introdução ...................................................................................................................................... 39 

2. Revisão de Literatura ..................................................................................................................... 49 

2.1. Higienizadores de próteses .................................................................................................... 51 

2.2. Quitosana ............................................................................................................................... 68 

3. Proposição ...................................................................................................................................... 89 

4. Material e Métodos ....................................................................................................................... 93 

4.1. Delineamento experimental ................................................................................................... 95 

4.2. Materiais ................................................................................................................................. 96 

4.3. Confecção dos corpos de prova.............................................................................................. 98 

4.4. Preparo das soluções de quitosana  ..................................................................................... 105 

4.5. Preparo da solução de pastilha higienizadora   .................................................................... 106 

4.6. Preparo da solução controle  ................................................................................................ 106 

4.7. Preparo dos meios de cultura  .............................................................................................. 106 

4.8. Ajuste da concentração dos micro-organismos  .................................................................. 108 

4.9. Contaminação dos espécimes  ............................................................................................. 110 

4.10.   Ensaio de imersão  ............................................................................................................... 109 

4.11.   Contagem de UFC  ................................................................................................................ 111 

4.12.   Avaliação da atividade metabólica do biofilme  .................................................................. 115 

4.13.   Quantificação da área recoberta por micro-organismos vivos e mortos ............................ 116 

4.14.   Análise qualitativa da distribuição dos micro-organismos vivos e mortos no         

biofilme ................................................................................................................................... 117 

4.15.  Quantificação da área recoberta por substância polimérica extracelular (SPE) ................... 118 

4.16.  Análise qualitativa da distribuição da SPE do biofilme ......................................................... 119 

4.17.  Análise da espessura do biofilme .......................................................................................... 120 

4.18.  Análise qualitativa por microscopia eletrônica de varredura (MEV) .................................... 120 

4.19.  Análise estatística .................................................................................................................. 121 

5. Resultados ......................................................................................................................... 123 

5.1. Análise de contagem das unidades formadoras de colônia (UFC) ....................................... 125 

5.2. Avaliação da atividade metabólica do biofilme .................................................................... 128 

5.3. Quantificação da área recoberta por micro-organismos vivos e mortos ............................. 130 

5.4. Análise qualitativa da distribuição dos micro-organismos vivos e mortos no biofilme ....... 137 

5.5. Quantificação da área recoberta por SPE ............................................................................. 140 



 
 
 

 
 

5.6. Análise qualitativa da distribuição de SPE no biofilme......................................................... 142 

5.7. Análise da espessura do biofilme ......................................................................................... 146 

5.8. Análise qualitativa por MEV ................................................................................................. 147 

6. Discussão ...................................................................................................................................... 153 

7. Conclusão ..................................................................................................................................... 165 

8. Referências bibliográficas  ........................................................................................................... 169 

  

 



39 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Priscilla N. Raile 

1. Introdução 

Controlar a deposição de biofilme sobre próteses bucais é importante para 

preservação da saúde dos tecidos (Keyf, Gungor, 2003; Sedrez-Porto et al., 2016). Para tanto, 

os pacientes precisam receber as instruções sobre a melhor forma de higienizar as próteses, 

imediatamente após a instalação (Silva-Lovato et al., 2006; Paranhos et al., 2007b; Sedrez-

Porto et al., 2016). A deposição de biofilme pela limpeza inadequada das superfícies pode 

transformar a prótese em um reservatório de micro-organismos oportunistas (Cross et al., 

2004; Andre et al., 2011; Gendrau, Loewy, 2011; Mengatto et al., 2011; Neppelenbroek et al., 

2015; Walsh et al., 2015; Sherry et al., 2016), colaborando para o desenvolvimento de 

infecções, como a estomatite protética (Kanli et al., 2005; Yarborough et al., 2016) e infecções 

sistêmicas graves (cardíacas, respiratórias ou meningites) (Glass et al., 2010, Offenbacher et 

al., 2012; Suma et al., 2018). Portanto é fundamental que se amplie o conhecimento sobre 

efetividade das práticas disponíveis para a higienização de próteses bucais e mecanismos de 

adesão dos micro-organismos às diferentes superfícies (Offenbacher et al., 2012), em busca 

de melhorar a prevenção e o tratamento de doenças prevalentes.  

A sedimentação de biofilme permite o desenvolvimento de uma estrutura 

tridimensional complexa, formada a partir de componentes orgânicos e inorgânicos, que se 

relacionam de forma dinâmica, e colaboram para o desenvolvimento da comunidade sobre 

uma superfície (Harriott, Noverr, 2009; O`Donnell et al., 2017). Os micro-organismos 

organizados dessa forma se apresentam menos susceptíveis a agentes antimicrobianos do 

que em suspensão, devido à proteção oferecida pela arquitetura proporcionada pela 

substância polimérica extracelular (SPE) (Nikawa, 1999; Harriott, Noverr, 2009; Daniels et al., 

2013). Essa matriz não só favorece a sobrevivência, mas também propicia a deposição de 

novos micro-organismos ao biofilme (Lucena-Ferreira et al., 2014; Allison et al., 2016).  

Frequentemente isolada do biofilme de próteses (Salles et al., 2015; Costa et al., 2017; 

Peracini et al., 2017), a Candida albicans é reconhecidamente um fator etiológico da 

estomatite protética (Ramage et al., 2006; Gendreau, Loewy, 2011; Yarborough et al., 2016), 

por isso é importante que soluções higienizadoras sejam eficientes na eliminação dessa 

espécie (Hilgert et al., 2016). A SPE produzida pela C. albicans é capaz de favorecer o 

desenvolvimento de biofilme polimicrobiano (Allison et al., 2016) e a presença de outras 

espécies, como a Candida glabrata, em um mesmo biofilme, parece desempenhar papel 

importante na expressão de fatores de virulência da C. albicans, promovendo a adesão das 
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células e a formação de biofilme (Yarborough et al., 2016). A expressão de fatores de 

virulência estão vinculados à patogenicidade de inflamações usuários de prótese (Luo, 

Samaranayake, 2002; Coco et al., 2008; Pereira-Cenci et al., 2008; Silva et al., 2011).  

A bactéria gram-positiva Staphilococcus aureus também se relaciona com a expressão 

de fatores patogênicos da Candida no biofilme (Harriot, Noverr et al., 2009; Alisson et al., 

2016). Por meio de microscopia de fluorescência digital, microscopia confocal de varredura a 

laser e estudos em animais, Schlecht et al. (2015) observaram que adesinas Als3p presentes 

na parede celular da C. albicans viabilizam a invasão de barreiras epiteliais pelas células de S. 

aureus coagregados. A patogenicidade de S. aureus está relacionada a expressão de toxinas 

e mediadores capazes de driblar o sistema imunológico, invadir, destruir o tecido (Schlecht et 

al., 2015) e ocasionar infecções sistêmicas (Allison et al., 2016). 

Análises demonstram alta incidência de outras cepas em usuários de próteses, como 

Streptococcus mutans (Andre et al., 2011; Urushibara et al., 2014; Costa et al., 2017). A 

produção de polissacarídeos, característica da espécie, parece favorecer mutuamente a 

adesão de C. albicans a mucosa oral e superfícies protéticas (Linossier et al., 2002; Monroy et 

al., 2005; Pereira-Cenci et al., 2008), além de ser a principal bactéria encontrada em lesões 

cariosas (Bae et al., 2006; Andrade et al., 2011; Paz et al., 2011; Costa et al., 2013; Alisson et 

al., 2016).  

Para controle efetivo do biofilme, é preconizado que a higienização de próteses seja 

realizada pelo método combinado (Paranhos et al., 2007a; Felton et al., 2011; Neppelenbroek 

et al., 2015; Walsh et al., 2015; Kumar et al., 2017; Papadiochou, Polyzois, 2017; Ramage et 

al., 2018), com objetivo de complementar a remoção mecânica com a imersão em solução de 

limpeza, visto que o biofilme tende a se acumular em áreas retentivas (Paranhos et al., 2007b; 

Mengatto et al., 2015), dificilmente alcançadas pelas cerdas das escovas (Kanli, 2005; Walsh 

et al., 2015). O método combinado é uma estratégia interessante, principalmente em casos 

de comprometimento da capacidade motora, visual ou cognitiva (Silva-Lovato et al., 2006; 

Coker et al., 2017; Ramage et al., 2018). 

O higienizador ideal deve eliminar o biofilme presente, inibir o acúmulo posterior e 

ser compatível com os todos os materiais constituintes da prótese (Felton et al., 2011). A 

remoção mecânica pela escovação da prótese é o método de limpeza mais popular (Shay, 

2000; Silva-Lovato et al., 2006; Papadiochou, Polyzois, 2018) e, para evitar a degradação 

precoce das superfícies dos materiais (Silva-Lovato et al., 2006; Felton et al., 2011, Coker et 
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al., 2017), é importante que esse método seja realizado com escova e agentes indicados para 

próteses. No caso do método químico, as soluções de imersão podem ser classificadas de 

acordo com a natureza do princípio ativo e sua forma de ação (Nikawa et al., 1999; Shay, 

2000). 

A indicação de um agente para a imersão de PPR ainda é crítica, pois a liga metálica 

presente em sua infraestrutura está sujeita à adesão de bactérias e leveduras (Shay et al., 

2000; Urushibara et al., 2014), mas é susceptível a processos corrosivos e descolorações 

(Backenstose, Wells, 1977; Felipucci et al., 2011; Kiesow et al., 2016). Não há consenso em 

relação ao higienizador ideal para esse tipo de prótese, fato que dificulta a orientação 

profissional adequada para manutenção dos aparelhos. É importante que o produto indicado 

apresente baixo custo e seja facilmente manipulado por pacientes ou cuidadores (Souza et 

al., 2009; Felton et al., 2011; Walsh et al., 2015; Sushma et al., 2017). 

Comumente utilizada para a limpeza de próteses totais, a solução de hipoclorito de 

sódio é popular pelo fácil acesso, baixo custo, e se tratar de uma substância de uso doméstico 

com ação antibacteriana e antifúngica (Nikawa et al., 1999; Montagner et al., 2009; Felton et 

al., 2011; Salles et al, 2015; Kiesow et al., 2016; Badaró et al., 2017a; Arruda et al., 2018). 

Porém, estudos apontam toxicidade moderada dessa substância às células humanas, 

incluindo células do epitélio oral (Procópio et al., 2018). Além disso, não apresenta 

características agradáveis de sabor e odor, e pode desencadear alterações das características 

mecânicas e físicas da resina acrílica (Felton et al., 2011; Pisani et al., 2012; Karakis et al., 

2016; Badaró et al., 2017a; Porwal et al., 2017) e corrosão dos componentes metálicos 

(Backenstose, Wells, 1977; Felton et al., 2011; Lari et al., 2016). A dissociação de íons oxida a 

superfície dos metais, causando manchamento e perda de brilho (Backenstose, Wells, 1977; 

Budtz-Jorgensen, 1979; Sutton, Rogers, 2001; Keyf; Güngör, 2003; Felipucci et al., 2011a,b; 

Paranhos et al., 2014; Kiesow et al., 2016; Lari et al., 2016). A progressão desse efeito pode 

causar tanto alteração das propriedades mecânicas do metal, quanto da sua superfície, 

favorecendo o acúmulo subsequente de biofilme (Taylor et al., 1998; Morgan et al., 2001; 

Nikawa et al, 2003; Jackson et al., 2014; Karakis et al., 2016). 

Os produtos comerciais em forma de pastilha efervescente são bem aceitos pelas 

características agradáveis de cor, sabor, odor e facilidade de uso (Nikawa et al., 1999; Shay, 

2000; Felton et al., 2011; Axe et al., 2016). Porém, existem divergências em relação à 

compatibilidade com os materiais das próteses. Análises mostram alteração de cor e redução 
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considerável da resistência à flexão da resina acrílica após imersão overnight em solução de 

pastilhas efervescentes (Peracini et al., 2017), concluindo que esses agentes devem ser 

recomendados com precaução. É importante notar variação entre as formulações dos 

higienizadores de próteses, bem como as proporções de ingredientes ativos (Lari et al., 2016; 

Hayran et al., 2018). A maioria dos produtos inclui agentes oxidantes em sua formulação 

(Shay, 2000), compostos alcalinizantes como carbonatos, fosfatos e silicatos. Podem conter 

ainda detergentes, surfactantes, ácidos e enzimas (Budtz-Jorgensen, 1979; Al-Huraishi et al., 

2013). Evidencia-se que os estudos sobre os efeitos adversos de soluções higienizadoras de 

próteses avaliam predominantemente as implicações de uso sobre a resina acrílica (Karakis 

et al., 2016; Hayran et al., 2017; Arruda et al., 2018; Chatzivasileiou et al., 2019; Ozyilmaz; 

Akin, 2019).  

Uma vez que o contato da superfície metálica com o cloro e o oxigênio presentes nas 

composições dos higienizadores pode causar alterações indesejáveis (Paranhos et al., 2014), 

alguns produtos podem não ser adequados para limpeza de PPR por causar manchamento e 

perda de massa por meio da liberação de íons (Felipucci et al, 2011a,b). Em contrapartida, 

Curylofo et al. (2018) e Vasconcelos et al. (2019) verificaram que o uso de pastilhas 

efervescentes (NitrAdine) não causou alterações na liga metálica de cobalto-cromo (Co-Cr), 

liga comumente utilizada para confecção de estruturas metálicas de PPR. 

Discordâncias são notáveis quanto à efetividade antimicrobiana e antibiofilme das 

pastilhas higienizadoras de prótese (Souza et al., 2009; Felton et al., 2011; Lucena-Ferreira et 

al., 2013; Walsh et al., 2015; Coimbra et al., 2016; Peracini et al., 2016; Papadiochou, Polyzois, 

2017; Pires et al., 2017; Hayran et al., 2018; Chatzivasileiou et al., 2019; Paranhos et al., 2019). 

Muitos autores descrevem sua efetividade em reduzir a carga microbiana após imersões 

(Sheen, Harrison, 2000; Buergers et al., 2008; Coenye et al., 2008; Jose et al., 2010; Silva-

Lovato et al., 2010; Vent-Zahra et al., 2011; Aalaei et al., 2014; Lucena-Ferreira et al., 2014; 

Kiesow et al., 2016; Pires et al., 2017; Ramage et al., 2018), enquanto outros relatam 

incapacidade de eliminar o biofilme (Budtz-Jorgensen, 1979; Garcia et al., 2004; Lee et al., 

2009; Montagner et al., 2009; Jose et al., 2010; Andrade et al., 2011; Lucena-Ferreira et al., 

2014; Duyck et al., 2016; Paraniello et al., 2016; Martinez et al., 2018; Chatzivasileiou et al., 

2019; Paranhos et al., 2019).  

A resistência microbiana às substâncias sintéticas e o consequente aumento na 

patogenicidade dos micro-organismos têm incentivado investigações sobre as propriedades 
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antimicrobianas de compostos naturais (Franca et al, 2014; Raafat et al., 2017; Tejada et al., 

2017; Garrido-Maetsu et al., 2018) e sua capacidade de interferir no processo de adesão, 

colonização e crescimento dos biofilmes (Bandara et al., 2017; Kouidhi et al., 2015; Divya et 

al., 2017). A utilização de recursos naturais para o tratamento e prevenção de doenças pode 

gerar impacto positivo nas doenças de alta prevalência (Salles et al., 2015; Walsh, 2015; 

Badaró et al., 2017b), e a otimização do aproveitamento de fontes já disponíveis aumenta a 

acessibilidade e reduz o acúmulo de resíduos no meio ambiente (Raafat, Sahl, 2009). O 

desenvolvimento de produtos naturais em saúde oral é relevante, uma vez que provocam 

poucas manifestações decorrentes de efeitos secundários e, assim, abrem perspectiva de uso 

por longos períodos na cavidade bucal (Costa et al., 2013; Sushma et al., 2017).  

Na Odontologia, a quitosana está entre os compostos naturais promissores, por 

apresentar significativo potencial de redução do biofilme (Akncbay  et al., 2006; Raafat, Sahl, 

2009; Costa et al., 2014a; Costa et al., 2014b; Aliasghari et al., 2016; Divya et al., 2017; Ma et 

al., 2017; Gondim et al., 2018; Kawakita et al., 2019), além de propriedades antimicrobianas, 

biocompatíveis e biodegradáveis (Raafat, Sahl, 2009; Costa et al., 2014; Cheung et al., 2015; 

Ma et al., 2016; Tejada et al., 2017; Ahsan et al., 2018). O biopolímero é extraído do 

exoesqueleto de crustáceos por meio da desacetilação total ou parcial da quitina com uma 

solução alcalina concentrada e se trata do segundo polímero mais disponível na natureza, 

depois da celulose (Raafat, Sahl, 2009). A matéria prima necessária para sua produção é muito 

acessível e pode ser encontrada em larga escala em diversos países, sob custo de produção 

relativamente baixo, por se tratar de um subproduto gerado pela produção de alimentos, em 

quantidade estimada em 109 a 1010 toneladas por ano (Rabea et al., 2003; Raafat, Sahl, 2009).  

As propriedades da quitosana podem variar conforme sua forma de apresentação 

(Rabea et al., 2003; Bae et al., 2006; Raafat, Sahl, 2009; Costa et al., 2012), fonte de obtenção, 

grau de desacetilação, peso molecular, concentração, derivação e pH (Costa et al., 2012; 

Hosseinnejada, Jafari, 2016; Li et al., 2016; Osório et al., 2016; Ma et al., 2017; Garcia et al., 

2018). Estudos apontam que a redução do pH contribui para aumento da solubilidade e do 

potencial antimicrobiano da quitosana (Rabea et al., 2003; Chang et al., 2015; Cheung et al., 

2015; Ma et al., 2017). 

A ação antimicrobiana é decorrente da interação da carga positiva das moléculas com 

a membrana, componentes celulares ou constituintes citoplasmáticos dos micro-organismos 
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(Zheng et al., 2003; Costa et al., 2012; Silva-Dias et al., 2014; Chang et al., 2015). A interação 

com a carga negativa das células bacterianas altera a permeabilidade celular, resultando em 

lise (Muzzarelli et al., 1990; Zheng et al, 2003; Raafat, Sahl, 2009; Paz et al., 2011). Também 

ocorre a quelação de nutrientes essenciais para o crescimento dos micro-organismos, 

consequência da forte afinidade das moléculas com os metais de transição (Hosseinnejad; 

Jafari, 2017) e a inibição da síntese de proteínas, por meio da difusão de produtos da hidrólise 

do material genético (Rabea et al., 2003; Cheung et al., 2015; Hosseinnejada, Jafari, 2016). 

Entre as diversas derivações da quitosana, a nanoparticulação é realizada 

espontaneamente por ligações cruzadas, na presença de um poliânion tripolifosfato, como 

sódio tripolifosfato (TPP) ou sulfato de sódio (Paz et al., 2011; Ma et al., 2017; Garrido-Maestu 

et al., 2018, Gondim et al., 2018). O TPP é classificado como agente seguro para incorporação 

em alimentos e bebidas (Raffat, Sahl, 2007). Alguns autores relataram o potencial de ação da 

quitosana contra espécies Candida (Martinez et al., 2010; Costa et al., 2014a; Gonçalves et 

al., 2014; Silva-Dias et al., 2014; Pu et al. 2014; Sadeghi Ardestani et al., 2016; Tan et al., 2016; 

Andersen et al., 2017; Atai et al., 2017; Tejada et al., 2017; Garcia et al., 2018), e os trabalhos 

de Sadeghi et al. (2016) e Gondim et al. (2018) mostram que a incorporação de nanopartículas 

de quitosana à resina acrílica utilizada em bases protéticas reduziu a formação de biofilme 

sobre a superfície. 

Estudos prévios mostram propriedades biocompatíveis, antibacterianas e antifúngicas 

da quitosana (Muzzarelli et al., 1990; Senel et al., 2000; Rabea et al., 2003; Hayashi et al., 

2007a,b; Ho et al., 2010; Costa et al., 2012, Costa et al., 2013; Costa et al., 2014b; 

Hosseinnejada, Jafari, 2016; Verlee et al., 2017; Ahsan et al., 2018) e seu potencial de uso na 

Odontologia, na forma de géis (Akıncıbay et al., 2006; Boynuegri et al., 2009; Paz et al., 2011; 

Silva-Dias et al., 2014), partículas (Hayashi et al., 2007a,b; Jothi et al., 2009; Miao et al., 2009; 

Sadeghi et al., 2016), membranas (Ho et al, 2010), cimentos (Li et al., 2009), enxaguantes 

(Sano et al., 2000; Sano et al., 2002; Bae et al., 2006; Calamari et al., 2011; Costa et al., 2014a; 

Atai et al., 2017; Mustafa et al., 2019), soluções irrigantes (del Carpio-Perochena et al., 2015); 

dentifrícios (Uysal et al., 2011; Verkaik et al., 2011) e pastilhas adesivas (Giunchedi et al., 

2002).  

Na tentativa de contribuir com a indicação de uma solução higienizadora de PPR 

efetiva e acessível à população, a proposta desse estudo foi analisar quantitativamente e 

qualitativamente a ação de soluções experimentais de quitosana e quitosana nanoparticulada 
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sobre as células e a matriz extracelular do biofilme multiespécies, em comparação à pastilha 

higienizadora de prótese, por meio da contagem de UFC, ensaio XTT, microscopia de 

fluorescência, microscopia confocal e microscopia eletrônica de varredura, para análise da 

viabilidade celular e arquitetura do biofilme residual, formado por micro-organismos 

normalmente encontrados na cavidade oral (C. albicans, C. glabrata, S. mutans e S. aureus), 

desenvolvido sobre as superfícies dos materiais constituintes da PPR, resina acrílica e liga de 

Co-Cr. 
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Revisão da literatura 

2.1. Higienizadores de próteses 

Paranhos et al. (2007a) estudaram o efeito dos métodos mecânicos e químicos na 

quantificação do biofilme na superfície interna de próteses totais. O estudo selecionou 

portadores de próteses há mais de um ano e com acúmulo de biofilme em sua superfície 

interna. Os pacientes foram instruídos a limpar a prótese por 7 dias, segundo os métodos: 1- 

(grupo controle): lavagem da prótese com água após as refeições e imersão durante a noite 

em água; 2- Químico: lavagem da prótese com água após o café e almoço e imersão em 

solução de peróxido alcalino (Bonyplus) por 5 min. após o jantar; 3- Mecânico I: escovação da 

prótese três vezes ao dia com escova dental macia (Johnson & Johnson) e dentifrício (Dentu 

Creme) durante 2 min.; 4- Combinação I: combinação entre os métodos 2 e 3; 5- Mecânico II: 

similar ao método 3, porém com escova dental Oral B com cerda macia; 6- Combinação II: 

combinação entre os métodos 2 e 5. Os voluntários executaram todos os métodos de 

higienização aleatoriamente. As próteses foram fotografadas antes e após cada método para 

avaliar a redução de biofilme, em porcentagem. Todos os métodos diminuíram a quantidade 

de biofilme após o término do estudo. O grupo controle apresentou menor redução de 

biofilme que os demais métodos. Os métodos 3 e 5, e o métodos 4 e 6, foram igualmente 

eficazes e melhores que o método 2. Os autores concluíram que o método mecânico 

(escovação) ou a combinação deste com o método químico foram os mais eficazes para a 

higienização das próteses. 

Paranhos et al. (2007b) avaliaram seis métodos de higienização conforme a 

quantidade de biofilme presente na superfície interna da Prótese Total após a higienização. 

Trinta e cinco voluntários utilizaram os seguintes métodos de higienização: (1) (Controle) 

enxaguar com água da torneira após as refeições (café da manhã, almoço e jantar) e imersão 

durante a noite; (2) química: enxaguar com água da torneira após o café da manhã e almoço 

e imersão em solução de peróxido alcalino (Bonyplus) por 5 min depois do jantar; enxaguar a 

prótese com água antes da inserção na cavidade oral; (3) Mecânica I: escovar três vezes ao 

dia após as refeições usando escova de dentes macia (Johnson and Johnson’s) e dentifrício 

específico para PTs (Dentu Creme), durante a noite as próteses ficam imersas em água; (4) 
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Combinação I: Combinação dos métodos 2 e 3; (5) Mecânica II: Semelhante ao método 3, com 

exceção que foi utilizada outra escova de dentes com cerdas macias que foi usada (Oral B, n˚. 

40) (6) Combinação II: Combinação dos métodos 2 e 5. Aleatoriamente, todos os usuários 

executaram todos os métodos. Cada método foi utilizado por 21 dias. O biofilme foi 

evidenciado e quantificado por meio de fotografias digitais obtidas a partir da superfície 

interna. Os seis métodos apresentaram diferenças significativas no percentual de cobertura 

do biofilme. O Método 1 apresentou os maiores valores, 2 foi intermediário e outros 

resultados foram os mais baixos. O método mais eficaz foi o 6 (método mecânico associado 

ao químico). O biofilme se acumulou predominantemente em zonas específicas da base da 

prótese e este padrão não se alterou, independentemente do método utilizado. Concluíram 

que a escovação foi mais eficaz do que a solução de peróxido alcalino na remoção do biofilme. 

Além disso, a combinação de ambos os métodos promoveu obtenção de melhores resultados 

para a higienização das próteses totais. 

Buergers et al. (2008) estudaram o potencial de desinfecção de 10 agentes sobre C. 

albicans em material reembasador de prótese. Espécimes inoculados foram submetidos a 

procedimentos de limpeza como: imersões em seis soluções de limpeza, dois regimes de 

radiação por micro-ondas, um produto comercial efervescente (Blend-a-Dent®) e um 

protocolo overnight a seco. A incubação em PBS foi utilizada como controle. A análise foi 

realizada por meio da quantificação de células aderidas, em ensaio bioluminométrico em 

combinação com o leitor de microplacas. A interpretação de imagens por MEV foi realizada 

para validação dos resultados. Poucas células viáveis puderam ser observadas após a imersão 

em hipoclorito de sódio, desinfecção em micro-ondas com e sem água (800 W, 6 minutos) e 

uso de pastilha efervescente comercial. A imersão em peróxido de hidrogênio, gluteraldeído, 

vinagre, Listerine®, Plax®, micro-ondas a seco e protocolo overnight a seco não apresentaram 

diferenças em relação ao controle em PBS. As imagens de MEV revelaram uma camada única 

de morfologias variadas em cada superfície investigada. Apenas a imersão em hipoclorito, 

pastilha efervescente e radiação por micro-ondas em água foram efetivos contra a 

colonização de C. albicans em material reembasador de prótese. 

