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RESUMO 

Santos Neto, OM. [Dissertação]. Avaliação genômica do biofilme formado em implantes 

com diferentes superfícies associados a pilares de zircônia ou titânio: estudo in vitro. 

Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 2019.  

Frequentemente estão sendo lançados no mercado novos implantes dentários com diferentes 

topografias e tratamentos de superfície, visando melhorar a osseointegração e promover 

tratamentos com uma maior previsibilidade. O aperfeiçoamento estético tem sido uma realidade 

clínica e a utilização da zircônia para a implantodontia se tornou uma prática frequente no atual 

cenário da reabilitação oral, entretanto a terapia com implantes pode ser comprometida pela 

peri-implantitite. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar a microbiota associada 

ao biofilme formado sobre dois tipos de superfícies de implantes (com ou sem hidrofilia) 

associados a pilares de titânio ou zircônia. Os grupos envolvidos no estudo foram: (1) Grupo 

NTi (Implantes com superfície hidrofóbica - NeoPoros® + pilar de titânio); (2) Grupo 

ATi(Implantes com superfície hidrofílica Acqua®  + pilar de tintânio); (3) NZn (Implantes com 

superfície hidrofóbica NeoPoros®  + pilar de zircônia); (4) Grupo AZn (Implantes com 

superfície hidrofílica Acqua®  + pilar de zircônia), sendo que cada grupo possuía 10 amostras 

(n=10). Após a conexão dos respectivos pilares aos implantes, estes foram contaminados 

durante 7 dias com saliva e biofilme humanos. Ao final do período de incubação, amostras do 

biofilme formado sobre a superfície dos implantes e pilares foram coletadas de 7  amostras para 

a realização da avaliação genômica através do método de hibridização DNA-DNA 

Checkerboard. Três implantes de cada grupo foram destinados para avaliação da superfície 

através da técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O teste de normalidade 

(Shapiro-Wilk) reportou distribuição não normal dos dados, foi realizado então a análise em 

Modelo Linear Generalizado. As múltiplas comparações foram realizadas com ajuste de 

Bonferroni.  Para o S. salivarius dois grupos não apresentaram contagem de microrganismos e 

assim foi aplicado teste U de Mann-Whitney.  Foi considerado nível de significância de 5%. 

Quarenta e uma espécies de microbianas foram identificadas e quantificadas pela técnica DNA 

Checkerboard. Ao analisar a contaminação global, ou seja, o total de microrganismos 

detectados em cada grupo, foi possível encontrar que AZn>NTi>ATi>NZn. No geral os valores 

entre AZn e NTi; e ATi e NZn são semelhantes. No entanto, o perfil microbiano mostrou-se 

como variável entre os diferentes grupos. O AZn apresentou as maiores taxas de contaminação 

entre os grupos estudados. Pelos resultados encontrados, foi possível determinar que as 

superfícies Acqua e pilares cerâmicos foram responsáveis por uma maior detecção de 



microrganismos. As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura mostraram a 

adesão de microrganismos em ambas as superfícies de implante e pilar. Através desse estudo 

foi possível concluir que diferentes superfícies dos implantes e pilares protéticos mostraram 

diferenças quanto aos microrganismos avaliados, sendo que o grupo AZn detectou maior 

quantidade de microrganismos pela técnica do DNA Checkerboard. 

Palavras-chave: Implante dentário; Biofilmes; Conectores protéticos; Zircônia; Titânio; 

Microbiologia. 
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ABSTRACT  

Santos Neto, OM. [Dissertation]. Genomic evaluation of biofilm formed in implants with 

different surfaces associated with zirconia or titanium abutments: in vitro study. Ribeirão 

Preto: University of São Paulo, School of Dentistry of Ribeirão Preto; 2019. 

Frequently new dental implants with different topographies and surface treatments are being 

marketed in order to improve osseointegration and promote treatments with greater 

predictability. Aesthetic improvement has been a clinical reality and the use of zirconia for 

implant dentistry has become a frequent practice in the current oral rehabilitation scenario, 

however implant therapy could be compromised by peri-implantitis. Thus, this study aimed to 

evaluate the microbiota associated with the biofilm formed on two types of implant surfaces 

(with or without hydrophilicity) associated with abutments of titanium or zirconia. The groups 

involved in the study were: (1) NTi(Implants with hydrophobic surface NeoPoros® + titanium 

abutment); (2) ATi (Implants with hydrophilic surface - Acqua® + titanium abutment); (3) NZn 

(Implants with hydrophobic surface NeoPoros® + zirconia abutment); (4) AZn (Implants with 

hydrophilic surface Acqua®  + zirconia abutment), each group having 10 samples (n = 10). 

After the abutments were connected to the implants, they were contaminated for 7 days with 

human saliva and biofilm. At the end of the incubation period, samples of the biofilm formed 

on the surface of the implants and columns were collected from 7 samples to perform the 

genomic evaluation using the DNA-DNA Checkerboard hybridization method. Three implants 

from each group were used for surface evaluation through the Scanning Electron Microscopy 

(SEM) technique. The normality test (Shapiro-Wilk) reported a non-normal distribution of data, 

and the analysis was performed in Generalized Linear Model. The multiple comparisons were 

performed with Bonferroni adjustment. For S. salivarius, two groups did not present 

microorganism counts and Mann-Whitney U test was applied. A significance level of 5% was 

considered. Forty-one microbial species were identified and quantified by the DNA 

Checkerboard technique. When analyzing the global contamination, that is, the total number of 

microorganisms detected in each group, it was possible to find that AZn> NTi> ATi> NZn. In 

general, the values between AZn and NTi; and AT 1 and P 2n are similar. However, the 

microbial profile showed to be a variable among the different groups. AZn presented the highest 

contamination rates among the studied groups. From the results found, it was possible to 

determine that the Acqua surfaces and ceramic abutments were responsible for a highest 

detection of microorganisms. The images obtained by scanning electron microscopy showed 

the adhesion of microorganisms on both the implant and abutment surfaces. Through this study, 



it was possible to conclude that the surfaces of implants and prosthetic abutments evaluated had 

different microorganisms and the AZn group showed a highest detection of microorganisms by 

the Checkerboard DNA technique. 

Keywords: Dental implant; Biofilms; Prosthetic connectors; Zirconia; Titanium; 

Microbiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de implantes dentários tornou-se um procedimento para substituir um ou mais 

dentes ausentes, constituindo um dos mais importantes avanços terapêuticos para a odontologia 

moderna (KWON et al., 2014; WANG et al., 2015; TENENBAUM et al., 2016; WILSON et 

al., 2016). Diversos estudos relatam taxas de sobrevivência acima dos 90%, incluindo 

reposições unitárias ou múltiplas (BLANES et al., 2007; HEYDECKE et al., 2012; 

PJETURSSON et al., 2012; KWON et al. 2014, BECKER et al., 2016; KIM et al., 2018).  

O sucesso da terapia com implantes pode ser atribuído a diversos aspectos clínicos, 

como a quantidade de osso no leito receptor, um criterioso planejamento cirúrgico e protético, 

oclusão ideal e higiene oral satisfatória (GOIATO et al., 2014; PJETURSSON et al., 2014). No 

entanto estão sendo realizados constantes esforços para a melhoria das propriedades físicas e 

mecânicas dos implantes e seus componentes, como modificações no desenho dos implantes e 

seus componentes e tratamentos de superfície (GOIATO et al., 2014; PJETURSSON et al., 

2014; SETZER; KIM, 2014; JIMBO; ALBREKTSSON, 2015; THOMA et al., 2018). 

Mesmo com o sucesso da terapia com implantes, denotada pela alta taxa de 

sobrevivência em estudos clínicos, falhas associadas a terapia têm sido frequentemente 

relatadas (LANG et al., 2000; LAINE et al 2005., SHIBLI et al., 2008; YAMANE et al., 2013; 

BELIBASAKIS et al., 2015). Fatores relacionados ao paciente, ao sistema de implantes e à 

equipe de profissionais são definidos como fundamentais para a obtenção e manutenção da 

osseointegração. O sistema de implante pode determinar a ocorrência de falhas através das 

respostas biológicas frente aos diferentes desenhos, forma e superfícies dos implantes, que irão 

interagir com os tecidos bucais. Fatores relacionados ao paciente, tais como tabagismo, história 

de periodontite, qualidade e quantidade óssea reduzidas, higiene bucal, diabetes, abuso de 

drogas e medicação, têm sido sugeridos como associados a falhas precoces nos implantes. Já a 

equipe de profissionais pode interferir nos resultados do tratamento, através de planejamento 

prévio, domínio da técnica cirúrgica e de reabilitação protética, condições de transmissão de 

cargas mastigatórias, curva de aprendizado. Além disso, as falhas nos estágios inicias do 

processo de cicatrização ou após a inserção da prótese podem piorar o prognóstico do 

tratamento, sendo importante reduzir as taxas de falha dos implantes ao mínimo nesse estágio. 

( ASHLEY et al., 2003; ALSAADI et al., 2007; ALSAADI et al., 2008; CHRCANOVIC et al., 

2014; MALM; JEMT; STENPORT, 2018).  
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Apesar dos implantes serem projetados estimando-se uma taxa de sobrevivência de 20 

a 25 anos, evidências apontam para a presença de inflamação crônica, no intervalo de 8,6% - 

9,7% em tecidos moles e duros ao redor dos implantes, observado geralmente após dez anos da 

instalação (PJETURSSON et al., 2004; ROOS-JANSÅKER et al., 2006; JUNG et al., 2008; 

KARL; ALBREKTSSON, 2017; MALM; JEMT; STENPORT, 2018; TRIPATHY et al., 2018). 

Estas condições patológicas denominadas mucosite e peri-implante, respectivamente, são 

consideradas as principais complicações na implantodontia e suas manifestações clínicas, como 

sangramento gengival, inchaço e perda óssea se assemelham a periodontite (JUNG et al., 2008; 

LINDHE et al., 2008; LANG et al., 2011; MOMBELLI et al., 2012). No entanto, periodontite 

e peri-implantite não são a mesma doença. Pelo contrário, Becker et al. (2014) mostraram que 

a periodontite e a peri-implantite têm um padrão de expressão gênica significativamente 

diferente e, portanto, provavelmente envolvem um conjunto separado e distinto de vias 

moleculares.  

 Microrganismos na cavidade oral são frequentemente associados com biofilmes, que 

são comunidades microbianas complexas incorporados numa matriz extracelular composta por 

polissacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, e a água (COSTERTON; STEWART; 

GREENBERG, 1999; WOOD et al., 2000; DONLAN; COSTERTON, 2002; REESE; 

GUGGENHEIM, 2007). A formação dos biofilmes orais é um processo dinâmico que forma ao 

final verdadeiras comunidades, onde espécies diferentes de bactérias podem conviver 

sinergicamente (VAN WINKELHOF et al., 2000; SPRATT; PRATTEN, 2003). A etapa inicial, 

relaciona-se com a formação da película adquirida, estruturada a partir da adsorção de 

moléculas orgânicas (constituída por glicoproteínas, fosfoproteínas e lipídios) e inorgânicas da 

saliva (MARSH et al., 2011; LARSEN; FIEHN, 2017). A partir da formação da película 

adquirida, tem início a adesão bacteriana, passo essencial na formação dos biofilmes, 

denominado de colonização primária (ABRAHAMSSON; BERGLUNDH; LINDHE, 1998). 

