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RESUMO

Resumo

DE CASTRO, D.T. Análise das propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas de
uma resina acrílica odontológica sintetizada por diferentes métodos. Ribeirão Preto, 2017.
137 f. Tese (Doutorado em Reabilitação Oral) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo.
Este estudo propôs diferentes métodos de incorporação do vanadato de prata nanoestruturado
(AgVO3) em uma resina acrílica e avaliou o padrão de incorporação promovido, a capacidade
antimicrobiana, o desempenho mecânico, a taxa de liberação de íons prata (Ag) e vanádio (V)
e a citotoxicidade. O AgVO3 foi incorporado nas frações de 0-5%, por meio de duas
metodologias, (I) Espatulação a Vácuo e (II) Técnica do Filme Polimérico. A caracterização
dos espécimes foi realizada por Microscopia eletrônica de varredura e microanálise
(MEV/EDS) e Difração de raios X (DRX). A capacidade antimicrobiana foi avaliada por
pirosequenciamento genético e o desempenho mecânico por ensaios de resistência à flexão e
ao impacto. A taxa de liberação de Ag e V foi analisada por espectrometria de massa com
plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) e a citotoxicidade, pelo método do MTT. Análise
estatística descritiva foi realizada para o teste microbiológico. Os dados das análises
mecânicas foram analisados por ANOVA de 2 fatores com múltiplas comparações com
ajustes de Bonferroni e os demais por Kruskal-Wallis seguido pelo pós teste de Dunn, e pelo
Teste de Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi de α=0,05. Houve diferença no
padrão de dispersão promovido pelos dois métodos. O método de incorporação teve pouca
influência na microbiota entretanto, o tempo de incubação e a presença de AgVO3
promoveram alterações no perfil taxonômico ao nível de filo e gênero. A adição de AgVO3
reduziu a resistência à flexão e ao impacto das resinas (p<0,001) e a técnica do filme
polimérico promoveu melhor resistência à flexão (p<0,001). Maior liberação de Ag e V foi
observada no grupo com 5% de AgVO3 (p<0,05). De maneira geral, não houve influência da
concentração de AgVO3 e do método de incorporação na viabilidade do fibroblasto gengival
humano (p>0,05) porém, o tempo de contato com os materiais foi inversamente proporcional à
viabilidade (p<0,05). Conclui-se que foi possível incorporar o AgVO3 na resina acrílica por
meio das duas metodologias propostas, havendo diferença no padrão de distribuição. Há
diferenças na diversidade do biofilme oral inicial e maduro formado na superfície das resinas
e os resultados sugerem que a incorporação de AgVO3 influencia a microbiota colonizadora.
A redução das propriedades mecânicas pode ser clinicamente aceitável e os resultados da
liberação elementar e da citotoxicidade não inviabilizam o uso dos materiais obtidos, embora
outros testes são recomendados.
Palavras-Chave: Resinas Acrílicas. Agentes Antimicrobianos. Nanotecnologia. Propriedades
Mecânicas. Análise Química. Biologia Molecular. Citotoxicidade.
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ABSTRACT

Abstract

DE CASTRO, D.T. Analysis of the physical-chemical, mechanical and biological
properties of a dental acrylic resin synthesized by different methods. Ribeirão Preto,
2017. 137 f. Tese (Doutorado em Reabilitação Oral) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo.
This study proposed different methods of incorporating nanostructured silver vanadate
(AgVO3) into an acrylic resin and evaluated the pattern of incorporation promoted,
antimicrobial capacity, mechanical performance, the rate of release of silver ions (Ag) and
vanadium (V) and cytotoxity. AgVO3 was incorporated in the fractions of 0-5%, by means of
two methodologies, (I) Vacuum Spatulation and (II) Polymeric Film Technique. The
characterization of the specimens was performed by scanning electron microscopy and
microanalysis (SEM / EDS) and X-ray diffraction (XRD). The antimicrobial capacity was
evaluated by genetic pyrosequencing and the mechanical performance by flexural strength
and impact tests. The release rate of Ag and V was analyzed by inductively coupled plasma
mass spectrometry (ICP-MS) and cytotoxity by the MTT method. Descriptive statistical
analysis was performed for the microbiological test. Data from the mechanical analyzes were
analyzed by 2-way ANOVA with multiple comparisons with Bonferroni adjustments and the
other by Kruskal-Wallis followed by Dunn's post-test and the Mann-Whitney test. The level
of significance was α=0.05. There was a difference in the dispersion pattern promoted by the
two methods. The incorporation method had little influence on the microbiota however, the
incubation time and the presence of AgVO3 promoted changes in the taxonomic profile at the
level of filo and genus. The addition of AgVO3 reduced the flexural and impact strength of the
resins (p<0.001) and the polymeric film technique promoted better flexural strength
(p<0.001). Greater release of Ag and V was observed in the group with 5% of AgVO3
(p<0.05). In general, there was no influence of AgVO3 concentration and incorporation
method on the viability of human gingival fibroblasts (p>0.05), but the time of contact with
the materials was inversely proportional to the viability (p<0.05). It was concluded that it was
possible to incorporate AgVO3 into the acrylic resin by means of the two methodologies
proposed, with sifference in the distribution pattern. There are differences in the diversity of
the initial and mature oral biofilm formed on the surface of the resins and the results suggest
that the incorporation of AgVO3 influences the colonizing microbiota. The reduction of
mechanical properties may be clinically acceptable and the results of elemental release and
cytotoxicity do not preclude the use of the materials obtained, although other tests are
recommended.
Keywords: Acrylic Resins. Antimicrobial Agents. Nanotechnology. Mechanical Properties.
Chemical Analysis. Molecular Biology. Cytotoxity.
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A saúde bucal é vital para a saúde geral e bem-estar da população do mundo todo. Em
pacientes idosos, a condição oral tem ainda maior relevância no que diz respeito ao seu
impacto local e sistêmico, representando um desafio para a prestação de cuidados de saúde
bucal a uma população cada vez mais envelhecida (Manger et al., 2017; Dietrich et al., 2017).
Estimativas relatam que apesar dos indicadores de saúde bucal terem melhorado, a
taxa de edentulismo varia entre 7–69% da população mundial adulta e embora esta incidência
esteja diminuindo, o rápido crescimento da população idosa, associado às condições
econômicas da atualidade, sugere que o edentulismo e o uso de próteses dentárias
continuarão em números atuais ou maiores nas próximas décadas (Felton et al., 2011;
Cardoso et al., 2016).
A cavidade bucal é um ambiente complexo, exposto a numerosos agentes patogênicos
microbianos oportunistas, sendo considerado o segundo maior complexo do corpo humano,
após o cólon (Wade, 2013). Apesar dos altos índices de sucesso das reabilitações com
próteses dentárias a longo prazo, estudos envolvendo a relação entre a saúde bucal e doenças
sistêmicas em pacientes com edentulismo parcial ou total estão aumentando devido a
incapacidade da correta higienização das próteses, o que favorece o acúmulo de biofilme
(Milward; Katechia; Morgan, 2013; Przybyłowska et al., 2016; Kellesarian et al., 2017).
A resina acrílica à base de polimetacrilato de metila (PMMA) de cura térmica é o
material de escolha para a confecção de próteses dentárias e tem sido utilizada desde a década
de 1930 devido a vantagens como estética, estabilidade dimensional no ambiente bucal,
características de manuseio, cor, custo e compatibilidade com os tecidos (Gad et al., 2016;
Ayman, 2017). No entanto, este material não cumpre todas as características desejáveis para
uma base de prótese ideal (Yadav et al., 2012). Um dos principais problemas enfrentados
pelo clínico e pelo paciente ao utilizarem resina acrílica, é o seu potencial de adesão
microbiana. Os micro-organismos apresentam maior adesão à resina acrílica do que à
superfície natural do dente (Nazirkar et al., 2014). Métodos mecânicos e químicos são
utilizados para a limpeza de próteses dentárias entretanto, estudos demonstram que são
ineficazes na erradicação completa de micro-organismos e, ainda, os dentifrícios, são
altamente abrasivos, levando à formação de microporosidades na superfície das próteses que,
por sua vez, podem abrigar mais micro-organismos (Moore; Smith; Kenny, 1984; Pisani et
al., 2010; Kanno et al., 2012). Por conseguinte, recentemente, estudos têm proposto métodos
para promover atividade antimicrobiana às próprias resinas acrílicas visando solucionar ou
minimizar os problemas de colonização e proliferação de micro-organismos relacionados ao
Denise Tornavoi de Castro
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uso das próteses dentárias, destacando-se os que baseiam-se nas propriedades da prata (Ag)
(Yadav et al., 2015; Li et al., 2016; Köroğlu et al., 2016; Kurt et al., 2017).
Durante séculos, a prata foi usada mundialmente na prevenção de infecções
microbianas (Alexander, 2009; Niska et al., 2016). No século 19, passou a ser um dos
principais componentes dos amálgamas dentários, um dos materiais restauradores mais
versáteis utilizados na odontologia. Seu uso em amálgamas foi reduzido a partir de 1930, com
a substituição progressiva por resinas compostas estéticas (Bharti et al., 2010; Rasines Alcarz
et al., 2014). Com a evolução da nanociência e as excelentes propriedades antimicrobianas de
formulações à base de prata nanoestruturada demonstradas contra micro-organismos como
bactérias, vírus e fungos, o interesse em prata foi renovado (García-Contreras et al., 2011). Os
materiais dentários evoluíram com o advento da pesquisa nanotecnológica com foco na
produção e aplicação de nanopartículas com características estruturais de alta qualidade
(Padovani et al., 2015). As nanopartículas apresentam tamanho entre 1 e 100 nm e exibem
propriedades que não são encontradas no mesmo material em escala não nanométrica
(Padovani et al., 2015; Niska et al., 2016). A propensão da atividade de pesquisa nesta área é
refletida pelo número de pedidos de patentes na última década (Antunes et al., 2012) e a
incorporação de nanopartículas em materiais dentários representa portanto, uma inovação para
melhorar as suas propriedades (Padovani et al., 2015; Niska et al., 2016; Noronha et al.,
2017).
A atividade antimicrobiana das nanopartículas de prata (AgNPs) parece ser em função
da área de superfície. Em geral, grande área de superfície de nanopartículas melhora a
interação com micro-organismos e resulta em um amplo espectro de ação (Marambio-Jones;
Hoek, 2010; Brandt et al., 2012). Curiosamente, a atividade antibacteriana das AgNPs
também tem sido observada para micro-organismos resistentes aos antibióticos (Brandt et al.,
2012; Mohanty et al., 2012). Além disso, uma combinação de antibióticos com AgNPs
mostrou exercer efeitos sinérgicos (Nanda; Saravanan, 2009; Fayaz et al., 2010).
Embora o mecanismo antibacteriano das AgNPs não tenha sido completamente
elucidado, alguns aspectos relacionados a esta propriedade foram reconhecidos. Os íons de
prata são capazes de atuar em diferentes estruturas da célula bacteriana. Principalmente, esses
íons parecem aderir à parede celular e à membrana citoplasmática através da atração e
afinidade eletrostática às proteínas de enxofre, aumentando assim a permeabilidade da
membrana e também levando a ruptura dessas estruturas (Raffi et al., 2008; Abbaszadegan et
al., 2015). Nas bactérias Gram-negativas, as porinas, proteínas da membrana externa, também
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estão envolvidas na absorção de AgNPs (Radzig et al., 2013). As moléculas bacterianas que
podem ser danificadas por AgNPs incluem DNA, proteínas e lipídios (Feng et al., 2000;
Chaloupka; Malam; Seifalian, 2010; Radzig et al., 2013; Inbakandan et al., 2016; Kumari et
al., 2017). As AgNPs também estimulam a resposta ao estresse oxidativo causando a
destruição de células bacterianas e aumentam a desfosforilação de resíduos de tirosina em
substratos de peptídeos bacterianos, inibindo o crescimento bacteriano e a viabilidade
(Prabhu;Poulose, 2012; Kumari et al., 2017). A interrupção da membrana celular e a
modificação do DNA através de espécies reativas de oxigênio (ROS) como agente principal
também foram descritas na literatura (Durán; Nakazato; Seabra, 2016).
Trabalhos científicos recentes demonstraram os benefícios do uso de AgNPs em
odontologia como agentes antimicrobianos em uma ampla gama de aplicações, evitando a
necessidade de terapias de infecção em vários casos (Durán; Nakazato; Seabra, 2016). Dentre
as diversas aplicações, cita-se em materiais protéticos (Nuñez-Anita et al., 2014), sistemas
adesivos (Zhang et al., 2012), implantes (Godoy-Gallardo et al., 2015), materiais
endodônticos (Kreth et al., 2008), no tratamento de lesões cariosas (Santos Jr et al., 2014), na
prevenção da formação de biofilmes (Jia et al., 2016), e para indução osteogênica (Tian et al.,
2016). Há portanto no século 21 um crescente interesse em AgNPs para uso
odontológico. Como resultado, pode-se prever que, no futuro próximo, desempenharão um
papel importante na saúde bucal.
Com relação ao uso em resinas acrílicas para aplicação protética, Acosta-Torres et al.,
2012, desenvolveram um PMMA contendo 1 μg/mL de AgNPs e compararam este novo
composto com o PMMA não modificado. O efeito antifúngico contra Candida albicans foi
demonstrado quando do uso de AgNPs, resultado interessante uma vez que este microorganismo pode causar estomatite protética e infecções nas mucosas. Além disso os autores,
avaliaram a atividade de fibroblastos de ratos e linfócitos humanos, e demonstraram que o
composto de PMMA com AgNPs não apresenta citotoxicidade ou genotoxicidade. Estes
resultados sugerem que este material poderia ser desenvolvido como uma base protética.
Nanocompostos de resinas acrílicas e AgNPs também mostraram um forte efeito
antimicrobiano contra Escherichia coli, juntamente com a melhoria da resistência à flexão e
do módulo de elasticidade (Kassaee et al., 2008). Assim, é uma abordagem interessante
introduzir AgNPs em novas formulações de PMMA experimentais para diminuir a aderência
microbiana e a colonização da superfície de próteses em geral. Em outro estudo, as AgNPs
também foram incorporadas em PMMA para promover propriedades antimicrobianas aos
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usuários de próteses totais visando o controle de infecções nos tecidos da mucosa oral. Foi
demonstrada uma incorporação estável das AgNPs, e não houve liberação de nanopartículas
durante 120 dias de armazenamento em água deionizada (Monteiro et al., 2012). Em outro
trabalho, AgNPs incorporadas em resina acrílica levaram a um aprimoramento do módulo de
elasticidade em concentrações iguais ou superiores a 2% em peso. Esta modificação resultou
em maiores propriedades de dissipação de energia mecânica, aumentando assim a
durabilidade do material (Mahross; Baroudi, 2015). AgNPs foram incorporadas em resina
acrílica curadas por calor e a rugosidade e a dureza da superfície não sofreram alterações
significativas. A formação de biofilme de Candida albicans reduziu em até 79% em relação
ao grupo controle (Borges et al., 2014).
Quando as próteses dentárias estão mal instaladas, recomenda-se o uso de
condicionadores de tecido, que são facilmente degradáveis com o tempo e ocasionalmente
suscetíveis à colonização microbiana (Okita et al., 1991). Assim, a incorporação da AgNPs
também pode ser interessante para este material e não apenas na base de próteses dentárias.
Consequentemente, Nam (2011) incorporou AgNPs em um condicionador de tecido
comercial, nas seguintes concentrações: 0,1%, 0,5%, 1,0%, 2,0% e 3,0%. Seu efeito inibitório
foi avaliado contra Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans e Candida albicans após 24
h e 72 h. Os autores relataram que o condicionador de tecido modificado apresentou
propriedades antimicrobianas mesmo em concentrações mais baixas, ou seja, 0,1% (para S.
mutans e S. aureus) e 0,5% (para C. albicans). Chladek et al. (2011), também relatam que a
incorporação de AgNPs coloidais poderia reduzir a colonização de micro-organismos na
superfície