Lee et al. (2009) analisaram a eficácia de higienizadores em eliminar biofilmes de S. 

aureus resistentes à meticilina (MRSA-15 e MRSA-16) planctônicos e aderidos em diferentes 

estágios de maturação, em corpos de prova de resina acrílica. Foram empregados três 
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higienizadores: Solução de hipoclorito de sódio a 2% (Solução de Milton); Solução 

desinfetante 2% isenta de aldeído e com liberação de oxigênio (Perform) e Solução 1,5% de 

solução de peróxido alcalino (Steradent). Inicialmente, foi determinada a CIM dos agentes 

antimicrobianos. O biofilme foi formado sobre espécimes de resina acrílica (Rapid Repair) com 

auxílio de um dispositivo de formação de biofilmes. Foram analisados os biofilmes de quatro 

fases: planctônico, séssil (4 horas), estabelecido (24 horas) e maduro (120 horas). Os 

espécimes foram retirados após 4, 24 e 120 horas de formação de biofilme e imersos em cada 

agente antimicrobiano ou em solução salina (controle) por 1, 5 ou 10 minutos. Em seguida, 

colocados em solução tampão e agitados por um minuto para obtenção das diluições 

seriadas, as quais foram semeadas e incubadas por 24 h. Após esse período, as colônias foram 

contadas e a porcentagem de células viáveis calculada. As amostras também foram 

preparadas para análise em MEV. Os resultados da CIM mostraram que o NaOCl foi o mais 

efetivo com CIM de 0,03%, Perform com 0,12% e Steradent com 0,38% (MRSA-16) e 0,09% 

(MRSA-15). Os higienizadores foram efetivos contra MRSA em biofilme de 4 horas, com o 

hipoclorito a 2% sendo efetivo com exposição de 1 minuto. Os biofilmes de 24 e 120 horas 

foram mais resistentes à ação dos higienizadores, com o Steradent e Perform sendo menos 

eficazes; porém, o hipoclorito a 2% apresentou efetividade com apenas um minuto de 

imersão para todos os biofilmes formados. O Steradent foi o higienizador menos eficaz. Os 

autores concluíram que os biofilmes de MRSA (120 horas) são difíceis de erradicar e que o 

hipoclorito a 2% foi o único higienizador capaz de erradicar todos os biofilmes de MRSA-15 e 

16. Os autores salientaram que a ausência ou inadequada higienização podem ser prejudiciais 

à saúde do paciente, pois as próteses podem ser fontes de reinfecção, principalmente em 

pacientes idosos e hospitalizados. 

Silva-Lovato et al. (2010) analisaram a eficácia do NitrAdine quanto à remoção de 

biofilme e ação antimicrobiana em próteses totais. Quarenta usuários de prótese total foram 

aleatoriamente distribuídos em dois grupos e orientados a higienizar suas próteses, segundo 

os métodos: A - escovação (controle) – 3 vezes ao dia, após as refeições, com escova para 

próteses e água; e B - escovação e imersão em NitrAdine (15 minutos) 3 vezes ao dia, após as 

refeições, com escova para próteses e água). Cada método foi utilizado por 21 dias. O biofilme 

da superfície interna das próteses foi corado, fotografado e quantificado. A avaliação 

microbiológica foi conduzida para quantificar Candida spp. Observou-se que o NitrAdine 
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reduziu a quantidade de biofilme e número de colônias de leveduras nas próteses em 

comparação ao grupo controle. Os autores concluíram que o uso de pastilha higienizadora 

NitrAdine pode ser recomendado em associação com a escovação das próteses totais, para 

prevenir o desenvolvimento de estomatite protética. 

Andrade et al. (2011) compararam o potencial antimicrobiano de pastilhas 

efervescentes e ultrassom em relação a Candida spp. e S. mutans em biofilme de próteses 

totais. Setenta e sete usuários de prótese total foram randomizados quanto à higienização da 

prótese, em quatro grupos: A) escovação com água (controle); B) imersão em pastilhas 

efervescentes (Corega Tabs); C) uso de ultrassom e D) imersão em pastilhas efervescentes e 

uso de ultrassom. Todos os grupos realizaram escovação com escova específica e água, três 

vezes ao dia, antes de executar os tratamentos. O biofilme foi coletado antes do tratamento 

e após 21 dias. As amostras foram coletadas pela escovação da prótese com solução salina e 

os micro-organismos foram quantificados por semeadura e contagem de UFC. Não houve 

diferença entre os métodos. Quantidades menores de UFC de S. mutans foram encontradas 

após utilizados o método B e D quando comparados aos outros métodos. O método B 

proporcionou menor quantidade de micro-organismos aeróbios do que A, enquanto C e D 

mostraram resultados intermediários. Os autores concluíram que a pastilha efervescente 

Corega Tabs reduziu a quantidade de S. mutans e o total de aeróbios do biofilme da prótese. 

No entanto, nenhum método foi efetivo em relação à C. albicans. O ultrassom apresentou 

efeito antimicrobiano discreto e menos efetivo que as pastilhas efervescentes para 

higienização de próteses totais. 

Andre et al. (2011) analisaram a incidência de S. mutans (forma séssil) em próteses 

totais superiores após o uso de um dentifrício específico para higienização de próteses totais, 

bem como determinaram a CIM e diluição inibitória máxima (DIM) de 3 enxaguatórios bucais: 

Cepacol, Plax e Periogard. Setenta e sete usuários de próteses totais foram distribuídos em 2 

grupos: (A) grupo controle: dentifrício convencional (Kolynos Super Branco) e (B) grupo teste: 

dentifrício experimental para higienização de próteses. O biofilme das próteses foi coletado 

no início e após 90 e 180 dias dos tratamentos, por meio de escovação das próteses com 

solução salina. Após a diluição decimal seriada, as amostras foram semeadas em ágar 

sacarose bacitracina para a contagem de colônias características de S. mutans. A identificação 

de S. mutans foi realizada por meio de testes de fermentação de açúcares. Após este 
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procedimento, o caldo de infusão de cérebro e coração (BHI) foi adicionado aos antissépticos 

(Plax, Cepacol e Periogard) e semeado em placas de Petri. As colônias foram semeadas usando 

o multiplicador de Steers e após a incubação, a CIM e a DIM dos enxaguatórios foram 

calculadas. Os resultados mostraram que a incidência de S. mutans nas 77 próteses totais 

examinadas foi de 74,0% (n=57), sendo 76,3% (n=29) do grupo controle (pasta convencional) 

e 71,8% (n=28) do grupo teste (dentifrício experimental). Em ambos os grupos, o número de 

casos positivos para S. mutans diminuiu do início para 180 dias. Houve pequena diminuição 

da incidência de S. mutans após 90 dias do uso do dentifrício experimental, o que não foi 

observado no grupo controle. Com relação aos enxaguatórios, para ambos os grupos, 

Periogard apresentou atividade antimicrobiana com diluições maiores, seguido do Cepacol e 

Plax. Os autores concluíram que a incidência de S. mutans em próteses totais foi elevada e 

que o Periogard foi o enxaguatório com maior ação antimicrobiana. O dentifrício 

experimental apresentou pequena ação em relação ao S. mutans após 90 dias de tratamento. 

 Felipucci et al. (2011) avaliaram a ação de agentes de higienização na superfície dos 

materiais constituintes de uma PPR. Duas ligas de Co-Cr (DeguDent e Vera PDI) foram 

utilizadas para confecção de 70 discos metálicos (12 x 3 mm). Os discos foram incluídos e 

centralizadosem tiras de resina acrílica termopolimerizável (38 x 18 x 4 mm) (n=5) imersos em 

6 soluções (Periogard, Cepacol, Corega Tabs, Medical Interporous, Polident e hipoclorito de 

sódio a 0,05%), além do grupo controle (água destilada), simulando o uso pelo período de 180 

dias. Análises da perda de massa em balança de alta precisão e da rugosidade superficial em 

rugosímetro foram efetuadas antes e após as imersões. Procederam as análises ópticas e 

qualitativas por meio de MEV e Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios X (EDS). 

Verificou-se visualmente o aparecimento de manchas nas superfícies metálicas no grupo do 

hipoclorito de sódio a 0,05% e Medical Interporous, assim como alterações superficiais 

visualizadas por meio das fotomicrografias e presença de oxigênio, visualizado por meio do 

EDS, sugerindo pontos de oxidação nas ligas metálicas. Não houve alteração da rugosidade 

pelas soluções tanto no metal, quanto na resina. Em relação à perda de massa, nas soluções 

Corega Tabs e Medical Interporous, a liga Vera PDI apresentou os maiores valores. Por meio 

da MEV, pode-se verificar oxidação generalizada causada pelo hipoclorito de sódio e 

localizada ocasionada pelo Medical Interporous. Os autores concluíram que o Cepacol, 
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Periogard e Polident não apresentaram efeitos adversos, podendo ser usados como meios 

auxiliares à escovação de PPR. 

Lucena-Ferreira et al. (2013) investigaram se higienizadores de prótese reduzem a 

quantidade de micro-organismos em biofilmes de PPRs. Vinte e cinco usuários de PPRs foram 

instruídos a complementar a higiene de suas próteses com imersão em peróxido alcalino 

(Polident) uma vez por dia, por 3 minutos, por um período de 15 dias. O biofilme coletado das 

superfícies das PPRs imediatamente antes e depois das higienizações com um swab estéril, 

foi imerso em solução salina, agitado e semeado em meios específicos para quantificação de 

Streptococcus spp. e Candida spp. Foi observada redução de Streptococcus spp, mas nenhuma 

diferença foi observada em Candida spp. Os autores concluíram que o uso diário de 

higienizadores melhora a condição das próteses, reduzindo o total de micro-organismos e de 

Streptococcus spp. de PPRs, mas não apresenta ação contra Candida spp. 

Faot et al., em 2014, observaram a capacidade antimicrobiana de três protocolos de 

higienização de próteses overnight [CT5 -diluição 1:5 de higienizador à base de ácido cítrico 

(Curaden BDC 105, Curaprox); CT8 - diluição 1:8 de higienizador a base de ácido cítrico; CTC – 

água (controle)] sobre espécimes de resina acrílica (n=168). Foram realizadas coletas 

imediatamente após a imersão e após recolonização (48h). Por meio da contagem de UFC/mL 

e microscopia confocal de escaneamento a laser e microscopia eletrônica de varredura. 

Imediatamente após os tratamentos CT5 e CT8 diminuíram o número de células viáveis do 

biofilme em comparação a CTC, mas após 48h, ambos apresentaram recolonização da 

superfície. O biofilme residual foi detectado pelas análises qualitativas, mostrando maior 

biomassa e espessura do biofilme no grupo CT8. O higienizador reduziu o biofilme de C. 

albicans, mas não preveniu a reinfecção. 

Gonçalves et al. (2014) observaram a matriz do biofilme de C. albicans desenvolvido 

em próteses bucais sob dieta de exposição a carboidratos. O biofilme foi cultivado sobre 

discos de polimetilmetacrilato, inoculados com meio de cultura (controle) ou suplementados 

com glicose ou sacarose por 72 h. Foi realizada a pigmentação do biofilme e por meio de 

microscopia confocal de escaneamento a laser, foi observado que a exposição à sacarose 

resultou em biofilmes com maior quantidade de matriz extracelular. A caracterização obtida 

com o escaneamento confocal foi confirmada com o método fenol sulfúrico. A microscopia 
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confocal de escaneamento a laser foi considerada ferramenta efetiva na investigação da 

matriz extracelular de biofilmes de Candida. 

Lucena-Ferreira et al. (2014) investigaram o efeito da exposição diária a um 

higienizador (Polident) sobre biofilme multiespécies. Os corpos de prova de resina acrílica 

foram polidos de ambos os lados e a rugosidade de superfície padronizada (0,32 ± 0,03 µm). 

A esterilização foi realizada com óxido de etileno. Um biofilme misto composto por seis micro-

organismos, sendo cinco bactérias (Actinomyces naeslundii, Veillonella dispar, Fusobacterium 

nucleatum, Streptococcus mutans e Streptococcus oralis) e uma levedura (Candida abicans) 

foi desenvolvido. Todas as cepas foram cultivadas individualmente. Após 15 horas de 

incubação, alíquotas destas pré-culturas foram transferidas para um novo tubo e incubadas 

novamente por 7 horas. Após a maturação do biofilme, os corpos de prova foram distribuídos 

aleatoriamente em grupos controle (sem tratamento) e experimental. No grupo 

experimental, foram submetidos a imersões diárias durante 3 minutos em peróxido alcalino 

com enzima (Polident - 3 Minutos), durante sete dias consecutivos. Os corpos de prova foram 

lavados em solução salina, transferidos para tubos contendo 3 mL de solução salina e agitados 

em ultrassom. A suspensão resultante foi semeada em meios de cultura específicos. As 

análises foram realizadas nos dias 1, 4, e 7 pelo número de micro-organismos e concentrações 

de polissacarídeos. Análises em MEV e microscopia confocal (MC) foram também realizadas. 

O estudo demonstrou que o total de micro-organismos foi menor com uso do Polident, 

quando comparado ao grupo controle, para todos os períodos avaliados. No entanto, o 

número total de C. albicans aumentou em todos os biofilmes expostos ao higienizador, sendo 

identificadas hifas nas imagens do MEV E MC. A concentração de polissacarídeo foi maior no 

grupo experimental após 7 dias. Os autores concluíram que o uso diário de higienizador de 

dentadura reduz o número de micro-organismos de biofilmes multiespécies, mas células 

residuais podem contribuir para a recolonização da superfície. 

Coimbra et al. (2016) avaliaram a ação antimicrobiana de higienizadores de 

dentaduras em espécimes de resina acrílica. Os espécimes foram contaminados com 

suspensões de Candida abicans (Ca), Candida glabrata (Cg), Staphylococcus aureus (Sa), 

Streptococcus mutans (Sm), Bacillus subtilis (Bs), Enterococcus faecalis (Ef), Escherichia coli 

(Ec), e Pseudomonas aeruginosa (Pa). Após 48 horas de incubação a 37˚C os espécimes foram 

imersos em soluções higienizadoras: Grupo CP (controle positivo) solução tampão fosfato 
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salino (PBS); Grupo MI (NitrAdine, Medical Interporous); Grupo EF (Efferdent Plus); Grupo CT 

(Corega Tabs) e Grupo NC (controle negativo), sem contaminação e imerso em PBS. Após 

incubação (37˚C, 24h) o número de colônias foi contado e calculada a quantidade de UFC/mL. 

Houve diferenças entre os grupos avaliados: MI foi efetivo contra Ca, Cg, Sa, Sm, Ef, Ec e Pa; 

EF foi efetivo contra Cg, Sm, Ef, Ec e Pa; e CT foi efetivo contra Sa, Bs e Ec, quando comparados 

ao grupo CP. Concluiu-se que o higienizador Medical Interporous foi o mais eficaz, 

apresentando ação antimicrobiana sobre os biofilmes de C. albicans, C. glabrata, S. aureus, S. 

mutans, E. faecalis, E. coli e P. aeruginosa. 

Duyck et al. (2016) avaliaram por meio de estudo cross-over randomizado, a 

combinação de dois métodos mecânicos de higienização com duas condições de 

armazenamento pelo período overnight. Dessa forma, treze idosos constituíram a amostra 

das condições experimentais: (1) escovação e imersão em água; (2) escovação e imersão em 

água com uma pastilha higienizadora; (3) limpeza com ultrassom e imersão em água; (4) 

limpeza com ultrassom e imersão em água com uma pastilha higienizadora. Cada situação 

experimental foi realizada por 5 dias consecutivos, precedidos por 2 dias de wash-out. Foram 

recolhidas amostras do biofilme no baseline (controle) e no fim de cada período de avaliação 

de uma região padronizada da prótese. A quantidade total e individual dos micro-organismos 

(n=20) e C. albicans foram identificados pela técnica de reação com a cadeia polimerase (PCR). 

Os escores de cobertura de biofilme foram obtidos conforme uma escala de biofilme análoga. 

Soluções de imersão com pastilha higienizadora combinadas aos métodos mecânicos de 

higienização não afetaram a contagem de C. albicans, mas reduziram o total de bactérias 

sobre a resina acrílica, em comparação com a imersão em água. A limpeza por ultrassom foi 

mais eficiente que a escovação. 

Lari et al. (2016) determinaram os níveis de corrosão causados a liga de Co-Cr (n=5) 

por análise eletroquímica, após imersão em sete soluções desinfetantes: Hipoclorito de Sódio 

1%, vinagre branco, Kursex Plux, Fittydent, Micro 10 Plus, Korsolex Plus, Deconex Plus. A fim 

de complementar a avaliação, os grupos que apresentaram a menor e a maior taxa de 

corrosão foram submetidos a imersão por uma semana e analisado por MEV. Em ordem 

crescente, a solução Deconex Plus, Korsolex Plus, Micro10Plus, Fittydent e Hipoclorito de 

Sódio 1% apresentaram índices de corrosão. A análise das imagens mostrou que Deconex Plus 

não propiciou corrosão, enquanto o Hipoclorito de Sódio 1% promoveu corrosão em regiões 
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localizadas. Os autores concluíram que a solução de hipoclorito de sódio não deve ser usada 

para desinfecção da liga metálica de Co-Cr. 

Hilgert et al. (2016) avaliaram a efetividade de diferentes intervenções para 

tratamento e prevenção da estomatite protética por meio de revisão sistemática e meta-

análise. Foram utilizadas as bases de dados Cochrane Oral Health Group Trials Register (até 

fevereiro de 2016), Cochrane Central Register of Controlled Trials (Cochrane Library 2016), 

MEDLINE via OVID (1946-2016) e EMBASE via OVID (1980-2016). Não houve restrição de 

idioma e data de publicação. Trinta e cinco ensaios randomizados controlados foram 

selecionados, sendo que trinta e dois utilizaram usuários de prótese total em clínicas 

universitárias como amostra, o que pode não ser representativo de indivíduos de outros 

grupos, como idosos institucionalizados, usuários de próteses parciais e pacientes em atenção 

primária. Os autores sugeriram que o uso de nistatina e a imersão de próteses em agentes 

desinfetantes podem reduzir a inflamação associada a estomatite protética e a presença de 

Candida no biofilme, de forma mais eficiente que os grupos controle ou placebo, no entanto 

os clínicos devem estar cientes do alto risco de viés dos estudos. Por isso, a indicação de 

antifúngicos e métodos de desinfecção deve ser feita com base na experiência clínica e nos 

aspectos relacionados ao paciente, como receptividade, possíveis efeitos adversos e 

preferências. 

Karakis et al. (2016) compararam o efeito de desinfetantes na adesão da C. albicans à 

resina acrílica de próteses bucais. Setenta e dois espécimes de resina tiveram metade da 

superfície polida, e metade rugosa. As cepas ATCC foram incubadas para crescimento por 48h 

a 37℃. O período de adesão foi avaliado ao manter os espécimes por 90 minutos imersos em 

solução inoculadora contendo levedura em suspensão. Posteriormente, as amostras foram 

levadas para o ensaio de imersão nas soluções (n= 6) : hipoclorito de sódio 1% (5 min), 

hipoclorito de sódio 2% (5 min), hipoclorito de sódio 5% (10 min), gluconato de clorexidina 

4% (10 min) e extrato etanólico de própolis (EEP) 10% (15 min). A quantificação da atividade 

antifúngica foi realizada pelo teste colorimétrico MTT. A face rugosa dos espécimes 

apresentou adesão maior das células. Fator que foi atribuído a maior hidrofobicidade e 

ângulos de contato da superfície. EEP exibiu menor remoção das células aderidas, em 

comparação com as outras soluções, em ambas as superfícies. Todas as soluções de 
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hipoclorito de sódio foram mais eficientes em comparação com a solução de clorexidina e 

EEP.  

Kiesow et al. (2016) estudaram a ação antimicrobiana e a compatibilidade com 

materiais que compõem as próteses dentárias em relação aos protocolos de higienização 

mais utilizados. A ação de pastilha para higienização de prótese (Polident Overnight 

Whitening), dentifrício (Colgate Total), enxaguatório bucal (Listerine Original), álcool 

isopropílico (AIP), hipoclorito de sódio 6%, sabão e vinagre foram avaliadas. A integridade dos 

materiais constituintes da prótese, incluindo metacrilato de polimetila (PMMA) e liga de Co-

Cr, foram avaliados por MEV e perfilometria após os protocolos laboratoriais de higienização, 

com ciclos de imersão de 10 minutos, simulando 2 anos de uso. Os tratamentos foram 

também avaliados em relação à ação antimicrobiana frente a micro-organismos comumente 

encontrados na cavidade oral (C. albicans, K. Pneumoniae, S. mutans, F. Nucleatum e P. 

gingivalis). O enxaguatório e o AIP danificaram a superfície do PMMA e a escovação com 

dentifrício causou arranhões e perda de material. O hipoclorito de sódio causou corrosão na 

liga de Co-Cr. A pastilha higienizadora promoveu pequenos danos nos dois materiais. Vinagre 

e sabão foram compatíveis com todos os materiais. Em ensaios de ação antimicrobiana, o 

hipoclorito de sódio promoveu excelentes resultados. Diluições concentradas foram 

necessárias para AIP e enxaguatórios bucais serem eficazes. A pastilha higienizadora foi eficaz 

em relação a todos os micro-organismos após 5 minutos de imersão. O dentifrício teve ação 

contra bactérias, mas não contra C. albicans. Vinagre e sabão não apresentaram ação 

antimicrobiana. Os autores concluíram que o hipoclorito de sódio foi bastante eficaz na ação 

antimicrobiana, mas incompatível com componentes metálicos da prótese. O AIP e o 

enxaguatório bucal apresentaram ação antimicrobiana, mas danificaram o PMMA. A pastilha 

de higienização de prótese proporcionou satisfatória combinação entre ação antimicrobiana 

e compatibilidade com o material. 

Sedrez-Porto et al. (2016) realizaram uma revisão de literatura na base de dados 

Pubmed, sem restrição de idioma e ano de publicação. Vinte estudos publicados entre o ano 

2004 e 2013, que abordaram protocolos de limpeza de PPRs por meio de questionários, 

ensaios clínicos, estudos randomizados e revisões sistemáticas foram selecionados. As 

análises mostraram que o baixo conhecimento e falta de orientações sobre hábitos e métodos 

de limpeza adequados induzem a má preservação dos dispositivos reabilitadores. Uma 
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variedade de métodos foi apresentada como eficazes, porém, não foi definido um protocolo 

padrão de limpeza. Dessa forma, relataram ser necessário personalizar as recomendações 

para cada paciente. Nesse contexto, destacaram a importância das orientações sobre 

manutenção das próteses dadas aos pacientes pelos profissionais no momento da instalação. 

Shi et al. (2016) caracterizaram a comunidade bacteriana associada ao uso de próteses 

e aos dentes remanescentes em indivíduos saudáveis (n=10) e com estomatite protética 

(n=9). A composição do microbioma foi analisada por sequenciamento genético. A 

identificação das espécies no biofilme protético e dental foram semelhantes. Amostras do 

mesmo individuo apresentaram porcentagem significativamente maior de filotipos idênticos 

do que pares aleatórios de amostras de diferentes participantes. O gênero Actinomyces, 

seguido por Streptococcus foi o mais difundido em ambas as superfícies e estados de saúde. 

Várias cepas bacterianas apresentaram discreta colonização de ambas as superfícies, 

relacionadas à saúde e à estomatite, enquanto outros, principalmente Fusobacterium, 

apresentaram diferenças em condição de saúde e doença, independentemente da superfície. 

Certos filotipos exibiram diferenças entre as superfícies, como a Campylobacter showae e a 

Pseudomonas melaninogenica, sendo que a primeira predomina sobre superfícies dentais e a 

segunda sobre superfícies protéticas, independentemente do estado de saúde ou estomatite. 

Os autores concluíram que fatores individuais apresentam maior relação com a composição 

bacteriana de próteses e dentes, do que fatores especificamente relacionados as superfícies. 

Esses fatores influenciam mutuamente a colonização de ambas as superfícies e parece 

desempenhar papel importante na manutenção da saúde oral. Discretas diferenças entre 

padrões de colonização dos gêneros e filotipos identificados justificam novos estudos sobre 

o potencial envolvimento e utilidade como identificadores específicos de doenças em 

usuários de próteses. 

Hayran et al. (2017) avaliaram o efeito de três higienizadores (Polident – peróxido 

neutro enzimático, Corega– peróxido alcalino e Fittydent– peróxido alcalino) sobre o biofilme 

de C. albicans formado na superfície de três tipos de resina acrílica (Acron-hi, QC-20 e Deflex) 

(n=45) por meio do protocolo MTT e MEV. O ângulo de contato e a energia livre da superfície 

foram calculados por metodologias específicas. Visto que cada pastilha possui 2,5 g, a 

concentração das soluções foi avaliada por meio da dissolução das pastilhas, em um intervalo 

de 1-5 pastilhas, em 150 mL de água morna, que correspondem a 16, 32, 48, 64 e 80 mg/mL, 
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respectivamente. Polident e Corega inibiram a proliferação de C. albicans em todas os grupos 

de resina acrílica na concentração de 27-37 mg/mL. As imagens de MEV revelaram que não 

houve diferença na formação do biofilme, entre os tipos de resina acrílica. Não foi possível 

encontrar relação significante entre a energia livre da superfície das resinas e o efeito 

antimicrobiano, entretanto há associação estatística entre a polaridade das resinas e a 

atividade antifúngica. Concluiu-se que a polaridade das resinas, a composição química e a 

concentração das pastilhas higienizadoras podem afetar diretamente a formação de biofilme 

de C. albicans. Os autores relataram que as pastilhas Polident e Corega poderiam ser 

indicadas para a higienização de próteses de qualquer tipo de resina acrílica, enquanto 

Fittydent deveria ser indicada apenas para pacientes que utilizavam próteses confeccionadas 

com a resina Deflex, se utilizadas duas pastilhas em 150 mL de água. 

O`Donnel et al. (2017) observaram a formação do biofilme de C. albicans sobre 

superfícies protéticas (resina acrílica e material reembasador [Molloplast B e Ufi-gel]) e 

avaliaram a ação antimicrobiana de higienizadores de prótese comumente utilizados. A cepa 

isolada de próteses de indivíduos saudáveis (n=31) e acometidos por estomatite protética 

(n=37) foi quantificada por PCR. Cada amostra foi testada em triplicata, por meio da 

incubação e avaliação da biomassa do biofilme pelo método de pigmentação com cristal 

violeta. Cinco cepas classificadas com alto potencial de formação de biofilme foram utilizadas 

para formação e maturação do biofilme (24 h). Embora a C. albicans tenha sido detectada em 

maior quantidade nos biofilmes de indivíduos doentes, não houve associação com o aumento 

da biomassa do biofilme. O material protético não influenciou a quantidade de biomassa, mas 

a resina acrílica promoveu o ambiente mais favorável para o estabelecimento da C. albicans. 

Entre todas as soluções testadas (pastilha Steradent – 10 min, pastilha Poligrip – 3 min e 

solução de Milton – 15 min), a solução de Milton foi a mais efetiva na redução da atividade 

microbiana, reduzindo consideravelmente a viabilidade e a biomassa do biofilme. Imagens 

obtidas por MEV mostraram que células de C. albicans permanecem na superfície de resina 

acrílica independentemente do tratamento. Os resultados mostraram a complexidade 

relacionada ao processo de desenvolvimento da estomatite e à multiplicidade de fatores 

associados. Concluiu-se que as condições que influenciam a formação do biofilme protético 

são variáveis, no entanto, o desfecho patogênico de doenças relacionadas a presença de C. 

albicans no biofilme de próteses bucais é resultado da interação desses fatores. 



63 
 

Priscilla N. Raile 

Peracini et al.,(2017) avaliaram o efeito da imersão overnight em soluções 

higienizadoras de prótese (hipoclorito de sódio 0,5% [HS] e pastilha efervescente a base de 

peróxido alcalino [PA]) contra o biofilme de Candida spp. por meio de estudo clínico 

randomizado (n=32). O período de 5 anos de uso foi simulado laboratorialmente para análise 

das propriedades da resina acrílica. Os indivíduos foram instruídos a escovar a prótese 3 vezes 

ao dia e imergir-la por aproximadamente 8 horas por 7 dias com cada solução. As amostras 

coletadas foram semeadas em meio de cultura seletivo e a avaliação antimicrobiana foi 

realizada por contagem das UFC. A resistência a anfotericina, nistatina, flucocitosina, 

econazol, cetoconazol, miconazol e fluconazol também foi avaliada. Foi observado redução 

das colônias após imersão em ambas as soluções. A espécie mais frequente foi C. albicans, 

seguida por C. glabrata. Apenas 24,7% das cepas isoladas foram resistentes a pelo menos um 

antimicrobiano, se destacando os compostos azólicos. A imersão em PA causou alteração de 

cor mais altos que o controle (água). Nenhuma solução alterou significativamente a 

rugosidade superficial. A resistência à flexão de todos grupos submetidos a imersão foram 

menores, em comparação com o grupo sem imersão. Ambas as soluções testadas 

apresentaram ação antimicrobiana contra Candida spp., mostrando que as soluções podem 

ser úteis para o controle de biofilme oral, mas devem ser utilizadas com cautela como uma 

solução de imersão durante a noite, uma vez que podem danificar a base das próteses a longo 

prazo.  