Os receptores da película salivar oferecem superfícies para que as bactérias iniciem a sua adesão 

e posteriormente unam-se formando microcolônias, favorecendo a adesão de outros 

microrganismos. Com o passar do tempo, as células bacterianas proliferam e crescem formando 

um biofilme maduro e misto, incluindo espécies periodontopatogênicas (WANG; SHEN; 

HAAPASALO, 2014; TERANAKA; TOMIYAMA; OHASHI, 2017)).  

 Os microrganismos que compõe o biofilme são conglomerados de complexos 

microbianos, descritos como amarelo (Streptococcus spp.), azul (Actinomyces spp.), verde 

(Eikenella e Capnocytophaga ssp.), roxo (Veillonela ssp. e Actinomyces odontolyticus), laranja 
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(Eubacterium nodatum, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium spp., Prevotella spp. e 

Campylobacter spp.) e vermelho (Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythenis e 

Treponema denticola) (SOCRANSKY et al., 1998; HAFFAJEE et al., 2008). A formação e 

estrutura de biofilmes orais é composta por várias fases, o que dá origem a uma mudança na 

microbiota de saúde a doença e o estabelecimento de uma microflora anaeróbia Gram-negativa 

em locais com bolsas peri-implantares (SOCRANSKY et al., 2002; KOHLENBRANDER et 

al, 2006).  

 É reportado na literatura que a condição periodontal da dentição restante é capaz de 

determinar a composição microbiana na região peri-implantar e que os microrganismos que se 

aderem as superfícies dos implantes seguem o mesmo o padrão que em dentes naturais 

(QUIRYNEN et al., 2006; FURST et al., 2007; DE FREITAS AR et al., 2018; RAFFAINI et 

al., 2018). Mesmo possuindo características em comum com a periodontite, o perfil microbiano 

da peri-implantite mostra-se complexo e variável, devido a capacidade da superfície do 

implante em gerar um microambiente distinto (MOMBELLI et al., 1987; RAKIC; 

GRUSOVIM; CANULLO, 2016). São relatadas na peri-implantite a presença dos 

microrganismos, Prevotella intermedia, Campylobacter rectus, Fusobacterium spp., 

Tannerella forsythia e Treponema denticola e Porphyromonas gingivalis , além de espécies 

não associadas normalmente com a periodontite, estudos tem reportado a detecção dos 

microrganismos Staphylococcus aureus, Campylobacter rectus, e Candida spp; em lesões peri-

implantares. (ALCOFORADO et al., 1991; LEONHARDT et al., 1993; LEONHARDT et al., 

1999; KRONSTROM et al., 2001; RENVERT et al., 2007; LAFAURIE et al., 2017; GAO et 

al., 2018).  

 Os primeiros implantes usados por Branemark eram usinados e não apresentavam 

tratamentos e modificações na sua superfície, e possuíam rugosidade mínima (VAN 

STEENBERGHE et al., 1990; WENNERBERG; ALBREKTSSON, 2000).  No intuito de 

melhorar as propriedades relacionadas com a consolidação da osseointegração, modificações 

têm sido realizadas na superfície dos implantes (BUSER et al., 2004; SHIBLI et al., 2007; 

FAEDA et al., 2012; MOURA et al., 2013; WENNERBERG et al., 2014).  Sabe-se que as 

propriedades da superfície do material do implante estão intimamente relacionadas com 

interações químicas e biológicas, visando a estabilidade do coágulo sanguíneo, colaborando 

com o processo de osseointegração (SHIBLI et al., 2007; FAEDA et al., 2012; BOSSHARDT; 

CHAPPUIS; BUSER, 2017). As modificações relacionadas a superfície dos implantes de 

titânio são realizadas a partir da aplicação de partículas abrasivas, tais como os óxidos de Al2O3, 
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SiO2 e TiO2; condicionamento de superfície com HF e HNO3, entre outros ácidos; associação 

e técnicas, tais como jateamento seguida de deposição; anodização; deposição de feixe de íons; 

e, o uso de componentes bioativos tais como fatores de crescimento, proteínas ou íons de cálcio 

e de fósforo (DAVIES 2003; WENNERBERG; ALBREKTSSON, 2009; XIAO et al., 2011; 

CANABARRO et al., 2012) .  

 

 Os implantes encontrados no mercado, além de possuírem alterações quanto a 

topografia da superfície, podem apresentar alterações da molhabilidade (WENNERBERG et 

al., 2014).  O desenvolvimento de uma superfície com maior molhabilidade é uma inovação 

relativamente recente (BOSSHARDT; CHAPPUIS; BUSER, 2017). A alteração da 

molhabilidade gera maior energia de superfície e consequentemente torna a superfície mais 

hidrofílica (BAIER 1972; BAIER et al., 1984, KASEMO et al., 1988; KASEMO et al., 1994; 

MUDDUGANGADHAR et al., 2011). Entre as modificações na superfície dos implantes de 

titânio, várias foram desenvolvidas para aumentar a hidrofilia da superfície. Um exemplo de 

superfície clinicamente relevante são as superfícies tratadas com jateamento seguidas de 

condicionamento ácido (sandblasted, large-grit, acided-etched – SLA). As superfícies SLA 

superaram fortemente as superfícies relativamente lisas (SYKARAS et al., 2000; SCHWARTZ 

et al., 2008; WENNERBERG et al., 2009). A principal diferença durante o processamento da 

superfície hidrofóbica de SLA e sua versão modificada, hidrofílica (modSLA) é que a 

neutralização da superfície após condicionamento ácido ocorre em um ambiente isento de 

contaminantes e o implante é armazenado em solução salina neutra ao invés de ar. Revisões 

destacam estudos in vitro, in vivo e clínicos com foco nas superfícies hidrofílicas (SCHWARZ 

et al., 2009; WENNERBERG et al., 2011).  

Estudos reportaram que as superfícies hidrofílicas aumentam a expressão osteogênica e 

são capazes de formar uma forte interface com o osso (BUSER et al., 2004; RAUSCH-FAN et 

al., 2008; MAMALIS et al., 2009; SCHWARZ et al., 2009; VLACIC-ZISCHKE et al., 2011). 

O raciocínio foi que uma superfície hidrofílica (aproximadamente ≤90° de ângulo de contato) 

com uma alta energia superficial poderia aumentar a interação com células e proteínas durante 

a cicatrização precoce da ferida, promovendo ainda mais a osteogênese (RUPP et al., 2006; 

WALL et al., 2009; KHAN et al., 2012). Sendo assim, superfícies hidrofílicas são atraentes por 

reduzirem o tempo necessário para a osseointegração, consequentemente trazendo maior 

conforto para os pacientes (ALMAGUER-FLORES et al., 2012; GITTENS et al., 2014). 

Entretanto, os artigos de revisão anteriores sugeriram que uma superfície hidrofílica não é 
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aparentemente superior a uma superfície hidrofóbica do ponto de vista clínico, sugerindo que 

mais pesquisas são necessárias para elucidar os mecanismos envolvidos nas variáveis 

topografia e molhabilidade da superfície (WENNERBERG; ALBREKTSSON, 2009; XIAO et 

al., 2011).  

Embora estudos recentes tenham sugerido que a molhabilidade e a rugosidade modulada 

por tratamentos de superfície poderiam melhorar o processo de osseointegração inicial, estes 

fatores também podem influenciar na aderência microbiana e na formação de biofilmes sobre a 

superfícies de implantes (QUIRYNEN; BOLLEN, 1995; AN; FRIEDMAN, 1998). A 

compreensão da relação entre a adesão bacteriana e as características da superfície do Ti é, 

portanto, importante para melhorar as taxas de sucesso de implantes (JEPSEN et al., 2015).  

Os resultados de diferentes estudos que se relacionam com a energia livre de superfície, 

hidrofobia e a adesão de microrganismos são discrepantes, no entanto, tornou-se evidente que 

os materiais hidrófobos são preferencialmente colonizados por bactérias hidrofóbicas e vice-

versa (WEERKAMP et al., 1985; WEERKAMP et al., 1988; VERRAN et al., 1996; GRIVET 

et al., DRAKE; PAUL; KELLER, 1999; 2000; MABBOUX et al., 2004). Por conseguinte, as 

propriedades de adesão são afetadas pela hidrofobia da superfície das células bacterianas 

(MINAGI et al., 1985; MABBOUX et al., 2004; TEUGHELS et al., 2008).   

 Schwarz et al. (2007), realizaram um estudo com o objetivo de investigar os efeitos da 

hidrofilia e microtopografia de superfícies de implantes de titânico na formação de biofilme e 

placa supragengival. Os autores utilizaram amostras fabricadas a partir de titânio 

comercialmente puro grau 2, de acordo com os seguintes tratamentos: polido (P), tratamento 

ácido (A), modificado quimicamente (mod) A (modA), jateamento de grosso calibre e A (SLA) 

e modSLA. Dispositivos intraorais foram utilizadas para a coleta do biofilme supragengival in 

vivo em cada grupo em 12, 24 e 48h. O biofilme em placa (BP) (%) foi corado e áreas em 

porcentagem foram avaliadas morfometricamente. Todos os grupos exibiram aumentos 

significativos das áreas médias de BP ao longo do tempo (p <0,001, respectivamente). A análise 

morfométrica revelou as seguintes áreas médias de PB: 12h: SLA = modSLA> P> A = modA 

(p <0,001; respectivamente); 24h: SLA> modSLA = P> A = modA (p <0,001; 

respectivamente); 48h: SLA = modSLA = P> A = modA (p <0,001; respectivamente). Os 

autores concluíram que dentro dos limites de um estudo piloto, pode-se concluir que a hidrofilia 

não teve efeito aparente, enquanto a microtopografia teve uma influência altamente desigual e 

imprevisível sobre a formação do biofilme gengival.  

 Almaguer-Flores et al. (2012) analisaram a influência da microtopografia e hidrofilia de 

substratos de titânio (Ti) na formação inicial de biofilme oral. Nove espécies bacterianas 
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pertencentes à microbiota bucal normal, incluindo: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Actinomyces israelii, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, 

Parvimonas micra, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia e Streptococcus 

sanguinis foram testadas em superfícies de Ti: pré-tratamento (PT [R (a) <0,2 μm]), ácido-

gravada (A [R (a) <0,8 μm]), modificada para ser hidrofílica (modA), jateada e condicionada 

por ácido (SLA [R (a) = 4 μm]) e SLA hidrofílico (modSLA). Os discos foram incubados por 

24 h em condições anaeróbicas usando meio de cultura normal (CN) ou saliva humana (SH). 