de

materiais

de

reembasamento,

aumentando

a

eficiência

antifúngica

contra Candida albicans.
Outras aplicações também são relatadas na literatura. Akhavan et al. (2013)
demonstraram que incorporando AgNPs pode-se obter um aumento ou manutenção da
resistência ao cisalhamento de adesivos ortodônticos. Quando as AgNPs foram incorporadas
em cimento resinoso, o nanocompósito resultante exibiu um efeito antibacteriano aumentado
contra Streptococcus mutans (Magalhães et al., 2012). Mais recentemente, os cimentos de
ionômeros de vidro foram modificados pela incorporação de AgNPs, os autores observaram
um aumento na zona de inibição induzida contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus
(Sundeep et al., 2017).
Apesar dos diversos estudos e inúmeras vantagens, partículas finas, incluindo as em
escala nanométrica, devido à sua grande área de superfície, frequentemente se aglomeram,
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formando partículas secundárias, o que limita o seu uso, tornando-se um desafio para a
ciência (Holtz et al., 2010; Holtz et al., 2012). Frente a isto, metodologias para ancorar o íon e
evitar a agregação das nanopartículas metálicas estão sendo desenvolvidas (Kumar et al.,
2013).
Um promissor agente antimicrobiano, a base de prata, o nanofio de vanadato de prata
decorado com nanopartículas de prata (AgVO3) foi descrito por Holtz et al. (2010) e Holtz et
al. (2012). Os resultados de concentração inibitória mínima (CIM) foram 100 vezes menores
que os apresentados por um antibiótico utilizado como referência, a Oxacilina e incluíram
uma elevada atividade contra cepas de Staphyloccocus aureus resistente à meticilina e
Enterococcus resistente à vancomicina. Os autores sugerem este nanomaterial como aditivo
para tintas à base d’agua para aplicação em ambientes domésticos e hospitalares com elevado
grau de contaminação bacteriana. Ainda, relatam que um considerável número de vanadatos
têm sido investigados recentemente por apresentarem propriedades interessantes uma vez que
a sua estrutura possibilita a intercalação com outros materiais assim, compostos com
diferentes propriedades e com composições variadas podem ser sintetizados. De acordo com
os autores, materiais em escala bidimensionais, tais como nanofios e nanobastões despertam
interesse, seja do ponto de vista científico ou de aplicações tecnológicas uma vez que suas
características possibilitam inúmeras aplicações, inclusive como cargas em polímeros e como
agentes bacterianos, justificando a nossa busca em utilizar o AgVO3 como aditivo para resinas
acrílicas odontológicas.
Estudos recentes utilizaram metodologias diversas, dentre elas, difusão em ágar,
contagem de unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL), ensaio de redução de
XTT e microscopia confocal a laser para avaliar a atividade antimicrobiana de resinas
acrílicas modificadas com AgVO3, e demonstraram bons resultados contra Staphylococcus
aureus, Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans (de Castro et al.,
2014; de Castro et al., 2016a; de Castro et al., 2016b). Além da ação antimicrobiana
provavelmente intrínseca promovida pelos nanofios devido à ligação do vanádio aos grupos
tiol de proteínas celulares, o AgVO3 atua como suporte para AgNPs, levando a uma liberação
contínua de íons Ag, que em contato com os micro-organismos pode promover mudanças na
morfologia das membranas bacterianas, gerar espécies reativas de oxigênio (ROS) e/ou
interagir na capacidade de replicação do DNA (Holtz et al., 2012). Embora promissores
resultados antimicrobianos tenham sido observados, os autores relatam que a incorporação de
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AgVO3 resulta em efeitos adversos relacionados principalmente às propriedades mecânicas,
demonstrando que por meio da manipulação manual da resina, convencionalmente empregada
na prática odontológica, não foi possível obter um bom padrão de dispersão do nanomaterial
na matriz polimérica. Frente a isto, no presente estudo, para a preparação de nanocompostos
com AgVO3, foram desenvolvidas duas abordagens: (a) Espatulação a vácuo após a adição do
nanomaterial ao monômero e posterior adição do polímero e, (b) Técnica do filme polimérico
onde buscou-se a total solubilização do polímero previamente à incorporação do nanomaterial
e posterior moagem criogênica e manipulação convencional.
Como mencionado, os estudos iniciais envolvendo estes compostos incorporados com
AgVO3, bem como a maioria dos estudos que avaliam a efetividade da incorporação de
agentes antimicrobianos em materiais dentários fazem uso de técnicas de cultura
convencionais, entretanto, estes métodos apresentam algumas limitações que não permitem
caracterizar detalhadamente a população polimicrobiana presente na cavidade bucal onde
mais de 700 táxons procarióticos podem ser detectados, muitos dos quais não podem ainda ser
isolados convencionalmente (Nascimento et al., 2016; Kilian et al., 2016). A tecnologia de
sequenciamento revolucionou a compreensão da diversidade de comunidades microbianas
presentes no corpo humano e técnicas baseadas na amplificação do gene 16S rDNA têm sido
utilizadas para identificar patógenos do ambiente bucal (Grossner-Schreiber et al., 2009;
Kumar et al., 2012; Dabdoub; Tsigarida; Kumar, 2013). Este gene está presente em todos os
procariontes e contém regiões variáveis únicas entre os micro-organismos o que permite que
quando extraídos, amplificados e sequenciados possam ser comparados com bases de dados,
possibilitando a sua identificação. Embora o método tradicional de sequenciamento já tenha
sido considerado dispendioso e exigisse um tempo maior para aquisição dos resultados, o
advento do pirosequenciamento tal como pela plataforma 454 permitiu que milhões de
sequências pudessem ser geradas em uma única corrida (Kilian et al., 2016). Portanto, estas
técnicas são mais rápidas, sensíveis e específicas quando comparadas às técnicas
convencionais de cultura microbiana, que podem falhar ao detectar e identificar várias
espécies frequentemente presentes na cavidade bucal, micro-organismos muitas vezes
incultiváveis ou fastidiosos (Rolph et al., 2001; Barbosa et al., 2009; Rôças; Siqueira, 2010).
Os métodos moleculares permitem uma identificação mais precisa das espécies bacterianas
que apresentam um comportamento fenotipicamente divergente (Whelen; Persing, 1996; Pitt;
Saunders, 2000). Dessa forma, no presente estudo, buscamos caracterizar, por meio da
plataforma de pirosequenciamento 454-Roche, o perfil de comunidades microbianas precoces
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e maduras colonizando a superfície de resinas acrílicas modificadas com AgVO3 obtidas pelos
diferentes métodos de manipulação, após exposição a saliva humana, em diferentes níveis
taxonômicos.
Da mesma forma que se deseja uma resina acrílica para base protética com atividade
antimicrobiana, há também a necessidade de investigar os efeitos da incorporação de AgVO3
promovidos pelos diferentes métodos de manipulação, sobre as propriedades mecânicas. Um
estudo realizado na Inglaterra e no País de Gales encontrou que cerca de um milhão de
reparos em próteses dentárias são feitos anualmente (Gupta; Tewari, 2016). Johnston;
Nicholls e Smith (1981) afirmaram que 68% das próteses totais quebram no primeiro ano de
uso. As fraturas nas próteses geralmente resultam de dois tipos diferentes de forças, a saber,
fadiga de flexão e impacto. A fadiga de flexão ocorre após a flexão repetida de um material e
é um modo de fratura pelo qual uma estrutura eventualmente falha depois de ser
repetidamente submetida a cargas tão pequenas que aparentemente não o prejudicariam. Esse
tipo de falha pode ser explicado pelo desenvolvimento de fissuras microscópicas em áreas de
concentração de estresse. Com o carregamento continuado, essas fissuras se fundem em uma
fissura cada vez maior que finalmente rompe o material (Wiskott; Nicholls; Belser, 1995). A
fratura da linha média em uma prótese muitas vezes é resultado da fadiga de flexão. Já as
falhas de impacto geralmente ocorrem fora da boca como resultado de um golpe súbito na
prótese ou por queda acidental. A evidência mostra que as próteses maxilares geralmente
quebram na linha média devido a fadiga ou impacto; enquanto que 80% das próteses
mandibulares quebram devido ao impacto (Zappini; Kammann; Wachter, 2003; Kim; Watts,
2004). Sendo assim, consideramos importante avaliar a resistência à flexão e ao impacto das
resinas acrílicas modificadas por AgVO3.
Como mencionado, tem sido reconhecido que os compostos à base de AgVO3
apresentam efetividade antimicrobiana principalmente devido à liberação de íons de prata
(Ag) e por meio da ação sinérgica do vanádio (V) (Holtz et al., 2010). Materiais restauradores
dentários são colocados em contato direto com os tecidos da cavidade bucal podendo
influenciar na saúde dos mesmos de diferentes maneiras, especialmente através da entrega de
componentes solúveis em meios aquosos, bem como pela interação direta com o epitélio da
gengiva e seu tecido conjuntivo, podendo desencadear efeitos biológicos adversos tais como
citotoxicidade, mutagenicidade e reações alérgicas (Faria et al., 2009; Wren et al., 2013).
Assim, as características biológicas e tóxicas dos materiais dentários devem ser compatíveis
com os tecidos bucais e mesmo com a saúde geral. Portanto, a necessidade de avaliar a
Denise Tornavoi de Castro

Introdução | 34

quantidade de íons inorgânicos liberados em ambientes aquosos, bem como a citotoxicidade
dos materiais resultantes deste estudo torna-se fundamental. As técnicas multielementares
como ICP-OES (espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente)
(Chiari et al., 2015; Dickey; Price; Boyd, 2016) e ICP-MS (espectrometria de massa com
plasma acoplado indutivamente) (Wendl et al., 2017; Tomás-Catalá et al., 2017) são
amplamente utilizadas para a determinação de componentes liberados a partir de materiais
odontológicos, sendo esta última mais sensível que a primeira e, portanto utilizada no estudo.
Embora os experimentos com células, in vitro, não sejam capazes de reproduzir as
condições in vivo, eles são muito utilizados por apresentarem métodos simplificados de
investigação da citotoxicidade e limitarem o número de variáveis experimentais (Lefebvre;
Schuster, 1994; Huang et al., 2001). A confiabilidade do uso de modelos de cultura celular
para testar a biocompatibilidade dos materiais dentários está bem estabelecida e estes modelos
são considerados relativamente simples, reproduzíveis, efetivos e controlados, consistindo
geralmente na primeira etapa da avaliação da biocompatibilidade (Banava et al., 2015; Samiei
et al., 2017). Para avaliar a citotoxicidade dos materiais odontológicos podem ser realizadas
análises quantitativas ou qualitativas. A análise quantitativa mede o número de células após
proliferação ou inibição celular, o número de colônias formadas ou, ainda, quantifica as
células por meio da contagem de seus componentes, como proteínas e mitocôndrias, ou pela
proliferação ou inibição do material genético. A análise qualitativa avalia as células
microscopicamente, observando as alterações morfológicas, como a lise de suas membranas
(Iso, 1992). Pelo fato dos testes de citotoxicidade, in vitro, apresentarem um grande número
de métodos e materiais, as normas da International Standard 10993-5 (1992) padronizam
esses testes e selecionam o método para análise da citotoxicidade mais apropriado para cada
material. Com isso, três categorias são listadas: o teste que utiliza extratos, o teste onde há o
contato direto do material com as células utilizadas e o teste onde o contato é indireto, por
meio da difusão em ágar.
No presente estudo, a citotoxicidade dos materiais desenvolvidos foi avaliada após o
contato direto com fibroblastos gengivais humanos (FGH) por 24 horas, 7 e 14 dias. Esta
linhagem celular é considerada mais eficaz para prever a citotoxicidade de um material em
situações clínicas em comparação com fibroblastos de ratos e bovinos que podem ser mais
sensíveis e podem sobreestimar o efeito (Banava et al., 2015; Fatani et al., 2017; Samiei et al.,
2017). Para este fim, empregou-se o teste MTT (sal metil tetrazolium), descrito por Mosmann
(1983), que reflete o metabolismo celular por meio da atividade mitocondrial uma vez que
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baseia-se na capacidade das enzimas desidrogenases mitocondriais das células vivas e
metabolicamente ativas, converterem a solução aquosa de cor amarela do substrato MTT, em
um sal formazan, formado por cristais, com uma coloração azul-escuro/roxo, insolúveis em
água. A quantidade de formazan produzida é proporcional ao número de células viáveis.
Assim pode-se observar através do método de cultura de células, a proliferação e a inibição do
crescimento celular decorrente do contato com substâncias citotóxicas. Ciapetti et al. (1993),
avaliaram a interação entre células e biomateriais por meio do teste MTT e observaram como
vantagem dessa técnica a capacidade de identificar a alteração no metabolismo e a função
celular decorrente do contato entre as células e os materiais mesmo na ausência de morte
celular.
Diante do exposto, e considerando que o controle das doenças infecciosas de origem
bucal, pode impactar na saúde pública, visto que a proliferação de bactérias relacionada a
pobre higienização tem sido associada à doenças sistêmicas; na promoção de saúde,
melhorando o aproveitamento nutricional; na promoção do bem estar melhorando a integração
sociocultural, interpessoal e afetiva, reduzindo episódios depressivos, principal causa de
incapacidade laboral do planeta; e no redirecionamento de investimentos para outros campos,
o presente estudo, buscou garantir estes benefícios de forma prática, eficaz e de baixo custo,
propondo diferentes metodologias de incorporação do AgVO3 em uma resina acrílica
odontológica e avaliou as propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas.
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O objetivo geral deste trabalho foi propor diferentes métodos de incorporação do vanadato de
prata nanoestruturado (AgVO3) em uma resina acrílica odontológica e avaliar o padrão de
incorporação promovido, a capacidade antimicrobiana, o desempenho mecânico, a taxa de
liberação de íons prata (Ag) e vanádio (V) e a citotoxicidade.

Os objetivos específicos foram:
1. Incorporar o AgVO3 em uma resina acrílica odontológica, nas frações de 0-5%, em
peso, por meio de duas metodologias (I) Espatulação a Vácuo e (II) Técnica do
Filme Polimérico.
2. Verificar o padrão de distribuição do AgVO3 na matriz polimérica, por
microscopia eletrônica de varredura, bem como a composição química, por análise
espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDS) e Difração de Raios-X
(DRX).
3. Avaliar a capacidade antimicrobiana pela técnica do pirosequenciamento genético,
após contato com saliva humana.
4. Verificar o desempenho mecânico por meio de ensaios de resistência à flexão e ao
impacto.
5. Quantificar a liberação de íons Ag e V por espectrometria de massa com plasma
acoplado indutivamente (ICP-MS).
6. Avaliar a citotoxicidade frente a fibroblastos gengivais humanos (FGH), pelo
método do MTT.
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3.1

Material

3.1.1 Vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata
O vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata foi
produzido no Laboratório de Química do Estado Sólido (LQES) da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP).
3.1.2 Resina Acrílica
Para o estudo foi selecionada a resina acrílica descrita na Tabela 1.

Tabela 1. Marca comercial da resina acrílica utilizada
Resina

Classificação

Pó

Líquido

Clássico (Clássico®,
Art. Clássico, São
Paulo, Brasil)

Termopolimerizável

Polímero Metil Metacrilato
Peróxido de Benzoíla
Pigmentos

Monômero Metil
Metacrilato
Topanól

3.2 Método
3.2.1 Síntese do vanadato de prata nanoestruturado

O vanadato de prata nanoestruturado foi sintetizado através de uma reação de
precipitação entre o nitrato de prata (AgNO3, Merck 99,8%) e o vanadato de amônio
(NH4VO3, Merck 99%) (Figura 1).
Figura 1- Reagentes para a síntese do vanadato de prata nanoestruturado decorado com AgNPs

Fonte- Hermano Teixeira Machado

Inicialmente, 0,9736 g de NH4VO3 e 1,3569 g de AgNO3 foram solubilizadas em 200
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mL de água destilada, respectivamente. As soluções foram agitadas separadamente em
superfície aquecida à 65ºC, durante 10 minutos. A seguir, a solução de nitrato de prata foi
adicionada gota a gota com o uso de uma bureta na solução de vanadato de amônio sob
agitação constante à temperatura de 65ºC. O precipitado obtido foi lavado com água destilada
e álcool absoluto por várias vezes, sendo posteriormente filtrado e seco em linha de vácuo por
10 horas (Figura 2).