Arruda et al. (2018) verificaram a capacidade de remoção do biofilme das soluções de 

hipoclorito de sódio (0,1% e 0,2%) e Ricinus communis (RC), após imersão diária de 20 minutos 

por 14 dias, por meio de um estudo clínico cross over. Quarenta e sete próteses tiveram seu 

biofilme pigmentado, fotografado e quantificado. Espécimes de resina acrílica foram 

utilizados para os ensaios in vitro, simulando 5 anos de imersão diária de 20 min. Foram 

analisadas: alteração de cor, rugosidade superficial e resistência à flexão. A solução de 2% de 

hipoclorito de sódio propiciou maior remoção do biofilme, enquanto a solução de 0,1% de 

hipoclorito e de RC apresentaram resultados intermediários. RC proporcionou maiores 

valores de alteração de cor, no entanto não foram considerados significantes. Não houve 

alteração das outras propriedades avaliadas. Concluíram que a solução de 0,2% de hipoclorito 

de sódio apresentou melhor desempenho clínico e não causou efeitos adversos na resina 

acrílica. 
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Curylofo et al. (2018) compararam o efeito de soluções de pastilha efervescente 

(NitrAdine [Ni]), cloreto de cetilpiridínio (CPC) e soluções experimentais de Ricinus communis 

[2% (RC2) e 10% (RC10)] sobre a superfície de liga metálica de Co-Cr. A rugosidade da 

superfície (n=10) foi avaliada no baseline e após a simulação por ½, 1, 2, 3, 4 e 5 anos, por 

microscopia confocal a laser e perfilômetro. A topografia da superfície e composição química 

foram avaliadas (n=1) de forma qualitativa com MEV e espectroscopia de raios X por dispersão 

em energia (EDS). Nenhuma alteração foi observada por microscopia confocal. Após a 

mensuração baseline, RC2 propiciou redução da rugosidade dos espécimes após simulação 

de uso por ½, 2, 3 e 5 anos, e RC10 entre 1 e 2 anos. Ni não causou alterações significantes na 

superfície metálica. CPC propiciou menor rugosidade que RC10 no período de ½ e 5 anos. As 

avaliações por MEV e EDE não demonstraram efeitos deletérios na composição química das 

superfícies. Concluíram que todas as soluções testadas podem ser utilizadas para higienização 

de estruturas metálicas de próteses parciais removíveis. 

Procópio et al. (2018) avaliaram o efeito antimicrobiano e citotóxico de higienizadores 

de próteses [hipoclorito de sódio 1% - NaClO1%- e 2% - NaClO2%, e digluconato de clorexidina 

(CLX)] após ciclos sucessivos de overnight, simulando período de uso por 9 meses e 1,5 ano. 

Utilizando o método de microdiluição em caldo, a ação antimicrobiana sobre C. albicans e S. 

aureus foi observada pelo ensaio MTT após incubação por 24h, 7 e 14 dias. Resíduos químicos 

de CLX na resina acrílica apresentaram efeito antimicrobiano nos dois períodos de avaliação, 

o que não foi observado na solução de NaClO1%. Entretanto, CLX mostrou altos índices de 

toxicidade em comparação ao controle e NaClO1%, que apresentou baixa toxicidade. Não se 

observou ação antimicrobiana significante após imercao em NaClO1%. O melhor efeito foi 

observado no grupo CLX após 14 dias de incubação, porém entre o 7° e 14° dia, a inibição de 

C. albicans foi comparável ao grupo de menor período de imersão (24h). Foi concluído que 

apesar do efeito antimicrobiano, mesmo em baixas concentrações, a solução de CLX é capaz 

de produzir resíduos químicos prejudiciais à mucosa oral após imersões diárias das próteses 

bucais por longos períodos. 

Ramage et al. (2018) desenvolveram um modelo in vitro para o estudo da remoção do 

biofilme sobre próteses e avaliaram a efetividade de abordagens indicadas como rotineiras 

para a limpeza por meio de um estudo clínico cross over randomizado com pacientes 

portadores de próteses totais maxilares (n=19). Foi avaliado o efeito da imersão da prótese 
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uma vez ao dia, por 7 dias, ou apenas no sétimo dia em solução de Corega Tabs antes da 

escovação. Um modelo de biofilme foi desenvolvido laboratorialmente, a partir de espécies 

dominantes observadas por análises do microbioma dos indivíduos. O biofilme in vitro, em 

superfície de resina acrílica, foi submetido à escovação todos os dias e foi submetido a 

imersão em solução com a pastilha efervescente Polident (3 min) após a escovação por 5 dias, 

ou apenas no 1º e 5º dia. Avaliações quantitativas e qualitativas foram realizadas. Houve 

redução do número de micro-organismos no biofilme das próteses quando a imersão diária 

foi realizada, em comparação com a imersão semanal. As análises demonstraram que a 

limpeza diária pelo método combinado reduziu a carga microbiana comparada à limpeza por 

imersão intermitente e escovação diária. Ambos os tratamentos in vivo e in vitro afetaram a 

composição do biofilme de próteses. Concluiu-se que os regimes de limpeza realizados 

diariamente apresentaram resultados superiores aos intermitentes. 

Vasconcelos et al. (2019) observaram o efeito de pastilhas efervescentes 

higienizadoras de prótese sobre a rugosidade superficial e liberação de íons em liga metálica 

de Co-Cr. Foram simulados períodos de imersão de 0,5, 1, 2, 3, 4, e 5 anos nos higienizadores 

Polident 3 Minute (P3M), Steradent (S), Efferdent (E), Polident for Partials (PFP), e Corega 

Tabs (CT). Análises qualitativas por MEV e espectroscopia por energia dispersiva de raios-X 

foram também realizadas. Nenhuma solução apresentou efeitos deletérios sobre a liga de Co-

Cr. No entanto, Steradent propiciou pequena liberação de íons. 

Chatzivasileiou et al. (2019) avaliaram a capacidade antimicrobiana de duas soluções 

higienizadoras (Corega e Protefix) sobre diferentes acabamentos de superfície (Ra1 – 

polimento de laboratório, Ra2 – fresas de tungstênio, Ra3 – pontas de silicone) de espécimes 

de resina acrílica contaminados com C. albicans. Após 15 minutos de imersão, os espécimes 

foram transferidos para o meio de cultura e após incubação, foi realizada a contagem de UFC. 

Visto que Ra1 e Ra3 apresentavam valores de rugosidade menores que 0,2 µm, foram 

considerados efetivos. Embora Ra2 tenha apresentado rugosidade superior a 0,48 µm, a 

topografia da superfície não foi capaz de proteger as células das forças de cisalhamento. 

Corega removeu totalmente a Candida aderida à superfície em todos os grupos. O 

higienizador Protefix propiciou quantidades menores de CFU em todos os grupos, em relação 

ao controle (água). Os autores concluíram que os higienizadores de prótese comerciais foram 

efetivos na remoção de C. albicans sobre superfícies de resina acrílica. 
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Papadichou et al. (2018) realizaram uma revisão sistemática, utilizando três bancos de 

dados (MEDLINE/PubMed, Scopus e Cochrane Library), e selecionaram trabalhos publicados 

entre 1995 e 2016 que abordam as práticas de higiene em próteses removíveis, em relação a 

eficácia, estabilidade dimensional e alteração da cor dos materiais protéticos. Vinte e um 

ensaios clínicos avaliaram a eficácia das abordagens para limpeza das próteses, 3 estudaram 

a alteração da cor e dois examinaram a estabilidade dimensional de próteses higienizadas por 

micro-ondas. Trita estudos registraram os hábitos e atitudes em relação a higiene das 

próteses. Os autores concluíram que A aplicação combinada de diferentes intervenções de 

higiene, incluindo escovação ou vibração de ultrassom em conjunto com agentes químicos, 

leva a resultados mais efetivos (redução na porcentagem de biofilme da prótese e / ou 

número de unidades formadoras de colônias de microrganismos). A estabilidade dimensional 

parece inalterada, mas o número de ensaios clínicos foi limitado. Concentrações críticas de 

soluções de limpeza, juntamente com a duração de sua implementação, influenciam a 

manutenção das próteses em relação à estabilidade da cor. A escovação representa a prática 

de higiene mais comumente aplicada, enquanto as atitudes dos usuários de próteses não são 

cumpridas com as diretrizes recomendadas, considerando a frequência relatada de práticas 

de higiene e o desgaste contínuo da prótese. 

Ozyilmaz; Akin (2019) estudaram a influência de soluções higienizadoras (Corega, 

Protefix, Curaprox e Perlodent) na rugosidade e dureza de resinas acrílicas 

(polietercetonacetona - PE, polimetialmetacrilato - PM e poliamida - PA) (n=10) após o 

protocolo de imersão overnight por 140 dias. Foram realizadas avaliações no baseline e após 

o período determinado. Alterações topográficas foram verificadas por MEV. A rugosidade 

aumentou significantemente após a imersão nas soluções, enquanto os valores de dureza do 

PE não foram afetados pelas soluções e PM e PA diminuíram significativamente. Comparadas 

à Curaprox, as outras pastilhas efervescentes alteraram significantemente a dureza e a 

rugosidade da PA. Os autores concluíram que os higienizadores podem alterar 

consideravelmente a dureza e a rugosidade das resinas acrílicas e devem ser utilizadas com 

cautela dependendo do material. 

Song; Lee (2019) compararam o efeito da imersão em água eletrolisada (30 min) e em 

solução da pastilha higienizadora (Polident – 5 min) contra o biofilme de C. albicans sobre 

resina acrílica, além de possíveis implicações sobre as propriedades físicas do material. Discos 
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de resina acrílica foram submetidos ao ensaio para desinfecção e permaneceram em imersão 

nas soluções por 150 dias para análise da dureza, da alteração de cor e da rugosidade. Os 

resultados mostraram que as duas soluções reduziram a quantidade de C. albicans 

(maturação por 72 h) sobre a resina acrílica. Após 150 dias, nenhuma solução causou 

alterações de cor ou rugosidade dos espécimes, apresentando variações menores que 20 µm. 

Houve redução da dureza da resina acrílica em comparação com os valores iniciais, com 

diferença do higienizador em relação ao controle. O grupo da solução higienizadora 

apresentou níveis maiores de adesão inicial da C. albicans á resina acrílica em comparação 

com o grupo da água eletrolisada, e não houve diferença entre os tratamentos com água 

eletrolisada e o controle. Os autores concluíram que o dispositivo para limpeza de próteses 

por meio da água eletrolisada apresentou resultados satisfatórios, com poucas alterações das 

propriedades físicas da resina acrílica, representando possível alternativa para idosos. 

Paranhos et al. (2019) avaliaram a efetividade de oito higienizadores à base de 

peróxido alcalino (Fixodent [FI], NitrAdine [NI], Kukident [KU], Efferdent Plus [EF], Equte [EQ], 

Kroger [KR], Kiraki [KI] e Corega Tabs [CT]) contra C. albicans, C. glabrata, E. coli, P. aeroginosa, 

B. subtilis, E. faecalis, S. aureus e S. mutans. Discos de resina acrílica foram contaminados e 

submetidos a imersão conforme as orientações dos fabricantes. As análises foram feitas por 

meio da contagem de colônias (n=10), método XTT (n=5) e microscopia de epifluorescência 

(n=2). Pbs foi utilizado como controle positivo. Diferencas significantes foram observadas 

entre os grupos experimentais e o controle. NI foi o mais efetivo contra as espécies Candida, 

apresentando redução da atividade metabólica, viabilidade celular e número de micro-

organismos. Todos os higienizadores reduziram a quantidade total de micro-organismos 

gram-positivos, exceto CT contra P. aeroginosa. As soluções FI e NI afetaram a atividade 

metabólica e a viabilidade, e removeram as células mortas de de P. aeroginosa, apresentando 

um resultado promissor contra bactérias gram-positivas. Ambas as soluções reduziram a 

atividade metabólica de espécies bacterianas e reduziram a viabilidade de S. aureus, E. 

faecalis, B. subtilis. NI também reduziu o biofilme agregado de S. mutans. 

 

 



68 
 

Priscilla N. Raile 

2.2. Quitosana 

Zheng et al. (2003) investigaram o efeito do peso molecular (PM) da quitosana na 

atividade antimicrobiana contra S. aureus e E. coli, pelo método de contagem de UFC. Em 

todas as quitosanas (PM menor que 300 kDa), conforme a concentração de quitosana 

aumentou, o efeito antimicrobiano foi potencializado. A ação sobre S. aureus e E. coli 

aumentou conforme o PM diminuiu. Os autores sugeriram que a quitosana age em bactérias 

gram-positivas e gram-negativas por dois mecanismos de ação: I) formando uma membrana 

polimérica ao redor da célula, bloqueando a entrada de nutrientes; II) penetrando na célula, 

devido ao baixo PM e perturbando sua atividade fisiológica. Os mecanismos de ação da 

quitosana parecem diferir de outros polissacarídeos devido à carga positiva de sua superfície. 

Pasquantonio et al. (2008) avaliaram a atividade antimicrobiana de uma derivação 

hidrossolúvel de quitosana (peso molecular: 3000 – 5000 kDa) com ácido anídrico contra S. 

mutans em biofilmes in vitro e in vivo. Cepas isoladas de pacientes foram utilizadas para 

análise por meio do método de microdiluição em caldo. Efeitos da quitosana em diferentes 

concentrações (0,1; 0,2 e 0,5 vezes a CIM) e tempos de exposição (1; 15; 30, 45 e 60 minutos) 

contra diferentes fases de desenvolvimento do biofilme de S. mutans (4, 12, 20 e 24 horas) 

foram observados por meio de experimento clínico em 84 voluntários adultos. No início de 

cada semana de teste, foi realizada profilaxia e os pacientes foram orientados a não utilizar 

métodos mecânicos de higiene bucal, apenas solução como enxaguante bucal duas vezes ao 

dia. As soluções testadas foram: quitosana (1%), digluconato de clorexidina (0,1%) e água 

destilada. Cada semana de teste foi seguida por 10 dias de wash out. A CIM da quitosana se 

apresentou entre 0,5 e 2 g/L. Comparada à água destilada, a solução de quitosana reduziu a 

flora microbiana. A clorexidina, utilizada como controle positivo, reduziu o biofilme. Os 

resultados mostraram que o micro-organismo foi completamente inibido pela quitosana 

durante a fase de adesão (4 h), em qualquer concentração ou tempo de exposição, enquanto 

apenas as maiores concentrações e os tempos de exposição mais longos (acima de 30 

minutos) foram eficientes na remoção completa do biofilme durante a fase de acúmulo do 

biofilme (12 h). Nos últimos estágios de desenvolvimento (20-24 h) nenhuma das 

concentrações de quitosana foi capaz de eliminar completamente o biofilme, no entanto, 60 

minutos de exposição propiciaram redução do biofilme, mesmo que tenha havido a 
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progressão para seus últimos estágios de desenvolvimento. Os resultados confirmaram a ação 

da quitosana contra biofilmes de S. mutans. 

Paz et al. (2011) avaliaram a capacidade antimicrobiana de nanopartículas de 

quitosana preparadas a partir de quitosanas de diferentes pesos moleculares e graus de 

desacetilação. A ação em biofilmes de S. mutans foi avaliada pela técnica Live/Dead BacLight 

associada à análise de imagens em microscopia confocal de varredura a laser. Os preparos 

com quitosana de alto PM propiciaram dano celular em 20 a 25% dos micro-organismos, 

enquanto a quitosana de baixo PM prporcionou dano em mais de 95% das células. Os 

resultados mostraram que o grau de desacetilação não influenciou a atividade 

antimicrobiana. Os autores sugeriram que essa observação diferiu de outros trabalhos, 

devido à neutralidade dos grupos amina da quitosana em pH 7,0. A quitosana nanoparticulada 

apresentou efeito disperso nas membranas das células, principalmente em biofilmes mais 

espessos que 15 µm. Em biofilmes mais próximos ao substrato, as nanopartículas 

apresentaram ligeiro efeito. Mesmo com a ausência de evidências sobre o mecanismo de 

ação das nanopartículas de quitosana, pode-se observar que o preparo a partir da quitosana 

de baixo PM apresentou maior potencial de difusão pelo biofilme. Os autores concluíram que 

a quitosana de baixo PM afeta a integridade da membrana celular de S. mutans de forma 

homogênea por todo biofilme, e relataram a expectativa de que os achados melhorassem o 

sistema de distribuição das nanopartículas, que associada a outros compostos, poderia 

contribuir com tratamentos para atingir organismos com alta capacidade de adaptação a 

ambientes complexos como o biofilme. 

Benhabiles et al. (2012) avaliaram a atividade antimicrobiana da quitina, quitosana e 

oligômeros de quitosana (N-acetil quito-oligossacarídeos e quito-oligossacarídeos) contra 

quatro micro-organismos gram-positivos (duas cepas de Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis e Bacillus cereus) e sete gram-negativos (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhimurium, Vibrio cholerae, Shigella dysenteriae, Prevotella melaninogenica e 

Bacteroides fragilis). O potencial de inibição foi avaliado por espectrofotômetro. A quitina 

obtida por meio de tratamento da carcaça de camarões foi submetida a desacetilação e 

hidrólise química para produção da quitosana. Foi caracterizada também a influência do PM 

e grau de desacetilação (GD), com auxílio de um viscosímetro e espectroscópio por 

infravermelho, respectivamente. Análises químicas mostraram que 24% do peso seco das 
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carcaças de camarões consistiam em quitina. O PM da quitina foi caracterizado em 338.000 

kDa e 35% de GD. Para a quitosana foi determinado o PM de 12.000 kDa e 90% de GD. A 

quitina apresentou ação bacteriostática contra as bactérias gram-negativas: E. coli, V. 

cholerae, S. dysenteriae e B. fragilis. A quitosana apresentou efeito bacteriostático contra 

todas as espécies, exceto S. typhimurium. Os oligômeros exibiram efeito bactericida contra 

todas as espécies testadas. Foi observado que o efeito antimicrobiano foi dependente do 

tamanho das moléculas e o do tipo bacteriano (gram-positivo e gram-negativo). 

Chen et al. (2012) estudaram o efeito antimicrobiano de uma solução experimental de 

quitosana (quitosana hidrossolúvel – peso molecular 12000 a 14000 kDa e grau de 

desaceyilação 80% – e mentol) e a testaram clinicamente como enxaguante bucal, 

comparativamente a cinco enxaguantes comerciais (A- Clorexidina, xilitol, fluoreto de sódio, 

mentol, glicerina e álcool; B- Clorexidina, mentol, álcool; C- Cloreto de cetilpiridínio e fluoreto 

de sódio; D- Cloreto de cetilpiridínio e fluoreto de sódio; E- Fluoreto de sódio, glicerina e 

benzoato de sódio). Vinte pacientes saudáveis foram selecionados para o experimento e, por 

meio da semeadura da saliva dos indivíduos, as colônias foram identificadas e isoladas. O 

sequenciamento genético dos micro-organismos foi realizado para a confirmação das 

espécies. O potencial de ação da quitosana foi avaliado in vitro, por meio da contagem de 

colônias, sob condições variadas de temperatura (25 - 37℃) e pH (pH 5,0 - 8,0). Foi analisada 

a citotoxicidade de uso como enxaguante bucal, segundo o teste de crescimento em tubo de 

pólen. Os resultados mostraram que a variação de pH não alterou a ação antimicrobiana. A 

atividade antimicrobiana máxima foi observada a 37℃. As CIM encontradas foram de 400 

μg/mL e 500 μg/mL para S. mutans e Lactobacilli brevis, respectivamente. Vinte segundos de 

contato entre a solução de quitosana e os micro-organismos foram suficientes para reduzir 

99,60% da atividade antibacteriana de todas as cepas avaliadas in vitro. Comparada a todos 

os enxaguantes, a solução de quitosana apresentou potencial antimicrobiano similar ou 

melhor aos apresentados pelos grupos de enxaguantes comerciais. Adicionalmente, o 

enxaguante de quitosana, livre de álcool, apresentou ausência de citotoxicidade e efeito 

adverso sobre a mucosa oral. A solução aquosa de quitosana demonstrou ser alternativa 

viável aos enxaguantes comerciais.  

Tavaria et al. (2013) investigaram o efeito de fatores abióticos da quitosana, como pH, 

força iônica, presença de ácidos orgânicos e ácidos graxos livres, na ação antimicrobiana 
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contra S. aureus, S. epidermidis e Escherichia coli, por meio da contagem de UFC/mL. Os 

resultados mostraram que presença de ácidos graxos, força iônica e alteração do pH 

influenciam a capacidade de redução de S. aureus. Sua ação antimicrobiana é potencializada 

na presença de ácido palmítico e baixa força iônica (0,2% NaCl), enquanto alta força iônica 

(0,4% NaCl) favorece a redução de S. epidermidis e E. coli. 

Zhang et al. (2013) avaliaram a capacidade de inibição conforme a proporção de 0,3%, 

15%, 23% e 32% (v/v) de estreptomicina conjugada à quitosana por meio da microtitulação 

em placa de poços para cultura de células, ensaio por pigmentação com cristal violeta, MEV, 

microscopia de fluorescência, imunofluorescência e contagem das UFC após semeadura em 

meio de cultura. Os ensaios foram divididos, de forma a serem realizados em três momentos 

diferentes. A conjugação da quitosana à estreptomicina apresentou resultados superiores ao 

antibiótico isolado, após 6, 12 ou 24 h de exposição, dispersando o biofilme existente, 

reduzindo a massa e a viabilidade dos micro-organismos (Listeria monocytogenes, Listeria 

innocua, Listeria welshimeri, Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus aureus). Os resultados 

mostraram que a associação pode danificar biofilmes estabelecidos sobre superfícies de 

forma eficiente e inibir a formação subsequente. Os achados foram confirmados por análises 

qualitativas. Imagens de microscopia mostraram notável redução nas aglomerações celulares 

após 24 h de tratamento, com menor quantidade de células viáveis em seus interiores. Em 

contrapartida, não houve redução da massa do biofilme e da viabilidade celular após o 

tratamento do biofilme de Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella 

typhimurium por 24 h, sendo assim o método testado se revelou mais eficaz contra micro-

organismos gram-positivos. A concentração de 0,3% parece não ser suficiente para ação 

antimicrobiana e o aumento da quantidade de estreptomicina aumentou a ação contra os 

micro-organismos. A proporção de 23% mostrou desempenho ótimo em relação a disrupção 

do biofilme e morte celular. A fim de otimizar a capacidade antibiofilme, níveis similares de 

estreptomicina foram combinados à quitosana de 3, 13 e 180 kDa. Todos as massas 

moleculares apresentaram alto potencial antibiofilme, mas a quitosana de 13 kDa exibiu os 

melhores resultados. Posteriormente, os graus de desacetilação da quitosana (50%, 75% e 

88%) foram avaliados e se mostraram proporcionais à capacidade antibiofilme e bactericida. 

Os resultados obtidos indicaram que o conteúdo antibiótico, o tamanho das moléculas e a 

carga positiva da associação dos compostos são determinantes na atividade antibiofilme. 
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Utilizando anticorpos policlonais para estreptomicina e imagens de fluorescência, os autores 

sugeriram que a quitosana parece tornar a estreptomicina mais acessível aos biofilmes, 

aumentando a possibilidade de interação com as bactérias. Dessa forma, a aplicação de 

antibióticos covalentemente ligados a cadeias de carboidratos, como a quitosana, que 

apresenta características interessantes de biocompatibilidade e baixa toxicidade, é uma 

possível estratégia para superar a resistência de biofilmes microbianos a antibióticos em 

ambientes industriais e de saúde. 

Costa et al. (2014) compararam o efeito de um enxaguante bucal à base de quitosana 

com um enxaguante comercial à base de clorexidina (água, álcool, propilenoglicol, benzoato 

de sódio, ácido lático, poloxamero 338, citrato de sódio, CI42051, alantoina, adoçante, 

digluconato de clorexidina, hidroxietil celulose, limoneno, PEG-12 dimeticona, bicarbonato 

de sódio, sacarina de sódio, borato de sódio) e um à base de óleos essenciais (água, álcool, 

sorbitol, ácido benzoico, eucaliptol, mentol, timol, metilsalicilato, adoçante, sacarina de 

sódio, benzoato de sódio, CI42053, CI47005), pelo método in vitro de contagem de UFC/mL, 

contra Streptococcus mutans; Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Prevotella 

intermedia e C. albicans. A influência na adesão dos micro-organismos foi avaliada pela 

pigmentação do biofilme e leitura da absorbância óptica. Os resultados demonstraram que 

apenas o enxaguante contendo quitosana foi capaz de interferir na adesão de todos os micro-

organismos, na formação do biofilme e no biofilme maduro, apresentando atividade 

antimicrobiana superior aos dois enxaguantes comerciais avaliados. Os autores concluíram 

que, devido ao seu caráter natural e potencial de ação, o enxaguante à base de quitosana 

apresentou-se como interessante alternativa aos enxaguantes tradicionais. 

Franca et al. (2014) avaliaram três formulações de verniz à base de própolis e 

quitosana nas concentrações de 5%, 10% e 15%, produzidos por meio da dissolução de 

própolis com quitosana em veículo hidro alcoólico. Foram utilizados dentes bovinos para 

avaliação da adesão da cobertura e liberação controlada de própolis pelo verniz. Foram 

realizadas análises por espectroscopia por infravermelho, por MEV, de tempo de presa, teste 

de difusão, mínima e máxima concentração inibitória contra os principais micro-organismos 

cariogênicos do biofilme oral. As formulações apresentaram capacidade de adesão à 

superfície e formação de filme rapidamente sobre os dentes bovinos. As formulações 

apresentaram atividade antimicrobiana similar ou melhor em relação ao verniz de clorexidina, 
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testado contra bactérias patogênicas orais. Todos os micro-organismos (Streptococcus 

mutans, Streptococcus sanguinis, Streptococcus salivarius, Lactobacillus casei, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia e 

Fusobacterium nucleatum) foram sensíveis ao verniz de própolis e quitosana. Os 

componentes ativos do verniz foram liberados por mais de uma semana. Os valores mínimos 

e máximos de inibição dos micro-organismos foram considerados melhores que os 

apresentados pelo grupo de verniz de clorexidina. Todas as formulações testadas foram 

consideradas promissoras na Odontologia Preventiva.  

Pu et al. (2014) investigaram o efeito in vitro de soluções de quitosana (0,0156%; 

0,0313%; 0,0625%; 0,125%; 0,25% e 0,5%) sobre a viabilidade celular de C. albicans por meio 

de ensaio XTT, microscopia de fluorescência e MEV. A cepa de Candida foi isolada de um 

paciente e cultivada para análise em suspensão e em biofilme. A quitosana mostrou inibição 

significante das células planctônicas (concentrações acima de 0,0313%), por avaliação da 

densidade óptica da suspensão, após crescimento por 24 h. Observações sobre o efeito na 

formação do biofilme desenvolvido por 2, 8, 24 e 48 h revelaram que biofilmes maduros (24–

48 h) foram menos susceptíveis a concentrações mais altas de quitosana, comparados a 

biofilmes mais jovens. Sendo assim a ação ocorreu de maneira dependente da concentração 

utilizada. As análises por microscopia confirmaram que a quitosana causou retardo no 

desenvolvimento do biofilme, com defeitos morfológicos nas células, devido ao efeito 

inibitório sobre células fúngicas. Concluíram que as células de C. albicans foram 

comprometidas pelo tratamento com quitosana, demostrando que a quitosana podeser uma 

estratégia terapêutica contra biofilmes fúngicos. 