As contagens totais de bactérias e a proporção de cada espécie bacteriana foram analisadas por 

hibridização DNA-DNA Checkerboard. Maiores contagens de bactérias foram observadas em 

todas as superfícies incubadas com CN em comparação com as amostras incubadas com SH. 

PT, SLA e modSLA exibiram maior número de bactérias anexadas em CN, enquanto SLA e 

modSLA tiveram um aumento significativo na adesão bacteriana em SH. A proporção de 

espécies nos biofilmes iniciais também foi influenciada pelas propriedades de superfície e pelos 

meios utilizados: SLA e modSLA aumentaram a proporção de espécies como A. 

actinomycetemcomitans e S. sanguinis em ambos os meios, enquanto a adesão de A. israelii e 

P gengivivalis nas mesmas superfícies foi afetada na presença de saliva. A formação e 

composição inicial do biofilme foram afetadas pela microtopografia e hidrofilia da superfície e 

pelos meios utilizados. 

 Schmidlin et al. (2013), investigaram a aderência microbiana e a colonização de um 

biofilme de poliespécies em 7 superfícies de titânio processadas de maneira diferente. Biofilmes 

de seis espécies foram formados anaerobicamente em discos de titânio esterilizados com 5 mm 

de diâmetro e pré-condicionados à saliva. A superfície dos materiais foram usinadas, coradas, 

gravadas com ácido ou jateadas com ácido (SLA). Amostras dos dois últimos materiais também 

foram quimicamente modificadas, aumentando a molhabilidade. A rugosidade da superfície e 

os ângulos de contato de todos os materiais foram determinados. Os discos foram então 

incubados anaerobicamente durante até 16,5 h. A aderência microbiana inicial foi avaliada após 

20 min de incubação e posteriormente a colonização após 2, 4, 8 e 16,5 h, utilizando técnicas 

de cultura não seletiva e seletiva. As diferenças médias de microrganismos colonizando após 

os primeiros 20 min foram pequenas (4,5 a 4,8 log UFC). Em até 16,5 h, a superfície de SLA 

modificada exibiu os maiores valores de colonização (6,9 ± 0,2 log UFC, p <0,05), mas 

crescimento crescente foi observado em todas as superfícies de teste ao longo do tempo. As 

discrepâncias entre as cepas bacterianas nas superfícies de titânio diferentemente trabalhadas 

foram muito similares àquelas descritas para as UFC totais. Os autores concluíram que a 

rugosidade superficial influenciou moderadamente a formação do biofilme, enquanto a 
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molhabilidade não pareceu influenciar a formação do biofilme nas condições experimentais 

descritas. A superfície SLA modificada apresentou a maior tendência de colonização 

bacteriana. 

 Já no estudo de Zaugg et al. (2016), foi analisada a formação de biofilme em quatro 

diferentes superfícies à base de titânio (liga de titânio e zircônia (TiZr)), M; liga TiZr usinada 

com ácido, modMA; liga de vanádio de alumínio micro-ranhurado de titânio, TAV MG) em 

um modelo experimental humano. Os discos feitos sob medida, foram montados em 

dispositivos intraorais e usados por 16 voluntários durante 24 horas. O ensaio de coloração com 

safranina, microcalorimetria isotérmica (IMC) e MEV. As superfícies hidrofílicas modMA e 

modSLA com maior micro-rugosidade superficial exibiram significativamente mais biofilme 

do que as superfícies hidrofóbicas TAV, MG e M. Variações inter e intraindividuais na 

formação de biofilme nos discos de titânio foram evidentes ao longo do estudo. Os autores 

concluíram que a hidrofilia e a rugosidade superficial aumentaram a formação de biofilme in 

vivo.  

 Além de estudos referentes as diferentes superfícies de implantes, estudos com relação 

aos pilares (abutments) estão sendo conduzidos, pois novos materiais têm sido utilizados para 

a sua confecção. O titânio é considerado o padrão ouro para a reabilitação em implantodontia 

devido às suas boas propriedades mecânicas e biocompatibilidade (SAILER et al., 2009). 

Entretanto, este material apresenta algumas limitações clínicas, sendo que sua principal 

desvantagem é o aspecto acinzentado produzido pela cor do metal em pacientes com biotipos 

gengivais finos, criando um halo escuro devido à cor do implante ou do pilar metálico 

(HISBERGUES; VENDEVILLE; VENDEVILLE, 2008; KAN et al., 2011; DE MEDEIROS 

et al., 2013). A possibilidade de reações alérgicas e as consequências antiestéticas do uso de 

implantes e pilares de titânio têm despertado o interesse de pesquisadores a explorar o 

desenvolvimento de um material que fosse mais estético e biocompatível (VOLZ; BATSCHE, 

2004; HISBERQUES; VENDEVILLE; VENDEVILLE, 2008; ADREIOTELLI; WENZ; 

KOHAL, 2009). 

Dentro desses novos conceitos e recursos protéticos, a utilização da zircônia para a 

implantodontia tem sido realidade no atual cenário da reabilitação oral, tanto para implantes 

como para pilares (ANDREIOTELLI; WENZ; KOHAL, 2009). Estudos demonstraram a menor 

toxicidade da zircônia em relação ao titânio, não causando alterações em fibroblastos ou células 

sanguíneas (VAGKOPOULOU et al., 2009; ALI et al., 2014). Além disso, as propriedades 

microestruturais, biocompatibilidade e a perfeita interação com tecidos moles, têm chamado a 

atenção dos clínicos para a sua utilização na implantodontia, principalmente em regiões 
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anteriores que exigem uma maior estética (KIM et al., 2000; DUNN 2008; ANDREIOTELLI; 

WENZ; KOHAL, 2009). Com relação aos aspectos estéticos, a zircônia é considerada um 

material propício para a confecção de implantes e pilares, por apresentar maior translucidez 

permitindo a transmissão de luz de maneira semelhante aos dentes naturais, diferentemente do 

metal que a bloqueia (MCLAREN; WHITE, 2000; ODMAN; ANDERSSON, 2001; PARK et 

al., 2006; EBECK et al., 2008; ADATIA et al., 2009). 

Componentes protéticos, tais como os pilares de implantes, têm um efeito importante 

na adesão microbiana, e o tipo de material pode ajudar a aumentar ou reduzir a fixação 

bacteriana e a formação de biofilme (SCARANO et al., 2004; DE AVILA et al., 2013; de 

AVILA et al., 2014). A vantagem potencial da zircônia comparada com pilares de titânio têm 

sido relacionada com a condutividade elétrica da zircônia e a sua energia livre de superfície que 

desfavorece a adesão bacteriana. Estudos relataram menor acúmulo de biofilme e inflamação 

menos pronunciada em torno de pilares de zircônia (RIMONDINI et al., 2002; SCARANO et 

al 2004).  

O desenho auxiliado por computador e o manufaturamento assistido por computador 

(CAD / CAM) foram introduzidos para aprimorar a qualidade dos componentes protéticos 

(PRIEST 2005; KAPOS et al., 2009). O uso da tecnologia CAD / CAM na produção de 

estruturas cerâmicas e pilares de implantes, especialmente na zona estética, vem se expandindo 

rapidamente devido aos benefícios estéticos, biológicos e mecânicos dos materiais cerâmicos 

resultantes. Essa tecnologia permite a fabricação de pilares a partir de um bloco sólido de 

material que possui composição homogênea e altas propriedades mecânicas (KAPOS et al., 

2009). Várias etapas do laboratório são eliminadas, resultando na produção de suporte e / ou 

prótese com alta qualidade e precisão. Além disso, um perfil de emergência adequado pode ser 

facilmente projetado e alcançado (PRIEST 2005; KAPOS et al., 2009).   

Os pilares em zircônia podem conectados aos implantes, ou podem ser cimentados sobre 

bases de titânio. A linha de cimentação deve ser delgada e sem excessos, eliminado assim a 

criação de superfícies para a colonização bacteriana (WITTNEBEN et al., 2014). Wei-Shao et 

al. (2014), descreveram uma técnica de personalização e cimentação de estruturas anatômicas 

em dissilicato de lítio sobre pilares pré-fabricados em titânio. Este tipo de pilar (TiBase – ou 

base em titânio) possibilita a cimentação extraoral da restauração sobre a base pré-fabricada em 

titânio, resultando em um perfil de emergência personalizado. Ainda, permite diversas 

combinações diferentes de materiais restauradores, maximizando os potenciais resultados 

estéticos.  
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Diversos estudos in vitro e estudos clínicos são reportados na literatura quanto a 

colonização bacteriana de pilares de zircônia frente aos pilares metálicos tradicionais. 

Esfahanizadeh et al. (2018), realizaram um estudo in vitro onde discos estéreis de titânio e 

zircônia, foram colocados em placas estéreis de 48 poços. A formação de biofilme foi induzida 

pela adição de saliva e suspensões humanas esterilizadas e não estimuladas de Porphyromonas 

gingivalis (Pg), Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) e Prevotella intermedia (Pi) aos 

poços. Bactérias viáveis no biofilme foram quantificadas através da reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (PCR real time). O material do disco, o tipo de bactéria e suas 

interações tiveram efeitos significativos nas contagens bacterianas. Em todas as superfícies, a 

contagem de Pg foi significativamente maior do que as contagens de Pi e Aa (P = 0,0001). A 

maior e a menor contagem foram encontradas nas superfícies de zircônia e titânio, 

respectivamente. 

Já de Avila et al.  (2017), avaliaram o efeito de dois materiais disponíveis 

comercialmente na fase de adesão e formação de biofilme. Discos (8 mm de diâmetro, 2 mm 

de espessura) de titânio puro usinado (Ti) e de zircônia estabilizada por ítrio (ZrO2) foram 

usados para reproduzir os pilares dos implantes. As propriedades físico-químicas da superfície 

foram investigadas usando diferentes abordagens. Bactérias colonizadoras iniciais e de 

formação de biofilme foram avaliadas após 16 e 48 horas. Os discos foram incubados em saliva 

oral. Ti apresentou menores valores de hidrofobia e energia livre de superfície que o ZrO2 e 6,1 

vezes menos bactérias estavam aderidas ao Ti. Após 48 horas, análises quantitativas detalhadas 

mostraram que a biomassa do biofilme e a densidade do biofilme foram menores nos discos de 

Ti do que no ZrO2. A quantidade de filotipos nas superfícies de Ti e ZrO2 foi relativamente 

similar durante os períodos de fixação e início do biofilme. Embora nenhuma diferença no perfil 

de bactérias tenha sido observada entre os dois materiais independente do período de tempo de 

avaliação, o nível mais alto de colonização foi em ZrO2. 

 Já estudos clínicos como o de Freitas et al. (2018), caracterizaram em 6 meses de 

seguimento o perfil microbiano de implantes restaurados com pilares de titânio ou zircônia. 