Figura 2- Vanadato de prata nanoestruturado decorado com AgNPs

Fonte- Autoria própria

3.2.2 Caracterização do vanadato de prata nanoestruturado

A morfologia do nanomaterial obtido foi analisada por microscopia eletrônica de
transmissão com o microscópio JEOL JEM-100CX II para confirmar a presença de
nanopartículas de prata (AgNPs) na superfície dos cristais formados.
3.2.3 Confecção dos espécimes

Preparo das Muflas

Os espécimes foram confeccionados a partir da inclusão de matrizes metálicas de
mesmo formato e dimensão (Figura 3), para cada respectivo ensaio, em mufla metálica
convencional (OGP, Produtos Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, Brasil). Para os ensaios
mecânicos de resistência à flexão e ao impacto foram utilizadas matrizes nas dimensões de 65
mm de comprimento x 10 mm de largura x 3,3 mm de espessura e para a caracterização
microestrutural, análises biológicas e de liberação elementar, nas dimensões de 9 mm de
diâmetro x 2 mm de altura.
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Figura 3- Matrizes metálicas utilizadas para confecção dos corpos de prova

Fonte- Hermano Teixeira Machado

Inicialmente uma camada de gesso pedra Tipo III (Gesso Rio, Orlando Antônio
Bussioli ME, Rio Claro, SP, Brasil), espatulado mecanicamente na proporção de 30 mL de
água para cada 100 g de pó, foi inserida na mufla metálica. Após a presa do gesso, a mufla foi
preenchida com silicone de condensação densa Zetalabor® (Zhermarck, Labordental Ltda.,
São Paulo, SP, Brasil) e as matrizes envolvidas, exceto em uma das faces planas, e niveladas
com uma lâmina de vidro. A seguir a contra- mufla foi posicionada e a inclusão finalizada
com gesso tipo pedra III (Figura 4).

Figura 4- Mufla metálica preparada para confecção dos espécimes circulares

Fonte- Autoria própria

Durante a inclusão das matrizes para confecção dos espécimes a serem utilizados nos
ensaios mecânicos, o silicone de condensação não foi utilizado. As matrizes foram incluídas
diretamente em gesso pedra Tipo IV (Gesso Rio, Orlando Antônio Bussioli ME, Rio Claro,
SP, Brasil), para evitar qualquer tipo de distorção (Figura 5).
Figura 5- Mufla metálica preparada para confecção dos espécimes retangulares

Fonte- Autoria própria
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Processamento da resina contendo vanadato de prata nanoestruturado decorado com
AgNPs

Na tentativa de obter uma boa incorporação dos cristais de AgVO3 na matriz da resina
acrílica termopolimerizável (Clássico Artigos Odontológicos®) duas metodologias foram
propostas para a confecção dos espécimes.

Método I (Espatulação a Vácuo)

No primeiro método (I), a preparação seguiu as recomendações do fabricante da
resina, sendo utilizada a proporção de três partes de pó (polímero) para uma parte de líquido
(monômero). O AgVO3 foi incorporado ao sistema nas frações de 0 - 5% em massa como
mostra as composições da Tabela 2.

Tabela 2- Composição das amostras preparadas neste estudo
Constituição (% em massa)
Resina
Resina + 0,5% de AgVO3
Resina + 1% de AgVO3
Resina + 2,5% de AgVO3
Resina + 5% de AgVO3

Para melhorar a dispersão do AgVO3 na matriz polimérica, inicialmente o mesmo foi
sonicado juntamente com o monômero em cuba ultrassônica por apenas 10 segundos. A
seguir, o polímero foi adicionado à mistura e a espatulação realizada à vácuo no equipamento
Turbomix (EDG, São Carlos, SP, Brasil) durante 60 segundos (Figura 6).

Figura 6- Equipamento Turbomix

Fonte- Autoria própria
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Após a abertura da mufla e remoção das matrizes, foi realizado o isolamento do gesso
com Cel-Lac (SSWhite, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Em seguida, a prensagem da resina
acrílica processada por este método, contendo as diferentes concentrações de AgVO3, foi
realizada. As muflas foram então colocadas em prensas hidráulicas (Prensa hidráulica
Protecni, Protecni Equip. Med., Araraquara, SP, Brasil) com carga de 1000Kgf durante 60
minutos (Figura 7).

Figura 7- Prensagem da resina acrílica

Fonte- Autoria própria

Após este período, as amostras foram polimerizadas por aquecimento convencional, de
acordo com as instruções do fabricante (imersão em água a 73°C por 90 minutos e fervura por
30 minutos), em um termociclador elétrico (Thermocycler T100, Ribeirão Preto, Brasil)
(Figura 8).
Figura 8- Termopolimerizadora automática Termociler 100

Fonte- Autoria própria
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Método II (Filme Polimérico)

O segundo método (II) consistiu inicialmente na total solubilização do polímero antes
de se adicionar as frações predeterminadas de AgVO3 ao sistema. A solubilidade do
polimetilmetacrilato (PMMA) é coerente com aquela esperada de um termoplástico amorfo,
com um parâmetro de solubilidade (δH) em torno de 18,8 MPa1/2. Por apresentarem
parâmetros de solubilidade próximos ao do PMMA, foram testados como solventes o
clorofórmio (δH = 19,0) e o tetrahidrofurano (δH = 18,5) (Canevarolo, 2006).
Para a obtenção do filme polimérico, inicialmente realizou-se a pesagem do polímero
e do AgVO3 de acordo com as concentrações pré-estabelecidas. 10 g de polímero foram
dissolvidas em 100 mL de clorofórmio, uma vez que este solvente promoveu melhor
dissolução quando comparado ao tetrahidrofurano (Figura 9).

Figura 9- Solubilização do polímero em clorofórmio

Fonte- Autoria própria

Após total solubilização do polímero, para os grupos contendo AgVO3, o mesmo foi
suspenso em 5 mL do solvente em cuba ultrassônica, por 10 segundos (Figura 10).

Figura 10- Suspensão do nanomaterial em cuba ultrassônica

Fonte- Autoria própria

Denise Tornavoi de Castro

Material e Método | 49

A seguir, a suspensão de AgVO3 foi adicionada à solução polimérica e a mistura foi
submetida a sonicação por 10 segundos em cuba ultrassônica, seguida por agitação magnética
durante 15 minutos. Passado este tempo, a mesma foi vertida em placa de Petri de vidro e
permaneceu em capela de exaustão até a completa evaporação do solvente (Figura 11).

Figura 11- Solução polimérica com o nanomaterial depositada na placa de Petri

Fonte- Autoria própria

Após a evaporação do solvente, os filmes formados foram retirados das placas de Petri
(Figura 12) e picotados para então serem submetidos à moagem criogênica em moinho
criogênico Mikro-Bantam, modelo CF (Micron Powder Sustems, New Jersey) (Figura 13).

Figura 12- Filme polimérico após evaporação do solvente

Fonte- Autoria própria
Figura 13- Moinho criogênico

Fonte- Autoria própria
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A partir do pó obtido por moagem criogênica, prosseguiu-se para a confecção dos
corpos de prova. O monômero foi acrescentado ao pó e o material foi então manipulado
manualmente de acordo com a prática clínica, em pote de vidro com tampa. A prensagem e
polimerização foi realizada como descrito anteriormente para o método I da espatulação a
vácuo.

Desinclusão e Acabamento

Para ambos os métodos, após a desinclusão, o excesso de resina polimerizada foi
removido com uma broca (Maxi-Cut, Maillefer SA, Ballaigues, Suiça). Para as análises
antimicrobianas, a rugosidade superficial dos espécimes foi padronizada entre 2,7 e 3,7 µm,
com lixa d’água grãos 180 e 400 (Norton, Guarulhos, Brasil) a fim de simular a região interna
de uma prótese total (Zissis et al., 2000) (Figura 14).
Figura 14- Politriz lixadeira

Fonte- Autoria própria

As dimensões de cada corpo de prova foram avaliadas por meio de um paquímetro
digital (Mitutoyo®, Japão). As Figuras 15 e 16 ilustram as amostras circulares obtidas por
meio do método da Espatulação a Vácuo e do Filme Polimérico, respectivamente.

Figura 15- Espécimes obtidos por meio do método da Espatulação a Vácuo

Fonte- Hermano Teixeira Machado

Denise Tornavoi de Castro

Material e Método | 51

Figura 16- Espécimes obtidos por meio do método do Filme Polimérico

Fonte- Hermano Teixeira Machado

3.2.4 Delineamento Experimental

Foram confeccionadas 550 amostras no total:
 Caracterização morfológica:
5 concentrações x 3 amostras por grupo x 2 métodos de incorporação = 30
amostras
 Ensaio de Resistência à Flexão:
5 concentrações x 10 amostras por grupo x 2 métodos de incorporação = 100
amostras
 Ensaio de Resistência ao Impacto:
5 concentrações x 10 amostras por grupo x 2 métodos de incorporação = 100
amostras
 Análise Microbiológica:
5 concentrações x 10 amostras por grupo x 2 métodos de incorporação x 2
tempos = 200 amostras
 Análise da Liberação Elementar:
5 concentrações x 3 amostras por grupo x 2 métodos de incorporação = 30
amostras
 Análise da Citotoxicidade:
5 concentrações x 3 amostras por grupo x 2 métodos de incorporação x 3
tempos = 90 amostras

3.2.5 Caracterização das amostras de resina acrílica incorporadas com AgVO3
A caracterização das amostras quanto à dispersão da carga foi realizada por meio de
microscopia eletrônica de varredura (MEV) utilizando o microscópio Zeiss Evo 50 (Carl
Denise Tornavoi de Castro
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Zeiss, Peabody, MA), acoplado a um sistema de análise espectroscópica por energia
dispersiva de raios X (EDS) IXRF Systems 500 Digital Processing (Figura 17).
Figura 17- Microscópio Zeiss acoplado ao sistema de EDS

Fonte- Departamento de Química da USP – Ribeirão Preto

Foram obtidas imagens de composição pelo modo BSD (backscattered electron) com
contraste em função do número atômico dos elementos presentes na amostra. Para isto as
amostras foram recobertas pela evaporação de carbono. O sistema de metalização utilizado foi
da marca Bal-Tec, modelo SCD 050 Sputter Coater (Figura 18).
Figura 18- Sistema de metalização

Fonte- Autoria própria

As amostras foram analisadas também por difração de raio-x (DRX), à temperatura
ambiente utilizando-se o difratômetro XRD-7000 (Shimadzu, Quioto, Japão) operando com
radiação Cu Kα (λ = 1,5406 Å), 40kV e 30 mA. Os dados foram coletados em modo contínuo
entre 10°<2θ<70° com uma velocidade de 2° por minuto para identificação a presença do
nanomaterial na matriz polimérica.
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3.2.6 Análise microbiológica por pirosequenciamento genético

Obtenção da saliva para incubação dos espécimes
Para a constituição do meio de contaminação, foram coletas amostras de saliva de
participantes portadores de prótese total. Os participantes foram selecionados na clínica da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, receberam orientações quanto aos
procedimentos da pesquisa e foi facultado o direito de decidir sobre a participação ou não na
fase experimental do estudo que teve aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto – USP (CAAE: 53668016.5.0000.5419). Potenciais
participantes foram convidados a participar do estudo se: (A) eram portadores de prótese total
superior e inferior (B) não apresentavam manifestações bucais de moléstias sistêmicas ou
processos infecciosos agudos na cavidade oral (C) não fizeram uso de antibiótico nos 3 meses
anteriores.
5 mL de saliva não estimulada de 30 indivíduos, sendo 15 do sexo masculino e 15 do
sexo feminino, com idade média de 65 anos (84 – 39 anos), foram coletados em tubos de
ensaio individuais e ao final da coleta toda a saliva foi transferida para um único recipiente
(Figura 19), homogeneizada durante 3 minutos e mantida em banho maria a 37°C até o início
da incubação dos espécimes (Figura 20).

Figura 19- Amostras de saliva coletadas

Fonte- Autoria própria
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Figura 20- Incubação da saliva

Fonte- Autoria própria

Teste de Contaminação
Previamente à incubação, os espécimes foram esterilizados por meio de óxido de
etileno, metodologia efetiva capaz de manter as características das amostras. Dentro de um
fluxo laminar, 20 espécimes de cada grupo foram distribuídos em placas de 24 poços.
Quantidade de saliva suficiente para cobri-los foi depositada em cada poço e as placas
permaneceram incubadas a 37ºC durante 24 horas (n=10) e 7 dias (n=10) (Figura 21).
Figura 21- Contaminação dos espécimes com saliva

Fonte- Autoria própria

Coleta das amostras
Após cada período de incubação, o biofilme formado sobre cada espécime foi coletado
com escovas do tipo microbrush para identificar as espécies bacterianas presentes, utilizando
para isto, a técnica de pirosequenciamento do gene 16S após amplificação por PCR (Figura
22).
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Figura 22- Coleta do biofilme

Fonte- Autoria própria

Após a coleta, as amostras foram inseridas em microtubos individuais contendo 300
µL de tampão TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0) para posterior extração do
material genético e amplificação pelo método 16S rDNA-based PCR. Todos os tubos foram
armazenados a -20°C até o processamento das amostras (Figura 23).

Figura 23- Tubos contendo as amostras extraídas em caixas próprias para congelamento

Fonte- Autoria própria

Extração do DNA genômico das amostras
Previamente à extração do material genético, os microtubos individuais contendo as
escovas do tipo microbrush foram homogeneizados em um agitador de tubos durante 1
minuto. A seguir, as escovas foram removidas do interior dos microtubos e toda a solução
tampão correspondente a cada grupo (n=10) foi transferida para um único microtubo.
Totalizando assim 18 grupos como segue na Tabela 3.
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Tabela 3- Amostras obtidas para sequenciamento genético
24 Horas
7 Dias
Amostra 1: Filme Polimérico 0%
Amostra 9: Filme Polimérico 0%
Amostra 2: Filme Polimérico 1%
Amostra 10: Filme Polimérico 0,5%
Amostra 3: Filme Polimérico 2,5%
Amostra 11: Filme Polimérico 1%
Amostra 4: Filme Polimérico 5%
Amostra 12: Filme Polimérico 2,5%
Amostra 5: Espatulação a vácuo 0%
Amostra 13: Filme Polimérico 5%
Amostra 6: Espatulação a vácuo 1%
Amostra 14: Espatulação a vácuo 0%
Amostra 7: Espatulação a vácuo 2,5%
Amostra 15: Espatulação a vácuo 0,5%
Amostra 8: Espatulação a vácuo 5%
Amostra 16: Espatulação a vácuo 1%
Amostra 17: Espatulação a vácuo 2,5%
Amostra 18: Espatulação a vácuo 5%

Os microtubos contendo as amostras foram centrifugados a 13200 rpm durante 7
minutos para obtenção dos sedimentos (pellets). Todo o conteúdo sobrenadante dos
microtubos foi descartado e sobre os pellets 700 µL de tampão de extração com proteinase K
(Tabela 4) foram adicionados. Os microtubos foram homogeneizados por 1 minuto e
incubados a 65ºC durante 30 minutos em banho maria e homogeneizados a cada 10 minutos
durante a incubação.

Tabela 4- Buffer para Extração
NaCl 1,4 M
Tris-HCl, ph 8,0, 100 mM
EDTA, pH 8,0, 20 mM
Polivinilpirrolidone (PVP-40), 1%
CTAB, 2%
Proteinase K, 100 µg/mL
β-Mercaptoethanol, 0,2%

Após o período de incubação, foram adicionados 650 µL de CIA (Clorofórmio: álcool
isoamílico – 24:1) em cada microtubo que por sua vez foram homogeneizados lentamente por
30 segundos e centrifugados a 13200 rpm durante 7 minutos para formação de duas fases. A
seguir, a fase aquosa de cada microtubo foi removida cuidadosamente e transferida para um
tubo novo ao qual foram adicionados 250 µL do Buffer para extração (sem proteinase K)
(Figura 24).
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Figura 24- Remoção da fase aquosa

Fonte- Thalisson Saymo de Oliveira Silva

Seguiu-se com a adição de 650 µL do CIA, homogeneização por 30 segundos e
centrifugação a 13200 rpm durante 7 minutos. A fase aquosa foi novamente transferida para
outro microtubo após a centrifugação, com a adição de mais 650 µL do CIA e centrifugação a
13200 por 7 minutos. Este procedimento foi repetido por mais 2 vezes para cada microtubo.
A seguir, a fase aquosa foi transferida para um novo tubo e precipitada com 1 volume
de Isopropanol. Os microtubos foram novamente centrifugados a 13200 rpm durante 7
minutos. A solução sobrenadante dos microtubos foi removida e o DNA das amostras, contido
no fundo do tubo, foi lavado com 50 µL de etanol 70% preparado imediatamente antes do
uso. Os microtubos foram centrifugados a 13200 rpm durante 2 minutos. Este procedimento
de lavagem foi repetido por 3 vezes para a remoção dos excessos de sais e carboidratos. Após
a lavagem, todo o etanol foi removido e os microtubos permaneceram a temperatura ambiente
durante 30 minutos para secagem.