Silva-Dias et al. (2014) verificaram a atividade antibiofilme do hidrogel de quitosana 

de baixo peso molecular em relação à espécie C. albicans. A avaliação in vitro foi realizada 

pelo ensaio XTT e cristal de violeta. Para a avaliação in vivo foi utilizado modelo de corpo 

estranho em ratos, com segmentos de cateter revestidos de poliuretano. A arquitetura do 

biofilme após o tratamento foi analisada por MEV. Observaram que o hidrogel foi eficiente, 

prejudicando a formação do biofilme de todas as espécies de Candida, promovendo também 

a desagregação. No modelo in vivo, foi capaz de inibir a formação de biofilme. As imagens 

obtidas por MEV revelaram células colapsadas no biofilme, compatíveis com danos à 

membrana celular, sugerindo que este seja seu mecanismo de ação. Os autores consideraram 
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que a quitosana de baixo peso molecular é um composto promissor no tratamento de 

candidíase ou em sua prevenção. 

Chang et al. (2015) observaram a correlação entre a atividade antimicrobiana sobre as 

espécies E. coli e S. aureus, e diferentes PM da quitosana, utilizando o método de contagem 

de UFC/mL. Preparadas por meio da degradação por celulase da quitosana (95% de GD) e 

técnicas de ultrafiltragem, quitosanas com PM de 300; 156; 72,1; 29,2; 7,1 e 3,3 kDa foram 

avaliadas. O PM foi verificado por cromatografia líquida de alto desempenho. Foi analisado 

também o efeito da alteração do pH sobre a solubilidade e potencial zeta da quitosana. Em 

meio ácido, todas as quitosanas aumentaram sua ação antimicrobiana de acordo com o 

aumento do PM. No entanto, em pH neutro, a atividade antimicrobiana aumentou quando o 

PM diminuiu e pequena ação foi observada nas quitosanas de PM maior que 29,2 kDa. Em pH 

5,0 e 6,0 as quitosanas apresentaram características satisfatórias de solubilidade e o potencial 

zeta diminuiu conforme a redução do PM, enquanto em pH 7,0, a solubilidade e o potencial 

zeta das quitosanas diminuíram com o aumento do PM. Foi observada baixa solubilidade e 

valores negativos de potencial zeta em quitosanas de PM maior que 29,2 kDa, o que pode 

explicar a perda da ação antimicrobiana em pH 7,0. 

Cheung et al. (2015) apresentaram uma revisão sobre o potencial de aplicações 

biomédicas e farmacêuticas da quitosana, suas derivações e propriedades. Foram abordadas 

a ação antibacteriana, antifúngica, anti-HIV, antitumor e antioxidante dos compostos e a 

versatilidade de aplicações na engenharia tecidual, no carreamento de medicamentos e 

princípios ativos, no tratamento de lesões teciduais, no tratamento da água e no tratamento 

de obesidade. Além disso, foram citadas pesquisas sobre o uso de quitosana e seus derivados 

para o tratamento de doenças cardiovasculares, doenças associadas ao envelhecimento, 

síndrome da boca seca, melhora da imunidade da mucosa, silenciador de genes relacionados 

ao controle de doenças transmitidas por vetores como Aedes aegypti e Anopheles gambiae, 

além do uso na indústria de alimentos. Os autores destacaram a versatilidade de quitosana 

como biomaterial, devido à ausência de toxicidade, baixo potencial alergênico, 

biocompatibilidade e biodegradabilidade. 

Del Carpio-Perochena et al. (2015) testaram a capacidade das soluções irrigantes 

exercerem ação quelante e antimicrobiana na dentina de dentes bovinos. As soluções 
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avaliadas foram: hipoclorito de sódio (NaOCl) por 20 min, ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA) 17% por 3 min, nanopartículas de quitosana (NPQ) 1,29mg/mL por 3 min. Dentes 

bovinos seccionados foram irrigados com água destilada (controle), NaOCl, NaOCl-EDTA, 

NaOCl-EDTA- NPQ e NaOCl- NPQ. A solução de quitosana nanoparticulada utilizou ácido 

acético 1% e TPP para o preparo. Metade da amostra foi destinada para avaliação do efeito 

quelante por MEV (n=20), e metade foi contaminada intra-oralmente para análise da 

formação do biofilme (n=20), após a irrigação. A viabilidade celular e o volume do biofilme 

foram verificados por microscopia confocal de varredura a laser. Todos os grupos reduziram 

a smear layer, exceto os grupos Controle e NaOCl. Os espécimes tratados com NPQs 

apresentaram resistência maior à formação de biofilme, em comparação aos outros 

tratamentos.  

Aliasghari et al. (2016) investigaram o efeito antimicrobiano das soluções de quitosana 

e quitosana nanoparticulada contra Streptococcus cariogênicos (S. mutans, S. sanguis, S. 

salivarius, S. sobrinus) pelo método de microdiluição em caldo. O efeito sobre a adesão das 

bactérias também foi avaliado. Os valores de CIM de solução de quitosana contra S. mutans, 

S. sanguis, S. salivarius e S. sobrinus observados foram de 1,25; 1,25; 0,625 e 0,625 mg/mL, 

respectivamente. A solução de quitosana nanoparticulada apresentou valores de CIM de 

0,625 mg/mL contra S. mutans, S. salivarius e S. sobrinus, e 0,312 mg/mL contra S. sanguis. 

As soluções de quitosana e quitosana nanoparticulada à concentração de 5 mg/ml reduziram 

a formação de biofilme de S. mutans acima de 92,5% e 93,4%, respectivamente. Segundo os 

autores, os resultados obtidos incentivam o uso desses agentes como antimicrobianos contra 

Streptococcus cariogênicos. 

Choi et al. (2016) realizaram uma revisão sobre estudos das derivações da quitosana, 

materiais compostos de quitosana e substâncias aniônicas em busca de aprimorar as 

propriedades físico-químicas e carreamentos de princípios ao material genético para terapias 

gênicas. Relataram que o peso molecular, o grau de desacetilação e a estabilidade da 

quitosana e suas modificações (com grupo hidrofílico, hidrofóbico, catiônico, ligantes alvos, 

tiol e aminoácidos) são importantes na preparação e na eficiência dos compostos. Substâncias 

aniônicas como TPP, ácido hialurônico e ácido poliglutamínico aumentam a eficiência na 

captação e transfecção celular da quitosana ao material genético, além de melhorar as 

propriedades de solubilidade em água, toxicidade, capacidade de tamponamento, escapes do 
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endossomo, captação celular, liberação de material genético e eficiência silenciadora. 

Mencionaram que a maioria das pesquisas apresentadas na revisão utilizaram a quitosana de 

alto peso molecular e foram realizadas por métodos in vitro, por esse motivo, destacaram a 

necessidade de mais pesquisas sobre a terapia gênica in vivo e a investigação sobre o uso da 

quitosana de baixo peso molecular e sua distribuição pelo material genético. Relataram 

também que ainda é necessário aprofundar o entendimento sobre o efeito das características 

de carreamento dos genes pela quitosana, derivados da quitosana e compostos de quitosana 

e substâncias aniônicas ao entrarem na célula e no processo de tráfego intracelular. 

Erdem et al. (2016) estudaram o efeito do tempo de exposição (4 h e 24 h), 

temperatura (4℃, 25℃ e 37℃), pH (5,0; 6,0; 7,0 e 8,0), presença de íons metálicos (Ca, Ba, 

Mg e Na) na atividade antimicrobiana da solução de quitosana (concentração de 5 mg/mL, 

grau de desacetilação de 80-85%, pH 5,2) preparada com acido acético 1% contra bactérias 

tipicamente causadoras da deterioração de alimentos (Aeromonas hydrophila e S. aureus). A 

concentração de 5 mg/mL foi capaz de inibir o crescimento das cepas ATCC avaliadas (redução 

de A. hydrophila de 1.80–0.57 log CFU/mL e S. aureus 1.70– 1.00 log CFU/mL). A variação de 

temperatura não afetou a ação antimicrobiana da quitosana. O aumento do tempo de 

exposição aumentou a atividade antimicrobiana, assim como a redução do pH (menor que 

6,0). A presença de íons Ba reduziu a atividade da quitosana contra A. hydrophila, enquanto 

a de íons de Ca aumentou a ação sobre S. aureus. Íons de sódio em concentração acima de 

25 mM reduziram atividade contra S. aureus. Os autores concluiram que a quitosana é um 

recurso natural alternativo com satisfatório potencial de aplicação na indústria de alimentos 

para prevenção de contaminação bacteriana.  

Goy et al. (2016) avaliaram a ação antimicrobiana da quitosana e sua derivação por 

processos de quaternarização, em forma de gel, contra S. aureus e E. coli. Concentrações de 

0,5; 1,0; 1,5 e 2 g/L de cada material foram avaliadas. Os resultados foram obtidos por meio 

da mensuração da turbidez e difusão em ágar e indicaram que os dois polímeros agiram 

positivamente na redução de bactérias com pequena margem de diferença entre eles. Para 

todas as concentrações analisadas, a quitosana e sua derivação demonstraram efeito similar 

contra E. coli, com aparente tendência em reduzir os micro-organismos conforme o aumento 

da concentração. Comportamento diferente foi observado contra S. aureus. Para essa cepa, 

a quitosana e sua derivação apresentaram redução das colônias e a concentração 
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nitidamente desempenhou papel importante na ação antimicrobiana. À concentração de 1,0 

g/L de quitosana original, a absorbância do meio líquido foi reduzida. A derivação, embora 

também tenha apresentado eficiência na redução de colônias, não demonstrou dependência 

quantitativa de sua concentração. Sendo assim, houve expressiva redução do crescimento do 

micro-organismo gram-positivo (S. aureus), enquanto E. coli (gram-negativo) se apresentou 

menos sensível aos dois polímeros testados. Adicionalmente, foi observado que a ação 

antibacteriana dependente da concentração utilizada e pode se relacionar com a 

conformação espacial do polímero avaliado. 

Hosseinnejad; Jafari (2016) realizaram uma revisão sobre as características 

biocompatíveis, biodegradáveis e a ausência de toxicidade da quitosana e discutiram os 

fatores que afetam as propriedades antimicrobianas. Os trabalhos mostram que três grupos 

funcionais da molécula de quitosana (grupo amina na posição C-6 e grupo hidroxila na posição 

C-6 e C-3) são os principais responsáveis pelas propriedades físico-químicas e biológicas do 

composto. Os autores relataram que a quitosana se mostra mais eficiente contra bactérias 

em comparação com leveduras. Foi proposto que a forma de ação ocorre: 1) pela interação 

da carga positiva dos grupos amina com a membrana celular, negativamente carregada; 2) 

pela difusão de produtos da hidrólise do material genético microbiano, causando a inibição 

de RNA mensageiro e a síntese de proteínas; 3) pela inibição do crescimento microbiano, 

devido à quelação de nutrientes essenciais; e 4) pela formação de uma barreira na superfície 

celular, impedindo a entrada de nutrientes e oxigênio. A fonte de obtenção, o grau de 

desacetilação, o pH, a concentração, o peso molecular, as reações de modificação e a 

combinação com outros materiais podem afetar o potencial da quitosana contra micro-

organismos. Os autores concluíram que a quitosana e suas derivações podem ser utilizadas 

como antimicrobiano natural na agricultura, indústria de alimentos e cosméticos, 

biomedicina, biotecnologia e campos farmacêuticos. No entanto, a atividade antimicrobiana 

é variável e dependente das condições ambientais e componentes. 

Li et al. (2016) investigaram os efeitos dos diferentes graus de desacetilação, peso 

molecular da quitosana e valores de pH de suas soluções/suspensões na ação antibacteriana. 

Os resultados mostraram maior ação antibacteriana ao pH 6,0. A atividade contra E. coli e S. 

aureus da quitosana (pH 6,0) aumentou quando o grau de desacetilação diminuiu. A 

quitosana de baixo PM e a quitosana com PM ultra alto apresentaram aumento da atividade 
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antibacteriana com a acidificação da solução em decorrência da reação de amino protonação 

e subsequente aumento da carga positiva da quitosana. A molécula ultralonga se mostrou 

mais susceptível à interação com as células de E. coli e S. aureus. As células bacterianas foram 

cercadas e, em seguida, gradualmente rompidas pela quitosana. 

Ma et al. (2016) realizaram revisão de literatura sobre o uso a ação da quitosana como 

agente de limpeza visando reunir informações sobre as propriedades antimicrobianas do 

composto, pois ainda que as características antibacterianas, antifúngicas, biocompatíveis e 

biodegradáveis sejam conhecidas, sua atividade in vivo ainda não foi suficientemente 

relatada. Os estudos selecionados exploravam a atividade antimicrobiana da quitosana e a 

utilização de micro e nanopartículas para aumentar a segurança no processamento de 

alimentos e tratamento de doenças em animais. Os autores observaram que o uso da 

quitosana é seguro e o potencial de ação do composto está relacionado a fatores intrínsecos 

da interação entre a quitosana e o biofilme, como o tipo de micro-organismo avaliado e as 

condições do ambiente. 

Osório et al. (2016) estudaram o desempenho antimicrobiano da derivação de 

quitosana preparada com acetilacetona e sem solventes, por meio da reação direta com a 

quitosana pura. O PM e GD foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

e ressonância magnética nuclear de carbono-13. A avaliação antimicrobiana foi realizada por 

meio da contagem de UFC/mL de S. aureus e E. coli resistentes a medicamentos. A 

caraterização demonstrou que a derivação da quitosana foi compatível com a modificação 

esperada da estrutura das moléculas. A quitosana modificada apresentou melhores 

resultados que a quitosana pura contra E. coli, indicando que a modificação aumenta sua 

atividade contra bactérias gram-negativas. No entanto, a derivação não aumentou o efeito 

contra bactérias gram-positivas. 

Sadeghi Ardestani et al. (2016) analisaram o efeito de nanopartículas de quitosana (1-

3 kDa) preparada com ácido acético 1% e TPP, incorporadas à resina acrílica sobre células de 

Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata e C. krusei), isoladas de indivíduos, no biofilme 

in vitro. Foram utilizadas concentrações de 0, 1%, 5% e 10%. Por meio de contagem das 

UFC/mL observou-se menor quantidade de Candida na resina acrílica modificada, mas não 

foram observadas variações na composição do biofilme, em relação à capacidade de 
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desenvolvimento das espécies no biofilme. A quantidade de biofilme formado foi 

inversamente proporcional à concentração de nanopartículas de quitosana na resina acrílica, 

senso assim, quanto maior a concentração, menor a formação de biofilme. Foi recomendado 

o uso de nanopartículas de quitosana para a produção de próteses com resina acrílica com o 

objetivo de reduzir a organização do biofilme e a incidência de estomatite protética.  

Atai et al. (2017) avaliaram por meio de estudo clínico randomizado, os efeitos do 

enxaguante bucal de quitosana (solução aquosa a concentração 1%, pH 5,0) de baixo PM (5 

kDa) sobre C. albicans em comparação com a solução de pastilha de nistatina (100.000 U/mL). 

Quarenta indivíduos diagnosticados com estomatite protética foram selecionados para o 

estudo. Os pacientes foram divididos em dois grupos e tratados por duas semanas com 

quitosana ou nistatina. Coleta do palato foi realizada em cada paciente antes e depois do 

tratamento para determinar o número de blastóporos e micelas de C. albicans. O uso da 

solução de quitosana reduziu a área eritematosa, a sensação de queimação, o tempo 

necessário para melhora da condição clínica e o número de blastóporos e micelas. Os autores 

concluíram que o efeito antifúngico associado à sua inerente biocompatibilidade, fizeram 

com que a solução de quitosana se tornasse promissora como enxaguante antifúngico. 

Hu et al. (2017) utilizaram a nisina (NIS), um agente antimicrobiano natural, como o 

material do núcleo para micro-encapsulação em quitosana (QS). Foi previsto as condições 

otimas para encapsulamento, como a concentração de QS (2,4 mg/mL), taxa de adição de sal 

(8 mL/min), proporção NIS-Na2SO4 3,8:1. A incorporação, taxa de libertação, tamanho médio 

das microcápsulas foram 68,7%, 54,6%, 1441,6 nm, respectivamente. Por MEV se constatou 

que as micro-partículas NIS-QS apresentaram formato esférico e maior tamanho, em 

comparação com a QS. A espectroscopia por infravermelho indicou que não houve interação 

quimica entre os compostos. O ensaio antimicrobiano por microtitulação e análise da 

absorbância mostrou que as microcápsulas em concentração 0,25% causaram inibição de 

bactéria gram positiva (Bacillus subtilis). À concentração 1%, NIS-QS apresentou máxima 

atividade em pH 5,0 e 6,0. 

Raafat et al. (2017) analisaram possíveis mudanças geradas pela quitosana na 

superfície celular de bactérias Staphylococcus resistentes. Uma variação da espécie resistente 

à quitosana foi identificada e exibiu redução da sensibilidade ao composto em 50 vezes, 
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conforme análise da CIM. Foram observadas alterações fenotípicas e genotípicas por 

microscopia eletrônica, extração e identificação de fosfolipídios e PCR, que claramente 

diferenciavam a susceptibilidade da espécie S. aureus à quitosana, com a menor carga 

negativa da superfície da célula, alterações na parede celular; mudança na dinâmica 

bioenergética e metabolismo, com base no perfil de transcrição; e sensibilidade à histidina-

quinase-GraS. Os achados sugerem relação entre a estrutura da membrana celular e 

resistência in vitro à quitosana.  

Tejada et al. (2017) investigaram os efeitos antifúngicos in vitro de filmes preparados 

pela evaporação do solvente, sobre o gênero Candida (C. albicans, C. glabrata, C tropicalis, C. 

parapsilosis e C. krusei). Para a produção dos objetos de análise foram utilizadas a quitosana 

(Q), pectina (PC), nitrato de miconazol (NM) e hidroxipropil metilcelulose (HPMC); sendo 

assim foram formulados os filmes: CH-NM, CH-PC-NM, PC-NM, CH-HPMC-NM, HPMC-NM, 

CH, CH-PC, PC, CH-HPMC, HPMC. O NM foi considerado medicamento de referência. Os filmes 

poliméricos foram caracterizados quanto às suas propriedades mecânicas, adesividade, 

turgescência e liberação de princípios. A avaliação antimicrobiana foi realizada pelo método 

de análise do diâmetro do halo de inibição, após incubação por 24 h. Os filmes contendo 

HPMC foram considerados os mais apropriados segundo suas características de desempenho, 

propriedades mecânicas e adesividade. Melhora da taxa de dissolução foi observada em 

filmes contendo NM em concentração acima de 90%, em comparação com os que não 

continham medicamento. A análise antimicrobiana mostrou que filmes com CH apresentaram 

atividade antifúngica do medicamento de referência. Os resultados sugeriram que filmes à 

base de quitosana poderiam ser promissores para liberação de nitrato de miconazol no 

tratamento de candidíase. 

Verlee et al. (2017) realizaram uma revisão sobre a atividade antimicrobiana da 

quitosana e suas derivações, segundo as publicações dos últimos 15 anos. Evidências 

sugeriram que a ação antimicrobiana aumenta proporcionalmente ao grau de desacetilação, 

o que pode ser explicado pelo modo de ação da quitosana, o qual se acredita decorrer 

principalmente da interação eletrostática entre a quitosana e os componentes aniônicos da 

parede celular. A influência do peso molecular parece ser dependente do tipo de micro-

organismo avaliado. A quitosana de baixo peso molecular (PM) se mostra mais eficaz contra 

fungos, por penetrar com maior facilidade na célula, além de interagir eletrostaticamente e 
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causar a disrupção da membrana celular, embora, muitas vezes, essa diferença em 

comparação com a quitosana de alto PM seja insignificante e altamente dependente do tipo 

de fungo. As derivações da quitosana e a forma nanoparticulada se mostram como 

alternativas interessantes devido ao aumento do potencial de ação em pH neutro, no entanto 

deve ser dada atenção especial ao grau de substituição nas moléculas, já que esse parece ser 

um fator determinante para a atividade antimicrobiana ideal de algumas derivações. O estudo 

demonstrou que a ação antimicrobiana é afetada pelo tipo de bactéria ou fungo testado, mas 

também fortemente influenciada pelo grau de desacetilação, PM, tipo de derivação e método 

de preparo utilizado. Relataram que, embora existisse grande quantidade de informações 

disponíveis sobre a quitosana e suas derivações, muitas questões ainda permaneciam sem 

resposta, como por exemplo seu modo de ação. 

Covarrubias et al. (2018) investigaram as propriedades antimicrobianas de 

nanopartículas híbridas sintetizadas a partir de quitosana (Q) e nanopartículas de cobre 

(NPCu). Superfície de esmalte tratadas com a suspensão de NPCu, NPQCu, clorexidina 0,12% 

(CLX), cloreto de cetilpiridínio 0,07% (CPC) foram incubadas em suspensão bacteriana por 48 

h e avaliadas por meio da contagem de UFC após semeadura da suspensão em meio de 

cultura. Em um segundo experimento, superfícies de esmalte com biofilme formado da 

mesma forma descrita no experimento anterior e análises por MEV complementaram os 

experimentos. A solução de NPQCu apresentou maior capacidade de prevenir a formação de 

biofilme e reduzir a viabilidade de bactérias estabelecidas em biofilme. Adicionalmente, os 

efeitos apresentados pela solução NPQCu foi comparável aos agentes antimicrobianos 

utilizados tradicionalmente (CLX e CPC). As imagens de MEV mostraram que as nanopartículas 

foram capazes de alterar a organização e a quantidade de biofilme bacteriano, 

particularmente no grupo de NPQCu. Concluíram que a quitosana parece melhorar a 

aderência das partículas de cobre à superfície dental, o que potencializa seu efeito bactericida 

e antibiofilme das nanopartículas contra S. mutans. 

Garcia et al. (2018) estudaram o efeito do PM da solução de quitosana na ação 

antimicrobiana sobre C. albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis. O PM e o grau de desacetilação 

(GD) das quitosanas classificadas como baixo (B – 75 kDa), médio (M – 140 kDa) e alto (A- 247 

kDa). As características físicas correspondentes à variação do PM foram mensuradas por 

titulação potenciométrica e viscometria, respectivamente. O potencial antifúngico sobre 
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células planctônicas (CIM) foi avaliado pelo método de diluição em caldo e ensaio XTT. O 

efeito sobre biofilmes (4 h) foi estudado por meio da avaliação da biomassa e atividade 

metabólica (XTT) após incubação por 48 h (37℃) das placas de cultura contendo as 

concentrações 1xCIM, 4xCIM e 8xCIM. A morfologia e a estrutura dos biofilmes após o ensaio 

foram observadas por microscopia confocal de varredura a laser e MEV. Os valores de GD 

encontrados foram de 81,8%, 84,2% e 79,0%; e de PM foram de 247.795,2 (g mol−1), 

140.469,4 (g mol−1) e 75.774,77 (g mol−1) para a quitosana de BPM, MPM e APM, 

respectivamente. A influência do PM na ação antimicrobiana foi dependente da espécie 

avaliada. O crescimento das leveduras diminuiu com o aumento do PM nos grupos de C. 

tropicalis e C. parapsilosis, enquanto o PM não influenciou o crescimento de C. albicans. Em 

ambos os estágios de desenvolvimento do biofilme, na fase de adesão e maturação, a 

biomassa e a atividade metabólica das espécies Candida foram reduzidas em 70% e 80%, 

respectivamente. Por meio das imagens por microscopia foi possível correlacionar os 

resultados, viso que os biofilmes tratados com quitosana de BPM apresentaram menor 

atividade metabólica, de acordo com a fluorescência apresentada. Observações por MEV 

revelaram que o biofilme sem tratamento apresentou células blastoconídeas, hifas curtas e 

longas organizadas em estruturas densa, compostas por múltiplas camadas de células, 

enquanto o biofilme tratado com quitosana apresentou rugas e células colapsadas, em 

contraste com a superfície regular e lisa do biofilme controle. 

Garrido-Maestu et al. (2018) avaliaram os efeitos de dois tipos de ligantes (sódio 

sulfato e sódio tripolifosfato - TPP) em quitosanas de diferentes pesos moleculares (alto e 

baixo peso molecular) sob diferentes tipos de tratamentos por sonificação, tempo e potência, 

a fim de determinar quais as condições ótimas para a atividade antimicrobiana da quitosana 

contra bactérias patogênicas. Para delinear a curva de sobrevivência da E. coli, foram 

realizadas coletas das amostras a cada 2 h após exposição às soluções de quitosana por 24 h. 

As análises foram realizadas por meio de microscopia de fluorescência. As propriedades físico 

químicas das nanopartículas de quitosana em solução aquosa (pH 6) foram caracterizadas. 

Foi observado que 20 minutos de sonificação para preparo da solução, a partir da quitosana 

de baixo peso molecular, utilizando sódio-sulfato como ligante, e partículas menores que 300 

nm demonstraram maior ação antimicrobiana. As nanopartículas de quitosana obtidas sob 

essas condições eliminaram completamente a bactéria patogênica E. coli sem ocasionar 
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resistência bacteriana, após 12 h. As nanopartículas obtidas com TPP reduziram o número de 

micro-organismos, mas não conseguiram eliminar completamente as bactérias e crescimento 

posterior foi observado. Segundo os autores, os resultados poderiam incentivar novas 

investigações sobre o uso de agentes antimicrobianos alternativos.  

Gondim et al. (2018) avaliaram a CIM de nanopartículas de quitosana (NPQ) contra C. 

albicans. O tempo de ação e a morfologia das células foram avaliados, utilizando os tempos 

de 1 minuto e 8 h de exposição. O biofilme foi desenvolvido em superfícies de resina acrílica 

e as NPQ foram aplicadas a cada 8h, por 5 dias. A ação antimicrobiana foi verificada por meio 

da contagem de UFC/mL,a rugosidade da superfície foi avaliada por meio de rugosímetro, foi 

realizado ensaio para avaliação da microdureza da resina acrílica, e a quitosana foi 

caracterizada por microscopia de transmissão eletrônica. O hipoclorito de sódio foi utilizado 

como controle em todas as análises. A CIM encontrada foi de 30,1 µg/mL. A dose de 4 x CIM 

(120,4 μg/mL) apresentou a maior inibição, reduzindo a C. albicans em todos os tempos de 

exposição. Células blastoconídeas foram predominantes depois da aplicação das NPQ. A 

porcentagem de inibição da Candida se mostrou proporcional à concentração, 

independentemente do tempo de exposição. As NPQ reduziram o número de CFU/mL e 

apresentaram menor alteração de microdureza e rugosidade, quando comparadas ao 

hipoclorito. 