Vinte indivíduos saudáveis foram investigados. Metade dos participantes tinham implantes 

restaurados com titânio e metade com pilares de zircônia. O biofilme foi coletado dos locais 

relacionados ao implante após 1, 3 e 6 meses de carregamento. Os genes 16S rDNA foram 

amplificados e sequenciados com a plataforma Roche / 454. Os autores encontraram em seus 

resultados que superfícies relacionadas a titânio e zircônia são prontamente colonizadas por 

uma comunidade bacteriana similar àquelas encontradas nos dentes adjacentes restantes, 

sugerindo também uma adesão seletiva de diferentes genótipos bacterianos para superfícies de 
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titânio ou zircônia. O estudo de Raffaini et al. (2018), teve como objetivo identificar e 

quantificar até 42 espécies no biofilme inicial de implantes dentários restaurados com pilares 

de titânio ou zircônia. Um total de 720 amostras de 20 indivíduos saudáveis foram investigadas. 

As amostras foram coletadas dos sulcos peri-implantar, parte interna dos implantes, superfícies 

dos pilares e das coroas protéticas durante um período de funcionamento de 30 dias. A técnica 

hibridação DNA-DNA Checkerboard foi usada para detecção e quantificação microbiana. 

Características clínicas (profundidade de sondagem, sangramento à sondagem, nível clínico de 

inserção e perda óssea marginal) também foram investigadas durante o período de 

monitoramento. As contagens do genoma foram baixas no ponto de tempo de carregamento do 

implante para ambos os materiais do pilar e aumentaram com o tempo. Tanto o titânio quanto 

a zircônia grupos apresentaram contagem microbiana e diversidade semelhantes ao longo do 

tempo, e a microbiota foi muito semelhante à colonização dos dentes remanescentes. Os 

achados clínicos foram consistentes com uma condição saudável, sem diferença significativa 

em relação à perda óssea marginal entre os dois materiais. 

Diversos estudos utilizaram técnicas moleculares para a detecção de microrganismos 

sobre as superfícies de implantes e pilares. O Checkerboard DNA-DNA hybridization é um 

método molecular de alto rendimento que permite a identificação e quantificação de uma ampla 

gama de espécies bacterianas em múltiplas amostras simultaneamente (SOCRANSKY et al., 

1994; SOCRANSKY et al., 2004; SAKAMOTO; UMEDA; BENNO, 2005). Esta técnica é 

usada para determinar a similaridade de sequência entre DNAs de diferentes origens e a 

quantidade de repetição de sequência dentro de um DNA. É uma ferramenta útil para a 

enumeração de espécies bacterianas em grandes amostras de sistemas microbiologicamente 

complexos (SOCRANSKY et al., 2004).  Esta técnica tem sido empregada em vários estudos 

para avaliação da microbiota na saliva (SACHDEO et al., 2008 ), placa supra gengival 

(HAFFAJEE et al., 2008; TELES et al., 2011; DO NASCIMENTO et al., 2015), placa 

subgengival ( SOCRANSKY et al., 1998; TELES et al. , 2008; DO NASCIMENTO et al., 2011; 

DO NASCIMENTO et al., 2015,), em tecidos moles orais ( MAGER et al., 2003 ), em 

dentaduras (SACHDEO et al. , 2008), de implantes dentários (GERBER et al. , 2006; 

BARBOSA et al., 2009; DO NASCIMENTO et al., 2009; DO NASCIMENTO et al., 2012; 

PITA et al., 2017 ) e em amostras de canais radiculares ( BRITO et al., 2007; TAVARES et al., 

2011; DE MIRANDA; COLOMBO, 2017; TRICHES et al., 2018 ). O uso de saliva humana 

como meio contaminante em conjunção com a metodologia de hibridação DNA-DNA 
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Checkerboard tem permitido a avaliação de um largo espectro de espécies microbianas que 

colonizam as amostras após a incubação (DO NASCIMENTO et al., 2017).   

Dada a existências de inúmeros esforços para que se melhore a previsibilidade da terapia 

com implantes, como estratégias para o tratamento da peri-implantite, são necessários estudos 

que avaliem o comportamento de novos materiais, seja no aspecto da osseointegração, quanto 

à contaminação bacteriana. Os estudos mostram discordância quanto a diversidade dos 

microrganismos encontrados em superfícies hidrofílicas e hidrofóbicas, assim como os estudos 

referentes ao perfil microbiano de superfícies de pilares em titânio e zircônia ainda não são 

conclusivos. Devido ao não consenso do genoma microbiano resultante das diferentes 

associações entre implantes com superfícies hidrofílica e hidrofóbica e pilares em titânio e 

zircônia, este estudo in vitro propôs a simulação de diferentes associações entre implantes e 

pilares.  Foi utilizado o método de diagnóstico odontológico molecular DNA-DNA 

Checkerboard para fornecer informações sobre o perfil microbiano associado as diferentes 

associações implante-pilar. 
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2.  PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo geral 

O objetivo deste estudo foi investigar o perfil microbiano do biofilme formado sobre 

implantes com diferentes tratamentos de superfície associados a diferentes pilares. 

Objetivos específicos 

 Identificar e quantificar, por meio da técnica de hibridização DNA-DNA 

Checkerboard, as espécies microbianas associadas a implantes com superfície 

hidrofílica e hidrofóbica quando associados a em titânio ou em zircônia.  

 Analisar descritivamente a formação do biofilme sobre os implantes e pilares 

através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

Hipótese nula 

A hipótese nula testada foi que os diferentes tipos de superfícies de implantes e pilares 

não influenciam a colonização microbiana.
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3. Material e Métodos 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Implantes e componentes utilizados   

 Foram utilizados 40 implantes odontológicos de titânio com 11,5 mm de altura, todos 

com conexão do tipo cone morse (Ø 4,5 mm), sendo 20 implantes com superfície tratada por 

jateamento de areia, ataque ácido, modificada quimicamente para ser hidrofílica (Helix Grand 

Morse Acqua – Neodent® - Curitiba – PR – Brasil – Lote 800320427) e 20 pelos implantes com 

superfície tratada por jateamento de areia e ataque ácido, hidrofóbico (Helix Grand Morse– 

Neodent® - Curitiba – PR – Brasil – Lote 800313177).  

 Além disso, foram utilizados 20 pilares protéticos (Ø 4,5 mm), com 4 mm de altura 

cimentável e 2,5 mm de altura de transmucoso, fabricados em liga de titânio (Munhão Universal 

Click GM Exact - Neodent® - Curitiba – PR – Brasil – Lote 800300949) e 20 pilares protéticos 

em zircônia, sendo os últimos obtidos através da fresagem de blocos de zircônia pela técnica 

CAD/CAM.  

Nos grupos que receberam pilares de zircônia, sobre cada implante foi instalado um 

TiBase (Ø 4,5 mm) 4 mm de altura cimentável e 2,5 mm de altura de transmucoso (Base de 

titânio GM Exact - Neodent® - Curitiba – PR – Brasil-Lote 800307804), responsável por fazer 

a conexão entre o pilar de zircônia e a conexão interna do implante. Esta base de titânio assegura 

conexão precisa e estável entre pilar e implante e ainda facilita o processo de cimentação do 

pilar, uma vez que sua área cimentável apresenta guias de orientação que funcionam como 

índex para o correto assentamento do componente em zircônia obtido via CAD/CAM.  

Sobre os TiBases foram projetados pilares em zircônia, réplicas do pilar metálico 

(munhão universal) do outro grupo. Os pilares foram obtidos via processamento CAD/CAM a 

partir do software Dental Wings Open System – DWOS® (Dental Wings, Montreal, Canadá).  

3.2. Obtenção dos pilares em zircônia 

A biblioteca virtual do software DWOS® permite a seleção do TiBase pré-determinado. 

Realizou-se o escaneamento do pilar metálico utilizando um escâner para CAD/CAM 

CERAMILL MAP 400 (Amann Girrbach Curitiba, Brasil) (Figura 1A e 1B). Ao software foram 

dadas informações das dimensões do pilar que foi preparado. O arquivo .stl gerado com a 

imagem do pilar foi enviada à central de usinagem (Figura 1C). A fresagem das peças foi 
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executada na fresadora Ceramill Motion II (Amann Girrbach, Curitiba, Brasil) a partir de blocos 

de zircônia pré-sinterizada Ceramill Zi (Amann Girrbach, Curitiba, Brasil) (Figura 1D e1E). 

Figura 1 – Confecção dos pilares cerâmicos em Zn pelo CAD/CAM. A: Escâner para CAD/CAM; B: 

Escaneamento do pilar modelo; C: Ajustes e redimensionamento dos pilares no software DWOS®; D: Bloco de 

zircônia posicionado na fresadora; E: Fresagem do pilar cerâmico concluída.  

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

Os pilares foram separados do bloco pela secção dos sprues, receberam acabamento 

com borrachas específicas para trabalho em zircônia pré-sinterizada (Ceramil Polish Lab Kit, 

Amanngirrbach, Curitiba, Brasil) e foram, então, sinterizados no forno inFire HTC Speed 

(Sirona Dental, Long Island City, Estados Unidos), segundo as recomendações do fabricante 

da zircônia.  

Cada pilar de zircônia após sinterização recebeu polimento com borrachas específicas, 

sendo que apenas a área da altura do trasmucoso foi polida, mantendo-se intacta a região 

cimentável (Ceramil Polish Lab Kit, Amanngirrbach, Curitiba, Brasil). Após o polimento foi 

analisado microscopicamente quanto à adaptação do pilar ao respectivo TiBase e eventuais 

falhas. Pilares com defeitos visíveis foram descartados e repetidos.  
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Após finalizados os procedimentos de acabamento, foi realizada a cimentação dos 

pilares de Zn aos TiBases. Foi utilizado cimento resinoso dual autoadesivo Relyx U200 (3M 

ESPE, Sumaré, SP, Brazil), este foi manipulado pelo mesmo comprimento das pastas base e 

catalisadora, segundo as recomendações do fabricante. O cimento manipulado foi depositado 

sobre a região cimentável do Tibase e, sobre esta, acoplado o pilar em zircônia. Sobre o conjunto 

foi aplicada carga vertical pela haste do delineador e os excessos de cimento imediatamente 

removidos com escovas tipo microbrush e instrumentos específicos (Figura 2A e 2B). Após 5 

minutos foi realizada a fotopolimerização do cimento pelo tempo de 20 segundos por cada face 

do pilar (mesial, distal, vestibular, palatina e incisal) (Figura 2C). 

 

Figura 2 - Cimentação dos pilares cerâmicos: A: Carga vertical do delineador sendo executada no pilar após a 

aplicação do cimento resinoso; B: Remoção dos excessos de cimento prévia a fotopolimerização com auxílio de 

microbrush; C: Fotopolimerização do cimento.  

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

Os TiBases com os pilares cimentados, foram enviados para a esterilização através de 

raio gama. A dose de radiação foi de 25 kGy, sendo utilizado o irradiador com fontes de cobalto-

60 do tipo Gammacell 220 série nº 142, procedimento este realizado no Centro de Tecnologia 

das Radiações –CTR –IPEN.  