Purificação do DNA genômico extraído

O tratamento de purificação do DNA foi concluído com a adição de 20 µL de solução
TE com 0,5 µL de RNAse 20 µg/mL em cada tubo seguido pela incubação em banho maria a
37ºC durante 30 minutos (Figura 25).
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Figura 25- Adição de TE com RNAse e incubação em banho maria

Fonte- Thalisson Saymo de Oliveira Silva

Análise da Integridade dos DNAs extraídos em Gel de Agarose
Todos os DNAs extraídos foram submetidos à análise de eletroforese em gel de
agarose 0,8% (Sigma, St. Louis, MO, EUA) para verificação da integridade de sua estrutura
(peso molecular). O fago lambda digerido com Hind III (500 µg/mL) foi utilizado como
marcador de peso molecular.
Para esta análise, o gel de agarose foi preparado da seguinte forma, 0,4 gramas de
agarose foram adicionados a 50 mL do Tampão TAE 1X em becker de vidro. A seguir, o
becker foi levado ao forno micro-ondas por aproximadamente 1 minuto até homogeneização
da solução. Após o resfriamento e obtenção de uma solução morna, a mesma foi despejada
cuidadosamente no suporte da cuba de eletroforese, evitando a formação de bolhas e os pentes
foram posicionados no suporte até a solidificação. A seguir, a solução tampão TAE 1X foi
adicionada à cuba até cobrir a superfície do gel (Figura 26).
Figura 26- Adição de TAE 1X após posicionamento dos pentes

Fonte- Thalisson Saymo de Oliveira Silva
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As amostras foram preparadas como segue abaixo:




















λ (Controle) = 2 µL DNA Lambda + 2 µL Loading Buffer + 8 µL de água ultra pura
Amostra 1 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 2 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 3 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 4 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 5 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 6 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 7 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 8 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 9 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 10 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 11 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 12 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 13 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 14 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 15 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 16 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 17 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Amostra 18 = 10 µL DNA + 2 µL Loading Buffer
Após o preparo das amostras, as mesmas foram aplicadas individualmente em cada

poço da cuba de eletroforese (Figura 27).
Figura 27- Aplicação das amostras nos poços

Fonte- Thalisson Saymo de Oliveira Silva

Uma voltagem de 70 V foi aplicada sobre a cuba por 90 minutos. Ao final, os géis
foram analisados em aparelho transiluminador com lâmpada UV.
A Figura 28 ilustra uma reação de eletroforese do DNA genômico das amostras após o
processo de extração. Após a eletroforese, os DNAs, por serem genômicos, ficaram
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posicionados próximos aos poços de aplicação das amostras, próximos à banda de 23 Kb do
marcador, demonstrando a integridade de suas cadeias de nucleotídeos.
Figura 28- Análise das amostras do DNA genômico dos grupos em gel de agarose 0,8%. λ: marcador de peso
molecular fago lambda digerido com HindIII

23,1 Kb
9,4 Kb
6,5 Kb
2,2 Kb
2,0 Kb
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Amplificação do material genético extraído pela técnica do 16S rDNA-based PCR
Todas as amostras foram amplificadas pela técnica do 16S rDNA-based PCR para
posterior avaliação por sequenciamento do 16S DNA ribossômico (rDNA), sequência
bastante utilizada na identificação genética de bactérias. Para as reações de amplificação, foi
utilizado um par de primers universais 803 Reverse e 347 Forward (Nossa et al., 2010). Os
primers 347 apresentavam um código de barras de nucleotídeos diferentes, perfazendo um
total de 18 bibliotecas investigadas (Tabela 5).

Tabela 5- Oligonucleotídeos utilizados para amplificação do 16 rDNA. Tanto os iniciadores diretos
(F) como o reverso (R) continham adaptadores de sequenciamento 454 / Roche (itálico) e apenas os
iniciadores diretos continham sequencias de códigos de barras (sublinhado).
Oligonucleotídeo Primer
Primer F com barcode 1
Primer F com barcode 2
Primer F com barcode 3
Primer F com barcode 4
Primer F com barcode 5
Primer F com barcode 6
Primer F com barcode 7
Primer F com barcode 8
Primer F com barcode 9
Primer F com barcode 10
Primer F com barcode 11
Primer F com barcode 12
Primer F com barcode 13
Primer F com barcode 14
Primer F com barcode 15
Primer F com barcode 16
Primer F com barcode 17
Primer F com barcode 18

Sequência
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGACGAGTGC
GTGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGACGCTCGA
CAGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGAGACGCAC
TCGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGAGCACTGT
AGGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGATCAGACA
CGGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGATATCGCG
AGGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCGTGTCTCT
AGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCTCGCGTG
TCGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTAGTATCA
GCGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCTCTATGC
GGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTGATACGT
CTGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTACTGAGC
TAGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCATAGTAG
TGGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCGAGAGAT
ACGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGATACGACG
TAGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCACGTAC
TAGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCGTCTAGT
ACGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCTACGTA
GCGGAGGCAGCAGTRRGGAAT
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CCTATCCCCTGTGTGCCTTGGCAGTCTCAGCTACCRGG
GTATCTAATCC

Primer Reverse (R)

Durante o protocolo de amplificação, para as amostras foram obtidos 18 microtubos de
reação individuais, sendo que cada um deles apresentava 2 µL de DNA extraído, ao qual
foram adicionados 2,5 µL de 10X High Fidelity PCR Buffer (Invitrogen, Carlsbad, CA,
EUA); 0,5 µL de MgSO4 50 mM; 0,5 µL de 10 mM dNTP mix (Invitrogen); 0,5 µLde primer
reverse 10 µM; 0,5 µLde primer forward 10µM e 0,1 µL de Taq polimerase (Invitrogen
Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity, 5U/µL). O volume final de cada microtubo foi
completado até 25 µL com água ultra pura (Nuclease-Free Water, ThermoFisher Scientific).
Como controle negativo, foi preparado um microtubo contendo todos os componentes da PCR
e 2 µL de água ultra pura ao invés do DNA extraído.
Os microtubos foram levados ao termociclador (Bio-Rad, Philadelphia, PA, EUA).
Foram realizados 35 ciclos por reação, respeitando as seguintes condições: etapa de
desnaturação de 30 segundos a 94ºC, etapa de anelamento de 30 segundos a 50,4ºC e etapa de
extensão de 60 segundos a 68ºC.

Verificação dos DNAs amplificados pelo 16S rDNA em Gel de Agarose

Todas as amostras amplificadas, produtos da reação de PCR, foram submetidos à
análise de eletroforese em gel de agarose 0,8% (Sigma) para verificação da integridade de sua
estrutura (peso molecular). O fago lambda digerido com Hind III (500 µg/mL) foi utilizado
como marcador de peso molecular.
Para esta análise, foram depositados 2 µL de DNA de cada PCR individualmente nos
poços da cuba de eletroforese, aos quais foram adicionados 6 µL de Gel Red, 2 µL de
Loading Buffer (6X) e 5 µL de água ultra pura. Para o marcador de peso molecular, foram
depositados 15 µL do Ladder e 6 µL de Gel Red.
A Figura 29 ilustra a reação de eletroforese em gel de agarose, onde pode ser
observado um amplicon de aproximadamente 550 pb, provenientes da amplificação do 16S
rDNA das bactérias pelo PCR.

Denise Tornavoi de Castro

Material e Método | 63

Figura 29- Imagem da análise das amostras dos genes 16S rDNA amplificados do DNA genômico das amostras em
gel de agarose 0,8%. λ: marcador de peso molecular

12.000 Kb
2.000 Kb
1.650 Kb
1.000 Kb
850 Kb
500 Kb

Purificação dos DNAs Genômicos Amplificados

Após a amplificação, as amostras foram purificadas pelo método de beads magnéticas
(AMPure XP Beads). Inicialmente, 22,5 µL de água e 72 µL do reagente AMPure XP Beads
foram adicionados a tubos para PCR. A seguir, 22,5 µL de cada amostra amplificada foram
adicionados a estes tubos preparados previamente. Os tubos foram homogeneizados durante 5
segundos e permaneceram a temperatura ambiente por 10 minutos, tempo suficiente para que
o DNA presente nas amostras se ligasse às beads. Após este período, os tubos foram inseridos
em estante magnética, onde permaneceram durante 5 minutos, todo o DNA presente na
amostra sofreu atração pela estante magnética e o sobrenadante foi removido (Figuras 30 e
31).

Figura 30- Posicionamento dos tubos na estante magnética

Fonte- Autoria própria
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Figura 31- DNA atraído pela estante magnética após remoção do sobrenadante

Fonte- Autoria própria

Após a remoção do sobrenadante, 200 µL de etanol 70% foi acrescentado em cada
tubo com a finalidade de eliminar resíduos. Os tubos foram homogeneizados e reposicionados
na estante magnética durante 1 minuto e o sobrenadante foi removido, este procedimento de
lavagem foi repetido mais uma vez. Os tubos foram levados ao bloco de aquecimento onde
permaneceram com a tampa aberta a 37ºC durante 5 minutos para a secagem completa (Figura
32).

Figura 32- Tubos posicionados em bloco de aquecimento para secagem

Fonte- Autoria própria

Em cada tubo foram adicionados 20 µL de TE 1X e então os mesmos foram
homogeneizados durante 5 segundos para o desprendimento do DNA das beads. A seguir, os
tubos foram reposicionados em estante magnética onde permaneceram por 2 minutos à
temperatura ambiente. Com os tubos ainda na estante, todo o sobrenadante foi
cuidadosamente transferido para novos tubos para então dar prosseguimento à quantificação.
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Quantificação dos DNAs Genômicos Amplificados

Para a quantificação dos produtos de amplificação, foi utilizado o kit de fluorescência
QuantiFluor dsDNA (Promega). Inicialmente, uma curva com 4 diluições do DNA controle
(λDNA) e um branco (sem DNA) foi constituída para servir de base de comparação para a
quantidade dos DNAs genômicos amplificados.
As amostras do DNA genômico amplificadas foram diluídas na proporção de 1:100,
sendo 2 µL de cada amostra para 98 µL de Tris- EDTA. Após o preparo dos controles e
amostras, o kit de fluorescência foi diluído 200x em TE 1X. Em cada poço da placa de 96
poços foram adicionados 50 µL do kit diluído e 50 µL dos controles e das amostras.
As amostras e controles foram submetidas a análise em aparelho espectrofluorímetro.
Ao final da leitura dos controles, foi construído um gráfico com uma curva gerada pelos
dados obtidos. Através da fórmula gerada pelo gráfico e os dados obtidos na leitura de cada
amostra, calculou-se a quantidade de DNA genômico produzida em cada reação de
amplificação. Os valores de referência da curva, subtraídos do branco, estão na Tabela 6.

Tabela 6- Curva controle para a quantificação dos DNAs amplificados
Controle
Concentração Final
Mensuração Fluorescência
2 ng/ µL
4565388
1
200 pg/ µL
557746
2
20 pg/ µL
54701
3
2 pg/ µL
5458
4
0
0
5

A Figura 33 representa a equação gráfica para a quantificação do DNA amplificado.

Figura 33- Equação gráfica para o cálculo da concentração dos DNAs amplificados
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Na Tabela 7 estão dispostos os valores das concentrações dos DNAs amplificados,
gerados pela equação gráfica obtida pela curva controle após leitura em aparelho
espectrofluorímetro.

Tabela 7- Valores das leituras de fluorescência em aparelho espectrofluorímetro das amostras de PCR do 16S e
suas respectivas concentrações.
Amostra
Fluorescência
Concentração ng/µL
300126
12,0
1
2

335447

13,6

3

318572

12,9

4

301627

12,1

5

376274

15,4

6

263792

10,4

7

328408

13,3

8

299690

12,0

9

260266

10,3

10

249465

9,8

11

242596

9,5

12
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13,3
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13,1
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16,4

Antes de proceder ao sequenciamento genético, a qualidade das amostras foi
verificada usando o Bioanalyzer 2100 (Agilent). O equipamento permite avaliar tanto a
concentração de DNA, o tamanho do amplicon e a integridade, de forma mais precisa que o
gel de agarose. Os resultados corroboram aqueles observados no gel de agarose. A integridade
do DNA foi visualizada para todas as amostras mediante a observação de picos bem definidos
(Figura 34).
Figura 34- Eletroferogramas dos produtos de PCR do 16S DNA obtidos pela análise de Bioanalyzer
1

2
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Amplificação Clonal Baseada em PCR em emulsão (emPCR)
As amostras de DNA foram inicialmente desnaturadas, gerando DNA fita simples que
foram imobilizadas em microesferas (beads). As beads contendo moléculas de DNA foram
emulsificadas com os reagentes para amplificação do DNA por PCR em uma mistura de água
e óleo, de modo que cada bead com uma única molécula de DNA ligado fosse capturada.
Como resultado dessa reação, temos beads cobertas com milhões de cópias de um único
fragmento de DNA.
Para isso, inicialmente, com base nos resultados da quantificação em fluorímetro, foi
calculado o volume necessário de DNA das bibliotecas para deixá-las em uma concentração
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de 107 moléculas/µL. Após mistura de todas as amostras, para gerar um pool de amostras,
procedeu-se para o preparo dos reagentes e do óleo de emulsão.

Figura 35- Reagentes para PCR em emulsão

Fonte- Autoria própria

Todos os reagentes do Kit GS Junior Titanium emPCR (Lib-L) (Figura 35) foram
homogeneizados em Vortex individualmente. A seguir, Mock Mix 1X foi preparado através
da adição de 430 µL do Mock Mix a 1,72 mL de água e a solução foi homogeneizada. A
seguir, as beads de captura foram lavadas duas vezes com 1 mL de Wash Buffer 1X e após
rotação durante 10 segundos, todo o sobrenadante foi removido cuidadosamente. As
bibliotecas foram diluídas para 5 x 105 moléculas/µL. O DNA foi desnaturado para a
transformação em fita simples por meio de um termociclador com programa de 2 minutos a
95ºC. Durante este período, o Mix de Amplificação foi preparado (Tabela 8).

Tabela 8- Preparação do Mix de amplificação
Reagente
Volume (µL)
Mol. Bio. Grade Water
410
Additive
515
Amp Mix
270
Amp Primer
80
Enzyme Mix
70
PPiase
2
Total
1347

Para o preparo do óleo de emulsão, 2 mL do Mock Mix (1X) foram adicionados ao
sistema Ultra Turrax Tube Drive (UTTD) contendo o óleo de emulsão onde permaneceram
durante 5 minutos a 4000 rpm para formação das micelas (Figura 36).
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Figura 36- Preparo do óleo de emulsão

Fonte- Autoria própria

Após este período, 7,5 µL do DNA na concentração de 5x105 foram adicionados ao
tubo contendo as beads de captura juntamente com 1,2 mL do Amp Mix preparado, o
conjunto foi homogeneizado e inserido no sistema UTTD onde permaneceu por 5 minutos sob
rotação de 2000 rpm. Utilizando uma multipipeta acoplada a Combitip, 100 µL da emulsão
foram depositados em cada poço da placa de 96 poços, de forma lenta, tomando cuidado para
não aspirar ar (Figura 37).