Perinelli et al. (2018) realizaram uma revisão de literatura a respeito das diferentes 

abordagens envolvendo a quitosana nanoparticulada para aumentar a atividade 

antimicrobiana, visto que a aplicacao da solução na forma pura e natural pode não ser 

suficiente para inibição de fungos e leveduras. Os estudos avaliados concordam que o maior 

grau de desacetilação e a redução do pH estão relacionados com a maior atividade 

antimicrobiana da quitosana. A associação a metais, substâncias antimicrobianas e 

compostos ativos se mostra uma estratégia interessante para potencializar a ação da 

quitosana contra micro-organismos, embora o mecanismo de ação não seja completamente 

elucidado. Foi proposto no estudo que a quitosana nanoparticulada age de forma semelhante 

à quitosana, porém a maior densidade de grupos amina e o menor tamanho das partículas 

causam aumento da ação antimicrobiana. Trabalhos recentes mostram que reações de 

encapsulamento de peptídeos e proteínas em nanopartículas de quitosana podem aprimorar 

o efeito antimicrobiano. Outros estudos mostram que membranas compostas de colágeno e 
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nanofibras de quitosana são capazes de promover e acelerar a cicatrização em comparação 

com esponjas de colágeno, além de apresentarem propriedades antimicrobianas. Os autores 

concluíram que há evidências suficientes para sustentar a atividade antimicrobiana e 

antifúngica da quitosana e da quitosana nanoparticulada e, embora vários mecanismos de 

ação tenham sido propostos, nenhum obteve êxito a nível molecular. Afirmaram não estarem 

claras a susceptibilidade instrínseca aos diferentes micro-organismos e a diferença entre os 

resultados analisados se devem à variação das condições experimentais.  De forma geral, os 

trabalhos mostram que a quitosana utilizada isoladamente pode não apresentar satisfatória 

ação antimicrobiana, mas juntamente a outros compostos, como produtos naturais, metais 

ou pequenas moléculas, pode haver aumento da sua ação. 

Tan et al. (2018) avaliaram in vitro a capacidade antibiofilme e a toxicidade das 

nanopartículas de quitosana (NPQ) produzidas por meio da reação com TPP, combinadas à 

oxacilina (Oxa) (100 µg/mL) e à deoxirribonuclease I (NPQ-DNase-Oxa) (100 µg/mL) contra S. 

aureus. Em placa de cultura de células, a ação antimicrobiana das soluções (0,0625; 0,125; 

0,25; 0,5; e 1 µg/mL ) foi analisada por meio de pigmentação com cristal violeta. Em superfície 

de silicone, biofilmes formados por 24 ou 48h (um tratamento por dia) foram observados 

após tratamento por meio de MEV e microscopia confocal de varredura a laser combinada à 

pigmentação das células com o kit Live/Dead BacLight. Observaram atividade antibiofilme em 

todas as concentrações testadas, sendo que os resultados nos grupos contendo Oxa foram 

proporcionais às concentrações das soluções. NPQ-DNase-Oxa não só inibiu a formação de 

biofilme, como erradicou o biofilme maduro efetivamente, por meio da degradação do DNA 

dos micro-organismos, redução da espessura e viabilidade do biofilme. A repetição do 

tratamento por dois dias resultou na redução de 98,4% do biofilme. As NPQ apresentaram os 

melhores resultados sobre o biofilme de S. aureus formado a partir de cepa padronizada e a 

partir de cepas isoladas clinicamente, em relação ao grupo controle. A viabilidade dos 

queratinócitos humanos não foi afetada pelas soluções avaliadas. Os resultados sugeriram 

que as nanopartículas possuem potencial para aplicação no tratamento de infecções 

relacionadas aos micro-organismos estabelecidos em biofilme, promovendo novas 

estratégias de distribuição de princípios ativos. 

Abedian et al. (2019) avaliaram a capacidade antimicrobiana e antibiofilme de 

soluções preparadas (0,019-5 mg/mL) com quitosana de baixo (BPM) e alto peso molecular 
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(APM) por meio da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida mínima 

(CBM). A influência das soluções na adesão bacteriana foi realizada por crecimento em tubos. 

A solução APM apresentou CIM de 0,61 mg/mL e BPM apresentou CIM de 0,62 mg/mL para 

S. mutans e 1,25 mg/mL para S. sobrinus. A CBM do grupo APM foi 1,25 mg/mL para S. mutans 

e S. sobrinus, respectivamente. A CBM de BPM foi 1,25 mg/mL e 2,5 mg/mL para S. mutans e 

S. sobrinus, respectivamente. S. mutans apresentou os mesmos valores para ambos os pesos 

moleculares, porém S. sobrinus se mostroumais resistente a BPM. Os resultados mostraram 

que as quitosanas inibiram a formação e a adesão do biofilme em ambas espécies testadas. 

Os valores baixos de aderência e formação de biofilme foram observados a concentração 

0,312 e 0,625 mg/mL, porém as concentrações 1,25 e 2,5 mg/mL de ambas os pesos 

moleculares testados inibiram completamente a formação do biofilme. Os autores 

concluíram que a quitosana é efetiva e pode utilizada como antibacteriano e antibiofilme em 

agentes de higiene oral e saúde. 

Evelyna et al. (2019) avaliaram amostras (n=13) tratadas com diferentes 

concentrações de soluções de quitosana (0,01%, 0,02%, 0,03%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 1%, 2%, e 

3%) e ácido acético (0.02%, 0.2%, 2%, and 0%) e por meio de ensaio in vitro analisaram a 

citotoxidade a células epiteliais. Os resultados mostraram que a porcentagem de morte 

celular aumentou conforme o aumento da concentração das soluções, e a concentração mais 

adequada para limpeza de próteses de acordo com os efeitos observados, foi de 0,032%. As 

soluções de quitosana a 1%, 2% e 3% em ácido acético 2% e quitosana 0,1%; 0,2% e 0,3% em 

ácido acético 0,2% apresentaram efeito tóxico às células epiteliais após 24h de incubação. 

Comparado ao grupo solvente (ácido acético 2%, 0,2% e 0,02%), os autores concluíram que o 

efeito citotóxico é causado principalmente pelo ácido acético. Observações fotográficas das 

amostras mostraram que nas concentrações de 3%, 2% e 1% em ácido acético 2%, as células 

não são visíveis devido a precipitação e cobertura pelas partículas de quitosana. As células do 

grupo ácido acético 2% estavam claramente visíveis, porém em menor número em 

comparação a antes do tratamento, indicando que o ácido acético 2% é tóxico a células 

epiteliais. Os autores concluíram que a solução de quitosana podem apresentar citotoxidade 

e mais pesquisas devem ser realizadas com outras concentrações de ácido acético e outros 

solventes para o preparo da solução. 
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Kawakita et al. (2019) estudaram o efeito da quitosana sobre biofilmes tratados com 

dispersão de quitosana (DQ) e micropartículas de quitosana (MP). DQ foi caracterizado por 

análise da textura, enquanto o tamanho e distribuição das partículas, o potencial zeta e a 

morfologia de MP foram caracterizados. Biofilmes de S. mutans foram desenvolvidos em 

placas de vidro expostos 8 vezes por dia à sucrose 10%, e 2 vezes por dia a DQ ou MP a 0,25% 

e 1%. DQ apresentou alta viscosidade e MP mostrou partículas esféricas, tamanho e 

distribuição limitada e zeta potencial positivo. MP afetou a viabilidade das bactérias e a 

acidogeneidade em biofilmes maduros, em comparação a DQ, especialmente a concentração 

1%. Concluiu-se que MP a 1% foi mais efetiva contra biofilmes bacterianos in vitro.  

Mustafa et al. (2019) compararam os efeitos do enxaguante bucal à base de quitosana 

(Q), quitosana e cúrcuma (Q-Ccm) livre de álcool comparados ao enxaguante à base de 

clorexidina (Clx) no tratamento da estomatite protética, por meio de estudo clínico 

randomizado. Trinta portadores de próteses bucais diagnosticados com estomatite foram 

submetidos ao uso das soluções (Q, Q-Ccm e Clx; n=10) por 30 segundos, três vezes ao dia, 

por duas semanas. As lesões eritematosas e o UFC de Candida na superfície interna na base 

da prótese foram avaliados. No grupo Q-Ccr=m, 80% dos pacientes apresentaram remissão 

completa após 2 semanas, em comparação com 30% em Clx e 10% em Q. Todos os 

tratamentos propiciaram remissão da área eritematosa e efeito anti-Candida após 2 semanas 

de tratamento, no entanto maiores índices de satisfação foram relatados pelos pacientes que 

utilizaram Q-Ccm, pois relataram insatisfação principalmente em relação ao sabor da solução 

de Q. Conclui-se que a solução de quitosana associada a cúrcuma apresentou os melhores 

resultados. 

 Saeed et al. (2019) avaliaram oligossacarídeos de quitosana (OQ) sintetizados a partir 

de quitosana comercial (QC) por espectroscopia e análise por difração de raio-X e avaliaram 

o efeito da incorporação das partículas (n=3) em condicionadores de tecido (CT) sobre o 

biofilme de C. albicans por meio da contagem de colônias e espectrofotometria. A 

concentração inibitória mínima foi de 0,625 mg/mL e 0,312 mg/mL para QC e OQ, 

respectivamente. Comparado ao controle, ambos os grupos reduziram a densidade da 

suspensão de C. albicans e a redução de UFC. Verificou-se que após a imersão em saliva, QC-

CT manteve o efeito inibitório por 24 horas, enquanto a modificação (OQ-C) manteve o efeito 

até o terceiro dia, com redução gradual do efeito inibitório. Os resultados mostraram que a 
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combinação da quitosana a condicionadores de tecido utilizados para o reembasamento de 

próteses pode ser uma alternativa para tratamento e prevenção da estomatite protética. 
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3. Proposição 

3.1. Objetivo geral 

O objetivo desse trabalho foi avaliar, por meio de ensaio in vitro, a ação 

antimicrobiana de soluções experimentais à base de quitosana e quitosana nanoparticulada, 

comparativamente à pastilha higienizadora de prótese (NitrAdine®) contra o biofilme 

multiespécies (C. albicans, C. glabrata, S. aureus e S. mutans), desenvolvido nas superfícies 

da resina acrílica e da liga de Co-Cr.  

 

3.2. Objetivos específicos 

I. Avaliar a ação das soluções higienizadoras sobre cada espécie de micro-organismo contido 

no biofilme, por meio da contagem das unidades formadoras de colônia (UFC/mL); 

II. Avaliar o efeito das soluções higienizadoras na atividade metabólica do biofilme 

multiespécies por meio do ensaio XTT; 

III. Quantificar a área recoberta por micro-organismos vivos e mortos e a área recoberta por 

matriz extracelular, após imersão dos espécimes nas soluções higienizadoras, por meio de 

microscopia de fluorescência; 

IV. Descrever a distribuição da matriz extracelular e dos micro-organismos vivos e mortos no 

biofilme após imersão dos espécimes nas soluções higienizadoras, por meio de 

microscopia confocal de varredura a laser; 

V. Analisar qualitativamente a superfície do biofilme, após imersão dos espécimes nas 

soluções higienizadoras por meio de microscopia eletrônica de varredura. 

 

3.3. Hipótese nula 

A hipótese nula do trabalho foi que não haveria diferença entre as soluções analisadas 

quanto ao potencial antimicrobiano sobre o biofilme multiespécies formado tanto na 

superfície da resina acrílica como na da liga de Co-Cr. 

  



92 
 

Priscilla N. Raile 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e Métodos 



94 
 

 

 

 



95 
 

Priscilla N. Raile 

Material e Métodos 

 

4.1. Delineamento experimental 

Para esse estudo, foi selecionado o seguinte fator de variação: 

Soluções higienizadoras, em quatro níveis: 

1. Solução de quitosana (SQ); 

2. Solução de quitosana nanoparticulada (QN); 

3. Solução de pastilha higienizadora (NitrAdine®, Ni); 

4. Solução sem quitosana (Controle, C). 

 

Para determinar o número de repetições das quantificações microbianas, foram 

utilizados os resultados obtidos por Morelli (2016) para o Log 10 (UFC/mL + 1) de Candida 

albicans. Adotou-se poder da amostra (0,80), nível de significância (0,05), desvio padrão 

(0,81). O cálculo foi realizado no programa estatístico Siqueira Campos (disponível em: 

www.siqueiracampos.com/_downloads/cálculo-tamanho-amostral). Foi encontrado n=7. 

Portanto, para os ensaios de contagem de UFC e metabolismo celular foi padronizado 

n=9 para cada situação experimental. A fim de observar a reprodutibilidade dos resultados, 

os ensaios foram dividos em três momentos distintos e reproduzidos da mesma forma. 

Para cada reprodução da análise de contagem das UFC, um espécime foi destinado ao 

controle da esterilidade e somado ao cálculo amostral. 

Para as análises realizadas por meio da obtenção de imagens por microscopia de 

fluorescência (MF) foi determinado n=2 e a microscopia confocal por varredura a laser 

(MCVL) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas em um espécime de 

cada situação experimental. A análise da espessura do biofilme foi realizada com n=2 e 

foram utilizados espécimes previamente preparados para obtenção das imagens, sendo 

assim os corpos de prova dessa análise não foram incluídos no cálculo amostral. 

Não há fatores de variação vinculados. Dessa forma, o cálculo amostral foi realizado 

por meio da simples multiplicação do número de níveis de fatores de variação 

independentes (Soluções higienizadoras = 4) ao número de repetições (n) das análises 

propostas. Sendo:  

• Contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) (n=9);  

http://www.siqueiracampos.com/_downloads/cálculo-tamanho-amostral
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• Avaliação da atividade metabólica do biofilme (método XTT [2,3-bis-(2-metoxi-

4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolio-5-carboxanilida]; n=9);  

• Quantificação da área recoberta por micro-organismos vivos e mortos (n=2) e 

por matriz extracelular (n=2) [MF (microscopia de fluorescência)]; 

• Análise qualitativa da distribuição dos micro-organismos vivos e mortos (n=1) 

e do material extracelular (n=1) no biofilme [MCVL (microscopia confocal de varredura a 

laser)]; 

• Análise qualitativa da morfologia e superfície do biofilme [MEV (microscopia 

eletrônica de varredura); n=1]. 

 

Segundo o cálculo amostral (4 x n), foi necessária a confecção de 100 espécimes de 

resina acrílica e 100 espécimes de Co-Cr, visto que para a análise da espessura do biofilme 

foram utilizados os espécimes destinados para análise qualitativa por microscopia 

confocal. Nove espécimes foram necessários para o controle da esterilidade dos 

experimentos, portanto o total da amostra foi de 109 espécimes de cada material. 

 

4.2. Materiais 

Os espécimes foram confeccionados com resina acrílica termopolimerizável (Clássico, 

Artigos Odontológicos Clássico Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e liga metálica de Co-Cr 

(Degudent GmbH; Hanau, Hesse, Alemanha) (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Liga metálica selecionada. 

Liga metálica Fabricante Composição 

Degudent GmbH, Hanau, Alemanha 

Co (64,8%), Cr (28,5%), Mo 
(5,3%), Si (0,5%), Mn (0,5%), C 

(0,4%) 

 

O biofilme multiespécies foi desenvolvido a partir de cepas ATCC (American Type 

Culture Collection) (Quadro 2), correspondentes as espécies comumente identificadas em 

usuários de próteses bucais (Coulthwaite, Verran, 2007; Lucena-Ferreira et al.,2014; Costa 

e al., 2017). 
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Quadro 2. Micro-organismos selecionados. 

Micro-organismos Identificação Características Morfotintoriais 

Candida albicans (Ca) ATCC 10231 Levedura 

Candida glabrata (Cg) ATCC 2001 Levedura 

Staphylococcus mutans (Sm) ATCC 25175 Cocos gram-positivos 

Streptococcus aureus (Sa) ATCC 25923 Cocos gram-positivos 

 

 

As propriedades da quitosana de baixo peso molecular (Sigma Aldrich, St. Louis, 

Missouri, EUA) (Figura 1) utilizada para obtenção das soluções experimentais de quitosana, 

apresentam-se no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Propriedades da quitosana utilizada. 

Peso molecular 50,000 - 190,000 daltons 

Viscosidade 20-300 cP 

Grau de desacetilação 75 - 85% 

 

 

 

 

Figura 1. Quitosana. 
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A composição do higienizador de prótese comercial selecionado (Figura 2) é 

apresentada no Quadro 4. 
 

Figura 2. Pastilha efervescente NitrAdine. 

 

 

Quadro 4. Higienizador comercial selecionado. 

Higienizador Fabricante Composição 

NitrAdine® - Medical 
Interporous 

MST Laboratories AG, Vaduz, 
Liechtenstein 

Ácido cítrico, lauril sulfato de 
sódio, lactose monohidratada, 
bicarbonato de sódio, cloreto 
de sódio, monopersulfato de 
potássio, carbonato de sódio, 

aromatizante de menta e 
polivinilpirrolidona.  

 

 

4.3. Confecção dos corpos de prova 

4.3.1. Espécimes metálicos 

4.3.1.1. Enceramento  

Para obtenção dos discos metálicos, foram obtidos padrões de cera (GEO, 

RenfertGmbH, Hilzingen, Alemanha) circulares (12 mm de diâmetro x 3 mm de espessura) 

confeccionados em matriz metálica desenvolvida na Oficina do Departamento de 

Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP. A cera foi liquefeita em plastificador elétrico 

(BRAVAC, São Paulo, SP, Brasil) com temperatura média de 80°C e vertida em gotas no 

interior da matriz. 
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Após a solidificação da cera, os excessos foram removidos de forma que o orifício 

ficasse totalmente preenchido, apresentando espessura uniforme, sem excessos ou falhas 

no material. Uma espátula 24 (Schobell Industrial Ltda, Rio Claro, SP, Brasil) aquecida foi 

utilizada para regularização e nivelamento da superfície (Figura 3), a fim de garantir lisura. 

O padrão de fundição obtido foi mantido em recipiente plástico com água para evitar 

deformação e, então, foi encaminhado à fundição. 

 

 

Figura 3. Remoção do excesso de cera. 
 

4.3.1.2. Inclusão dos padrões de cera 

Foram adicionados aos discos de cera, canais de alimentação (Cerafix Manufatura E 

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

de tamanho grande. Cinco discos foram posicionados de forma equidistante na base 

formadora do cadinho (Figura 4) para aplicação do agente anti-bolhas (Kota Indústria e 

Comércio, São Paulo, SP, Brasil).  

 
  

Figura 4. Padrões de cera posicionados para inclusão. 
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Os padrões de cera foram incluídos em revestimento fosfatado Micro Fine 1700 

(Talladium do Brasil, Curitiba, PR, Brasil), o qual foi manipulado na proporção de 180 g de 

pó, 32 mL de líquido e 12 mL de água destilada. A manipulação foi realizada em 

espatuladora a vácuo (Espatuladora A300, Polidental, Cotia, SP, Brasil) por 60 segundos e 

para a presa final foram aguardados 30 minutos.  

Os anéis foram levados ao forno Edgcon 5P (EDG, São Carlos, SP, Brasil) (Figura 5) para 

expansão do revestimento e eliminação da cera. Os ciclos de aquecimento dos moldes 

foram realizados da seguinte maneira: aquecimento à velocidade de 15˚C/min da 

temperatura ambiente até 300˚C, permanecendo nesta temperatura por 30 minutos; 

aquecimento de 15˚C/min até 950˚C, permanecendo nesta temperatura por 20 minutos; 

resfriamento de 15˚C/min até 900˚C, permanecendo nesta temperatura por 60 minutos. 

 

 

Figura 5. Forno Edgcon 5P. 

 

 

4.3.1.3. Fundição dos discos 

A fundição foi realizada em máquina eletrônica Neutrodyn Easyti (F. Li Manfredi, 

Torino, Piemonte, Itália) por eletroindução a vácuo, à temperatura de 1380°C e torque 

constante da centrífuga. Três lingotes de liga metálica de Co-Cr (Degudent GmbH, Hanau, 

Hesse, Alemanha) foram necessários para fundição e injeção de cada molde. 

Quando resfriadas, as fundições foram desincluídas e jateadas com óxido de alumínio 

de granulação de 100 µm (Aluminum Oxide 100; Asfer Chemical Industry, Sao Caetano do 

Sul, SP, Brasil), sob pressão de 3 bar, por cinco segundos, no Microjet III (EDG, São Carlos, 
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SP, Brasil), para remoção dos excessos de revestimento. Os discos foram separados dos 

canais de alimentação com auxílio de discos de carborundum e, em seguida, submetidos 

ao acabamento e polimento. (Figura 6)  

 

 

Figura 6. Discos metálicos com e sem polimento.  

 

4.3.1.4. Acabamento e polimento 

A superfície lateral do corpo de prova recebeu acabamento com disco de 

carborundum e borracha de polimento na politriz Standard (Kota equipamentos, Cotia, SP, 

Brasil). 

O acabamento e polimento das superfícies opostas dos discos metálicos foram 

executados em politriz AROPOL-E (Arotec, Cotia, SP, Brasil) (Figura 7) com lixas de 

granulação 220, 400, 600 e 1200 (Norton Abrasivos Brasil, Guarulhos, SP, Brasil), a 999 

rpm. Cada disco foi acoplado a um dispositivo de resina acrílica autopolimerizável (VIPI 

Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda, 

Pirassununga, SP, Brasil) (Figura 8), desenvolvido na Oficina do Departamento de Materiais 

Dentários e Prótese da FORP-USP, para acomodar os espécimes durante o polimento. 

Foram acoplados seis espécimes metálicos ao dispositivo por vez, os quais receberam 

carga axial padronizada e constante, assim como irrigação com água corrente, durante 

toda a ação das lixas. 

 



102 
 

Priscilla N. Raile 

  

Figura 7. Politriz AROPOL-E. 
 

Figura 8. Dispositivos de resina. 
 

 

Para padronização, os discos ficaram sob ação da lixa 220 até que as superfícies 

ficassem totalmente uniformes, exibindo padrão homogêneo. Para as demais lixas, foi 

estabelecido o período de 10 minutos para cada granulação. Após a ação das lixas, os 

espécimes metálicos foram lavados individualmente em água corrente a fim de remover 

qualquer partícula de metal ou grânulos remanescentes das lixas utilizadas.  

O polimento final foi realizado manualmente com a lixa 1200, em movimentos 

elípticos e, no torno (Kota, Cotia, SP, Brasil), com pasta de polimento de granulação de 2 a 

3 microns (Saphir, Renfert, Hilzingen, Alemanha) a fim de refinar o polimento e eliminar 

possíveis linhas criadas pelo polimento automático, obtendo uma superfície homogênea e 

brilhante. Ao final, todos os discos foram limpos com álcool isopropílico em aparelho de 

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

A rugosidade de superfície foi aferida em rugosímetro (Surftest SJ-201P, Mitutoyo 

Corporation, Kawasaki, Kanagawa, Japão) (Figura 9), por meio da leitura sobre a porção 

central com 5 “cut off” de 0,8 µm. O valor da rugosidade foi padronizado no intervalo de 

0,1 µm a 0,2 µm (Bollen et al., 1997). 
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Figura 9. Leitura da rugosidade de superfície do espécime metálico. 

 

 

4.3.2.  Espécimes de resina acrílica 

Foram obtidos 109 corpos de prova de resina acrílica termopolimerizável (Clássico, 

Artigos Odontológicos Clássico Ltda., São Paulo, SP, Brasil) no formato de disco (13 mm de 

diâmetro x 3 mm de espessura) para as análises. 

Foi realizada a inclusão de 10 matrizes de aço inoxidável em gesso pedra tipo IV (Gesso 

Rio, Orlando Antônio Bussioli ME, Rio Claro, SP, Brasil) em mufla convencional metálica, 

número 7 (Jon, Jon Indústria Brasileira, São Paulo, SP, Brasil). Aguardada a presa do gesso, 

as muflas foram abertas e as matrizes removidas. Foi depositada, com auxílio de uma 

espátula 24, a resina acrílica manipulada conforme as instruções do fabricante (proporção 

de 3:1; polímero/monômero) e a mufla foi prensada (Prensa Hidráulica Protecni, Protecni 

Equip. Med., Araraquara, SP, Brasil) com carga inicial de 500 kgf e final de 1000 kgf, a qual 

foi mantida por 60 minutos. A polimerização foi realizada em polimerizadora eletrônica 

(Termocicler 100, Oficina de Precisão- USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil). As muflas foram 

colocadas em água com temperatura ambiente, até atingir 65˚C em 1 hora. Em seguida a 

temperatura foi elevada a 100˚C (30 minutos) e mantida por mais 1 hora (Badaró et al., 

2017a). 

Realizada a polimerização, as muflas foram mantidas em temperatura ambiente até o 

resfriamento e os corpos de prova foram desincluídos. Posteriormente, os espécimes 

foram acondicionados em água destilada a 50˚C por 24 horas em estufa (Odontobrás Ind. 

e Com. Equip. Med. Odont. Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil) para eliminação do monômero 

residual (Rashid et al., 2015). 
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Os espécimes receberam acabamento com fresa multilaminada Maxicut de corte fino 

(Malleifer AS, Ballaiguer, Vaud, Suíça) em peça reta (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, 

Brasil), para remoção dos excessos (Figura 10). Em politriz horizontal (Arotec, Arapol E, 

Cotia, SP, Brasil), foram polidos até atingirem as dimensões finais, com lixa de granulação 

150 (Norton Indústria Brasileira, São Paulo, SP, Brasil) para eliminar qualquer 

irregularidade visível. 

 

 

Figura 10. Remoção dos excessos de resina acrílica. 

 

A rugosidade de superfície dos espécimes foi padronizada no intervalo de 2,7 a 3,7 µm 

(Panariello et al., 2016; Badaró et al., 2017a), conforme análise em rugosímetro descrita 

no item anterior (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Leitura da rugosidade de superfície do espécime de resina acrílica. 
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4.3.3. Esterilização  

Os espécimes foram distribuídos aleatoriamente em envelopes de papel grau cirúrgico 

(Envelope Grau Cirúrgico Termo Selável, Sispack, São Paulo, SP, Brasil), selados e 

submetidos à esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, realizada pela empresa 

Multilav (Multilav Esterilizações Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil). 

 

4.4. Preparo das soluções de quitosana 

A concentração das soluções (0,5%) foi definida em conformidade com as observações 

de Curylofo (2018) em relação a atividade antimicrobiana (Tabela 01) e solubilidade da 

solução de quitosana e de quitosana nanoparticulada. 

 

 

Tabela 01. Concentração mínima das soluções de quitosana para ação inibitória, fungicida e bactericida. 

Micro-organismo 
Concentração mínima para 

inibição do crescimento 
microbiano (%) 

 
Concentração mínima para ação 

fungicida e bactericida (%) 

 SQ QN  SQ QN 

C. albicans - -  - - 

C. glabrata - -  - 0,000975 

S. mutans 0,0312 0,125  0,0625 0,125 

S. aureus 0,0312 0,0625  0,0625 0,125 

(-) Ausência de crescimento microbiano em todas as concentrações testadas; SQ - solução de 

quitosana; QN - Solução de quitosana nanoparticulada. 

 

As soluções foram preparadas no Laboratório de Gerenciamento de Resíduos 

Odontológicos do Departamento de Odontologia Restauradora da FORP-USP, a partir da 

quitosana de baixo peso molecular conforme descrito por Costa et al. (2014a, b) e Calvo et 

al. (1997), respectivamente. Para preparo da solução SQ 0,5% de quitosana, em massa, foi 

adicionado ácido acético 1% (Panreac Química SLU, Barcelona, CT, Espanha) e mantida em 

agitação magnética por 24 horas. Após completa dissolução, o pH foi ajustado entre 4,6 e 

5,0 com auxílio de fitas indicadoras de pH (ColorpHast® pH Test Strips, MilliporeSigma, 

Burlington, MA, EUA), com hidróxido de sódio a 10 N (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA).  
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A solução QN foi preparada segundo o método de gelação iônica (Calvo et al., 1997). 

Para obter a solução SQ, 0,5% de quitosana, foi adicionada quitosana à concentração de 

0,5% (massa/volume) em solução de ácido acético 1% (Panreac Química SLU, Barcelona, 

CT, Espanha) e mantida em agitação por 24 horas. À solução foi adicionado 0,25% de TPP 

(proporção TPP/solução de quitosana) e o pH foi ajustado conforme descrição anterior. 