3.3. Grupos de estudo 

Este estudo foi constituído por 4 grupos, sendo 10 conjuntos implantes/pilares 

associados para cada situação experimental (Quadro 1). Dos 10 conjuntos, 7 foram destinados 

para a análise pela técnica de hibridização DNA-DNA Checkerboard e 3 foram destinados para 

análise através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para a execução desse estudo e 

determinação do “n” amostral foram utilizadas as referências de trabalhos que utilizaram 
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implantes associados a pilares contaminados (DO NASCIMENTO et al., 2012; PITA et al., 

2017).  

 

Quadro 1 – Grupos experimentais do estudo.  

Grupo Descrição 

NTi Implante de superfície NeoPoros® (hidrofóbica), associado a pilar de titânio 

ATi Implante de superfície Acqua® (hidrofílica), associado a pilar de titânio 

NZn Implante de superfície NeoPoros® (hidrofóbica), associado a pilar de zircônia 

AZn Implante de superfície Acqua® (hidrofílica), associado a pilar de zircônia 

Fonte: Acervo pessoal (2019).  

3.4. Contaminação dos implantes  

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto – USP (CAAE 79008917.1.0000.5419; anexo A). Para a 

contaminação dos implantes foi coletada saliva e o biofilme supragengival de 20 pacientes, que 

foram selecionados dentre os pacientes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Aos 

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

deste estudo. Todas as orientações com relação à pesquisa foram explicadas aos pacientes, 

sendo que ao final, se de acordo, estes assinaram o Termo de Comprometimento Livre 

Esclarecido (TCLE). Na fase de recrutamento foram incluídos indivíduos sadios, de ambos os 

gêneros, na faixa de 25 a 60 anos de idade (início e maximização da doença periodontal, que 

geralmente leva à perda dentária e necessidade de empregar implantes dentários). Foram 

excluídos os voluntários com distúrbios sistêmicos (imunodeficiências, diabetes entre outras); 

em antibioticoterapia, gestantes ou fumantes; indivíduos com gengivite ou periodontite. As 

coletas foram realizadas em momentos semelhantes e em pacientes com idades próximas, a fim 

de obter uma maior uniformidade da amostra de saliva e biofilme, reduzindo a variabilidade. 

Para a coleta foi solicitado que o paciente depositasse 5 mL de saliva não estimulada em um 

tubo um plástico tipo Falcon. Com relação à coleta do biofilme, este foi realizado o auxílio de 

aplicadores descartáveis do tipo microbrush removendo-o delicadamente da porção 

palatina/lingual e vestibulares de um ou mais dentes e posteriormente condicionando-o em tubo 

plástico estéril. Após a coleta da saliva e do biofilme, ambos os tubos foram acondicionados 

em uma caixa térmica com gelo, a fim de manter a viabilidade dos microrganismos. Todos os 
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procedimentos realizados para coleta e processamento das amostras foram realizados com 

jalecos, luvas, máscaras e gorros estéreis.  

As etapas microbiológicas do estudo foram realizadas em ambiente asséptico, livre de 

contaminação externa em fluxo laminar. Todas as vidrarias e instrumentais foram esterilizados. 

A amostra de saliva dos 20 pacientes foi transferida para um tubo único e misturadas a amostras 

de biofilme supragengival, sendo homogeneizados durante 3 minutos e posteriormente 

armazenados em uma estufa bacteriológica a 37ºC até o início do teste de contaminação dos 

implantes.  

Posteriormente a coleta, realizou-se a contaminação dos implantes/pilares. Os implantes 

foram removidos das embalagens, e posteriormente um a um foram conectados ao seu 

respectivo pilar protético. Para conexão final dos pilares cerâmicos ou metálicos aos implantes 

foi utilizado o torque recomendado pelo fabricante (20N.cm). Todos os pilares protéticos 

tiveram o orifício do parafuso vedado com fita teflon e guta-percha.  

Após a conexão, os implantes associados aos pilares foram então colocados em 

microtubos contendo 2 mL de saliva, verificado anteriormente como suficiente para recobrir os 

implantes e pilares (Figura 3A e 3B). O conjunto de tubos e suas respectivas estantes foi envolto 

em filme de PVC e foram incubados por 7 dias, em estufa a 36,5º. Os procedimentos de coleta 

da saliva e incubação seguiram o que foi descrito por Pita et al. (2017).   

 

Figura 3 - Incubação dos conjuntos implante-pilar: A: Implante associado a pilar cerâmico; B: Implante associado 

a pilar metálico.  

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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3.5. Avaliação Microbiológica através da técnica de hibridização DNA-DNA 

Checkerboard 

3.5.1. Coleta das amostras do biofilme formado sobre os implantes/pilares 

 

Após passados os 7 dias de incubação dos implantes e pilares associados, foi realizada 

a coleta das amostras do biofilme formado sobre os implantes/pilares. Os microtubos foram 

abertos, o conjunto implante/pilar retirado e colocado em microtubo contendo 800 μl de TE, 

posteriormente realizou-se a desintegração do biofilme no agitador de tubos (AP 56, Phoenix 

Luferco, Araraquara, Brasil) por 1 minuto, por fim retirou-se o conjunto implante/pilar e com 

o auxílio de uma escova tipo microbrush foi realizada a coleta do biofilme formado sobre os 

implantes/pilares, com movimentos de varredura por toda a superfície (Figura 4A e 4B). As 

amostras coletadas foram transferidas para microtubos individuais identificados e contendo 

150µL de tampão TE (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 7,6), aos quais foram adicionados 

150µL de NaOH 0,5M o que permitiu a lise e a suspensão do DNA na solução. Ao todo, entre 

amostras dos implantes e dentes contralaterais, foram coletadas 28 amostras de biofilme. Todos 

os microtubos foram armazenados em temperatura de -20ºC até o processamento pela técnica 

de hibridização DNA-DNA Checkerboard.  

Figura 4 - Coleta do biofilme formado sobre a superfícies dos implantes associados a pilares protéticos: A: 

Implante associado a pilar cerâmico; B: Implante associado a pilar metálico.  

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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3.5.2. Processamento microbiológico pela técnica de hibridização

 DNA-DNA Checkerboard 

A etapa de processamento das amostras pela técnica de hibridização de sondas de DNA 

genômico, DNA-DNA Checkerboard, foi realizada no Laboratório de Diagnóstico 

Odontológico Molecular do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto/USP, de acordo com a técnica proposta por Socransky et al. 

(1994) (SOCRANSKY et al., 1994) e modificada por do Nascimento et al. (2010) (DO 

NASCIMENTO et al., 2010). 

3.5.3. Obtenção das espécies-alvo de detecção 

Para este estudo foram selecionadas quarenta e uma espécies de microrganismos, sendo 

que destes três eram de espécies de Candida, que são frequentemente encontradas na microbiota 

oral de indivíduos saudáveis e que estão associados à doença periodontal e peri-implantar. Para 

melhor entendimento desse estudo, as espécies microbianas foram organizadas de acordo com 

Socransky et al. (1998), sendo que as demais espécies foram enquadradas como “outras 

espécies”. O grupo “fungos” incluiu as três espécies de Candida investigadas. No quadro 2, 

estão listadas as 38 espécies bacterianas e as 3 espécies de fungos usadas como alvo de detecção 

pela técnica de hibridização DNA-DNA Checkerboard 

Para a detecção dos microrganismos foram adquiridos o DNA genômico de 28 espécies 

de microrganismos (American Type Culture Collection - ATCC®, EUA). Treze espécies (E. 

corrodens, E. Coli, F. nucleatum, P. micra, P. nigrencens, S. gordonii, S. moreei, S. oralis, S. 

parasanguinis, S. pasteuri, S. sobrinus, C. albicans, C. dublinienses) foram cultivadas no 

Laboratório de Reabilitação Oral do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP. Utilizou-se meio de cultura líquido 

específico para cada microrganismo, por 24 horas, a 37ºC. Em seguida, foi extraído o DNA 

genômico das 13 espécies de microrganismos, utilizando o protocolo de extração CTAB 

(Doyle, 1990, modificado).  
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Quadro 2 – Espécies-alvo da detecção pela técnica de hibridização com sondas de DNA genômico DNA-DNA 

Checkerboard. 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

 

 

 

 

 

Espécies N.º ATCC  Espécies N.º ATCC 

Complexo Vermelho  Outras Espécies  

Porphyromonas gingivalis 33277 Bacteroides fragilis 25285 

Tannerella forsythia 43037 Escherichia coli 25927 

Treponema denticola 35405 Enterococcus faecalis 700802 

  Klebsiella pneumoniae BAA-1705 

Complexo Laranja  Lactobacillus acidophilus 4357 

Campylobacter rectus 33238 Lactobacillus casei 334 

Fusobacterium nucleatum 25586 Mycoplasma Orale 23714 

Prevotella intermedia 25611 Mycoplasma Salivarium 23064 

Parvimonas micra 33270 Peptostreptococcus anaerobius 49031 

Prevotella nigrescens 25261 Porphyromonas endodontalis 35406 

Campylobacter gracilis 33236 Pseudomonas aeruginosa 15442 

  Pseudomonas putida 700007 

Complexo Amarelo 49456 Solobacterium moreei CCUG39336 

Streptococcus mitis 35037 Staphylococcus aureus 25923 

Streptococcus oralis 10556 Staphylococcus pasteuri 51129 

Streptococcus sanguinis 10558 Streptococcus gallolyticus 9809 

Streptococcus gordonii  Streptococcus mutans 700610 

  Streptococcus salivarius 9759 

Complexo Verde 700685 Streptococcus sobrinus 27607 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans a 

33624 Streptococcus pneumoniae BAA-334 

Capynocitophaga gingivalis 23834 Streptococcus parasanguinis 903 

Eikenella corrodens    
  Fungos  

Complexo Roxo 10790 Candida albicans 

 

9028 
Veillonella parvula  Candida dublinienses 

 

7984 
  Candida tropicalis 66029 
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3.5.4. Processamento das amostras de pela técnica de hibridização DNA-DNA 

Checkerboard 

3.5.4.1. Confecção das Sondas de DNA genômico 

De acordo com o protocolo proposto pelo fabricante do marcador genômico (Amersham 

Gene Images AlkPhos Direct Labelling and Detect System, GE Healthcare, Buckinghamshire, 

Reino Unido), realizou-se a confecção das sondas genômicas das 41 espécies alvo de detecção 

deste estudo. Nesse protocolo 100 ng do DNA genômico do microrganismo alvo são marcadas, 

com uma concentração final 1 ng/µL de sonda na solução de hibridização. Foram diluídos os 

DNAs dentro de microtubos, em volume de 10 µL com concentração de 10 ng/µL. Finalizada 

a diluição, os DNAs sofreram desnaturação em água fervente durante 5 minutos, sendo 

posteriormente resfriados em gelo por 5 minutos, mantendo as cadeias de nucleotídeos abertas. 