Figura 37- Depósito da emulsão em placa de 96 poços

Fonte- Autoria própria

Após o preenchimento dos poços, a placa foi devidamente selada com uma película
seladora e permaneceu em um termociclador durante o programa de amplificação abaixo:

1x

4 minutos a 94°C

50 x

30 segundos a 94°C
4,5 minutos a 58°C
30 segundos a 68°C

Pause

10°C
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Finalizado o ciclo, procedeu-se ao processo de recuperação das beads no qual todo o
procedimento foi realizado em capela de exaustão de ar. Um tubo cônico de 50 mL foi
conectado à tampa do kit GS Júnior em PCR Oil and Breaking Kit (Roche, cat. 5996511001).
Para a coleta das emulsões e lavagens iniciais, a emulsão de todos os poços foi aspirada a
vácuo e coletada para o interior do tubo de 50 mL, através de um movimento circular (Figura
38).

Figura 38- Coleta da emulsão

Fonte- Autoria própria

Após a aspiração de todo o conteúdo, os poços foram lavados duas vezes com 100 μL
de isopropanol na tentativa de recuperar ao máximo o material. O tubo de 50 mL contendo as
emulsões foi homogeneizado em vortex e quantidade suficiente de isopropanol foi adicionada
até um volume final de 35 mL. A seguir, o tubo foi homogeneizado novamente, centrifugado
a 930 g por 5 minutos e todo o sobrenadante foi removido cuidadosamente.
Ao término da reação, as beads foram assim, isoladas do óleo (rompimento da
emulsão) e limpas. As beads que não continham DNA foram eliminadas, para isso procedeuse a etapa de enriquecimento. Inicialmente, 1 mL de Melt Solution foi preparado por meio da
mistura de 125 µL de NaOH (10N) e 9,875 mL de água. A seguir, esta solução foi adicionada
ao tubo contendo as beads e o tubo foi incubado por 2 minutos à temperatura ambiente. Após
centrifugação, o sobrenadante foi descartado e esta etapa foi repetida mais uma vez. A seguir,
1 mL de Annealing Buffer, tampão que facilitará a ligação do primer com o adaptador
presente na extremidade do DNA e removerá o excesso de NaOH, foi adicionado às beads e
após centrifugação, o sobrenadante foi descartado. Esta etapa foi repetida por mais duas
vezes. Feito isso, 45 µL do Anneling Buffer e 25 µL do Primer de Enriquecimento foram
adicionados e o tubo foi incubado a 65ºC por 5 minutos seguido pela manutenção em gelo
durante 2 minutos. A seguir procedeu-se à lavagem por 3 vezes com Enhancing Buffer. Após
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o preparo das beads magnéticas de enriquecimento, responsáveis por se ligarem ao primer que
por sua vez já está ligado ao adaptador do DNA, 80 µL das mesmas foram misturados às
beads ligadas ao DNA durante a reação de emPCR, para a captura (Figura 39).

Figura 39- Captura das Beads com DNA

Fonte- Autoria própria

A quantidade recomendada para uma corrida no sequenciador GS Junior é de 500.000
beads enriquecidas. Para avaliar a quantidade, foi utilizado o GS Junior Bead Counter v2,
acessório do GS Junior Instrument. O tubo foi adaptado neste acessório e foi avaliada a
quantidade de beads enriquecidas (Figura 40). O excesso foi removido para prosseguimento
no sequenciamento.

Figura 40- Acessório utilizado para quantificação das beads enriquecidas com DNA. O limite inferior da janela
representa 500.000 beads.

Fonte- Autoria própria

Verificada a quantidade suficiente de beads com DNA, procedeu-se ao
sequenciamento de acordo com as instruções do fabricante, utilizando o sistema Genome
Sequencing Junior (454 / Roche).
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Após a pré-lavagem do equipamento, foi realizado o preparo do tampão onde todas as
beads estarão diluídas (Bead Buffer 2). 6,6 mL do Suplement CB foi adicionado ao tubo
contendo Buffer CB. 40 mL do Buffer CB foi transferido para um tubo Falcon de 50 mL e 6,5
µL de Apyrase, enzima que irá eliminar os nucleotídeos que não foram incorporados, foi
adicionado a este tubo, o qual foi estocado em gelo. Enquanto isso, a placa de sequenciamento
foi preparada. 350 µL de BB2 foram pipetados na placa e a mesma foi centrifugada por 5
minutos a 1,620 RCF (Figura 41).
Figura 41- Preparo da placa de sequenciamento

Fonte- Autoria própria

Após centrifugação, o sobrenadante foi removido e, a seguir, as beads foram
depositadas na Placa de Sequenciamento na ordem especificada na Tabela 9.

Tabela 9- Sequência para o preparo da placa de sequenciamento
Camada

Tipo de Bead

1
2
3
4

Enzima Pré- camada
DNA e Beads de empacotamento
Enzima Pós- camada
PPiase Beads

A placa de sequenciamento possui milhares de poços com tamanho suficiente para
permitir a entrada de apenas uma bead. Após o preparo da placa, a mesma foi posicionada no
equipamento juntamente com todos os reagentes de sequenciamento e tampão contendo o
substrato luciferina e deu-se início a etapa de sequenciamento (Figura 42).
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Figura 42- Reagentes e equipamento para sequenciamento genético

Fonte- Autoria própria

O sistema 454 foi a primeira plataforma de sequenciamento de nova geração a ser
comercializada. A plataforma 454 realiza o sequenciamento baseado em síntese, o
pirosequenciamento. A leitura da sequência nesse sistema é realizada a partir de uma
combinação de reações enzimáticas. Quando a polimerase adiciona um nucleotídeo, há a
liberação de um pirofosfato. Em seguida, uma enzima chamada sulfurilase, presente na reação
de sequenciamento, utiliza o pirofosfato liberado para produzir ATP, sendo este utilizado pela
enzima luciferase, também presente na reação de sequenciamento, para oxidar a luciferina,
produzindo um sinal de luz (Figura 43) que é capturado por uma câmera CCD (chargecoupled device) acoplada ao sistema. Dessa forma, sempre que um nucleotídeo é incorporado,
há liberação de luz. Se houver a incorporação de mais de um nucleotídeo igual, a luz gerada
será proporcional ao número de nucleotídeos incorporados, por outro lado, onde não houver
incorporação, não haverá liberação de luz.

Figura 43- Beads ligadas às sequências capturadas individualmente em poços da placa de sequenciamento. São
fornecidos os reagentes para a reação de pirosequenciamento, e o sinal de luz emitido é identificado a cada base
incorporada, em cada poço de sequenciamento

Fonte- Carvalho e Silva, 2010.
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3.2.7 Ensaio para determinação da resistência à flexão

Um teste de flexão de três pontos foi realizado utilizando a máquina universal de
ensaios (EMIC DL 2000, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil), a uma velocidade de 5
mm/min e carga de 20 kgf (Figura 44). A resistência à flexão em MPa foi calculada.
Figura 44- Ensaio de resistência à flexão na Máquina Universal de Ensaios

Fonte- Edson Volta

3.2.8 Ensaio para determinação da resistência ao impacto Izod

A resistência ao impacto IZOD foi determinada utilizando o equipamento AIC (EMIC,
São José dos Pinhais, Paraná, Brasil) com um pêndulo de 2J, conforme ilustra a Figura 45. O
ensaio foi realizado de acordo com a norma ASTM D256 modificada, pois não foi feito
entalhe nos espécimes.

Figura 45- Ensaio de resistência ao impacto na Máquina AIC

Fonte- Autoria própria
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3.2.9 Análise por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado

A espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, ICP-MS, é uma
técnica para a análise multielementar. O plasma utilizado como fonte no espectrômetro, é um
gás parcialmente ionizado, no qual as amostras são introduzidas de forma líquida e, após os
processos de dissociação, atomização e ionização, obtém-se a produção de íons simples dos
elementos da amostra. Dessa forma, foi possível calibrar o aparelho para identificar somente
os isótopos para os elementos Prata (Ag) e Vanádio (V) e quantificá-los. O espectrômetro de
massas com plasma acoplado modelo NexIon 300X (PerkinElmer, USA), foi utilizado para a
análise química da presença de íons. Esse equipamento encontra-se instalado no Laboratório
de Espectrometria Atômica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Figura 46).
Figura 46- Espectrômetro de massas com plasma acoplado equipado

Fonte- Laboratório de Espectrometria Atômica (LABSPECTRO)

A análise da taxa de liberação dos íons Ag e V foi realizada em triplicata para cada
conjunto de amostra. Para isto, os espécimes foram presos ao longo de suas circunferências
por um fio de náilon e suspensos em frascos de polietileno contendo 9 mL de água
deinonizada (Figura 47). O sistema foi mantido por 30 dias a temperatura de 37 ± 1°C.
Decorrido o período proposto para o ensaio, a água deionizada contida nos frascos utilizados
foi analisada. Após a leitura na máquina, os resultados fornecidos em partes por bilhão (ppb)
foram transformados em concentração (mg/L).
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Figura 47-Amostras imersas em água deionizada para análise da liberação de íons

Fonte- Autoria própria

3.2.10 Análise da citotoxicidade pelo método do MTT

Para avaliar a citotoxicidade da resina acrílica modificada, foram realizados testes in
vitro utilizando Fibroblastos Gengivais Humanos (FGH) cedidos pelo Departamento de
Patologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP).
As células primárias foram mantidas sob congelamento em nitrogênio líquido, em uma
solução de soro fetal bovino (SFB – Gibco, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) e
Dimetilsulfóxido (DMSO – Synth, Diadema, Brasil) a 10%. Para a utilização das mesmas, foi
realizado inicialmente o rápido descongelamento em banho maria a 37ºC. Para o seu cultivo,
o conteúdo do tubo criogênico foi transferido para um tubo tipo Falcon contendo 10 mL do
meio de cultura DMEM suplementado com 10% de SFB e solução antibiótica-antimicótica
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA).
Após centrifugação por 5 minutos a 200 xg, à temperatura ambiente, o sobrenadante
foi removido e o precipitado ressuspendido em DMEM e levado em garrafas para cultura. A
suspensão celular foi mantida em incubadora (Series, Shell Lab, Cornelius, OR, USA), com
controle de temperatura e pressão, em ambiente úmido a 37ºC, em fluxo de 95% de oxigênio e
5% CO2. A subcultura foi determinada por passagens de células de um frasco para outros, o
que implica em subdivisão de uma população celular proliferativa, capaz de perpetuação
através do estabelecimento de uma linhagem celular.
Quando as células em crescimento atingiram o estado de confluência, foi iniciado o
sub-cultivo (repique). Para isso foi retirado o meio de cultura e as células foram lavadas uma
vez com solução PBS, sendo posteriormente removida por meio de pipeta Pasteur. Para
desprender as células das paredes das garrafas de cultura foi utilizada uma solução de
Tripsina/EDTA 0,05% (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) e incubada por 2 minutos em
estufa a 37ºC. Durante o processo de tratamento com a tripsina (tripsinização), ocorreu a
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dispersão da monocamada celular, pois a enzima proteolítica catalisou a hidrólise das
proteínas da matriz celular, hidrolisando apenas as ligações peptídicas cujo grupo carbonila
pertença a um resíduo de Lys e Arg, fazendo com que as células se destaquem das paredes das
garrafas de cultura às quais estavam aderidas. A quantidade ideal de células para iniciar os
tratamentos foi obtida após 10 passagens, feitas sempre que as células atingiam de 70 a 80%
de confluência, mantendo assim nutrientes suficientes no meio e espaço para aderência.
Foram depositadas 3,0 x 103 células na superfície de cada corpo de prova previamente
polido, lavado, seco, embalado e esterilizado com óxido de etileno, da resina proposta (Figura
48). Poços sem discos foram utilizados como controle negativo e positivo da cultura para isso
a célula foi depositada no fundo dos poços.

Figura 48- Plaqueamento das células sobre os corpos de prova de resina acrílica

Fonte- Autoria própria

Após a aplicação das células, os poços contendo os corpos de prova foram preenchidos
com 1000 µL de meio DMEM complementado por 10% de SFB. Seis poços não tinham corpo
de prova, sendo que três deles receberam apenas 1000 µL de meio de cultura (DMEM)
(controle celular), e três receberam 1000 µL de água destilada (controle citotóxico).
As placas foram mantidas durante 24 horas, 7 e 14 dias em estufa incubadora à 37ºC
com 5% de CO2 e 95% de umidade relativa. Após esses períodos foi verificada a atividade
celular pelo ensaio de redução do MTT (brometo de 3-dimetiltiazol-2,5-difeniltetrazolium).
Esse teste quantifica a conversão do MTT, que é solúvel em água, em um formazan insolúvel.
O formazan, de cor azul purpúrea, é solubilizado e, então, sua concentração pode ser
determinada pela densidade óptica em espectrofotômetro. Para isso, o meio de cultura foi
removido das placas de 24 poços e em seguida, as células foram incubadas em 500 µL de uma
solução de 5 mg de MTT para 1 mL de DMEM sem Soro fetal bovino, essa solução foi
preparada no momento do seu uso e foi filtrada em filtro Millipore (0,22 µm) antes de ser
adicionado nas placas. Após esse procedimento, as placas foram deixadas por 4 horas a 37ºC
para a formação dos cristais de formazan, decorrentes da atividade mitocondrial. Em seguida,
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removeu-se a solução, o pigmento insolúvel reduzido intracelularmente foi extraído em
DMSO (dimetilsulfóxido) e deixado em temperatura ambiente por 20 minutos.
Posteriormente, a absorbância foi mensurada a 550 nm (Leitora SYNERGY MX
Monochromator-based, Biotek, Winooski,VT, USA) (Figura 49). Esta análise foi realizada em
triplicada para cada grupo, em cada período de tempo.
Figura 49- Leitura da absorbância

Fonte- Autoria própria

3.2.11 Análise dos Dados

Uma análise estatística descritiva foi realizada para os dados obtidos no teste
microbiológico. Para as análises mecânicas, de resistência à flexão e ao impacto foram
aplicados testes paramétricos: ANOVA de 2 fatores com múltiplas comparações com ajustes
de Bonferroni (α=0,05).
Para avaliar a influência da concentração do nanomaterial e do tempo de contato, na
citotoxicidade das resinas, aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis seguido pelo
pós teste de Dunn (α=0,05), assim como para avaliar a influência da concentração do
nanomaterial na liberação elementar. Para a comparação entre os diferentes métodos de
incorporação do nanomaterial na resina foi aplicado o Teste de Mann-Whitney (α=0,05). O
software utilizado foi o SPSS v 20.0.
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4.1 Caracterização do vanadato de prata nanoestruturado

Os nanofios de vanadato de prata apresentam um diâmetro médio de 150 nm e
comprimento na ordem de micrometros e são revestidos por nanopartículas de prata metálica
semiesféricas (Figura 50).
Figura 50- Microscopia eletrônica de transmissão do vanadato de prata nanoestruturado
(x 200 magnitude)

4.2 Caracterização das amostras de resina acrílica incorporadas com AgVO3
O padrão de dispersão obtido pelas duas metodologias de incorporação da resina com
o AgVO3 encontra-se nas Figura 51-54. Nota-se que no método de espatulação a vácuo, o pó
de AgVO3 ficou limitado à área em torno das partículas de polímero pré-polimerizadas. Já no
método do filme polimérico, não observa-se o padrão de dispersão circular do nanomaterial
ao redor das partículas do polímero, uma vez que as mesmas foram solubilizadas antes da
adição do AgVO3. Nota-se apenas áreas dispersas de aglomerados. As micrografias são
complementadas com os gráficos da análise química, obtidos por EDS.
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Figura 51- Morfologia (300 x) e análise química da resina acrílica modificada com 1% de AgVO3 pela técnica
do Filme Polimérico
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Figura 52- Morfologia (300 x) e análise química da resina acrílica modificada com 5% de AgVO3 pela técnica
do Filme Polimérico
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Figura 53- Morfologia (300 x) e análise química da resina acrílica modificada com 1% de AgVO3 pela técnica
da Espatulação a vácuo
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Figura 54- Morfologia (300 x) e análise química da resina acrílica modificada com 5% de AgVO3 pela técnica
da Espatulação a vácuo

O padrão de difração de raios X demonstra a presença de AgVO3 no interior das
amostras de resina acrílica (Figura 55).
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Figura 55- Padrão de DRX das resinas incorporadas com vanadato de prata por meio dos diferentes métodos

Filme Polimérico 5% AgVO3

Filme Polimérico 1% AgVO3

AgVO3

Espatulação a Vácuo 5% AgVO3

Espatulação a Vácuo 1% AgVO3

AgVO3

4.3 Perfil microbiológico por pirosequenciamento genético
O número médio de leituras de sequências e pares de bases por biblioteca foram,
respectivamente, 10,448 e 5,579,234 bps. O comprimento médio das sequências obtidas foi de
533 pares de bases. De acordo com MG-RAST, 99,5% das sequências compreendiam rDNA
bacteriano. Um total de 7 filos e 103 gêneros foram identificados.
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A Figura 56 apresenta o Heatmap de cada amostra individualmente. Nota-se a baixa
prevalência dos filos Fusobacteria, Synergistetes e Actinobacteria para todos os grupos em
ambos os tempos de avaliação. De uma forma geral, as amostras provenientes do período de
24 horas de avaliação apresentaram uma maior prevalência de micro-organismos,
pertencentes principalmente aos filos Firmicutes, Bacteroidetes e Proteobacteria. A grande
maioria das amostras apresentou uma quantidade relevante de micro-organismos pertencentes
à categoria não classificados.