 

4.5. Preparo da solução de pastilha higienizadora  

O preparo da solução com a pastilha efervescente (NitrAdine®) foi realizado conforme 

as instruções do fabricante. A pastilha foi depositada em béquer contendo 150 mL de água 

destilada esterilizada (37ºC ± 2ºC) e as cestas de aço inoxidável perfuradas (6 mm x 3 mm 

x 3 mm) (Paranhos et al., 2009), confeccionadas na Oficina de Precisão do Campus da USP 

de Ribeirão Preto, contendo os espécimes, foram imediatamente posicionadas. 

 

4.6. Preparo da solução controle 

A solução utilizada como controle foi preparada a partir da solução de ácido acético 

1% e o pH foi ajustado conforme descrito anteriormente (Item 4.4). 

 

4.7. Preparo dos meios de cultura 

Os meios de cultura para desenvolvimento do biofilme, semeadura e crescimento 

seletivo dos micro-organismos selecionados, são apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Meios de cultura selecionados para crescimento dos micro-organismos. 

Micro-organismo 
Meio de cultura para crescimento 

(Caldo) 
Meio de cultura seletivo (Ágar) 

C. albicans Sabouraud Dextrose Broth (SD) CHROMagar Candida Medium (CR) 

C. glabrata Sabouraud Dextrose Broth (SD) CHROMagar Candida Medium (CR_ 

S. mutans Brain Heart Infusion (BHI) Mitis Salivarius Agar Base (MS) 

S. aureus Mueller Hinton Broth (MH) Mannitol Salt Agar (MA) 
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4.7.1. Candida albicans e Candida glabrata 

Sabouraud Dextrose Broth (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, MH, Índia) 

Conforme instrução do fabricante, 30 g do meio de cultura desidratado foram 

adicionados a 1000 mL de água destilada e esterilizados em autoclave a 121°C por 15 

minutos. 

CHROMagar Candida Medium (Difco Laboratories Inc., Detroit, MI, EUA) 

Para o preparo, 47,7 g do pó foram suspensos em 1000 mL de água destilada 

esterilizada. A mistura foi aquecida sob agitação e fervida por 1 minuto até se tornar 

homogênea, conforme instrução do fabricante. 

 

4.7.2. Staphylococcus aureus 

Mueller Hinton Broth (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda. Mumbai, MH, Índia) 

O meio de cultura foi preparado por meio da mistura de 21 g do meio de cultura 

desidratado a 1000 mL de água destilada, e esterilizado em autoclave a 121°C por 15 

minutos, conforme instruções do fabricante. 

Mannitol Salt Agar (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda. Mumbai, MH, Índia) 

O preparo foi realizado por meio da mistura de 111 g do meio de cultura desidratado 

a 1000 mL de água destilada. Posteriormente foi realizada a esterilização em autoclave a 

121°C por 15 minutos, conforme instruções do fabricante. 

 

4.7.3. Streptococcus mutans 

Brain Heart Infusion (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda. Mumbai, MH, Índia) 

Para o preparo, 52 g do meio desidratado foram acrescidos de 5% de glicose e 

adicionados a 1000 mL de água destilada e, então, esterilizados em autoclave a 121°C por 

15 minutos, conforme orientação do fabricante.  

Mitis Salivarius Agar Base (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda. Mumbai, MH, Índia) 

Noventa gramas do meio de cultura desidratado foram acrescidos a 1000 mL de água 

destilada, e a mistura foi esterilizada em autoclave a 121°C por 15 minutos. Durante o 

resfriamento, ao atingir o intervalo de temperatura de 50 - 55°C, 20% de sacarose 

(Sacarose P.A. Labsynth Produtos para Laboratório Ltda, Diadema, SP, Brasil) e 4 mg/L de 

bacitracina (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) foram adicionados e o meio foi 

distribuído nas placas de Petri. 
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4.7.4. Meio de cultura para análise da esterilidade 

Para avaliação da presença ou ausência de micro-organismos nos espécimes foi 

utilizado o meio de cultura Letheen Broth (Difco Laboratories Inc., Detroit, MI, EUA), o qual 

é capaz de identificar a proliferação de micro-organismos por meio da turvação (sinal 

positivo) ou não (sinal negativo) da suspensão, neutralizando a possível ação residual dos 

higienizadores. Para tanto, 25,7 g do meio de cultura desidratado foram adicionados a 1000 

mL de água destilada, juntamente a 5 g de Tween 80 (Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, TE, 

Itália). Alíquotas de 10 mL foram distribuídas em tubos de prolipropileno com tampa 

rosqueável (TPP, Trasadingen, SH, Suíça). O conjunto foi esterilizado, devidamente 

identificado de acordo com o corpo de prova correspondente. A suspensão obtida após 

sonificação dos espécimes no referido meio de cultura foi semeada nas placas de Petri 

contendo os meios de cultura seletivos. 

 

4.8. Ajuste da concentração dos micro-organismos 

Para inoculação dos meios de cultura, as espécies selecionadas foram removidas do 

freezer a -80℃, descongeladas e semeadas em estrias em placas de Petri com meio 

específico para seu crescimento. Após 48 horas a 37℃, uma colônia foi transferida ao caldo 

de cultura e permaneceu em estufa (37℃) por 18 a 24 horas (fase de crescimento 

exponencial). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 4200 g por 5 minutos. O 

pellet resultante foi lavado duas vezes em PBS (Phosphate Buffered Saline). 

O ajuste da concentração celular das bactérias foi realizado por meio da leitura da 

suspensão em espectrofotômetro (Multiskan GO, Thermo Scientific Multiskan Spectrum, 

Waltham, MA, EUA) (Figura 12), utilizando comprimento de onda de 625 nm. Previamente, 

a calibração com 1 mL de PBS foi realizada como parâmetro de absorbância zero. 

Novamente, a análise foi realizada com os micro-organismos diluídos em PBS. Valores 

contidos entre 0,075 e 0,08 para S. aureus, e 0,095 e 0,1 para S. mutans, representaram a 

concentração de 108 UFC/mL. A inoculação do meio de cultura foi realizada à concentração 

de 107 UFC/mL. Os valores foram confirmados por meio de semeadura em placa de Petri. 
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Figura 12. Espectofotômetro Multiskan GO. 

 

A concentração celular das leveduras foi determinada utilizando câmara de Neubauer 

(Kasvi Importaçăo E Distribuiçăo de Produtos Para a Laboratorios Ltda., Curitiba, PR, Brasil) 

(Figura 13) para maior precisão, devido à morfologia variável do gênero. O dispositivo 

contém uma lâmina grossa para uso em microscópio ótico, uma depressão no centro e 

duas câmaras, com linhas perpendiculares dividindo essas câmaras em quadrantes. Em 

cada quadrante é realizada a contagem do células, por unidade de volume de uma 

suspensão. O quadrante de maior divisão, destinado às maiores células, é onde se realiza 

a contagem das leveduras. 

 

 

Figura 13. Câmara de Neubauer. 

 

O volume de cada quadrante é conhecido (0,0001 mL). Sendo assim, a contagem de 

células torna-se viável. A partir de 10 µL de suspensão da levedura observados ao 

microscópio na câmara de Neubauer, obtém-se o número total nos 4 quadrantes 

periféricos e calcula-se a concentração de micro-organismos da seguinte forma: 

NUFC/mL = C/4 x 104 x D   

N: número total de UFC  

C: Contagem de UFC nos quatro quadrantes periféricos  
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D: Diluição utilizada 

A inoculação do meio de cultura com leveduras foi realizada com 107 células/mL. Os 

valores foram confirmados em semeadura em placa de Petri. 

 

4.9. Contaminação dos espécimes 

Em câmara de fluxo laminar (Pachane, Pa 400-ECO, Piracicaba, SP, Brasil), os 

espécimes esterilizados foram alocados aleatoriamente em placas de cultura para células 

de 24 poços (Techno Plastic Products, Trasadingen, SH, Suíça). Em seguida, foram 

acrescentados 0,5 mL de caldo BHI inoculado por cada uma das espécies de micro-

organismos à concentração de 107 UFC/mL, totalizando 2 mL em cada poço. 

Após a contaminação, as placas foram mantidas em estufa por 1 hora e 30 minutos, 

sob agitação (75 rpm), para adesão dos micro-organismos. Após esse período, os 

espécimes foram lavados duas vezes com 2 mL de PBS, para remoção de células não 

aderidas às superfícies. Posteriormente, 2 mL de um novo meio de cultura estéril foram 

depositados em cada poço. As placas de cultura permaneceram em estufa a 37˚C por 24 

horas. Terminado esse período, cada poço teve 1 mL do meio de cultura substituído e as 

placas foram novamente levadas à estufa por 24 horas, totalizando 48 horas de 

crescimento e maturação do biofilme (Figuras 14 e 15). 

 

   

 

Figura 14. Placa com espécimes metálicos após 48 
horas de crescimento e maturação do biofilme. 

 

Figura 15. Placa com espécimes de resina acrílica 
após 48 horas de crescimento e maturação do 

biofilme. 

 

A fim de viabilizar o crescimento de S. mutans, a incubação do biofilme foi realizada 

em ambiente de microaerofilia (Figura 16). 
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Figura 16. Placas de cultura em jarro de microaerofilia. 

 

4.10. Ensaio de imersão 

Concluído o período de maturação do biofilme, os espécimes foram retirados dos 

poços com auxílio de uma pinça esterilizada, mergulhados em PBS e acomodados em 

cestas perfuradas de aço inoxidável, com dimensões de 6 x 3 x 3 mm, previamente 

esterilizadas, confeccionadas na Oficina de Precisão do Campus da USP de Ribeirão Preto 

(Paranhos et al., 2009). 

Os espécimes foram dispostos na cesta, que por meio de um fio de aço inoxidável 

adaptado sobre o topo do béquer (Figura 17), permaneceu suspensa pela sua alça, sem 

tocar o fundo do recipiente, mas totalmente coberta pela solução. 
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Figura 17. Cesta suspensa pela alça. 

 

Os recipientes receberam 150 mL das soluções higienizadoras. As cestas foram 

posicionadas simultaneamente, imediatamente após o preparo das soluções 

higienizadoras e permaneceram imersas nas soluções por 15 minutos. 

Após a imersão, as cestas foram mantidas em PBS por 5 minutos para enxágue. Os 

espécimes foram removidos das cestas e transferidos à imersão sequencial em três placas 

de Petri contendo PBS, a fim de remover qualquer resíduo das soluções higienizadoras.  

 

4.11. Contagem de UFC 

Após o enxágue seriado, cada espécime foi inserido em um tubo de prolipropileno de 

50 mL, devidamente identificado, com 10 mL de meio de cultura Letheen Broth. Os tubos 

com os espécimes permaneceram por 20 minutos em ultrassom (Altsonic, Clean 9CA, 

40KHz /200, Ribeirão Preto, SP, Brasil) para o desprendimento das células remanescentes. 

A suspensão resultante foi semeada em meios de cultura específicos para 

identificação de cada espécie no biofilme. Nota-se que o meio de cultura, utilizado para 

contagem das UFC de Candida spp., é cromogênico, permite identificação das diferentes 

espécies pela cor, viabilizando a contagem das colônias de C. albicans (colônias verdes 

claras a verde médio) e C. glabrata (colônias cor de malva a malva escuro) no mesmo meio 

de cultura.  

Primeiramente, uma alíquota de 25 µL da suspensão obtida foi semeada na placa de 

Petri contendo o meio de cultura (diluição 100) e 25 µL foram depositados em um 
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microtubo de 1,5 mL (Eppendorf, Hamburgo, HH, Alemanha) contendo 225 µL de PBS 

igualmente estéril. O tubo foi agitado para homogeneizar a amostra, e novamente 25 µL 

foram semeados (diluição 10-1) e 25 µL depositados em outro tubo contendo 225 µL de 

PBS (Figura 18). O processo de diluição se repetiu até que as diluições seriadas de 100, 10-

¹, 10-2 e 10-3 fossem semeadas nos quadrantes da respectiva placa. A suspensão foi 

semeada nos meios de cultura (Figura 19) correspondentes a cada espécie de interesse e 

as placas permaneceram incubadas a 37°C por 24 horas (Figura 20). As placas destinadas 

ao crescimento de S. mutans foram incubadas em ambiente de microaerofilia por 48 horas, 

para que o maior crescimento das colônias possibilitasse a contagem. 

 

 

 

Figura 18. Microdiluição para semeadura. Figura 19. Semeadura em meio de 
cultura seletivo. 

  

Após incubação e contagem do número de colônias, os valores de UFC/ml foram 

calculados, por meio da fórmula: 

 

                  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. 
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Figura 20. Placa de petri com crescimento das espécies 
Candida nas diluições 100; 10-1; 10-2 e 10-3. 

 

Os tubos com a suspensão original contendo os espécimes previamente higienizados 

foram também mantidos em estufa a 37˚C por até 14 dias, ou até que fosse observada a 

turvação do meio Letheen Broth (sinal de crescimento de micro-organismo). 

O controle da esterilidade (Figura 21) foi realizado por meio da análise da ausência de 

turvação. 

 

 

 

Figura 21. Tubos contendo os espécimes e meio Leethen Broth, apresentando turbidez (sinal 

positivo de proliferação de micro-organismos) e ausência de turvação (sinal de esterilidade). 
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4.12. Avaliação da atividade metabólica do biofilme 

A amostra foi submetida ao ensaio de XTT [2,3-bis-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-

tetrazolio-5-carboxanilida] para avaliação da atividade metabólica dos micro-organismos 

não eliminados pelo procedimento de imersão nas soluções. O teste avalia a atividade 

metabólica das células microbianas de acordo com a conversão do sal tetrazólio 

hidrossolúvel XTT (cor amarela) em formazana (cor laranja). A análise foi realizada em 

leitor de microplacas (Multiskan GO, Thermo Fisher Scientific, Helsinque, HKI, Finlândia). 

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

metabólica de biofilmes.  

O XTT (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) foi dissolvido em água à concentração 

final de 1 mg/mL. A solução de menadiona (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) foi 

preparada à concentração de 0,4 mM em acetona (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) 

imediatamente antes do uso. Para cada ensaio, a solução de XTT foi misturada com a 

solução de menadiona a uma razão de volume de 20:1. Os espécimes foram imersos nas 

soluções desinfetantes por 15 minutos, lavados conforme anteriormente descrito e 

transferidos para uma nova placa de cultura de células estéril com 24 poços, cada um 

contendo 1,2 mL de solução composta de 948 µL de PBS suplementado com 100 mM de 

glicose (Sigma Aldrich, Saint- Louis, MO, EUA) e 252 µL da solução de XTT e menadiona 

previamente preparada. As placas foram cobertas com folha de alumínio e incubadas no 

escuro a 37°C durante 2 horas.  

Decorrido o tempo de incubação, as placas (Figura 22) foram gentilmente agitadas e 

100 µL da solução de cada poço contendo um corpo de prova foram transferidos para 

placas de 96 poços em triplicata (Figura 23).  
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.  

   

Figura 22. Placa contendo os espécimes em 

solução XTT após incubação. 

Figura 23. Placa de 96 poços com amostras XTT 

em triplicata. 

 

Cada placa possuía um poço de controle positivo (107 UFC/mL de Ca, Cg, Sa e Sm) e 

um poço de controle negativo (sem inóculo de micro-organismos). Três leituras de cada 

poço foram obtidas a 492 ηm. A média das leituras foi registrada e a média do poço 

referente ao controle negativo foi subtraída para obtenção dos resultados. 

 

4.13. Quantificação da área recoberta por micro-organismos vivos e mortos 

Os corantes fluorescentes do kit Live/Dead BacLight (Molecular Probes – Invitrogen, 

Eugene, OR, EUA), propiciam análise da atividade de remoção do biofilme pelas soluções 

higienizadoras, por meio da visualização das células vivas e mortas na superfície do corpo 

de prova.  

O corante foi preparado com a mistura de 2,5 μL da solução do componente A e 2,5 

μL da solução do componente B a 15 mL de água ultrapura. Após higienização e enxague, 

conforme anteriormente descrito, os corpos de prova foram transferidos para placas de 

24 poços contendo 1,5 mL da mistura. O processo foi realizado rapidamente, evitando a 

desidratação do biofilme. As placas permaneceram incubadas e protegidas da luz, à 

temperatura ambiente, durante 15 minutos. Após esse período, os espécimes foram 

lavados com PBS por 1 minuto e observados em Microscópio de Fluorescência (Axio 

Observer A1, Carl Zeiss, Oberkochen, BW, Alemanha), no Laboratório de Pesquisa em 

Reabilitação Oral do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP, com 

filtros específicos: FITC (FS38HE para verde) e RHOD (FS43HE para vermelho). As células 

viáveis presentes no biofilme foram coradas em verde (Syto 9) e as células mortas, em 
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vermelho (Iodeto de propídio). A pigmentação ocorre de acordo com a integridade da 

membrana celular, sendo assim, as membranas danificadas permitem a entrada de 

moléculas maiores de corante (vermelho). 

Foram capturadas 10 imagens aleatórias em cada espécime (20 no total), com 

aumento de 630 vezes, utilizando o software Zen Lite 2.3 (Carl Zeiss, Oberkochen, BW, 

Alemanha). A análise foi realizada por meio da quantificação da área total de células vivas 

e mortas, segundo o software AxioVision (AxioVision release 4.8.2. – Carl Zeiss, 

Oberkochen, BW, Alemanha). Os valores obtidos foram calculados em porcentagem 

conforme a fórmula:  

 

Porcentagem de células vivas= Área com células vivas (Área verde - Área vermelho) x 100 

Área total da imagem 

 

 Porcentagem total de biofilme =    Área com biofilme  x 100  

Área total da imagem 

 

4.14. Análise qualitativa da distribuição dos micro-organismos vivos e mortos no 

biofilme 

 Conforme descrição no item anterior (4.13), os espécimes foram corados com o 

kit Live/Dead BacLight (Molecular Probes – Invitrogen, Eugene, OR, EUA) e foram 

submetidos a análise em microscópio confocal de escaneamento a laser (MCEL) (Leica TCS 

SP8, Leica Microsystems, Wetzlar, HE, Alemanha) (Figura 24), no Laboratório de Imagens 

de Alta Resolução e Estudos Celulares (LIAREC) - Infraestrutura Multiusuário de 

Microscopia Confocal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto–USP, com 

aumento de 630 vezes e lasers de excitação em 488 nm e 546 nm, para observação da 

distribuição tridimensional dos micro-organismos vivos (verde) e mortos (vermelho) no 

biofilme.  

 A análise descritiva foi realizada de acordo com a interpretação das imagens 

obtidas, com objetivo de caracterizar a disposição das células vivas e mortas no biofilme. 
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Figura 24. Microscópio confocal de escaneamento a laser. 

 

 As imagens foram avaliadas por meio do software ImageJ (domínio público, 

Instituto Nacional de Saúde, EUA).  

 

4.15. Quantificação da área recoberta por substância polimérica extracelular (SPE) 

 Após o ensaio de imersão nas soluções higienizadoras, os biofilmes foram 

corados com FilmTracer SYPRO Ruby Biofilm Matrix Stain (Molecular Probes – Invitrogen, 

Eugene, OR, EUA) (Figura 25), conforme as orientações do fabricante, para marcação da 

matriz extracelular. O corante pigmenta as proteínas como glicoproteínas, fosfoproteínas, 

lipoproteínas, proteínas de ligação ao cálcio, proteínas fibrilares, dentre outras, as quais 

compõem a matriz extracelular (Daniels et al., 2013; Franklin et al., 2015). 
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Figura 25. FilmTracer SYPRO Ruby Biofilm Matrix Stain. 

 

 Os espécimes foram transferidos a uma placa de 24 poços contendo 1 mL da 

solução disponível no kit. O processo foi realizado rapidamente, evitando a desidratação 

do biofilme. As placas foram protegidas da luz e incubadas por 30 minutos à temperatura 

ambiente. Posteriormente, as amostras foram lavadas com PBS e analisadas em 

Microscópio de Fluorescência (Axio Observer A1, Carl Zeiss, Oberkochen, BW, Alemanha), 

no Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Oral do Departamento de Materiais Dentários 

e Prótese da FORP-USP, com filtro específico RHOD (vermelho). 

 Foram capturadas 10 imagens aleatórias do espécime, com aumento de 630x, 

utilizando o software Zen Lite 2.3 (Carl Zeiss, Oberkochen, BW, Alemanha). As imagens 

processadas pelo software AxioVision (AxioVision release 4.8.2. – Carl Zeiss, Oberkochen, 

Baden-Württemberg, Alemanha) foram quantificadas em porcentagem, para obtenção do 

valor total da área recoberta pela matriz do biofilme, de acordo com a seguinte fórmula: 

Porcentagem total de SPE =        Área marcada       x 100 

Área total da imagem 

 

4.16. Análise qualitativa da distribuição da SPE do biofilme 

Os espécimes foram corados com o reagente FilmTracer SYPRO Ruby Biofilm Matrix 

Stain, conforme descrição anterior (item 4.15) e analisados em microscópio confocal de 

varredura a laser (MCVL) (Leica TCS SP8, Leica Microsystems, Wetzlar, HE, Alemanha), no 



120 
 

Priscilla N. Raile 

Laboratório de Imagens de Alta Resolução e Estudos Celulares (LIAREC) - Infraestrutura 

Multiusuário de Microscopia Confocal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto–USP, para análise tridimensional da disposição da matriz extracelular nos biofilmes 

em aumento de 630 vezes. A análise descritiva da arquitetura da matriz extracelular no 

biofilme foi realizada após o ensaio de imersão nas soluções higienizadoras. 

As análises descritivas foram realizadas de acordo com a interpretação das imagens 

obtidas, com objetivo de caracterizar a disposição do material extracelular no biofilme. 

 

4.17. Análise da espessura do biofilme 

Após ensaio de imersão, os espécimes receberam tratamento com o corante 

FilmTracer SYPRO Ruby Biofilm Matrix Stain, conforme as orientações do fabricante (vide 

Item 3.13). No mesmo microscópio confocal de varredura a laser anteriormente citado, 

em aumento de 630 vezes, foram selecionados 20 campos aleatórios. Durante a aquisição 

das imagens, de acordo com a variação do eixo vertical Z, foi determinada a espessura do 

biofilme, definida como a medida entre a superfície do corpo de prova e o último sinal 

referente ao ápice do biofilme (West et al., 2014). 

 

4.18. Análise qualitativa por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Após higienização e enxague, conforme anteriormente descrito, 1 espécime de cada 

grupo experimental foi fixado por 24 horas em solução tamponada de glutaraldeído a 2,5% 

(Sigma Aldrich, Saint-Louis, MO, EUA). A seguir, as amostras foram desidratadas em 

solução crescente de etanol a 30, 50, 70, 95 e 100%, por 30 minutos. Por fim, foram 

realizadas 3 imersões, para cada espécime, de 15 minutos em Hexamethyldisilazane 

(Sigma Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) a fim de garantir completa desidratação e secagem 

adequada. 

As amostras foram individualmente posicionadas em porta amostra de alumínio de 

borda com ranhura, diâmetro de 12,7 mm x 8,0 mm e levadas à metalização com ouro (BAL 

– TEC – Modelo SCD 050, Vaduz, LI, Alemanha), pelo processo de sputtering (pulverização) 

por 120 segundos. Dessa forma, houve formação de uma camada de ouro de 

aproximadamente 100 nm. As imagens foram capturadas nos aumentos de 1000 e 5000 X. 

As análises descritivas foram realizadas de acordo com a interpretação das imagens 

obtidas, com objetivo de caracterizar a morfologia das células e a superfície do biofilme. 
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4.19. Análise estatística 

Em software estatístico IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA), 

os dados foram submetidos ao teste de normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e 

homogeneidade, para determinação da análise estatística mais adequada a ser aplicada 

(paramétrica ou não paramétrica). 

Nos grupos em que as variáveis apresentaram distribuição normal dos resultados 

foram aplicados os testes estatísticos ANOVA e pós teste de Tukey . Já nas análises em que 

se verificou distribuição não normal dos dados foram utilizados o teste Kruskal-Wallis, 

seguido pelo pós-teste de Dunn. As análises foram realizadas ao nível de confiança de 95% 

(α = 0,05). 

Para análise do crescimento dos micro-organismos, os valores de UFC/mL, obtidos por 

meio da contagem das colônias, foram transformados em valores de log10 (UFC+1). 
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5. Resultados 

 

5.1. Análise de contagem das unidades formadoras de colônia (UFC) 

5.1.1. Superfície de liga metálica 

As Tabelas 02, 03, 04 e 05 apresentam os valores obtidos por meio da contagem de 

UFC/mL em log10 de cada espécie contida no biofilme multiespécies desenvolvido sobre a 

superfície metálica. 

Tabela 02. Valores de UFC/mL de C. albicans em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

n Controle SQ QN Ni 

1 5,43 3,52 4,58 0,00 

2 4,68 2,60 3,43 0,00 

3 4,67 4,72 4,71 1,61 

4 5,75 3,38 5,05 2,60 

5 5,28 4,39 5,11 2,98 

6 5,71 2,60 5,16 2,96 

7 5,96 3,52 4,74 3,66 

8 6,15 4,86 5,32 3,37 

9 6,35 4,59 5,62 2,56 

Tabela 03. Valores de UFC/mL de C. glabrata em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

n Controle SQ QN Ni 

1 5,50 3,64 5,61 0,00 

2 4,73 4,73 4,26 0,00 

3 4,66 3,30 4,77 2,64 

4 5,94 4,56 6,21 2,81 

5 4,43 5,77 5,81 2,72 

6 5,89 5,31 6,25 2,51 

/ 6,26 6,25 5,93 3,64 

8 6,36 6,43 6,49 3,70 

9 6,35 6,37 6,42 2,08 

Tabela 04. Valores de UFC/mL de S. aureus em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

n Controle SQ QN Ni 

1 3,20 3,81 2,60 0,00 

2 4,31 3,30 4,02 0,00 

3 5,64 5,42 3,83 1,91 

4 4,54 3,68 4,40 0,00 

5 6,08 5,80 3,30 0,00 

6 5,08 2,60 6,77 0,00 

7 7,45 5,74 5,38 3,79 

8 4,83 3,68 5,59 3,98 

9 5,62 4,15 6,51 3,57 
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Tabela 05. Valores de UFC/mL de S. mutans em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

n Controle SQ QN Ni 

1 5,00 3,56 4,31 0,00 

2 4,69 3,60 3,45 0,00 

3 4,81 3,20 5,23 0,00 

4 5,19 4,52 5,41 2,98 

5 5,26 5,43 4,79 3,36 

6 5,32 4,45 5,52 3,32 

7 7,13 4,60 5,70 2,45 

8 6,21 3,57 5,28 3,51 

9 6,23 4,56 4,90 2,30 

 

 

 

Os resultados indicados na Tabela 06 mostram que houve diferença significativa entre 

os grupos (Ca p<0,001; Cg p<0,001; Sa p=0,002; Sm p<0,001), sendo que a pastilha 

higienizadora promoveu redução significante de todos os micro-organismos avaliados. A 

solução de quitosana propiciou redução significativa do número de C. albicans e exibiu 

resultados intermediários em comparação ao controle, em relação ao S. aureus e S. mutans. 

A solução de quitosana nanoparticulada apresentou resultado intermediário contra C. 

albicans.  

 

Tabela 06. Média (DP) e mediana (IC) dos valores de UFC/mL em log 10 (UFC + 1) após imersão dos espécimes 
metálicos nas soluções higienizadoras. 