Com os microtubos resfriados, adicionou-se os componentes do kit de marcação: 10 μL de 

Reaction buffer, 2 μL de Labelling reagent e 10 μL de Cross-linker solution (1:4) (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido). Posteriormente realizou-se a agitação por 

pipetação de cada microtubo, e foram incubados em 37º durante 30 minutos em banho-maria. 

Ao final foi adicionado glicerol (50% v/v) dentro de cada microtubo com a sonda do DNA 

marcada, e estes foram estocados em -20ºC até etapa de processamento das amostras de 

biofilme.  

3.5.4.2. Verificação da sensibilidade das sondas genômicas 

Foi realizado o ajuste da sensibilidade da técnica de hibridização DNA-DNA 

Checkerboard, para que se pudesse observar as reações de hibridização positivas para a 

presença de 105 e 106 células microbianas, de acordo com o que foi estabelecido por Socransky 

et al. (1994). Realizou-se a diluição do DNA genômico das 41 espécies até que se atingisse as 

concentrações de 105 e 106 células microbianas, e foram hibridizadas contra as sondas 

marcadas. As diluições são utilizadas como padrões de referências após as reações de 

hibridização para quantificar os microrganismos.  
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3.5.4.3. Processamento e aplicação das amostras de biofilme para a reação de hibridização 

Inicialmente, descongelou-se em temperatura ambiente os microtubos contendo as 

amostras de biofilme dos implantes incubados em saliva. As amostras foram então 

homogeneizadas por 4 minutos utilizando um agitador de tubos para que fosse desagregado 

todo o conteúdo do microtubo, posteriormente estes foram fervidos a 95°C por 5 minutos para 

que ocorresse a desnaturação das fitas de DNA, ao final os microtubos foram imediatamente 

resfriados por 5 minutos em contato com gelo.  

Sobre uma membrana de nylon de 15 cm² carregada positivamente (Hybond N+, GE 

Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido) foram aplicadas as amostras de DNA. Para isso 

foi utilizado o aparelho denominado Minislot 30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) – Figura 

5. Nele, 28 amostras de DNA e os padrões 105 e 106 células de cada espécie-alvo, podem ser 

depositados em canaletas individuais. As amostras e padrões de comparação foram aplicadas 

no interior das canaletas com auxílio de pipetas automáticas de precisão. Passados 5 minutos, 

tempo necessário para o estabelecimento de ligações entre o DNA e a membrana de nylon, o 

que restou de solução dentro do aparelho foi removido com auxílio de uma bomba a vácuo. 

Posteriormente, a membrana foi retirada do aparelho e transferida para um invólucro de papel 

kraft, sendo mantida em estufa a 120ºC SX 1.2 DTME, Sterilifer Ind. e Com. Ltda., Diadema, 

SP, Brasil), por 20 minutos, para a fixação do DNA à membrana. 

Figura 5: Aplicação das amostras de DNA sobre a membrana. A: Aparelho Minislot 30 fechado; B: Aparelho 

aberto e membrana posicionada; C: Aplicação das amostras de DNA.  

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

 

 

 

 



Material e Métodos| 79 

 

3.5.4.4. Pré-hibridização das amostras fixadas sobre a membrana de Nylon 

Realizada a fixação dos DNAs das amostras de biofilme e dos padrões de comparação, 

foi preparada uma solução contendo NaCl 1M (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA) e 

Blocking reagent (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido) diluídos em 30 mL de 

Hybridization Buffer (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido), que foi aplicada sobre 

a membrana, que foi embalada em invólucro plástico e pré-hibridizada em 63,5°C, durante 6 

horas - Figura 6. 

Figura 6 – Pré-hibridização da membrana em 63,5ºC no forno de hibridização.  

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

3.5.4.5. Aplicação das sondas de DNA genômico marcadas e reação de hibridização 

Finalizada a etapa de pré-hibridização, utilizando um dispositivo de acrílico denominado 

Miniblotter 45 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) a membrana foi posicionada para a 

aplicação das sondas genômicas dos 41 microrganismos analisados. A disposição das amostras 

de DNA, previamente fixadas a membrana formam ângulo de 90º com as canaletas do 

Miniblotter 45, o que se assemelha a um tabuleiro xadrez (Checkerboard) – 45 sondas 

genômicas x 28 amostras de DNA e os controles 105 e 106. Diante do exposto, foram então 

aplicadas 160 µL de sonda genômica das 41 espécies-alvo em cada canaleta de modo que 

ocorresse reações de hibridização independentes. Finalizada a aplicação das sondas, o aparelho 

Miniblotter 45 foi envolvido em filme de PVC e embalado em saco plástico de modo a evitar o 

ressecamento da membrana. O conjunto foi então levado para a reação de hibridização no forno 

de hibridização em temperatura de 63,5ºC, sob agitação suave durante 16 horas (Figura 7).  
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Figura 7 - Aplicação das sondas de DNA genômico. A: Aparelho Miniblotter 45 fechado; B: Aparelho com 

membrana posicionada; C: Aplicação das sondas DNA; D: Reação de hibridização no forno de hibridização. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

3.5.4.6. Lavagem das membranas para remoção das sondas não hibridizadas 

Concluída a reação de hibridização, as membranas foram lavadas para a remoção das 

sondas que não hibridizaram por completo (ligações inespecíficas entre os DNAs). Realizou-se 

duas lavagens de 30 minutos cada, em 67,5°C, com 500 mL de solução de Urea 2 M (Sigma 

Chemical Co.), Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) 0,1% (Sigma Chemical Co.), NaH2PO4 50 mM 

(pH=7; Sigma Chemical Co.), NaCl 150 mM (Sigma Chemical Co.), MgCl2 1mM (Sigma 

Chemical Co.) e Blocking Reagent (GE Healthcare). Mais duas lavagens de 15 minutos cada 

foram realizadas em temperatura ambiente, com 500 mL de solução contendo Tris 1 M (Sigma 

Chemical Co.), NaCl 2 M (Sigma Chemical Co.) e MgCl2 1M (Sigma Chemical Co.). As 

lavagens foram realizadas sob agitação vigorosa, em forno de hibridização.  
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3.5.4.7. Detecção dos sinais de hibridização 

Os sinais de hibridização provenientes do cruzamento dos DNAs das amostras de 

biofilme coletadas com os DNAs das sondas genômicas marcadas de cada uma das 41 espécies-

alvo foi detectado por meio de reação de quimiluminescência. Terminado o procedimento de 

lavagem, 3 mL de reagente de detecção CDP-Star® (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino 

Unido) foram aplicados sobre a membrana, este ficou em contato com a membrana por 30 

minutos, sob proteção da luminosidade. Ao final, o excesso de reagente de detecção foi 

removido e a membrana embalada com filme plástico de Policloreto de Vinila (PVC) para que 

se realizasse a exposição em cassete de autorradiografia. 

3.5.4.8. Exposição da membrana e Revelação 

A membrana então foi posicionada dentro de um cassete de autoradiografia 

(Hypercassete, Buckinghamshire, Reino Unido), em câmara escura, permanecendo em contanto 

com um filme para autorradiografia (HyperFilm, GE Healthcare), durante 1 hora. Terminado 

esse período, os filmes expostos foram revelados e fixados em soluções de processamento 

radiográfico convencional (Kodak, Rochester, NY, EUA). Terminada essa etapa obteve-se um 

filme autorradiográfico que permite a observação de sinais positivos de hibridização nas regiões 

de intersecção entre as amostras e sondas cruzadas, onde ocorreu o pareamento das cadeias de 

DNA, confirmando assim a presença de determinada espécie-alvo investigada.  

3.5.5. Interpretação dos sinais de hibridização 

Obtido o filme radiográfico com os sinais de hibridização (Figura 8), este foi fotografado 

e a imagem obtida foi analisada no software CLIQS 1D® (Totallab, Newcastle, Inglaterra), que 

permitiu a identificação da quantidade aproximada de células microbianas presentes em cada 

amostra de biofilme avaliada, a partir da comparação da intensidade dos sinais de hibridização 

obtidos pela intersecção das amostras contra as sondas marcadas em relação à intensidade dos 

padrões contendo 105 e 106 células de cada uma das 41 espécies-alvo. 

 

 

 

 



82 |Material e Métodos 

Figura 8 – Filme radiográfico denotando a presença sinais de hibridização. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

3.6. Microscopia eletrônica de varredura dos implantes/pilares 

 Através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), foram analisados os perfis de 

colonização bacteriana dos implantes associados aos pilares de titânio ou zircônia. Após a 

remoção da saliva, 3 implantes de cada grupo foram imersos para fixação em solução de 

glutaraldeído a 3,0% em tampão de cacodilato de sódio a 0,1M e pH 7,4 por 12 horas, a 5ºC. 

Posteriormente as amostras foram lavadas em solução tampão pura em um intervalo de 15 

minutos, pós-fixadas em tetróxido de ósmio a 2% a 50ºC por 4 horas, desidratadas em série de 

álcool a 15, 30, 50, 75, 95 e 100%  durante 15 minutos para cada concentração. Na sequência 

procedeu-se a metalização e a montagem dos corpos de prova em suporte para análise MEV.
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultado das análises microbiológicas 

 Foi realizado teste de Normalidade (Shapiro-Wilk) e uma vez que alguns grupos 

apresentaram distribuição não normal foi realizada a análise em Modelo Linear Generalizado. 

As múltiplas comparações foram realizadas com ajuste de Bonferroni.  Para o S. salivarius dois 

grupos não apresentaram contagem de microrganismos e assim foi aplicado teste U de Mann-

Whitney.  Foi considerado nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o programa IBM SPSS Statistics 20 (IBM Corporation, Amonk, NY, 

EUA).  

 A presença de microrganismos sobre a superfície dos implantes/pilares foi detectada 

pela técnica de hibridização DNA-DNA Checkerboard. Após 7 dias de incubação dos 

implantes/pilares em saliva humana, os conjuntos do grupo formado por implante de superfície 

NeoPoros (hidrofóbica) associado a pilar de titânio (NTi), implante de superfície Acqua 

(hidrofílica) associado a pilar de titânio (ATi), implante de superfície NeoPoros (hidrofóbica) 

associado a pilar de zircônia (NZn) e implante de superfície Acqua (hidrofílica) associado a 

pilar de titânio (AZn), apresentaram sinais de colonização microbiana nas superfícies dos 

implantes e pilares.  

 As Tabelas 1 a 3 representam a mediana (Q2) e intervalo interquartil (IIQ) da 

quantificação do genoma (x 105 células) das espécies pertencentes aos complexos de 

patogenicidade ou não, detectadas no biofilme. 
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Tabela 1 - Mediana (Q2) e Intervalo Interquartil (IIQ) da quantificação do genoma (x 105 células) das espécies 

pertencentes aos complexos bacterianos de Socransky et al. (1994) detectadas no biofilme.  