Figura 56- Heatmap mostrando a abundância microbiana dentro do conjunto de dados de sequências ao nível do
filo (1: Espatulação a vácuo 5% 7d; 2: Espatulação a vácuo 1% 7d; 3: Espatulação a vácuo 2,5% 7d; 4: Filme
polimérico 5% 7d; 5: Espatulação a vácuo 0% 24h; 6: Filme polimérico 2,5% 7d; 7: Espatulação a vácuo 5%
24h; 8: Filme polimérico 1% 7d; 9: Filme polimérico 0% 7d; 10: Filme polimérico 2,5% 24h; 11: Espatulação a
vácuo 0% 7d; 12: Filme polimérico 0% 24h; 13: Filme polimérico 5% 24h; 14 Filme polimérico 1% 24h; 15:
Espatulação a vácuo 1% 24h; 16: Espatulação a vácuo 2,5% 24h)

Fusobacteria
Synergistetes
Actinobacteria
Firmicutes
Bacteroidetes
Proteobacteria
Não classificados (derivados de Bactéria)

A Figura 57(A) mostra a abundância relativa da taxa bacteriana a nível de filo presente
nas amostras, considerando as variáveis tempo de incubação, método de confecção dos
espécimes e concentração de AgVO3, de forma independente. Os filos de maior prevalência
foram Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria independentemente da variável avaliada.
Após 7 dias de incubação houve aumento da prevalência de Proteobacteria e redução de
Bacteroidetes. O método de confecção dos espécimes teve pouca influência na prevalência
dos filos entretanto, com a incorporação de AgVO3 houve redução na prevalência de
Bacteroidetes, Firmicutes e Unclassified, e aumento de Proteobacteria.
O padrão de diferenciação genética foi representado graficamente por uma scatterplot
da análise de componentes principais (PCoA) (Figuras 57 B, 57 C e 57 D). Essas análises
permitiram identificar a presença de grupos distintos principalmente em relação ao tempo de
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incubação, demonstrando que este fator parece ter maior influência na diferença da
composição do biofilme.
Figura 57- (A) Abundância relativa da taxa bacteriana ao nível do filo. (B) Representação da análise de
coordenadas principais (PCoA) em função do tempo de incubação. (C) Representação da análise de coordenadas
principais (PCoA) em função do método de confecção dos espécimes. (D) Representação da análise de
coordenadas principais (PCoA) em função da concentração de AgVO3

A)

B)
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D)
D)

A porcentagem dos gêneros bacterianos mais abundantes, em relação aos fatores
tempo de incubação, método de confecção dos espécimes e concentração de AgVO3, é
mostrada na Figura 58 (percentagens inferiores a 3% em todas as variáveis foram agrupadas
como outros).
Os gêneros Prevotella e Porphyromonas foram os mais representativos do filo
Bacteroidetes. A prevalência de ambos reduziu com a incubação por 7 dias. Em relação ao
filo Firmicutes nota-se o aumento da prevalência de Oribacterium e redução de Veillonella
com a maior incubação. Dentro do filo Proteobacteira, os gêneros Enterobacter, Klebsiella,
Neisseria e Pseudomonas foram os mais encontrados. Com 7 dias de incubação houve um
aumento da prevalência de todos eles, exceto, Neisseria Figura 58 (A). O método de
confecção dos espécimes teve pouca influência na microbiota presente nas amostras Figura 58
(B). Ligeiras alterações foram promovidas no perfil taxonômico ao nível dos gêneros,
comparando as amostras sem o nanomaterial, com aquelas com a maior porcentagem. Nota-se
que na presença do AgVO3 houve um aumento da prevalência de Enterobacter e
Pseudomonas e redução da prevalência dos demais gêneros. Houve redução ao nível dos
gêneros não classificados, derivados de bactérias.
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Figura 58- (A) Abundância relativa da taxa bacteriana ao nível do gênero considerando as diferentes variáveis.
O círculo interno representa 24 horas e o externo 7 dias de incubação. (B) O círculo interno representa Filme
polimérico e o externo Espatulação a vácuo. (C) O círculo interno representa 0% de AgVO3 e o externo 5% de
AgVO3. Os demais representam as concentrações intermediárias.

A)

B)
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C)

4.4 Análise da Resistencia à Flexão
Como mostra na Figura 59, a concentração de AgVO3, influenciou na resistência à
flexão das resinas (p<0,001). Nota-se que nos grupos com concentrações iguais ou superiores
a 1% houve redução desta propriedade (p<0,05) em comparação ao grupo controle que, por
sua vez, apresentou resultados semelhantes ao grupo com 0,5% (p=0,217). A técnica de
incorporação do AgVO3 também influenciou na resistência à flexão (p<0,001). Maiores
valores foram observados nos grupos confeccionados pela técnica do filme polimérico. Não
houve diferença significante ao avaliar a interação entre concentração do nanomaterial e
técnica de incorporação (p=0,224).
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Figura 59- Resistência à flexão (MPa) e desvio padrão das resinas acrílicas incorporadas com AgVO3 por
diferentes métodos

4.5 Análise da Resistencia ao Impacto

A Tabela 10 mostra que houve influência da interação entre a concentração do
nanomaterial e a técnica de incorporação (p<0,001). Todos os grupos incorporados com
AgVO3 apresentaram menor resistência ao impacto quando comparados ao grupo controle
(p<0,05). Observa-se que, para o grupo controle, não houve influência do método de
incorporação (p=0,221) entretanto, para as menores concentrações do nanomaterial, a técnica
da espatulação a vácuo promoveu melhores resultados enquanto que para as maiores, melhor
resistência foi observada para a técnica do filme polimérico (p<0,001).
Tabela 10- Média(DP) da resistência ao impacto das resinas incorporadas com vanadato de prata
nanoestruturado por diferentes métodos
0%
Filme Polimérico
Espatulação a
vácuo

150,90 (3,31)

0,5%
Aa

152,80 (2,74)Aa

120,80 (3,42)

1%
Ab

133,30 (3,52)Bb

114,00 (3,62)

2,5%
Ac

125,10 (4,62)Bc

5%
Ad

80,20 (3,82)Ae

86,40 (2,87)Bd

67,70 (2,71)Be

93,50 (3,40)

Os dados são expressos em média (desvio padrão) (n= 10). AB Letras maiúsculas iguais indicam semelhanças
estatísticas na coluna. ab Letras minúsculas iguais indicam semelhanças estatísticas na linha.
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4.6 Análise da Liberação Elementar
A Tabela 11 contém os resultados obtidos por espectrometria de massa com plasma
indutivamente acoplado (ICP-MS), para a concentração dos elementos químicos prata (Ag) e
vanádio (V) liberada a partir dos espécimes de resina acrílica incorporados com AgVO3, por
meio dos dois diferentes métodos.

Tabela 11- Concentração dos elementos (mg/L) após análise química de Liberação de Íons.
Filme Polimérico
AgVO3
(%)

Prata
(mg/L)

Vanádio
(mg/L)

Espatulação a vácuo
Prata
(mg/L)

Vanádio
(mg/L)

0,006
0,016
0,005
0,007
[0,004;0,013]A
[0,009;0,019]A
[0,004;0,008]A
[0,006;0,015]A
0,190
0,140
0,190
0,140
0.5
[0,140;0,190]AB
[0,120;0,160]AB
[0,130;0,300]AB
[0,130;0,190]AB
0,280
0,190
0,720
0,400
1
[0,280;0,300]AB
[0,170;0,190]AB
[0,380;0,960]AB
[0,240;0,510]AB
0,700
0,390
2,68
1,440
2.5
[0,550;0,780]AB
[0,330;0,410]AB
[1,14;9,96]AB
[0,650;5,27]AB
2,360
1,150
6,030
3,010
5
[2,080;2,360]B
[0,980;1,300]B
[5,060;7,130]B
[2,580;3,680]B
Os dados são expressos em mediana [mínimo e máximo] (n= 3). AB Letras maiúsculas iguais indicam
semelhanças estatísticas na coluna.
0

A análise estatística dos dados demonstrou influência da concentração de AgVO3 na
quantidade de íons lixiviados (p<0,05), de modo que a adição de 5% promoveu a liberação
das maiores concentrações de Ag e V para ambos os métodos de incorporação.
Independente do grupo avaliado, não houve diferença estatística na liberação de íons
Ag e V promovida pelos dois métodos de incorporação (p>0,05).
4.7 Análise da Citotoxicidade
Os resultados da absorbância obtidos pelo método do MTT foram transformados em
porcentagem em relação ao controle celular, o qual é considerado 100% viável. Na Tabela 12
e na Figura 60 encontram-se os resultados da viabilidade celular (%) dos fibroblastos
gengivais humanos (FGH) após contato com as amostras obtidas pela técnica do filme
polimérico. Os resultados são expressos em função da concentração do nanomaterial e do
tempo de incubação.
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Tabela 12- Viabilidade celular (%) determinada pelo método do MTT – Comparação entre as diferentes
concentrações do nanomaterial e os diferentes tempos para o método do Filme Polimérico
Grupo

24 horas

7 dias
A

100 [96,17;106,73]A

Controle Celular

100 [97,52;100,82]

Controle Citotóxico

31,40 [30,57;33,88]Ba

8,01 [6,13;8,84]Bab

1,59 [1,45;1,59]Bb

Filme Polimérico 0%

67,76 [66,11;82,64]ABa

30,77 [30,42;37,38]ABab

19,18 [11,09;26,59]ABb

Filme Polimérico 0,5% 66,11 [65,28;68,59]ABa

17,80 [16,15;18,75]ABab

2,85 [2,76;3,43]ABb

64,46 [61,15;75,20]ABa

14,97 [13,67; 15,09]ABab

2,66 [2,51; 10,80]ABb

Filme Polimérico 2,5% 76,85 [76,03;80,16]ABa

19,45 [18,86;20,04]ABab

3,73 [3,73;3,77]ABb

Filme Polimérico 1%

100 [98,82;115,68]

14 dias
A

Filme Polimérico 5%
78,51 [72,72;81,81]ABa 25,23 [23,70;26,17]ABab
5,32 [5,32;6,73]ABb
AB
Os dados são expressos em mediana [mínimo e máximo] (n= 3). Letras maiúsculas iguais indicam
semelhanças estatísticas na coluna. ab Letras minúsculas iguais indicam semelhanças estatísticas na linha.

Para todos os tempos avaliados, houve diferença significativa na viabilidade de FGH
entre os grupos Controle Celular e Controle Citotóxico (p=0,008). Os demais grupos
apresentaram valores intermediários.
Ao avaliar a influência do tempo de incubação na viabilidade das células, nota-se para
todos os grupos, diferença entre os valores obtidos em 24 horas e em 14 dias (p=0,027).
Quanto maior o tempo de incubação, ou seja, de contato dos materiais com as células, menor
a viabilidade.

Figura 60- Efeitos sobre a viabilidade dos fibroblastos gengivais humanos após diferentes tempos de incubação
com concentrações graduadas de AgVO3. Os valores representam a mediana para o método do Filme Polimérico.
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Na Tabela 13 e na Figura 61 encontram-se os resultados da viabilidade celular (%) de
FGH após contato com as amostras obtidas pela técnica da Espatulação a vácuo. Os resultados
são expressos em função da concentração do nanomaterial e do tempo de incubação.
Tabela 13- Viabilidade celular (%) determinada pelo método do MTT – Comparação entre as diferentes
concentrações do nanomaterial e os diferentes tempos para o método da Espatulação a vácuo
Grupo

24 horas

7 dias
A

100 [98,82;115,68]

14 dias
A

100 [96,17;106,73]A

Controle Celular

100 [97,52;100,82]

Controle Citotóxico

31,40 [30,57;33,88]ABa

8,01 [6,13;8,84]Bab

1,59 [1,45;1,59]Bb

Espatulação a vácuo 0%

58,67 [53,71; 61,15]ABa

33,25 [14,74; 48,70]ABa

35,70 [29,94; 42,78]ABa

Espatulação a vácuo 0,5%

101,65 [79,33;120,66]ABa

19,33 [18,39;23,70]ABab

4,60 [4,40;5,13]ABb

Espatulação a vácuo 1%

120,66 [85,95;133,05]ABa

29,36 [20,16;32,66]ABab

4,69[4,26;4,84]ABb

Espatulação a vácuo 2,5%

97,52 [76,03;136,36]ABa

42,80 [38,79;50,70]ABab

9,68 [9,10;27,71]ABb

Espatulação a vácuo 5%
195,04[124,79;209,09]Ba
49,41 [40,33;51,53]ABab
12,74 [10,07;15,40]ABb
AB
Os dados são expressos em mediana [mínimo e máximo] (n= 3). Letras maiúsculas iguais indicam
semelhanças estatísticas na coluna. ab Letras minúsculas iguais indicam semelhanças estatísticas na linha.

Após 24 horas em contato com as células, houve diferença significativa na viabilidade
de FGH entre os grupos Controle Celular e o grupo com 5% do nanomaterial (p=0,013),
sendo que este último apresentou os maiores valores. Os demais grupos apresentaram valores
intermediários (p>0,05). Nos demais tempos, houve diferença significativa apenas entre os
grupos Controle Celular e Controle Citotóxico (p=0,008).
Ao avaliar a influência do tempo de incubação na viabilidade das células, nota-se para
todos os grupos, diferença entre os valores obtidos em 24 horas e em 14 dias (p=0,027).
Quanto maior o tempo de incubação, ou seja, de contato dos materiais com as células, menor
a viabilidade, exceto para o grupo da resina sem o nanomaterial, no qual a viabilidade celular
não alterou em função do tempo (p=0,066).
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Figura 61- Efeitos sobre a viabilidade dos fibroblastos gengivais humanos após diferentes tempos de incubação
com concentrações graduadas de AgVO3. Os valores representam a mediana para o método da Espatulação a
vácuo.