Grupos Ca Cg Sa Sm 

Controle 5,55(0,60)a 5,89(4,97;6,16)a 5,08(4,27;6,12)a 5,26(4,92;6,16)a 

SQ 3,80(0,88)b 5,31(4,25;6,05)a 3,81(3,36;5,12)ab 4,45(3,61;4,72)ab 

QN 4,86(0,63)ab 5,93(5,16;6,34)a 4,40(3,61;5,81)a 5,23(4,41;5,50)a 

Ni 2,19(1,37)c 2,64(1,18;3,28)b 0,00(0,05;2,89)b 2,45(0,80;3,18)b 

 p<0,001* p<0,001** p=0,002** p<0,001**  

* teste ANOVA, pós-teste Tukey. ** teste Kruskal-Wallis, pós-teste Dunn. 
abc letras iguais indicam semelhança estatística na coluna. 

 

 

5.1.2. Superfície de resina acrílica 

As Tabelas 07, 08, 09 e 10 apresentam os valores de UFC/mL em Log10 de cada 

espécie contida no biofilme multiespécies desenvolvido sobre a superfície de resina acrílica. 
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Tabela 07. Valores de UFC/mL de C. albicans em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes de resina 
acrílica. 

n Controle SQ QN Ni 

1 4,61 5,53 4,12 1,91 

2 5,33 5,97 3,68 0,00 

3 4,61 5,45 4,33 3,18 

4 5,45 3,38 2,60 4,11 

5 2,56 3,56 3,30 1,61 

6 5,60 4,34 3,08 1,91 

7 5,86 5,25 5,84 3,11 

8 6,25 5,08 5,88 4,11 

9 5,84 4,95 4,88 2,98 

 

Tabela 08. Valores de UFC/mL de C. glabrata em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes de resina 
acrílica. 

n Controle SQ QN Ni 

1 5,53 5,91 5,53 2,60 

2 5,97 4,96 5,58 3,13 

3 5,45 4,84 5,11 3,19 

4 6,19 5,56 5,30 3,66 

5 5,78 5,13 5,52 2,51 

6 6,44 5,23 5,67 2,56 

7 6,49 6,27 6,34 3,39 

8 6,70 6,38 6,62 1,91 

9 6,47 6,37 6,30 2,92 

 

Tabela 09. Valores de UFC/mL de S. aureus em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes de resina 
acrílica. 

n Controle SQ QN Ni 

1 4,61 4,67 4,84 0,00 

2 4,70 4,89 6,88 3,15 

3 4,74 3,38 5,52 0,00 

4 5,47 4,28 3,75 0,00 

5 6,41 3,75 4,55 0,00 

6 5,57 5,55 4,42 0,00 

7 4,00 2,60 5,26 4,20 

8 5,09 3,37 6,16 0,00 

9 6,05 5,68 3,88 0,00 
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Tabela 10. Valores de UFC/mL de S. mutans em log10 (UFC+1) após ensaio de imersão dos espécimes de resina 
acrílica. 

n Controle SQ QN Ni 

1 5,17 4,11 5,66 0,00 

2 5,33 3,20 5,01 2,88 

3 5,09 3,08 5,54 0,00 

4 5,49 5,09 5,64 1,61 

5 6,73 4,39 5,23 0,00 

6 6,85 5,15 6,00 0,00 

7 6,58 5,26 6,17 4,76 

8 6,68 4,51 5,60 0,00 

9 6,39 5,85 5,81 0,00 

 

 

De acordo com a Tabela 11, assim como ocorreu com os espécimes metálicos, a 

pastilha higienizadora reduziu as UFC de todos os micro-organismos avaliados (Ca, p<0,001; 

Cg, p<0,001; Sa, p<0,001; Sm, p<0,001). A solução de quitosana apresentou resultados 

intermediários em comparação ao controle, nos grupos de S. aureus e S. mutans. A solução 

de quitosana nanoparticulada demonstrou ação intermediária contra C. albicans.  

 

Tabela 11. Média (DP) e mediana (IC) dos valores de UFC/mL em log 10 (UFC + 1) após imersão dos espécimes 
de resina acrílica nas soluções higienizadoras. 

Grupos Ca Cg Sa Sm 

Controle 5,45(4,27;5,97)a 6,11(0,45)a 5,09(4,60:5,77)a 6,39(5,46;6,61)a 

SQ 5,08(4,15;5,52)a 5,63(0,62)a 4,28(3,43;5,05)ab 4,51(3,79;5,24)ab 

QN 4,12(3,29;5,09)ab 5,77(0,52)a 4,84(4,23;5,83)a 5,64(5,36;5,90)a 

Ni 2,98(1,53;3,56)b 2,87(0,53)b 0,00(-0,45;2,08)b 0,00(-0,30;2,36)b 

 p<0,001** p<0,001* p<0,001** p<0,001**  

* teste ANOVA, pós-teste Tukey. ** teste Kruskal-Wallis, pós-teste Dunn. 
ab letras iguais indicam semelhança estatística na coluna. 

 

5.2. Avaliação da atividade metabólica do biofilme 

5.2.1. Superfície da liga metálica 

A Tabela 12 apresenta os valores de absorbância, indicadores da atividade metabólica 

dos micro-organismos contidos no biofilme, desenvolvido sobre o espécime metálico. 
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Tabela 12. Valores de absorbância após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

n Controle SQ QN Ni 

1 0,52 0,29 0,45 0,00 

2 0,52 0,29 0,53 0,00 

3 0,69 0,64 0,50 0,00 

4 1,52 1,22 1,43 0,00 

5 1,64 1,27 1,56 0,00 

6 1,65 0,99 1,54 0,00 

7 1,42 0,90 1,15 0,01 

8 1,20 1,23 1,15 0,01 

9 1,17 1,10 1,11 0,02 

 

 

 

A comparação das médias mostra que apenas a pastilha higienizadora foi capaz de 

reduzir significativamente a atividade metabólica do biofilme multiespécies formado sobre a 

superfície dos espécimes metálicos (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Média (DP) dos valores de absorbância após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

Grupos Média (DP) 

Controle 1,15(0,46)a 

SQ 0,88(0,39)a 

QN 1,05(0,45)a 

Ni 0,01(0,01)b 

p* <0,001 

* teste ANOVA, pós-teste Tukey. 
ab letras iguais indicam semelhança estatística. 

 

 

 

5.2.2. Superfície de resina acrílica 

Os valores de absorbância indicados na Tabela 14 representam a atividade metabólica 

dos micro-organismos contidos no biofilme multiespécies desenvolvido sobre o espécime de 

resina acrílica. 
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Tabela 14. Valores de absorbância após ensaio de imersão dos espécimes de resina acrílica. 

n Controle SQ QN Ni 

1 0,66 0,39 0,64 0,00 

2 0,71 0,38 0,51 0,00 

3 0,63 0,33 0,54 0,00 

4 1,63 1,36 1,30 0,00 

5 0,96 1,00 1,28 0,01 

6 1,22 0,86 0,87 0,00 

7 1,14 1,11 0,99 0,00 

8 1,15 1,48 1,05 0,01 

9 1,30 0,67 0,94 0,01 

 

 

Como também ocorreu com os espécimes metálicos, a comparação das médias mostra 

que apenas a pastilha higienizadora foi capaz de reduzir significativamente a atividade 

metabólica do biofilme multiespécies formado sobre a superfície dos espécimes de resina 

acrílica (Tabela 15). 

 

 

Tabela 15. Média (DP) dos valores de absorbância após ensaio de imersão dos espécimes de resina acrílica. 

Grupos Média (DP) 

Controle 1,04(0,33)a 

SQ 0,84(0,43)a 

QN 0,90(0,29)a 

Ni 0,00(0,00)b 

p* <0,001 

* teste ANOVA, pós-teste Tukey. 
ab letras iguais indicam semelhança estatística. 

 

5.3. Quantificação da área recoberta por micro-organismos vivos e mortos 

5.3.1. Superfície da liga metálica 

A Tabela 16 apresenta as áreas totais recobertas por biofilme vivo e biofilme total, em 

porcentagem, identificadas nas imagens obtidas por microscopia de epifluorescência, após a 

imersão dos espécimes metálicos nas soluções higienizadoras (Figuras 26 a 29).  
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Tabela 16. Área (%) recoberta por biofilme vivo e biofilme total de biofilme multiespécies após ensaio de imersão 
dos espécimes metálicos. 

Controle SQ QN Ni 

Biofilme 
vivo 

Biofilme 
total 

Biofilme 
vivo 

Biofilme 
total 

Biofilme 
vivo 

Biofilme 
total 

Biofilme 
vivo 

Biofilme 
total 

10,37 97,21 21,36 90,22 31,77 92,76 0,74 28,46 
12,61 98,95 12,28 94,50 16,84 96,09 0,00 12,58 

9,00 95,78 26,95 97,55 15,08 94,73 0,00 13,96 

9,11 99,42 21,76 90,68 25,15 91,08 0,47 77,78 

5,59 99,62 13,81 91,23 5,35 99,12 0,00 47,94 

27,48 79,84 9,26 94,20 13,59 99,22 0,00 39,59 

12,79 92,67 1,67 95,34 5,92 99,69 1,50 38,20 

11,22 97,99 4,00 99,02 17,24 95,06 4,93 55,13 

20,07 98,75 26,48 85,45 3,88 95,21 0,00 15,74 

10,18 97,61 1,90 97,50 9,47 95,12 2,66 39,04 

10,36 94,70 10,10 95,35 12,08 96,40 0,00 32,19 

28,20 97,64 24,01 96,18 5,50 98,39 0,56 5,91 

47,29 76,17 15,82 91,56 15,30 89,49 3,79 10,27 

10,78 78,93 24,40 92,24 6,77 83,63 3,62 27,25 

13,64 98,42 14,28 84,98 10,50 94,56 5,79 40,26 

47,62 95,67 4,74 93,02 5,88 89,96 5,99 49,41 

50,77 83,05 13,80 94,83 6,67 92,86 0,00 63,67 

39,17 81,39 22,26 91,45 7,53 93,77 0,00 79,24 

33,41 88,93 17,72 95,93 6,72 98,49 0,00 76,26 

33,32 81,59 12,12 93,48 10,98 94,67 0,00 18,67 

 

  

Os resultados (Tabela 17) indicam que apenas a pastilha higienizadora foi capaz de 

reduzir a quantidade de células vivas no biofilme multiespécies, como também foi a única 

solução que removeu o biofilme total sobre a superfície metálica em comparação à solução 

controle.  

Tabela 17. Medianas (IC) da área do biofilme vivo e área total de biofilme (%) após ensaio de imersão dos 
espécimes metálicos. 

 Biofilme vivo Biofilme total p** 

Controle 51,96(46,98;62,40)a,A 60,76(55,07;73,74)a,B <0,001 

SQ 22,14(14,95;33,60)a,A 37,19(25,35;52,76)a,B <0,001 

QN 33,79(14,96;47,59)a,A 59,64(41,26;66,38)a,B <0,001 

Ni 0(0,0)b,A 32,89(15,71;35,41)b,B <0,001 

p* <0,001 <0,001  

*teste de Kruskal-Wallis, pós teste de Dunn; ab letras minúsculas iguais indicam semelhança estatística na coluna; ** 

**teste de Wilcoxon, AB letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística entre o biofilme vivo e o biofilme 

total.  
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Figura 26. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de Co-Cr após 
imersão em solução Controle. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração vermelha indica 
células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro FS43HE (vermelho). Aumento 
630X. Barra de escala = 10 µm. 

 

 
 

 

 

Figura 27. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de Co-Cr após 
imersão em solução SQ. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração vermelha indica células 
mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro FS43HE (vermelho). Aumento 630X. 
Barra de escala = 10 µm. 
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Figura 28. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de Co-Cr após 
imersão em solução QN. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração vermelha indica células 
mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro FS43HE (vermelho). Aumento 630X. 
Barra de escala = 10 µm. 

 

 
 

 

 

 

Figura 29. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de Co-Cr após 
imersão em solução Ni. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração vermelha indica células 
mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro FS43HE (vermelho). Aumento 630X. 
Barra de escala = 10 µm. 
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5.3.2.  Superfície de resina acrílica 

A Tabela 18 apresenta as porcentagens correspondentes às áreas totais recobertas 

por biofilme vivo e biofilme total nas imagens obtidas por microscopia de epifluorescência 

após a imersão dos espécimes de resina acrílica nas soluções higienizadoras (Figuras 30 a 33). 

Tabela 18. Área (%) recoberta por biofilme vivo e biofilme total de biofilme multiespécies após ensaio de imersão 
dos espécimes de resina acrílica. 

Controle SQ QN Ni 

Biofilme 
vivo 

Biofilme 
total 

Biofilme 
vivo 

Biofilme 
total 

Biofilme 
vivo 

Biofilme 
total 

Biofilme 
vivo 

Biofilme 
total 

42,11 90,88 33,30 88,58 3,36 82,54 1,09 65,70 
19,45 84,41 19,22 82,74 13,44 81,21 1,14 27,67 

33,66 93,23 35,38 91,02 22,55 88,53 0,00 49,47 

42,67 88,38 19,86 81,94 34,51 89,65 10,94 40,20 

25,12 89,05 31,40 86,69 13,01 80,40 7,26 45,64 

41,73 93,33 12,67 89,17 19,42 91,90 0,00 52,74 

35,90 96,88 14,49 80,50 20,50 94,89 0,00 34,28 

20,75 88,59 13,01 85,43 12,37 84,22 1,56 32,73 

25,90 84,00 29,83 87,63 29,81 88,61 2,54 81,97 

10,63 92,39 3,62 80,65 33,94 87,61 0,15 16,89 

33,62 84,74 4,87 86,40 21,96 85,40 3,84 30,58 

26,19 93,89 32,21 97,17 9,62 86,34 0,00 16,59 

39,98 88,22 19,75 90,43 8,07 85,99 0,86 17,04 

30,80 93,89 20,75 81,11 26,22 93,75 0,00 24,45 

11,87 84,49 26,80 73,09 6,04 60,24 1,63 36,52 

21,08 74,83 32,56 74,04 2,24 90,08 0,00 19,61 

23,35 72,50 50,17 92,67 32,67 87,17 0,00 25,87 

15,53 81,38 15,79 65,87 18,73 73,79 1,62 33,29 

 

A comparação entre as medianas (Tabela 19) demonstra que apenas a pastilha 

higienizadora foi capaz de reduzir as células vivas do biofilme desenvolvido sobre a superfície 

de resina acrílica em comparação com a solução controle, além de reduzir a quantidade de 

biofilme total. 
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Tabela 19. Medianas (IC) da área do biofilme vivo e área total de biofilme (%) após ensaio de imersão dos 
espécimes de resina acrílica. 

 Biofilme vivo Biofilme total p** 

C 27,70(22,45;35,27)a,A 44,73(37,24;51,10)a,B <0,001 

SQ 42,49(35,43;48,53)a,A 62,40(51,43;64,05)a,B <0,001 

QN 0(-0,90;12,09)a,A 32,47(26,08;43,11)a,B <0,001 

Ni 0(-0,07;0,18)b,A 19,71(8,44;32,47)b,B <0,001 

p* <0,001 <0,001  

*teste de Kruskal-Wallis, ab letras minúsculas iguais indicam semelhança estatística na coluna;  
**teste de Wilcoxon, AB letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística entre o biofilme vivo e o biofilme total.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 30. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de resina 
acrílica após imersão em solução Controle. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração vermelha 
indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro FS43HE (vermelho). 
Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm. 
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Figura 31. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de resina 
acrílica após imersão em solução SQ. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração vermelha 
indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro FS43HE (vermelho). 
Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm. 
 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 32. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de resina 
acrílica após imersão em solução QN. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração vermelha 
indica células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro FS43HE (vermelho). 
Aumento 630X. Barra de escala = 10 µm. 
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Figura 33. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área coberta por biofilme na superfície de resina 
acrílica após imersão em solução Ni. A coloração verde indica células vivas e mortas. A coloração vermelha indica 
células mortas. (A) Sobreposição dos filtros. (B) Filtro FS38HE (verde). (C) Filtro FS43HE (vermelho). Aumento 
630X. Barra de escala = 10 µm. 
 

 

 

5.4. Análise qualitativa da distribuição dos micro-organismos vivos e mortos no 

biofilme 

5.4.1. Superfície da liga metálica 

O biofilme multiespécies desenvolvido sobre superfície de Co-Cr foi analisado por 

microscopia confocal de varredura a laser após imersão em cada solução higienizadora. As 

imagens tridimensionais (Figura 34) mostram que o grupo Controle apresenta um biofilme 

robusto e denso, predominantemente composto por células viáveis, com cobertura uniforme 

de toda superfície. Apenas algumas células mortas podem ser identificadas na camada 

superficial do biofilme. Com SQ o biofilme apresenta-se esparso, com viabilidade mista. É 

possível notar micro-organismos viáveis reunidos no interior de sua estrutura. Assim como 

com QN; porém nesse grupo, grupamentos maiores de células viáveis podem ser observadas 

no interior do biofilme. Com Ni os micro-organismos apresentaram-se reunidos de forma 

heterogênea pela superfície, compostos por células vivas e mortas e alguns micro-organismos 

isolados aderidos à superfície do espécime metálico. 
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Figura 34. Microscopia confocal de varredura a laser mostrando a arquitetura tridimensional e lateral (eixo z= 0) 
de células vivas (verde) e mortas (vermelho) no biofilme multiespécies sobre superfície de Co-Cr após imersão 
em solução Controle (A), SQ (B), QN (C) e Ni (D). Aumento 630X. 

 

5.4.2. Superfície de resina acrílica 

As imagens por microscopia confocal de varredura a laser (Figura 35) mostram um 

biofilme disposto em duas camadas no grupo Controle, formado por micro-organismos 

viáveis, distribuídos de forma heterogênea por toda a superfície. Os grupos SQ e QN 

apresentam um arranjo misto de micro-organismos viáveis e não viáveis, distribuídos por toda 

a superfície. Embora os dois grupos apresentem micro-organismos viáveis reunidos no 

interior da estrutura, com SQ o biofilme se dispõe em camada única, mais fina, com 
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arquitetura compacta e homogênea comparado a QN, em que se apresenta mais esparso, 

com espaços vazios. O grupo Ni exibe uma camada de biofilme composto basicamente por 

leveduras viáveis distribuídas pela superfície. 

 

 

 

Figura 35. Microscopia confocal de varredura a laser mostrando a arquitetura tridimensional e lateral (eixo z= 0) 
de células vivas (verde) e mortas (vermelho) no biofilme multiespécies sobre superfície de resina acrílica após 
imersão em solução Controle (A), SQ (B), QN (C) e Ni (D). Aumento 630X. 
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5.5. Quantificação da área recoberta por SPE 

5.5.1. Superfície da liga metálica 

A Tabela 20 apresenta os valores correspondentes à área recoberta por matriz 

extracelular após imersão dos espécimes metálicos nas soluções higienizadoras. 

Tabela 20. Área (%) recoberta por SPE após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

Controle SQ QN Ni 

53,59 85,56 54,70 26,54 
58,73 93,06 41,72 20,51 
69,68 71,49 32,48 8,98 
77,01 87,88 33,87 11,73 
72,54 23,49 66,55 1,19 
45,72 50,69 41,22 1,27 
31,87 31,98 57,24 1,71 
38,97 26,05 29,56 1,20 
44,80 23,37 10,81 2,12 
34,70 13,24 26,94 11,75 
70,12 43,22 18,90 3,63 
50,74 35,05 30,93 1,04 
60,66 44,57 52,26 0,89 
58,53 77,00 52,54 1,84 
58,52 79,43 30,13 1,62 
68,00 29,40 55,85 2,84 
71,41 36,07 47,12 1,66 
59,29 17,76 30,77 1,54 
73,77 45,92 27,54 2,60 
50,40 93,51 29,54 0,60 

 

De acordo com a Tabela 21, apenas a pastilha higienizadora foi capaz de reduzir 

significativamente a área recoberta por matriz extracelular após imersão dos espécimes 

metálicos nas soluções higienizadoras (Figura 36). 

Tabela 21. Medianas (IC) da área (%) recoberta por SPE após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

Grupos Mediana (IC) 

Controle 53,59(42,60;66,94)a 

SQ 50,69(31,92;77,77)a 

QN 41,22(27,96;53,85)a 

Ni 2,12(1,04;15,68)b 

p* <0,001 

* teste Kruskal-Wallis, pós-teste Dunn. 
ab letras iguais indicam semelhança estatística. 
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Figura 36. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área recoberta por SPE na superfície de Co-Cr após 
imersão em: Controle (A); SQ (B); QN (C) e Ni (D). Aumento 630X.  

 

 

5.5.2.  Superfície da resina acrílica 

A Tabela 22 apresenta os valores de área recoberta pela matriz extracelular após 

imersão dos espécimes de resina acrílica nas soluções estudadas. 

Tabela 22. Área (%) recoberta por SPE após ensaio de imersão dos espécimes de resina acrílica. 

Controle SQ QN Ni 

47,36 77,05 37,63 49,99 
63,29 49,02 15,30 22,37 
79,34 81,40 53,61 14,02 
87,46 64,85 29,08 38,03 
91,64 38,77 36,13 28,23 
89,53 42,10 25,90 8,85 
64,57 36,85 45,49 9,33 
55,82 39,88 56,59 26,31 
77,11 18,83 28,15 28,09 
28,83 41,42 80,88 16,30 
59,18 24,12 83,36 7,01 
58,71 74,13 81,95 19,47 
31,81 30,89 89,16 11,74 
80,72 69,15 85,71 3,00 
84,17 41,02 23,09 21,44 
48,40 57,77 27,37 31,08 
34,48 77,60 57,04 19,90 
24,71 30,13 0,82 22,23 
29,71 30,79 96,35 12,38 
51,01 34,64 29,77 21,17 
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Assim como ocorreu nos espécimes metálicos, de acordo com a Tabela 23, apenas a 

solução de pastilha higienizadora apresentou redução estatisticamente significante da área 

recoberta por SPE após a imersão dos espécimes de resina acrílica nas soluções higienizadoras 

(Figura 37). 

Tabela 23. Média (DP) da área (%) recoberta por SPE após ensaio de imersão dos espécimes de resina acrílica. 

Grupos Média (DP) 

Controle 72,90(15,83)a 

SQ 49,86(20,54)a 

QN 36,43(13,53)a 

Ni 25,03(13,46)b 

p* <0,001 

* teste ANOVA, pós-teste Tukey. 
ab letras iguais indicam semelhança estatística. 

 

 

 
 

  

  

Figura 37. Microscopia de epifluorescência evidenciando a área recoberta por SPE na superfície de resina 

acrílica após imersão em: Controle (A); SQ (B); QN (C) e Ni (D). Aumento 630X. 

 

5.6. Análise qualitativa da distribuição de SPE no biofilme 

5.6.1. Superfície de liga metálica 

As imagens mostram que o material extracelular se distribui tridimensionalmente pelo 

biofilme em forma de aglomerados e pontos dispersos. A vista lateral do biofilme permite 
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observar um biofilme organizado em duas camadas no grupo Controle e QN: uma camada 

basal compacta e uniforme, seguida de outra camada caracterizada por aglomerações. Os 

grupos SQ e Ni apresentam o biofilme disposto em uma única camada, no entanto SQ mostra 

áreas de maior concentração do material extracelular, configurando um perfil irregular; 

enquanto Ni apresenta o SPE mais disperso e regular, embora distribuído de forma 

heterogênea pela superfície.  

A Figura 38 mostra a disposição do SPE no biofilme multiespécies sobre a superfície 

metálica. 

 

Figura 38. Microscopia confocal de varredura a laser mostrando a arquitetura tridimensional e lateral (eixo z= 
0) do SPE no biofilme multiespécies sobre a superfície de Co-Cr após imersão em solução Controle (A), SQ (B), 
QN (C) e Ni (D). Aumento 630X. 
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5.6.2. Superfície da resina acrílica 

Os grupos apresentam o material extracelular concentrado em forma de 

aglomerações ou de pontos dispersos pelo biofilme. No grupo Controle, a observação lateral 

do biofilme permite dividir visualmente a organização do material extracelular em 4 camadas 

distintas: uma camada basal de aglomerados esparsos sobre a superfície; uma segunda 

camada compacta, lisa e uniforme, seguida de outra camada lisa, no entanto mais fina e 

descontínua. A última camada apresenta pequenos pontos de SPE distribuídos pela superfície 

do biofilme. Em SQ o biofilme pode ser observado em duas camadas: uma camada basal 

compacta e uniforme de SPE, seguida de cobertura irregular com poucos aglomerados de SPE. 

O grupo QN apresenta duas camadas de matriz extracelular em aglomerações, quase 

contíguas, distribuídas de forma irregular. Ni apresenta união entre os aglomerados celulares 

por meio de pontes formadas pela matriz extracelular; com apenas uma camada compacta e 

uniforme de SPE sobre a superfície do espécime. 

A Figura 39 exibe as imagens obtidas por microscopia confocal de varredura a laser, 

as quais mostram a distribuição de matriz celular do biofilme após o ensaio de imersão dos 

espécimes de resina acrílica. 
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Figura 39. Microscopia confocal de varredura a laser mostrando a arquitetura tridimensional e lateral (eixo z= 0) 
do SPE no biofilme multiespécies sobre superfície de resina acrílica após imersão em solução Controle (A), SQ 
(B), QN (C) e Ni (D). Aumento 630X. 
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5.7. Análise da espessura do biofilme  

5.7.1. Superfície da liga metálica 

A Tabela 24 indica as medidas de espessura do biofilme (µm) multiespécies após 

imersão dos espécimes metálicos nas soluções higienizadoras. 

Tabela 24. Valores da espessura do biofilme (µm) após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

Controle SQ QN Ni 

29,05 37,64 54,24 26,87 

55,67 36,61 53,80 46,88 

33,84 45,10 46,68 45,99 

32,46 39,03 55,58 44,51 

27,66 25,84 49,10 48,41 

40,06 28,06 49,94 50,63 

39,37 37,05 59,23 47,57 

27,66 27,76 50,73 41,69 

33,05 29,49 48,16 59,33 

21,69 21,54 47,62 46,88 

 

As análises mostraram (Tabela 25) que os grupos QN e Ni apresentaram maior 

espessura do biofilme sobre espécimes metálicos após imersão nas soluções do que aqueles 

imersos em SQ e Controle. 

Tabela 25. Média (DP) da espessura do biofilme (µm) após ensaio de imersão dos espécimes metálicos. 

Grupo Média (DP) 

Controle 34,05(9,40)a 

SQ 32,81(7,30)a 

QN 51,51(4,05)b 

Ni 45,88(8,13)b 

P* <0,001 

* teste ANOVA, pós-teste Tukey. 
ab letras iguais indicam semelhança estatística. 

 

5.7.2.  Superfície de resina acrílica 

 

As mensurações da espessura do biofilme após imersão dos espécimes de resina 

acrílica nas soluções higienizadoras são indicadas na Tabela 26. 
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Tabela 26. Valores da espessura do biofilme (µm) após ensaio de imersão dos espécimes de resina acrílica. 

Controle SQ QN Ni 

39,47 26,63 35,47 33,44 

35,57 48,41 29,54 29,05 

30,08 49,45 35,27 36,70 

35,81 51,18 38,33 32,41 

40,36 42,34 33,54 36,01 

36,31 38,43 73,46 35,37 

34,14 41,64 37,40 36,21 

31,71 37,69 39,22 36,80 

20,20 37,20 35,27 34,43 

30,82 69,65 42,04 43,52 

 

 A análise dos dados (Tabela 27) revelou que os espécimes de resina imersos em SQ 

apresentaram maior espessura do biofilme que os imersos no grupo Controle, enquanto 

aqueles imersos nas soluções QN e Ni mostraram valores intermediários.  

Tabela 27. Mediana (IC) da espessura do biofilme (µm) após ensaio de imersão dos espécimes de resina 
acrílica. 