Microrganismo NTi ATi NZn AZn p* p** p*** 

P. gingivalis 
0 

(-0,25; 0,74) 

0 

(- ; -)∞ 

0 

(- ; -)∞ 

0 

(-0,17;0,41) 
0,583 0,583 0,099 

T. forsythia 
0,79 

(0,23; 2,40)a 

0 

(-0,06; 0,38)b 

0 

(-0,17; 0,75)b 

1,14 

(0,28; 1,33)ab 
0,194 0,446 0,001 

T. denticola 
1,74 

(1,08; 2,6)a 

0 

(-0,62; 1,81)b 

0 

(- ; -)∞ 

0 

(-0,05; 0,17)b 
0,029⌐ 0,001± 0,016 

C. rectus 3,92 

(3,36; 5,51)a 

2,98 

(2,57; 3,60)b 

1,08 

(0,84; 1,34)c 

2,08 

(1,70; 2,06)b 

0,612 <0,001± <0,001 

C. gracilis 4,01 

(2,55; 4,65) 

1,89 

(1,19; 3,29) 

1,52 

(0,94; 3,54) 

2,85 

(2,38; 4,22) 

0,718 0,718 0,003# 

F. nucleatum 2,58 

(8,74; 3,80)a 

2,32 

(1,69; 3,11)a 

0,91 

(0,36; 1,41)b 

2,26 

(1,69; 3,08)a 

0,024 0,036± 0,040 

P. intermedia 0,06 

(-0,09; 1,50)a 

0 

(- ; -)∞ 

0 

(- ; -)∞ 

0 

(-0,03;0,07)b 

0,023⌐ 0,023± 0,016 

P. micra 0,94 

(0,05; 1,91) 

1,73 

(1,13; 2,22) 

2,58 

(0,91; 3,96) 

4,89 

(3,68; 5,69) 

<0,001 <0,001 0,053 

P. nigrescens 1,11 

(0,40; 2,39)a 

1,6 

(1,12; 2,43)a 

2,15 

(0,94; 2,92)a 

4,35 

(2,79; 5,83)b 

0,001 <0,001 0,015 

S. oralis 1,55 

(0,84; 2,51)a 

2,53 

(1,00; 3,12)a 

2,89 

(2,54; 3,61)a 

4,95 

(4,10; 5,68)b 

<0,001 <0,001 0,022 

S. sanguinis 0,49 

(0,14; 0,90)a 

0,34 

(0,16; 0,60)a 

0,52 

(0,10; 0,76)a 

1,78 

(1,13; 2,21)b 

<0,001 <0,001 <0,001 

S. gordoni 5,14 

(4,18; 5,90)a 

4,29 

(2,34; 5,43)a 

1,8 

(1,17; 2,21)b 

4,19 

(3,37; 5,58)a 

0,044 0,001± <0,001 

Aa. a 8,93 

(8,86; 9,15) 

9,22 

(9,10; 9,31) 

9,26 

(9,02; 9,41) 

9,49 

(9,36; 9,49) 

<0,001 <0,001 0,830 

C. gingivalis 4,61 

(4,00; 5,55) 

3,65 

(3,41; 4,13) 

1,87 

(1,46; 2,94) 

1,95 

(1,69; 2,45) 

0,012⌐ <0,001± 0,053 

E. corrodens 4,65 

(2,86; 6,05) 

3,14 

(2,47; 4,35) 

1,08 

(0,59; 1,90) 

1,61 

(0,82; 2,52) 

0,445 <0,001± 0,070 

V. parvula 1,04 

(-6,12; 1,28)a 

0 

(-0,06; 0,15)b 

0 

(-0,01; 0,02)b 

0 

(-0,06; 0,29)b 

<0,001⌐ <0,001± <0,001 

* Implante, Acqua> NeoPoros e ⌐ Acqua<NeoPoros; ** Pilar protético,  Zircônia> Titânio e ±Zicôniar<Titânio;  

*** Interação Implante vs Pilar protético: para p< 0,05 as  ab letras minúscula iguais indicam semelhança estatística 

entre os grupos, detectadas por múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni. ∞ Não houve contagem de 

microrganismo para esta situação; # após o ajuste de Bonferroni (pós teste), não foram identificadas diferenças 

significantes. 
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Tabela 2 - Mediana (Q2) e Intervalo Interquartil (IIQ) da quantificação do genoma (x 105 células) das demais 

espécies detectadas no biofilme.  

Microrganismo NTi ATi NZn AZn p* p** p*** 

B. fragilis 
5,36 

(4,86; 5,98)a 

4,8 

(4,2; 4,8)b 

3,89 

(3,45; 4,43)b 

4,42 

(4,01; 5,17)b 
0,740 <0,001± <0,001 

E. coli 
2,07 

(7,07; 2,83)a 

0,91 

(0,25; 1,98)ab 

0 

(-0,07; 0,34)b 

1,21 

(0,42; 2,18)a 
0,406 0,019 0,003 

E. faecalis 
3,32 

(2,26; 4,06)a 

1,96 

(1,42; 2,52)b 

1,12 

(0,46; 1,51)c 

1,62 

(1,44; 2,12)bc 
0,397 <0,001± <0,001 

K. pneumoniae 
1,79 

(1,11; 3,81)a 

0,57 

(0,29; 0, 94)b 

1,93 

(1,19; 2,41)b 

0,02 

(0,08; 0,68)b 
0,005⌐ <0,001± <0,001 

L. acidophilus 
1,29 

(0,64; 1,73) 

1,63 

(0,89; 2,68) 

2,63 

(1,87; 3,48) 

4,43 

(3,74; 4,96) 
0,001 <0,001 0,051 

L. casei 
1,79 

(1,11; 3,81)a 

0,57 

(0,29; 0,94)ab 

1,93 

(1,19; 2,41)b 

0,02 

(0,08; 0,68)b 
0,328 0,132 <0,001 

M. orale 
2,66 

(1,77; 3,76)ab 

0,27 

(0,46; 2,02)c 

1,14 

(0,35; 2,60)bc 

4,06 

(3,07; 5,08)a 
0,147 0,039 <0,001 

M. salivarium 
2,25 

(1,81; 3,86) 

3,05 

(2,57; 3,41) 

3,32 

(2,91; 3,58) 

4,74 

(3,41; 5,21) 
0,028 0,002 0,102 

P. anaerobius 
1,11 

(0,56; 2,44)a 

0,02 

(0,01; 1,13)b 

0,02 

(0,00; 0,06)b 

0,89 

(0,5; 1,42)a 
0,194 0,161 <0,001 

P. aureginosa 
2,09 

(1,17; 3,15)ab 

0,89 

(0,66; 1,11)c 

1,35 

(0,97; 1,87)bc 

2,74 

(1,92; 3,39)a 
0,930 0,042 <0,001 

P. endodontalis 
2,35 

(1,85; 3,46)a 

2,4 

(1,66; 2,74)ab 

1,74 

(1,56; 1,97)b 

2,98 

(2,22; 3,24)a 
0,234 0,394 0,001 

P. 

melaninogenica 

1,16 

(0,56; 3,70)a 

0 

(- ; -)∞ 

0 

(-0,05; 0,27)b 

1,01 

(0,76; 1,42)ab 
0,061 0,128 <0,001 

P. putida 
1,45 

(0,38; 2,93)a 

0 

(-0,16, 0,40)b 

0 

(- ; -)∞ 

0 

(-0,07; 0,32)b 
0,005⌐ 0,001± 0,001 

S. aerus 
0,57 

(0,23; 1,52)ab 

0 

(-0,08; 0,21)c 

0,01 

(-0,08;0,53)bc 

1,42 

(0,62; 1,92)a 
0,531 0,131 <0,001 

S. gallolyticus 
2,57 

(1,14; 3,27)ab 

1,27 

(2,47; 1,82)a 

1,31 

(0,29; 0,28)a 

3,24 

(2,37; 4,02)b 
0,553 0,046 <0,001 

S. moreei 
1,93 

(0,86; 2,84) 

2,78 

(1,95; 4,18) 

2,53 

(1,0; 3,12) 

4,32 

(3,09; 5,55) 
<0,001 0,031 0,360 

S. mutans 
0,41 

(-0,04; 1,27)a 

0 

(-0,03; 0,08)a 

0 

(-0,25; 0,61)a 

2,28 

(1,35; 2,63)b 
0,002 <0,001 <0,001 

S. parasanguini 
2,55 

(0,97; 3,43)ab 

2,66 

(2,16; 2,97)ab 

0,98 

(0,39; 2,84)a 

3,49 

(3,11; 3,81)b 
0,001 0,651 0,032 

S. pasteuri 
3,69 

(2,86; 5,08) 

6,34 

(5,61; 7,11) 

3,69 

(2,86; 5,08) 

4,03 

(1,74; 5,13) 
<0,001 0,010 0,181 

S. pneumoniae 
0,75 

(0,30; 1,77)a 

0,42 

(0,02; 1,01)a 

1,19 

(0,63; 1,52)a 

2,36 

(1,66; 3,91)b 
0,036 <0,001 <0,001 

S. salivarus 
0 

(-0,03;0,33)a 

0 

(- ; -)∞ 

0 

(- ; -)∞ 

0,17 

(0,05; 0,70)b 
- - 0,209˧ 

S. sobrinus 
4,42 

(2,82; 5,24) 

5,69 

(5,29; 6,42) 

4,42 

(3,59; 5,58) 

6,62 

(5,67; 7,52) 
<0,001 0,072 0,798 

* Implante, Acqua> NeoPoros e ⌐ Acqua<NeoPoros; ** Pilar protético,  Zircônia> Titânio e ±Zicôniar<Titânio;  

*** Interação Implante vs Pilar protético: para p< 0,05 as  ab letras minúscula iguais indicam semelhança estatística 

entre os grupos, detectadas por múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni. ∞ Não houve contagem de 

microrganismo para esta situação; # após o ajuste de Bonferroni (pós teste), não foram identificadas diferenças 

significantes. 
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Tabela 3 - Mediana (Q2) e Intervalo Interquartil (IIQ) da quantificação do genoma (x 105 células) das espécies 

de fungos detectadas no biofilme.  

Microrganismo NTi ATi NZn AZn p* p** p*** 

C. albicans 
3,58 

(1,93; 4,43) 

6,48 

(3,96;7,47) 

6,01 

(4,42; 6,78) 

6,6 

(4,40; 7,81) 
0,007 0,013 0,073 

C. dubliensis 
5,67 

(5,21; 6,80) 

6,66 

(5,41; 7,33) 

6,34 

(5,49; 7,07) 

7,42 

(6,05; 8,07) 
0,091 0,156 0,544 

C. Tropicalis 
2,16 

(1,40; 2,78)a 

0 

(-0,22;1,33)b 

0 

(-0,28; 0,69)b 

3,9 

(0,18; 4,92)b 
0,001⌐ <0,001± <0,001 

* Implante, Acqua> NeoPoros e ⌐ Acqua<NeoPoros; ** Pilar protético,  Zircônia> Titânio e ±Zicôniar<Titânio;  

*** Interação Implante vs Pilar protético: para p< 0,05 as  ab letras minúscula iguais indicam semelhança estatística 

entre os grupos, detectadas por múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni.  