Independente do grupo e tempo de incubação avaliado, não houve diferença estatística
na viabilidade celular promovida pelos dois métodos de incorporação (p>0,05).
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A influência da diversidade e da quantidade de adesão do biofilme oral no sucesso a
longo prazo das próteses odontológicas tem sido abordada em vários estudos (Sivakumar et
al., 2013; Susewind; Lang; Hahnel, 2015; Yassin et al., 2016; Mirizadeh; Atai; Ebrahimi,
2017). Essas investigações têm documentado a relação das características dos materiais
utilizados para a confecção das próteses com a adesão microbiana e consequentes problemas
locais e sistêmicos, principalmente em casos de pacientes idosos cuja higiene bucal é
frequentemente dificultada por problemas de saúde relacionados à idade (Van der et al., 2013;
Neppelenbroek, 2015; Onwubu et al., 2017). Portanto, as infecções associadas ao biofilme
oral são consideradas como um importante problema de saúde e atraem atenção considerável
em uma sociedade envelhecida (Ikeya et al., 2017).
O desenvolvimento de materiais odontológicos antimicrobianos é uma aspiração de
cirurgiões-dentistas e pacientes que necessitam de tratamento complementar a afecções
bucais. Esta demanda vem desenvolvendo uma necessidade na comunidade científica em
formular alternativas capazes de reduzir a quantidade de micro-organismos patogênicos no
meio bucal (Chen; Shen; Suh, 2012; Farrugia; Camilleri, 2015; Mirizadeh; Atai; Ebrahimi,
2017). Nanodentistry é uma área emergente na odontologia e é definida como a ciência e
tecnologia de diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças bucais, aliviando a dor,
preservando e melhorando a saúde dental por meio do uso de materiais nanoestruturados
(Mantri; Mantri, 2013; Aeran et al., 2015; Cibim et al., 2017). Em particular, o AgVO3 tem
sido uma grande expectativa devido a promissora capacidade antimicrobiana (Holtz et al.,
2010; Holtz et al., 2012). O presente trabalho propôs a incorporação deste nanomaterial em
polímeros odontológicos por meio de duas diferentes metodologias, a espatuação a vácuo e a
técnica do filme polimérico na tentativa de melhorar a dispersão das partículas ao longo da
matriz polimérica. O uso de espatuladores a vácuo é consagrado na odontologia
principalmente para a manipulação de revestimentos, gessos e materiais de moldagem visto
que a mistura/espatulação consiste em uma etapa crítica, sendo imprevisível a introdução de
porosidades causadas pela natureza da interação entre as partículas. A literatura demonstra
que este método é capaz de proporcionar uma melhor homogeneização (Scrabeck; Eames;
Hicks, 1986; Papadopoulos; Caracatsanis, 1989). A técnica do filme polimérico foi baseada
em estudos que fazem o uso da solubilização do PMMA, citando o clorofórmio como
principal solvente, para diferentes aplicações tais como síntese de fibras ópticas poliméricas
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para transmissão de dados de curta distância, tais como rede de comunicação local utilizadas
em aeronaves e automóveis, na automação industrial, sensores, iluminação, na medicina,
sinais e em decorações (Segura, 2010; Mercado, 2015). De acordo com Canevarolo (2006), o
PMMA é um termoplástico, o que permite a sua solubilização em solventes apropriados. A
solubilização de um polímero é um processo físico reversível, onde não há alteração na
estrutura química da cadeira polimérica. Este processo ocorre em dois estágios. O polímero
sólido quando em contato com o solvente tende a inchar devido a difusão do solvente para
dentro da matriz polimérica, formando um gel inchado. O 1º estágio não ocorrerá se as
estruturas químicas do polímero e do solvente forem muito diferentes e se as interações entre
as moléculas do polímero forem muito maiores que as interações entre as moléculas do
polímero e as do solvente. No 2º estágio ocorre a entrada de mais solvente na matriz
polimérica, o que leva à desintegração do gel inchado e a formação de uma solução
verdadeira. A possibilidade de um polímero ser dissolvido por um dado solvente ocorre
quando os valores dos parâmetros de solubilidade de ambos estão próximos, satisfazendo isso,
o PMMA é solubilizado pelo clorofórmio pois a diferença entre os parâmetros de solubilidade
é pequena (Canevarolo, 2006; Mercado, 2015).
Os recentes avanços em sequenciamento de DNA e tecnologia de bioinformática
permitiram a investigação de biofilmes orais relacionados a dentes, implantes e próteses sob
uma nova perspectiva, gerando um avanço no campo da microbiologia oral (Faveri et al.,
2015; O’Donnell et al., 2015; Ribeiro et al., 2017). Usando essa abordagem inovadora, no
presente estudo, caracterizamos os perfis bacterianos pelo sequenciamento do rDNA 16S
relacionados aos polímeros odontológicos modificados por AgVO3, por meio das duas
metodologias distintas, após exposição a saliva humana por 24 horas e 7 dias. Nossos
resultados revelaram diferenças relevantes entre a composição microbiana do biofilme
formado em função da presença de AgVO3 e do tempo de incubação.
A comunidade bacteriana da boca é dominada pelos filos Firmicutes, Bacteroidetes,
Proteobacteria, Actinobacteria, Spirochaetes e Fusobacteria que representam 96% das
espécies detectadas em condição de saúde (Wade, 2013). Quando do uso de próteses
odontológicas, esta colonização é influenciada pelas propriedades superficiais intrínsecas dos
materiais (Dong; Zhang, 2009). A condição primária que os portadores de próteses podem
sofrer é a estomatite protética, uma inflamação da mucosa oral e alterações patológicas
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associadas ao uso de prótese total removível (Gendreau; Loewy, 2011). Esta doença é quase
sempre atribuída a Candida albicans porém, estudos relatam que uma vasta gama de espécies
bacterianas é identificada nas próteses dentárias e na mucosa circundante, sendo improvável
que esta condição possa ser atribuída unicamente a Candida spp. (O’Donnell et al., 2017). Há
relatos de uma série de mudanças notáveis entre a saúde e a doença, com proporções
significativamente maiores de espécies pertencentes aos gêneros Prevotella e Veionella na
presença da estomatite protética em pacientes usuários de prótese (Teles et al., 2012;
O’Donnell et al., 2015). Curiosamente, em nossa investigação, na presença de AgVO3
verificamos uma redução na prevalência dos filos Bacteroidetes e Firmicutes, incluindo
membros

dos

gêneros

Prevotella

e

Oribacterium,

Veillonella

e

Streptococcus,

respectivamente, demonstrando que o nanomaterial pode ser capaz de apresentar efetividade
antimicrobiana frente as espécies associadas à candidíase. Os dados disponíveis na literatura
indicam que mais de 50% dos filotipos que colonizam a cavidade bucal ainda não foram
cultivados (Nascimento et al., 2016; de Melo et al., 2017), podendo estar relacionados com
táxons ainda não descritos e que tenham potencial para atuar como um fator de risco na
etiologia de problemas locais ou sistêmicos associados ao uso de próteses odontológicas. Um
outro dado bastante interessante do presente estudo é que os resultados mostraram que a
presença de maiores concentrações de AgVO3 também foi capaz de reduzir a prevalência
destes táxons ainda não classificados.
Do mesmo modo, no presente estudo, alterações foram promovidas no perfil
taxonômico em função do tempo de incubação das amostras. Nota-se que com a maturação do
biofilme, após 7 dias de incubação, houve aumento da prevalência dos gêneros Enterobacter,
Klebsiella, Neisseria e Pseudomonas representativos do filo Proteobacteria e redução na
prevalência dos gêneros Prevotella e Porphyromonas pertencentes ao filo Bacteroidetes. Esta
redução da prevalência dos Bacteroidetes é relevante, uma vez que os estudos demonstram
um aumento significativo na prevalência das espécies patogênicas deste filo conforme o
biofilme torna-se maduro e mais complexo (Langfeldt et al., 2014; Wake et al., 2016). Uma
possível explicação é que a incorporação do AgVO3 na resina tenha impactado efetivamente
na redução do crescimento e proliferação destas espécies durante a maturação do biofilme.
Por outro lado, embora as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura
tenham demonstrado diferenças no padrão de dispersão do nanomaterial na matriz polimérica,
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proporcionado pelo método de confecção das amostras por espatulação a vácuo ou
solubilização polimérica, e que isso poderia resultar em uma diferença na superfície de
contato do nanomaterial com o biofilme em formação e desta forma impactar sua eficiência
antimicrobiana, os resultados deste estudo mostraram uma colonização bacteriana bastante
similar ao longo do tempo para os dois grupos, sugerindo que o método de incorporação do
vanadato não influenciou na diversidade microbiana. Portanto, em nosso estudo, aplicamos
um

procedimento

distinto

dos

relatados

anteriormente

e

altamente

sensível,

o

pirosequenciamento de genes do rDNA 16S, que é capaz de fornecer um espectro mais amplo
de micro-organismos, revelando em maior detalhe as diferenças entre microbiomas orais
relacionados a modificações de polímeros odontológicos com AgVO3 para uso em próteses
dentárias.
Ao promover efeitos desejáveis em termos microbiológicos, a incorporação do AgVO3
na resina acrílica pode influenciar as propriedades mecânicas (de Castro et al., 2016a; de
Castro et al., 2016b). Para avaliar esta hipótese, foram realizados ensaios de resistência à
flexão e ao impacto. Tem sido afirmado que a resistência à flexão de resinas acrílicas para
base de prótese não deve ser inferior a 65 MPa (Ada, 1975). Estudos que incorporam agentes
antimicrobianos em resinas acrílicas comumente avaliam esta propriedade, dentre eles, Paleari
et al. (2011) utilizaram o metacrilato de 2-terc-butilaminoetilo (TBAEMA) e notaram que as
propriedades de flexão diminuíram com concentrações superiores a 1,75% e atribuem os
resultados ao processo de polimerização incompleto da resina e uma grande quantidade de
monômero residual. Jagger (1978) afirmou que o monômero residual afeta negativamente as
propriedades mecânicas por meio do efeito plastificante. Shibata et al. (2007) afirmaram que
o grau de conversão da resina acrílica pode ser afetado negativamente após a adição de outro
material, o que levaria a um aumento na quantidade de monômero residual e consequente
perda das propriedades mecânicas. Casemiro et al. (2008) verificaram que a resistência à
flexão e ao impacto de resinas acrílicas incorporadas com concentrações iguais ou maiores
que 2,5% de zeólito de prata sofrem redução e afirmam que a quantidade de monômero
residual pode influenciar os valores obtidos. Cunha, et al. (2009) explicaram que a menor
força de flexão média da resina acrílica após incorporação de metacrilatos de fluoroalquilo
residem na interação intermolecular porque a presença desta substância resulta em diferentes
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distâncias intermoleculares entre as cadeias de polímeros. Sodagar et al. (2012) adicionaram
AgNPs às resinas acrílicas e relataram que as mesmas podem atuar como impurezas na
estrutura interna do material polimerizado.
Os resultados do presente estudo são, portanto, consistentes com estudos anteriores,
que descobriram que o valor da resistência à flexão pode diminuir com a incorporação de
agentes antimicrobianos à resina acrílica. Com base nos valores de resistência à flexão
obtidos nota-se que a incorporação de AgVO3, em concentrações acima de 0,5% em peso,
reduz esta propriedade significantemente em relação ao grupo controle. Independentemente
disso, os valores médios ainda foram consideravelmente superiores ao mínimo aceito pela
Especificação da ADA. Curiosamente, correlacionando os valores obtidos, com aqueles
relatados em estudo anterior (de Castro et al.,2016b), quando da incorporação de AgVO3,
pode-se sugerir que as técnicas de manipulação propostas parecem promover melhores
resultados quando comparados aos obtidos pela manipulação manual convencional,
principalmente a técnica do filme polimérico. Para o grupo controle, no presente estudo a
resistência à flexão apresentou uma média de 94,08 MPa contra 76,96 MPa do estudo inicial.
Para o grupo incorporado com 5%, nota-se uma resistência de 71,56 MPa contra 51,44 MPa.
A resistência ao impacto também é uma propriedade mecânica bastante importante e
de grande validade clínica para resinas acrílicas, especialmente considerando o necessário
manuseio das próteses removíveis, pois, entre outros fatores, a resistência à fratura depende
desta propriedade. De acordo Anusavice; Shen e Rawls (2013), a resistência ao impacto pode
ser definida como a energia necessária para fraturar um material sob uma força de impacto. A
habilidade de um material polimérico em suportar choques acidentais pode decidir sobre o
sucesso ou fracasso do seu uso em uma determinada aplicação. Nos testes de impacto Izod ou
Charpy, o espécime tem sua resistência ao impacto medida através da energia absorvida por
ele durante o processo de ruptura, quando submetido ao impacto de um pêndulo. Embora
alguns estudos utilizem amostras com entalhe para este tipo de ensaio outros fazem uso de
amostras não-entalhadas. Assim, considerando-se que a existência de entalhe pode configurar
as tensões e ser um método difícil, demorado e não reprodutível (Memon; Yunus; Razzak,
2001; Meng; Latta, 2004), no presente estudo optou-se por utilizar amostras não-entalhadas,
assim como em estudo anterior (de Castro et al., 2016a). Os resultados mostraram que,
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independentemente da concentração de AgVO3, houve redução na resistência ao impacto em
relação ao grupo controle. de Castro et al. (2016a) encontrou esta mesma relação de
resultados. Assim, vale ressaltar que o teor de aditivos nanométricos é de importância crítica
também para esta propriedade, mesmo com a alteração do método de manipulação, embora
alguns estudos, dentre eles o de Ghahremani et al. (2017) tenham relatado obter uma melhoria
nesta propriedade. Os autores incorporaram TiO2 ao pó da resina acrílica por meio de um
sonicador e observaram que 1% em peso foi capaz de aumentar a resistência ao impacto
devido a obtenção de uma mistura homogênea. Porém, os resultados obtidos no presente
estudo quanto à resistência ao impacto não diferiram daqueles relatados por de Castro et al.
(2016a), quando da utilização do método convencional de manipulação. No entanto, no
presente estudo nota-se que para as maiores concentrações de AgVO3, a técnica do filme
polimérico promoveu melhores resultados enquanto que para as menores concentrações, a
espatulação a vácuo foi mais eficiente.
Os resultados obtidos por meio dos ensaios mecânicos podem ser explicados através
das imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura onde observa-se que com o
aumento da concentração de AgVO3, para ambos os métodos de manipulação, há a formação
de grandes aglomerados podendo os mesmos atuarem como um centro de estresse, afetando
as propriedades mecânicas do material. Observa-se diferença no padrão de dispersão do
nanomaterial na matriz polimérica quando da manipulação pela técnica do filme polimérico e
da espatulação a vácuo. Nesta última, assim como para a manipulação manual, realizada em
estudos anteriores (de Castro et al., 2016a; de Castro et al., 2016b), a presença de domínios de
AgVO3 ao longo da matriz polimérica segue um padrão circular em função da dispersão no
monômero e confinamento ao redor das partículas pré-polimerizadas do polímero. Com a
solubilização prévia do polímero, na técnica do filme polimérico, este padrão circular não foi
observado, entretanto, nota-se ainda, áreas dispersas de aglomeração do nanomaterial, que
parecem ter sido menos prejudiciais para as propriedades mecânicas.
Estudos demonstram que o monômero residual e outras substâncias como por
exemplo, o formaldeído, presentes na composição das resinas acrílicas odontológicas podem
ser liberados em meios aquosos causando efeito tóxico a células orais, afetando o
metabolismo de lipídeos e resultando em alterações nas membranas celulares (Lefebvre;
Schuster, 1994; Schuster et al., 1995). Decorrente disto, reações alérgicas e irritação química
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local a esses materiais têm sido relatadas na literatura (Gonçalves et al., 2006). O principal
sintoma mencionado é a queimação ou ardência na cavidade bucal e os principais sinais são
inflamação na mucosa, vesículas e ulcerações (Ruiz-Genao et al., 2003). Alterações
sistêmicas como urticária, devido ao uso de próteses confeccionadas com resinas acrílicas a
base de metil metacrilato (MMA), também foram relatadas (Lunder; Rogl-Butina, 2000).
Quando se incorpora agentes antimicrobianos, estas reações também podem ocorrer em
função da concentração utilizada e da taxa de liberação para o meio bucal.
Artal et al. (2013) ao analisarem a citotoxicidade do AgVO3 (isolado) usando Daphnia
similis, um organismo aquático, atribuíram o efeito adverso do material ao fato de surgir
aglomerações dentro do organismo vivo estudado. Ainda relatam que a citotoxicidade não
pode ser atribuída ao vanádio mas à prata. Nanopartículas de prata (AgNPs) são bem
conhecidas pela sua utilização em curativos para feridas, cateteres, bem como em vários
processos que envolvem o seu potencial antimicrobiano, no entanto, estudos demonstram que
a toxicidade dependente do tamanho da AgNPs é um campo de investigação em expansão
(Nuñez-Anita et al., 2014). Observaram-se os efeitos citotóxicos da AgNPs quando
administrado diretamente em várias linhas de células, uma vez que induzem a morte celular
(Kim et al., 2006; Kim et al., 2012). Além disso, estudos têm demonstrado que quanto menor
o tamanho das nanopartículas, maior a capacidade de aglomeração e consequentemente maior
a toxicidade (Haase et al., 2012; Lankoff et al., 2012).
Como observa-se, um objeto de debate em relação às AgNPs é o mecanismo da sua
toxicidade. Sivolella et al. (2012) avaliaram potenciais aplicações clínicas no osso alveolar e
cirurgia de implante dentário de dispositivos baseados em AgNPs. Os autores sugeriram que
as mesmas podem ser uma estratégia alternativa para reduzir a adesão bacteriana e prevenir a
formação de biofilme, apesar de terem exibido alguns efeitos tóxicos em estudos in vitro e in
vivo. Eles também propõem que os ensaios clínicos devem ser realizados para determinar a
adequação para aplicações destes materiais.
As substâncias tóxicas e seus efeitos sobre os tecidos têm sido constatados por meio de
estudo em animais, observações clínicas e culturas de células in vitro. Esses testes são
divididos em: iniciais, os quais envolvem o método de cultura de células; testes secundários,
que incluem os estudos com implantação dos materiais em tecidos subcutâneos, testes de
sensibilidade e irritação na mucosa e os testes pré-clínicos, que verificam a irritação pulpar e
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dos implantes (Hensten-Pettersen, 1988; Wennberg, 1986; Costa; Edwards; Hanks, 2001). É
importante lembrar que os resultados dos testes iniciais de citotoxicidade apresentam
limitações quanto à sua correlação direta com situações clínicas.
de Castro et al. (2017), avaliaram a citotoxidade de resinas acrílicas modificadas com
AgVO3, pelo método convencional de manipulação, por meio do ensaio do MTT, utilizando
extratos frente a fibroblastos L929 e notaram que de maneira geral, houve um efeito dose
dependente, de forma que quanto maior a concentração do nanomaterial, menor a taxa de
sobrevivência celular. Ao comparar estes resultados com os obtidos por ICP-MS, notaram que
embora numericamente a liberação de V em relação à Ag liberada tenha sido maior, a Ag
liberada, apesar de em menor concentração, parece ser a responsável pela citotoxicidade do
material desenvolvido. No presente estudo, o inverso foi observado. A análise por ICP-MS
demonstrou que numericamente, a liberação de Ag foi maior para ambos os métodos de
incorporação. Mais do que a diferença entre os métodos de incorporação utilizados, este
resultado pode ser atribuído ao fato de que, embora o tempo de imersão dos espécimes, no
qual as substâncias foram liberadas tenha sido o mesmo, 30 dias, de Castro et al. (2017),
imergiu as amostras em meio de cultura DMEM enquanto que no presente estudo os
espécimes foram imersos em água deionizada para evitar a influência de quaisquer
componentes presentes. Ainda, com relação aos resultados obtidos para a liberação elementar,
tanto os íons Ag como V foram liberados em maior concentração para o grupo com 5% de
AgVO3, como esperado, não havendo diferença significante entre os métodos de
incorporação.
No presente estudo, o ensaio do MTT foi realizado após o contato direto da célula
fibroblasto gengival humano (FGH) com os espécimes, por 24 horas, 7 e 14 dias. Para o
método do filme polimérico, independentemente do tempo de contato, houve diferença apenas
entre o controle celular e o controle citotóxico de forma que todos os grupos experimentais,
inclusive o grupo controle, apresentaram resultados intermediários. Para o método da
espatulação a vácuo o mesmo ocorreu após 7 e 14 dias, entretanto, com 24 horas de contato,
nota-se diferença entre o controle celular e o grupo incorporado com 5% de AgVO3.
Curiosamente, neste último grupo houve uma proliferação celular, isto pode ser explicado
pela possível presença de maior porosidade, o que pode ter proporcionado em um curto
período de tempo áreas favoráveis a um maior acúmulo de células.
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Ao avaliar a influência do tempo de incubação na viabilidade das células, nota-se de
maneira geral, diferença entre os valores obtidos em 24 horas e em 14 dias, exceto para o
grupo da resina sem o nanomaterial, no qual a viabilidade celular não alterou em função do
tempo. O tempo de contato contribui portanto, para a redução da viabilidade celular. É
importante relatar que no método do contato direto além da ação do próprio material há
estresse físico das células, devido ao íntimo contato. O método de incorporação não
influenciou na viabilidade celular de FGH. Este resultado é importante uma vez que de acordo
com os espectros obtidos por EDS, para o método do filme polimérico e, assim como no
estudo de Mercado (2005), onde utilizou-se o clorofórmio como solvente de PMMA, há a
presença de Cloro (Cl) residual, porém, isto não foi capaz de causar maiores danos quando em
contato com as células.
Em conclusão, os métodos propostos no atual estudo ainda necessitam de
modificações e outros ensaios são necessários para viabilizar o uso das resinas acrílicas
incorporadas com AgVO3 porém a proposta pode ser uma boa alternativa para garantir
benefícios de forma prática, eficaz e de baixo custo para populações que carecem por
tratamentos odontológicos a fim de substituir os dentes perdidos.
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Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:

1- Foi possível incorporar o AgVO3 na resina acrílica odontológica por meio das duas
metodologias propostas.
2- Houve diferença no padrão de distribuição do nanomaterial na matriz polimérica
promovido pelas duas metodologias.
3- Quanto a efetividade antimicrobiana os resultados revelaram diferenças em relação à
diversidade do biofilme oral inicial e maduro formado sobre a superfície das resinas
modificadas e interessantemente, os resultados sugerem que a incorporação de AgVO3 na
resina acrílica influenciou significativamente a microbiota colonizadora.
4- Independentemente do método de incorporação, a adição de AgVO3 reduziu a resistência à
flexão e ao impacto da resina porém, esta redução pode ser clinicamente aceitável e menor do
que a promovida pelo método de incorporação convencional.
5- Os resultados obtidos no ensaio de liberação elementar e citotoxicidade não inviabilizam o
uso de resinas acrílicas incorporadas com AgVO3, embora para extrapolação clínica, testes in
situ e in vivo são recomendados.
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8.1 Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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8.2 Apêndice B
Tabela B1- Prevalência dos filos de acordo com o tempo de incubação
Filos
24 Horas
7 Dias
Actinobacteria
3712 (5,64%)
3734 (5,33%)
Bacteroidetes
13478 (20,46%)
2909 (4,15%)
Firmicutes
12403 (18,83%)
9862 (14,08%)
Fusobacteria
2999 (4,55%)
168 (0,24%)
Proteobacteria
9561 (14,52%)
16827 (24,02%)
Synergistetes
32 (0,05%)
148 (0,21%)
Não classificados (der. de Bactéria)
23674 (35,95%)
36398 (51,96%)

Tabela B2- Prevalência dos filos de acordo com o método de confecção
Filos
Actinobacteria
Bacteroidetes
Firmicutes
Fusobacteria
Proteobacteria
Synergistetes
Não classificados (der. de Bactéria)

Filme Polimérico
4249 (5,78%)
9431 (12,82%)
13150 (17,88%)
1541 (2,10%)
12548 (17,06%)
144 (0,20%)
32485 (44,17%)

Espatulação a vácuo
3197 (5,13%)
6956 (11,16%)
9115 (14,62%)
1626 (2,61%)
13840 (22,19%)
36 (0,06%)
27585 (44,24%)

Tabela B3- Prevalência dos filos de acordo com a concentração de AgVO3
Filos
Actinobacteria
Bacteroidetes
Firmicutes
Fusobacteria
Proteobacteria
Synergistetes
Não classificados
(der. de Bactéria)

0%
2045 (5,69%)
4661 (12,96%)
7480 (20,80%)
688 (1,91%)
2611 (7,26%)
2 (0,01%)
18481
(51,38%)

1%
1590 (4,56%)
5385 (15,43%)
6387 (18,30%)
938 (2,69%)
6681 (19,15%)
25 (0,07%)
13889 (39,80%)

2,5%
2463 (7,35%)
3225 (9,62%)
5461 (16,29%)
681 (2,03%)
6898 (20,58%)
120 (0,36%)
14674 (43,77%)
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5%
1348 (4,28%)
3116 (9,89%)
2937 (9,32%)
860 (2,73%)
10198 (32,35%)
33 (0,10%)
31520 (41,33%)
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Tabela B4- Prevalência dos gêneros de acordo com o tempo de incubação
Gêneros
Enterobacter
Fusobacterium
Klebsiella
Neisseria
Oribacterium
Porphyromonas
Prevotella
Pseudomonas
Rothia
Veillonella
Não classificados
(der. de Bactéria)
Outros

24 Horas
2609 (3,96%)
2330 (3,53%)
671 (1,01%)
4282 (6,50%)
1022 (1,55%)
2050 (3,11%)
11343 (17,22%)
383 (0,58%)
2316 (3,51%)
5121 (7,77%)
23674 (35,94%)

7 Dias
5768 (8,23%)
153 (0,21%)
2246 (3,20%)
232 (0,33%)
3353 (4,78%)
1023 (1,46%)
1694 (2,41%)
6054 (8,64%)
1146 (1,63%)
946 (1,35%)
36398 (51,93%)

10058 (15,27%)

11033 (15,75%)

Tabela B5- Prevalência dos gêneros de acordo com o método de confecção
Gêneros
Enterobacter
Neisseria
Oribacterium
Prevotella
Pseudomonas
Veillonella
Não classificados
(der. de Bactéria)
Outros

Filme Polimérico
2311 (3,14%)
3284 (4,46%)
2238 (3,04%)
7625 (10,36%)
3168 (4,30%)
4297 (5,84%)

Espatulação a vácuo
6066 (9,72%)
1230 (1,97%)
2137 (3,42%)
5412 (8,67%)
3269 (5,24%)
1770 (2,83%)

32485 (44,16%)

27587 (44,24%)

18140 (24,66%)

14886 (23,87%)

Tabela B6- Prevalência dos gêneros de acordo com a concentração de AgVO3
Gêneros
Enterobacter
Klebsiella
Neisseria
Oribacterium
Prevotella
Pseudomonas
Rothia
Streptococcus
Veillonella
Não classificados
(der. de Bactéria)
Outros

0%
4 (0,01%)
483 (1,34%)
1388 (3,86%)
2134 (5,93%)
3889 (10,81%)
359 (1%)
985 (2,74%)
209 (0,58%)
1440 (4%)
18481 (51,38%)

1%
1512 (4,33%)
1090 (3,12%)
2206 (6,32%)
944 (2,71%)
4313 (12,36%)
1142 (3,27%)
660 (1,89%)
277 (0,79%)
2373 (6,8%)
13889 (39,80%)

2,5%
1537 (4,59%)
1135 (3,39%)
565 (1,69%)
432 (1,29%)
2358 (7,03%)
2275 (6,79%)
1286 (3,84%)
1168 (3,48%)
1705 (5,09%)
14674 (43,77%)

5%
5324 (16,89%)
209 (0,66%)
355 (1,13%)
865 (2,74%)
2477 (7,86%)
2661 (8,44%)
531 (1,68%)
93 (0,30%)
549 (1,74%)
13028 (41,33%)

6596 (18,34%)

6489 (18,60%)

6387 (19,05%)

5428 (17,22%)
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8.3 Apêndice C
Tabela C1- Valores da resistência à flexão de cada espécime e média aritmética obtida para as resinas
sintetizadas pelo método do Filme Polimérico (Tensão em MPa).
0%
0,5%
1%
2,5%
5%
104,10
99,14
90,01
81,42
81,73
CP1
103,18
76,26
96,14
87,66
74,31
CP2
97,82
84,09
97,66
66,26
73,32
CP3
93,62
99,28
94,78
70,62
74,67
CP4
99,24
88,07
86,15
86,30
69,31
CP5
92,32
88,71
94,64
77,38
81,28
CP6
88,01
88,65
77,01
74,84
82,14
CP7
94,91
94,31
92,71
79,59
70,98
CP8
100,11
96,62
89,65
80,60
64,05
CP9
93,74
92,47
93,71
83,77
74,36
CP10
96,71
90,76
91,24
78,84
74,61
Médias

Tabela C2- Valores da resistência à flexão de cada espécime e média aritmética obtida para as resinas
sintetizadas pelo método da Espatulação a vácuo (Tensão em MPa).
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
Médias

0%
97,56
96,08
92,14
66,06
97,53
91,35
89,67
85,53
99,48
99,19
91,46

0,5%
97,00
71,05
43,08
66,52
96,08
98,87
91,51
88,92
88,23
90,88
83,21

1%
77,94
95,92
76,23
62,78
79,65
87,87
86,13
51,16
51,20
76,41
74,53
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2,5%
61,49
60,28
61,87
67,44
66,26
62,53
63,34
62,00
74,56
66,18
64,59

5%
70,36
56,48
62,16
73,53
68,99
74,60
76,02
80,74
66,76
55,50
68,51
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8.4 Apêndice D
Tabela D1- Valores da resistência ao impacto de cada espécime e média aritmética obtida para as resinas
sintetizadas pelo método do Filme Polimérico (J/m).

CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
Médias

0%
149
146
150
153
156
149
156
148
150
152
151

0,5%
125
118
125
120
118
125
116
120
118
123
121

1%
116
114
110
114
120
110
119
112
115
110
114

2,5%
95
96
92
90
98
91
88
92
95
98
94

5%
84
80
79
71
85
80
82
79
82
80
80

Tabela D2- Valores da resistência ao impacto de cada espécime e média aritmética obtida para as resinas
sintetizadas pelo método da Espatulação a vácuo (J/m).
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
Médias

0%
150
150
153
159
152
153
153
150
153
155
153

0,5%
137
130
133
138
132
139
129
133
132
130
133

1%
133
120
125
124
120
127
125
132
120
125
125
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2,5%
88
84
85
91
83
90
86
84
89
84
86

5%
70
63
65
68
72
69
66
70
66
68
68
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8.5 Apêndice E
Tabela E1- Absorbância determinada pelo método do MTT para o método do Filme Polimérico expressa em
Mediana, Mínimo e Máximo.
Grupo

24 horas

7 dias

14 dias

Controle Celular

0,121 [0,118;0,122]

0,848 [0,838;0,981]

2,064 [1,985;2,203]

Controle Citotóxico

0,038 [0,037;0,041]

0,068 [0,052;0,075]

0,033 [0,030;0,033]

Filme Polimérico 0%

0,082 [0,080;0,100]

0,261 [0,258;0,317]

0,396 [0,229;0,549]

Filme Polimérico 0,5%

0,080 [0,079;0,083]

0,151 [0,137;0,159]

0,059 [0,057;0,071]

Filme Polimérico 1%

0,078 [0,074;0,091]

0,127 [0,116; 0,128] 0,055 [0,052; 0,223]

Filme Polimérico 2,5%

0,093 [0,092;0,097]

0,165 [0,160;0,170]

0,077 [0,077;0,078]

Filme Polimérico 5%

0,095 [0,088;0,099]

0,214 [0,201;0,222]

0,110 [0,110;0,139]

Tabela E2- Absorbância determinada pelo método do MTT para o método da Espatulação a vácuo, expressa em
Mediana, Mínimo e Máximo.
Grupo

24 horas

7 dias

Controle Celular

0,121 [0,118;0,122]

0,848 [0,838;0,981] 2,064 [1,985;2,203]

Controle Citotóxico

0,038 [0,037;0,041]

0,068 [0,052;0,075] 0,033 [0,030;0,033]

Espatulação a vácuo 0%

0,071 [0,065; 0,074] 0,282 [0,125; 0,413] 0,737 [0,618; 0,883]

Espatulação a vácuo 0,5%

0,123 [0,096;0,146]

0,164 [0,156;0,201] 0,095 [0,091;0,106]

Espatulação a vácuo 1%

0,146 [0,104;0,161]

0,249[0,171;0,277]

Espatulação a vácuo 2,5%

0,118 [0,092;0,165]

0,363 [0,329;0,430] 0,200 [0,188;0,572]

Espatulação a vácuo 5%

0,236[0,151;0,253]

0,419 [0,342;0,437] 0,263 [0,208;0,318]

Denise Tornavoi de Castro

14 dias

0,097 [0,088;0,100]
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9.1 Anexo A - Comitê de Ética (número do processo e aprovação)