Grupo  

Controle 34,85a (29,32;37,57)a 

SQ 41,99b (36,05;52,47)b 

QN 36,43(31,19;48,71)ab 

Ni 35,69(32,73;38,05)ab 

P* 0,022 

* teste Kruskal-Wallis, pós-teste Dunn. 
ab letras iguais indicam semelhança estatística. 

 

 

 

5.8. Análise qualitativa por MEV 

5.8.1. Superfície de liga metálica 

As imagens de MEV (Figura 40) mostram a morfologia e estrutura superficial dos 

biofilmes após as imersões dos espécimes metálicos. 

O grupo Controle apresenta cobertura uniforme da superfície pelo biofilme 

multiespécies e evidencia a coagregação das espécies. Os biofilmes de SQ e QN apresentam 

arranjos porosos e irregulares, com espaços vazios entre os aglomerados celulares, o que 

sugere a penetração das soluções no biofilme. Em menor aumento, nota-se maior 
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sobreposição de matriz extracelular e micro-organismos em QN, compatível com menor 

interferência no arranjo do biofilme. 

O grupo Ni exibe biofilme menos consistente, apresentando maior espaço entre 

agrupamentos celulares e micro-organismos aderidos à superfície metálica, em concordância 

com o potencial de redução do biofilme observado nas outras análises. 
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Figura 40. Micrografias de MEV do biofilme multiespécies na superfície de Co-Cr após imersão em: Controle 
(A); SQ (B); QN (C) e Ni (D), em aumento de 1000x (I) e 5000x (II). 

A-I A-II 

B-I B-II 

C-I C-II 

D-I D-II 
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5.8.2. Superfície de resina acrílica 

 

As imagens de MEV (Figura 41) apresentam a morfologia e estrutura superficial dos 

biofilmes após o ensaio de imersão dos espécimes de resina acrílica.  

O grupo Controle apresenta biofilme robusto, de cobertura homogênea de toda a 

superfície. De forma semelhante às análises realizadas sobre a liga metálica, SQ e QN 

mostram o biofilme organizado em arquitetura irregular, com espaços vazios sugerindo a 

penetração das soluções no biofilme, sendo que, em maior aumento, é possível observar 

maior sobreposição dos micro-organismos e material extracelular na superfície, evidenciando 

menor desarranjo da estrutura do biofilme causado pela solução. 

Ni apresenta cobertura heterogênea da superfície do espécime pelo biofilme, com 

agrupamentos de micro-organismos pela superfície, nos quais células filamentosas podem 

ser observadas, indicando a manifestação de mecanismos patogênicos da Candida, 

relacionados à resistência do biofilme. 
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Figura 41. Micrografias de MEV do biofilme multiespécies na superfície de resina após imersão em: Controle 
(A); SQ (B); QN (C) e Ni (D), em aumento de 1000x (I) e 5000x (II). 

A-I A-II 

B-I B-II 

C-I C-II 

D-I D-II 
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Múltiplas abordagens são necessárias para evitar a manifestação de doenças 

oportunistas, entre elas instituir e reforçar práticas de higiene para reduzir a carga de micro-

organismos (Shi et al., 2016; O`Donnel et al., 2017) eliminar potenciais foco de disseminação 

de infecções, principalmente em indivíduos imunocomprometidos (Suma et al., 2018). 

Aumentar o acesso a soluções de limpeza biocompatíveis pode significar maior longevidade 

dos tratamentos (Felton e al., 2011; Sedrez-Porto et al., 2016; Curylofo et al., 2018), já que as 

infecções locais ainda são frequentes (Hilgert et al., 2016). 

Nesse estudo, os resultados rejeitaram a hipótese nula e mostraram que as soluções 

higienizadoras apresentam diferentes potenciais antimicrobianos contra as espécies 

testadas. A pastilha efervescente foi mais eficiente em ambos os materiais testados. Outros 

trabalhos concordam com as observações (Buegers et al., 2008; Silva-Lovato et al., 2010; 

Kiesow et al., 2016; Kumar et al., 2018; Ramage et al., 2018; Paranhos et al., 2019; Song; Lee, 

2019), entretanto, também é possível encontrar conclusões divergentes na literatura, as quais 

sugerem que esses produtos podem não ser totalmente adequados para a limpeza de 

próteses removíveis, exibindo persistência do biofilme após a limpeza (Lee et al., 2009; 

Lucena-Ferreira et al., 2014; Coimbra et al., 2016; Duyck et al., 2016; Paranhos et al., 2019; 

Song; Lee, 2019). 

A pastilha utilizada nesse estudo (NitrAdine) tem a ação antimicrobiana atribuída ao 

lauril sulfato de sódio, composto tensoativo que exibe a capacidade de danificar membranas 

microbianas e desagregar o biofilme (Glass et al., 2004l; Coenye et al., 2008; Silva-Lovato et 

al., 2010; Coimbra et al., 2016; Paranhos et al., 2019), e ao ácido cítrico, que age sobre as 

ligações iônicas da SPE, alterando a arquitetura do biofilme (Desrosiers et al., 2007).  

Embora essa pastilha apresente ação sobre o biofilme (Coenye et al., 2008; Silva-

Lovato et al., 2010; Vento-Zhara et al., 2011; Coimbra et al., 2016; Paranhos et al., 2019) e se 

mostre compatível com a liga metálica (Curylofo et al., 2018), esse produto não está 

disponível no mercado nacional e o alto custo reflete na falta de acesso às práticas de cuidado 

à saúde oral, se tornando uma barreira importante para a longevidade das reabilitações 

protéticas (Marchini et al., 2004).  

Dessa forma, a redução da C. albicans no biofilme sobre a liga metálica e os valores 

intermediários em relação à redução de S. aureus e S. mutans demonstrados pela solução de 

quitosana em ambas as superfícies analisadas foi um resultado importante devido ao 
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envolvimento das espécies bacterianas na patogenicidade exibida pelo biofilme (Shi et al., 

2016). Amplamente empregada, a análise antimicrobiana por meio da contagem das colônias 

permite quantificar de forma simples e precisa a carga microbiana e avaliar os métodos dde 

desinfecção (Nikawa et al., 1999; Wilson et al., 2018). Os valores intermediários 

correspondentes à redução de 25% de S. aureus e 15,4% de S. mutans no biofilme sobre a 

superfície metálica; 15,92% e 29,43%, de S. aureus e S. mutans respectivamente, no biofilme 

sobre a resina acrílica, após imersão em solução de quitosana, associados à significativa 

redução de C. albicans sobre a superfície metálica, indicam que o método, ao ser associado à 

escovação, pode ser uma alternativa promissora para limpeza de PPR.  

Em conformidade com a ação observada contra C. albicans, Saeed et al. (2019) 

relataram a capacidade de inibição do crescimento das leveduras. Atai et al. (2017) 

demonstraram por meio de estudo clínico randomizado, que o uso de um enxaguante bucal 

à base de quitosana reduziu a área eritematosa, a sensação de queimação e o tempo 

necessário para melhora da condição clínica em tratamentos da estomatite protética, em 

comparação com a solução de nistatina. Além disso, observaram redução do número de 

blastóporos e micelas de C. albicans no biofilme protético, corroborando o potencial uso da 

quitosana na prevenção da estomatite, em concordância com o estudo clínico de Mustafa et 

al. (2019), que observaram redução do numero de Candida após uso do enxaguante bucal à 

base de quitosana e quitosana associada a cúrcuma. 

A quitosana é reportada como um polímero biocompatível natural (Hosseinnejad; 

Jafari, 2017). Embora o mecanismo de ação antimicrobiana ainda não seja completamente 

elucidado, o efeito principal é atribuído à interação da carga positiva das moléculas de 

quitosana com a carga negativa da membrana celular dos micro-organismos (Zheng et al., 

2003; Zhang et al., 2013; Silva-Dias et al., 2014; Hosseinnejad; Jafari, 2017). Biomateriais 

produzidos a partir da quitosana já são realidade devido a biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, baixa toxicidade e viabilidade de produção (Ma et al., 2016; Cheung et 

al., 2016; Atai et al., 2017). A mucoadesividade exibida pela quitosana torna possível o 

transporte de princípios ativos terapêuticos pela mucosa, devido à capacidade de atravessar 

junções epiteliais (Choi et al., 2016; Hosseinnejada et al., 2016). 

A solução de quitosana nanoparticulada apresentou valores intermediários em 

relação à redução de C. albicans em ambos os materiais. Era esperada maior efetividade da 
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quitosana e quitosana nanoparticulada, já que a literatura descreve a capacidade de ação da 

quitosana contra bactérias (Pasquantonio et al., 2008; Paz et al., 2011; Goy et al., 2016; Osório 

et al., 2016; Raafat et al., 2017; Verlee et al., 2017; Garrido-Maestu et al. 2018; Gondim et al., 

2018; Tan et al., 2018; Abedian et al., 2019; Kawakita et al. 2019) e leveduras (Costa et al., 

2014; Pu et al., 2014; Sadeghi Ardestani et al. 2016; Tejada et al., 2017; Verlee et al., 2017; 

Garcia et al., 2018; Gondim et al., 2018; Saeed et al., 2019), porém é importante notar que os 

resultados revelam potencial biocida das solução de quitosana (1,27 log de S. aureus e 0,81 

log de S. mutans em Co-Cr, e 0,81 log de S. aureus e 1,88 log de S. mutans em resina acrílica) 

e quitosana nanoparticulada (1,33 log de C. albicans em resina acrílica), de acordo com o 

Comitê Europeu para Normalização (CEN, 2006). 

A classificação de agentes antimicrobianos, como biocidas, fungicidas ou bactericidas 

correspondem à redução de pelo menos 1, 4 ou 5 logs, respectivamente, dos micro-

organismos testados em suspensão (CEN, 2006). No entanto, o biofilme utilizado nesse 

estudo foi desenvolvido a partir da inoculação com suspensão multiespécies, e mantido em 

estufa sob agitação por 48 horas para maturação, visando semelhança às condições do 

biofilme encontrado nas próteses bucais (Nikawa et al., 1999; Lucena-Ferreira et al., 2014).  

A SPE estrutura e fornece proteção aos micro-organismos organizados em biofilme, e 

aumenta a resistência das espécies de 10 a 1000 vezes, em comparação a suspensões 

microbianas (Davies, 2003). Pu et al. (2014) verificaram pelo método XTT que o biofilme de C. 

albicans em fase de maturação (8-24 h) foi mais resistente às soluções de quitosana quando 

comparado ao da fase inicial (2-8 h), tendo constatado redução apenas no grupo que utilizou 

a concentração mais alta da quitosana (0,5%). Por isso, ainda que análises prévias mostrem 

atividade antimicrobiana das concentrações selecionadas para o estudo (Aliasghari et al., 

2016; Curylofo, 2018; Garcia et al., 2018; Gondim et al., 2018), concentrações mais elevadas 

podem ser necessárias para agir sobre o biofilme das próteses bucais, sem desconsiderar a 

necessidade de avaliação dos efeitos adversos. 

Em discordância com os resultados obtidos, trabalhos prévios relatam que a quitosana 

nanoparticulada deveria favorecer a entrada da quitosana no interior das células, devido ao 

menor tamanho das partículas, e aumentar o potencial antimicrobiano (Aliasghari et al., 2016; 

Verlee et al., 2017; Tan et al., 2018; Kawakita et al. 2019). Pode-se inferir que tenha ocorrido 

maior vulnerabilidade à ação de bombas de efluxo nas células de Candida, propiciando maior 
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resistência do biofilme a antifúngicos (Costa et al., 2014). Mais investigações são necessárias 

a fim de aprofundar o entendimento sobre o tráfego intracelular da quitosana 

nanoparticulada (Choi et al., 2016). Análises por meio de viscosímetro e espectroscopia por 

infravermelho poderiam caracterizar a modificação obtida (Benhabiles et al., 2012; Osório et 

al., 2016; Gondim et al., 2018; Tan et al., 2018) e complementar a interpretação dos achados, 

já que o efeito observado pode variar de acordo com a conformação estrutural das moléculas 

(Goy et al., 2016). 

A combinação da quitosana a outros ingredientes ativos pode ser uma estratégia 

interessante (Zhang et al., 2013; Choi et al., 2016; Hosseinnejad; Jafari, 2017; Covarrubias 

2018; Perinelli et al., 2018; Mustafa et al., 2019). A capacidade de comprometer a integridade 

celular de espécies patogênicas (Silva-Dias et al., 2014; Garcia et al., 2018) associada às 

satisfatórias características de distribuição e superfície de contato das moléculas de 

quitosana, devido ao pequeno tamanho das moléculas (Kawakita et al., 2019), pode 

aprimorar o efeito e a liberação sustentável de princípios e medicamentos na matriz 

extracelular, aumentando o poder de penetração na estrutura do biofilme (Gondim et al., 

2018; Tan et al., 2018). Covarrubias et al. (2018) demonstraram que o efeito de 

nanopartículas híbridas de cobre e quitosana contra biofilmes de S. mutans foi comparável a 

outros agentes antimicrobianos, como clorexidina e cloreto de cetilpiridínio, e capaz de inibir 

o crescimento, bem como desorganizar e eliminar as células estabelecidas no biofilme.  

A variação de fatores metodológicos, como modo de aplicação e espécies testadas, 

pode influenciar a ação antimicrobiana (Benhabiles et al., 2012; Garcia et al. 2018; Abedian 

et al., 2019), assim como características inerentes à solução, como grau de desacetilação (Qi 

et al., 2004; Zheng et al., 2013), condições de pH (Rabea et al., 2003; Chang et al., 2015; 

Cheung et al., 2015; Ma et al., 2017; Perinelli et al., 2018), solubilidade (Rabea et al., 2003; 

Paz et al., 2011; Perinelli et al., 2018). Em conformidade com as soluções preparadas no 

estudo, pesquisas mostram que a quitosana de baixo peso molecular (Zheng et al., 2013; Paz 

et al., 2011; Chang et al., 2015; Atai et al., 2017; Verlee et al., 2017) em pH 5,0 aumenta a 

solubilidade e a atividade antimicrobiana (Chang et al., 2015; Erdem et al., 2016; Hu et al., 

2017; Abedian et al., 2019) devido à ionização do grupo amina e aumento da carga positiva 

da molécula (Hosseinnejada; Jafari, 2016). 
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Baseado em trabalhos prévios, o pH das soluções experimentais foi ajustado para 

aumentar a solubilidade em meio aquoso e potencializar a atividade antimicrobiana, por meio 

da adição de ácido acético 1% à solução (Del Carpio-Perochena et al. 2015; Erdem et al., 2016; 

Abedian et al., 2019). Observações realizadas por Evelyna et al. (2019) mostraram que a 

solubilização da quitosana em ácido acético em concentrações acima de 0,2% podem 

apresentar toxicidade às células epiteliais, porém os trabalhos de Chen et al. (2012) e Tan et 

al. (2018) verificaram que a solução preparada a partir do ácido acético 1% e 0,5%, 

respectivamente, não apresentaram sinais de toxicidade. Dessa forma, mais investigações a 

respeito da biocompatibilidade da solução conforme o método de preparo devem ser 

realizadas, a fim de esclarecer os efeitos da solução de quitosana utilizada para higienização 

de próteses bucais sobre as células epiteliais. 

A maior parte dos autores descreve a ação das soluções de limpeza sobre biofilmes 

desenvolvidos em superfície de resina acrílica (Andrade et al., 2011; Andre et al., 2011; 

Lucena-Ferreira et al., 2014; Coimbra et al., 2016; Karakis et al., 2016; Arruda et al., 2018; 

Gondim et al., 2018; Ramage et al., 2018; Paranhos et al., 2019), sendo que na PPR, o acúmulo 

de biofilme também ocorre sobre a infraestrutura metálica (Mengatto et al., 2015), devido ao 

aspecto retentivo próprio de seu desenho. 

É importante que os higienizadores de prótese apresentem ação contra espécies de 

Candida, devido ao protagonismo na etiologia da estomatite protética e alta prevalência em 

usuários de prótese bucal (Hilgert et al., 2016; O`Donnel et al., 2017). Além disso, a presença 

de C. albicans no biofilme facilita a invasão das barreiras epiteliais por espécies bacterianas, 

criando uma porta de entrada para patologias sistêmicas (Lee et al., 2009). Por esse motivo, 

a redução das UFC de C. albicans observada após imersão dos espécimes metálicos em 

solução de quitosana e quitosana nanoparticulada é relevante nesse estudo. A produção 

sustentável e o baixo custo associados às características biocompatíveis (Rabea et al., 2003) 

indicam que a quitosana pode ser um ingrediente interessante na composição de soluções 

higienizadoras de prótese. 

A avaliação da atividade mitocondrial dos micro-organismos, por meio do ensaio 

segundo o método XTT, mostrou que a pastilha higienizadora reduziu o metabolismo do 

biofilme após imersão, porém a análise por microscopia e marcadores fluorescentes para 

identificação e quantificação de células vivas e mortas mostrou que embora a pastilha 
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higienizadora apresente remoção de parte do biofilme, a permanência de células com sinais 

de viabilidade pode significar seleção de cepas resistentes (Lucena-Ferreira et al., 2014; 

Peracini et al., 2017) e a recolonização das superfícies (O`Donnell et al., 2017), induzindo à 

reinfecção (Faot et al., 2014; Ramage et al., 2018). A diferença encontrada nas análises por 

microscopia de fluorescência, entre a quantidade de biofilme vivo e biofilme total nos outros 

grupos, mostrou que, embora as soluções de quitosana apresentem potencial 

antimicrobiano, não foram capazes de remover o biofilme restante após imersão (Fig 27 e 28, 

p.130 e 131, Figuras 31 e 32, p.134). Idealmente o higienizador deve ser capaz de remover 

completamente o biofilme (Nikawa et al., 1999), pois o biofilme residual favorece o aumento 

da biomassa e espessura do biofilme subsequente (Faot et al., 2014).  

A pastilha efervescente foi o único higienizador capaz de reduzir as células viáveis, em 

relação ao controle. Devido aos resultados intermediários observados em relação à redução 

da viabilidade celular de C. albicans na superfície metálica, era esperada também redução de 

células viáveis com a solução de quitosana. Pasquantonio et al. (2008) demonstraram que a 

imersão em solução de quitosana foi capaz de eliminar completamente S. mutans durante a 

fase de adesão, porém, em estágios mais avançados de desenvolvimento do biofilme (20-24 

h), a carga microbiana foi reduzida apenas no maior período de exposição testado (60 

minutos), com a solução de maior concentração. Visto que o presente estudo adotou o 

período de 48 horas para maturação do biofilme e 15 minutos para imersão em todas as 

soluções, conforme as orientações de uso da pastilha efervescente, novas investigações 

utilizando períodos maiores de imersão ou de overnight podem gerar resultados diferentes.  

Em consenso com os outros resultados obtidos, a quantificação da superfície 

recoberta por matriz extracelular revelou que somente a pastilha higienizadora foi eficaz na 

remoção do material extracelular presente sobre ambas as superfícies testadas. É importante 

que as soluções de limpeza apresentem ação sobre a SPE, pois, além de abrigar os micro-

organismos, a matriz extracelular oferece sítios de ligação para que novas células e proteínas 

se agreguem, favorecendo o desenvolvimento estrutural do biofilme (O`Donnell et al., 2017).  

Corroborando as observações por microscopia confocal, trabalhos prévios mostraram 

que a quitosana de baixo peso molecular age sobre a matriz extracelular e apresenta difusão 

pelo biofilme (Paz et al., 2011; Zhang et al., 2013; Silva-Dias et al., 2014; Del Carpio-Perochena 

et al., 2015), porém, relataram que a quitosana em sua forma natural, não é suficiente para 
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apresentar ampla ação sobre o biofilme e pode ser potencializada em combinação com 

antimicrobianos naturais ou sintéticos (Paz et al., 2011; Choi et al., 2016; Hu et al., 2017; 

Perinelli et al., 2018). 

As observações sobre a capacidade antimicrobiana podem estar relacionadas com os 

parâmetros definidos para rugosidade superficial dos materiais. Visto que os intervalos foram 

estabelecidos conforme condições encontradas e definidas como aceitáveis clinicamente 

(Quirynen et al., 1995; Bollen et al., 1997; Panariello et al., 2016; Badaró et al., 2017a), valores 

superiores de rugosidade nos espécimes de resina acrílica podem não somente favorecer a 

adesão inicial de micro-organismos e o acúmulo de biomassa (Urushibara et al., 2014; Sherry 

et al., 2016), como também influenciar a resistência a tratamentos (Lee et al., 2009; Li et al., 

2010; Otter et al., 2015), por isso a ação da solução de quitosana pode se apresentar mais 

efetiva contra biofilmes formados sobre a liga metálica da PPR. 

A análise da distância entre o substrato e o pico do biofilme foi proposta a fim de 

correlacionar a ação das soluções sobre a estrutura da comunidade microbiana (Tan et al., 

2018) e agregar dados quantitativos às avaliações qualitativas de distribuição da matriz 

extracelular e dos microorganismos vivos e mortos pelo biofilme. Entretanto, os valores 

encontrados contrastaram com os resultados obtidos. As imagens mostraram biofilmes mais 

espessos após imersão dos espécimes metálicos em solução de quitosana nanoparticulada e 

pastilha higienizadora, enquanto os espécimes de resina acrílica apresentaram biofilmes com 

valores intermediários após imersão nas soluções citadas e maior espessura no grupo da 

solução de quitosana.   

Estudos relacionam a ação dos higienizadores à redução da espessura dos biofilmes 

(Faot et al., 2014; Tan et al., 2018) e ainda que as observações por microscopia de 

fluorescência tenham indicado que a pastilha higienizadora foi capaz de reduzir a quantidade 

de biofilme, pode-se constatar a presença de biofilme residual em análise por MEV e 

microscopia confocal. Não foram observadas diferenças entre os grupos de solução de 

quitosana e quitosana nanoparticulada em comparação ao grupo controle, em relação à 

quantidade de biofilme total identificado. 

O número de espécimes que compõe a amostra se trata de uma limitação do estudo, 

devido ao custo das análises por microscopia. Os resultados obtidos por meio da microscopia 
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confocal revelaram diferentes conformações do biofilme entre os grupos, com distribuição 

heterogênea dos biofilmes pelas superfícies. Os valores obtidos podem corresponder às 

regiões de aglomeração celular em torno de espaços vazios encontrados nos biofilmes com 

porosidades (Zhang et al., 2013) e às variações estruturais devido à heterogeneidade na 

distribuição do biofilme oral (Wood et al., 2000), associados às limitações da próprias da 

metodologia, como a penetração do laser por todo o biofilme, a eficiência do processo de 

pigmentação e a aleatoriedade na escolha dos pontos de mensuração (West et al., 2014). 

A permeabilidade das membranas celulares aos pigmentos fluorescentes e a análise 

tridimensional em microscopia confocal permitem observar o relacionamento que se 

estabelece entre as células e a superfície (Del Carpio-Perochena et al. 2015). As análises 

qualitativas constataram a presença de biofilmes heterogêneos, com porosidades e espaços 

vazios em seu arranjo nos grupos das soluções de quitosana, compatíveis com relatos prévios 

sobre a capacidade de penetração da quitosana no arranjo do biofilme (Garcia et al., 2018; 

Gondim et al., 2018; Tan et al., 2018), o que poderia facilitar a posterior disrupção mecânica. 

Os biofilmes sobre os espécimes metálicos exibiram estrutura semelhante, mas com menor 

proporção de células viáveis visualmente, em comparação aos formados sobre a superfície 

de resina acrílica.  

O grupo da pastilha higienizadora exibiu uma camada de micro-organismos vivos 

sobre a resina acrílica, em contradição com a ação observada na contagem de UFC, 

confirmando a presença de micro-organismos capazes de recolonizar as superfícies. Faot et 

al. (2014) mostraram que um higienizador à base de ácido cítrico (Curaden BDC 105) reduziu 

o número de UFC de Candida após imersão overnight, mas células remanescentes 

metabolicamente ativas viabilizaram a recolonização da superfície, após 48 horas. Dessa 

forma, um único período de imersão pode não ser suficiente para remover totalmente a 

Candida. As regiões de concentração de SPE podem favorecer o agrupamento de células 

(Raafat et al., 2017; Garcia et al., 2018), protegendo-as da ação dos higienizadores (Faot et 

al., 2014). Em concordância, os resultados indicam que a disposição da matriz extracelular no 

biofilme se relaciona com a viabilidade celular observada.  

 As análises por MEV revelaram observações compatíveis com os achados qualitativos 

por microscopia confocal e de fluorescência. Porosidades na estrutura sugerem capacidade 

de penetração da solução de quitosana e quitosana nanoparticulada na matriz extracelular, 
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em concordância com as observações de Garcia et al. (2018), que relataram por meio de 

microscopia confocal e MEV, a atividade da quitosana sobre a estrutura densa de camadas de 

células associadas, devido a predominância de componentes aniônicos na SPE. O grupo da 

pastilha higienizadora revelou células filamentosas persistentes e agrupamentos celulares 

sobre as superfícies. A presença de células filamentosas no biofilme é importante, pois a 

expressão dessa variação morfológica da Candida reflete a manifestação de mecanismos 

patogênicos (Garcia et al., 2018), responsáveis pelo aumento do volume de biomassa e, 

consequentemente, aumento da resistência a agentes de limpeza (O`Donnel et al. 2017). A 

ação superficial dos agentes de limpeza pode contribuir para a resistência microbiana 

(Stewart et al., 2001) e favorecer a permanência de micro-organismos vivos. De forma 

semelhante, Lucena-Ferreira et al. (2014) verificaram que a imersão em solução de pastilha 

higienizadora reduziu o total de micro-organismos, no entanto, não eliminou C. albicans 

(Andrade et al., 2011; Duyck et al., 2016). 

 Embora a contagem de UFC e a avaliação da atividade metabólica dos biofilmes 

concordem que a pastilha higienizadora foi mais eficiente sobre a viabilidade das espécies 

avaliadas, as análises complementares por microscopia confocal, microscopia de 

fluorescência e MEV demonstraram que nenhuma solução foi capaz de remover 

completamente o biofilme das superfícies e evidenciaram a necessidade de associação entre 

o método químico e mecânico para remoção eficaz do biofilme (Paranhos et al., 2007a). 

 Além do potencial de penetração na arquitetura do biofilme, observado por 

microscopia confocal e MEV, a ação biocida sobre os micro-organismos (CEN, 2006) em 

biofilme multiespécies indica que as soluções de quitosana podem ser promissoras para a 

limpeza de próteses, diante da dificuldade de definir orientações adequadas e acessíveis para 

rotina de higiene de próteses com ligas metálicas. Novos trabalhos devem investigar 

implicações de uso a longo prazo e avaliar o desempenho clínico da solução como 

higienizador de PPRs. 
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De acordo com a metodologia utilizada e resultados obtidos, conclui-se que:  

• A solução de quitosana foi capaz de reduzir o número de C. abicans sobre a 

superfície metálica e apresentou efeito intermediário contra as espécies 

bacterianas sobre resina acrílica e liga metálica. Análises tridimensionais 

sugerem potencial de penetração da solução na estrutura do biofilme. 

• A solução de quitosana nanoparticulada apresentou efeito intermediário 

contra C. albicans nos biofilmes sobre ambos os materiais e as análises 

qualitativas indicam potencial de penetração no biofilme. 

• A pastilha higienizadora agiu contra todas as espécies testadas, além de reduzir 

a atividade metabólica do biofilme e a viabilidade dos micro-organismos, 

porém análises por imagem revelaram a permanência de aglomerações 

celulares. 

• Nenhuma solução higienizadora removeu totalmente o biofilme sobre os 

espécimes, em ambas as superfícies avaliadas.  
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