 

 Alguns microrganismos mostraram diferenças estatisticamente significantes, quando 

foram comparados por tipo de superfície. A detecção dos seguintes microrganismos foi maior 

para os grupos com superfície hidrofóbica (NeoPoros): T. denticola; P. intermedia; C. 

gingivalis; V. parvula; K. pneumoniae; P. putida e C. tropicalis. Já os microrganismos: F. 

nucleatum; P. micra; P. nigrescens; S. oralis; S. sanguinis; S. gordoni; Aa. a; L. acidophilus; 

M. salivarium; S. moreei; S. mutans; S. parasanguinis; S. pasteuri; S. pneumoniae; S. 

sobrinus; C. albicans; foram detectados em maior expressão para os grupo com superfície 

hidrofílica (Acqua). Pelo exposto, foram detectados microrganismos em maior expressão 

sobre os conjuntos formados com implantes de superfície hidrofílica (Acqua).  

 Com relação aos pilares protéticos, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes, quando estes foram comparados. Os grupos com pilares protéticos em metal 

(Titânio) apresentaram maior detecção para os seguintes microrganismos: T. dentícola; C. 

rectus; F. nucleatum; P. intermedia; S. gordonii; C. gingivalis; E. corrodens; V. parvula; B. 

fragilis; E. faecalis; K. pneumoniae; P. putida; C tropicalis. Já os grupos com pilares 

protéticos em cerâmica (Zircônia) apresentaram maior detecção para os microrganismos a 

seguir: P. micra; P. nigrescens; S. oralis; S. sanguinis; Aa. a; E. coli; L. acidophilus; M. 

orale; M. salivarium; P. aureginosa; S. aerus; S. gallolyticus; S. morei; S. mutans; S. 

pasteuri; S. pneumoniae; C. albicans. De acordo com os dados apresentados os grupos com 

associação de pilares em cerâmica (Zircônia) apresentaram maiores sinais de detecção de 

microrganismos.  

 

 



Resultados| 89 

 

As bactérias mais prevalentes nos biofilmes aos diferentes grupos foram: 

NeoPoros/Titânio: Aa. a (8,93x105); B. fragilis (5,36x105); E. corrodens (4,65x105); C. 

gingivalis (4,61x105); E. faecalis(3,32x105); Acqua/Titânio: Aa. a (9,22x105); S. pasteuri 

(6,34x105); S. sobrinus(5,69x105); C. gingivalis(3,65x105); E corrodens (3,14x105); 

NeoPoros/Zircônia: Aa. a (9,26x105); S. sobrinus(4,42x105); B. fragilis (3,89x105); M. 

salivarium (3,32x105); S. pasteuri(3,69x105); Acqua/Zircônia: Aa. a (9,49x105); S. 

sobrinus(6,62x105); S. oralis (4,95x105)P. micra (4,89x105); M. salivarium (4,74x105). A 

figura 9 representa o perfil microbiano dos grupos estudados. 

As espécies patogênicas relacionadas à etiologia da peri-implantite foram avaliadas de 

acordo com cinco complexos microbianos (vermelho, laranja, amarelo, verde e roxo) com 

base na descrição de Socransky et al. (1998). Microrganismos colonizadores iniciais e menos 

frequentemente associados a doença periodontal foram reunidos no grupo “outras espécies” e 

três espécies de Candida foram reunidas no grupo “fungos”. A figura 10 ilustra a porcentagem 

(%) do genoma dos grupos microbianos nas amostras de biofilme de acordo com os grupos 

estudados. De acordo com os achados, o grupo NTi denotou maiores sinais de detecção 

genômica para os microrganismos do complexo vermelho (3,30%) em comparação com os 

outros grupos,  
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Figura 9 - Gráfico de área ilustrando o perfil microbiano do biofilme formado nos diferentes grupos de estudo. 

Os valores no eixo X representam a quantificação do genoma (x 105 células) de cada uma das 41 espécies-alvo 

do estudo. 
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Fonte: Acervo pessoal (2019). 

Figura 10 – Gráfico de setores ilustrando a porcentagem (%) de quantificação do genoma dos grupos 

microbianos identificados nas amostras de biofilme dos diferentes grupos estudados.  

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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4.2. Avaliação qualitativa por Microcospia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 A obtenção das imagens foi realizada no Centro Avançado em Diagnóstico por Imagem 

– CADI, do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – 

FMVZ/USP, utilizando o Microscópio Eletrônico de Varredura Leo - 435 VPZeiss. Foram 

obtidas imagens das superfícies Acqua e NeoPoros após o período de 7 dias de incubação dos 

implantes (Figura 11A e 11B). De acordo com as imagens é possível observar que ambos os 

implantes apresentam superfícies rugosas, no entanto a superfície NeoPorus mostra-se com 

rugosidade controlada em toda sua superfície, já a superfície Acqua apresentou maior número 

distribuição irregular dos poros. Entretanto, pelo aumento observado não foi possível identificar 

microrganismos em quantidade relevante, e sua identificação mostrou-se difícil principalmente 

sobre a superfície Acqua. Em maior aumento foi possível observar microrganismos dispersos 

sobre os poros da superfície Acqua (Figura 12).  

Figura 11 – Microscopia eletrônica de varredura das superfícies dos implantes estudados após a contaminação: 

em A (Acqua); B (NeoPoros).  Barra=10μm (A e B). 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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Figura 12 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície Acqua: observar os microrganismos encontrados 

nos poros. Barra=10μm (A e B). 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 A formação de microrganismos também foi observada na região intermediária dos 

pilares protéticos cerâmicos (Zn) e metálicos (Ti). Nos pilares metálicos (Ti) foi avaliada a 

região intermediária do pilar. Nos pilares cerâmicos a região avaliada foi a do Tibase 

metálico. Através da análise das imagens foi possível observar a organização de 

microrganismos sobre ambas as superfícies avaliadas (Figura 13A e 13 B). No entanto, 

excessos de cimento resinoso encontrados sobre a superfície do Tibase nos pilares cerâmicos 

apresentaram microrganismos aderidos (Figura 14). 

Figura 13 – Microscopia eletrônica de varredura das superfícies dos pilares (altura de transmucoso) após a 

contaminação: em A (Ti); B (Zn). Barra=10μm (A e B). 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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Figura 14 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície metálica do Tibase associado a pilar cerâmico. 

Observar excesso de cimento e bactérias associadas. Barra=10μm.  

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 Também foi avaliada a região superior do pilar protético, correspondente a área de 

cimentação de coroas protéticas. Foi observada a presença de microrganismos em ambas as 

superfícies (Figura 15).  

Figura 15 – Microscopia eletrônica de varredura (x10.000) das superfícies dos pilares (área de cimentação) após 

a contaminação: em A (Ti); B (Zn).  Barra=10μm (A e B). 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019).
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo in vitro determinou a composição de amostras de biofilme formado sobre 

implantes com dois tipos de superfícies; Acqua (superfície tratada por jateamento de areia, 

ataque ácido, modificada quimicamente para ser hidrofílica) e a superfície NeoPoros (superfície 

tratada por jateamento de areia e ataque ácido), associados a pilares de Ti (Titânio) e Zn 

(Zircônia). A análise microbiológica pela técnica DNA Checkerboard, foi realizada para 

identificar e quantificar até 41 espécies de microrganismos associadas ao biofilme formado 

sobre a superfície de implantes conectados aos seus pilares protéticos, incluindo espécies 

patogênicas, não-patogênicas e espécies oportunistas frequentemente encontradas no biofilme 

oral. Testou-se a hipótese nula de que os diferentes tipos de superfícies de implantes e pilares 

não influenciariam a colonização microbiana. Em nossos resultados foi possível encontrar que 

os fatores superfície do implante e pilar protético foram responsáveis por detecções de 

microrganismos distintas, o que causou a rejeição da hipótese nula. Além disso todas as 

espécies-alvo do estudo (41) foram encontradas em pelo menos um dos quatro grupos 

estudados. Ao analisar a contaminação global, ou seja, o total de microrganismos detectados 

em cada grupo, foi possível encontrar que AZn>NTi>ATi>NZn. No geral os valores entre AZn 

e NTi; e ATi e NZn são semelhantes. No entanto, o perfil microbiano mostrou-se como variável 

entre os diferentes grupos.  

Socransky et al. (1998), na tentativa de compreender a relação entre espécies bacterianas 

presentes no biofilme oral e seu impacto na saúde dos tecidos de suporte, agruparam os 

microrganismos em 05 diferentes complexos (vermelho, laranja, amarelo, verde e roxo) 

microbianos associados com os parâmetros clínicos da doença periodontal. No presente estudo, 

as espécies patogênicas relacionadas à etiologia da peri-implantite foram agrupadas com base 

nesta descrição de Socransky et al (1998). Adicionalmente, microrganismos colonizadores 

iniciais e pouco associados à doença periodontal foram reunidos no grupo “outras espécies”, e 

três espécies de Candida foram reunidas no grupo “fungos”. Na comparação entre os grupos 

avaliados, o grupo NTi teve expressão relativamente maior de bactérias do complexo vermelho 

(3,30%) e roxo (0,92%), quando comparado com os outros grupos, o grupo ATi encontrou 

maior número de bactérias do complexo verde (19,23%), o grupo NZn apresentou maior 

quantidade de fungos (16,87%) e o grupo AZn denotou maior expressividade para as bactérias 

do complexo laranja (14,63%) e demais bactérias avaliadas (52,19%).  
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Segundo reportado na literatura, a colonização bacteriana atua como um dos fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento da peri-implantite, ocorrendo desde os 30 minutos após a 

inserção do implante e continuando durante toda sua vida útil, tornando-se constante desafio na 

sobrevida a longo prazo dos implantes dentários (MOMBELLI; MULLER; CIONCA, 2012). 

A microbiota associada a implantes dentários é influenciada pela topografia e propriedades 

químicas da superfície (GROSSNER-SCHEREIBER et al., 2001; FURST et al., 2007; WU et 

al., 2011; HICKOK; SHAPIRO, 2012). As primeiras camadas de biofilme determinam a força, 

arranjo e diversidade de espécies que posteriormente colonizarão a biofilme (BUSSCHER; 

BOS; VAN DER MEI, 1995; KOLENBRANDER et al., 1999; MARSH; DEVINE, 2011; 

RIMONDINI et al., 1997). Os estreptococos (S. oralis, S. mitis; S. sanguinis; S. oralis. S 

gordonii, S. sobrinus) são os primeiros colonizadores do biofilme e iniciam a sua adesão já nas 

primeiras quatro horas de formação da película, esses microrganismos representam 60 a 80% 

de todos os colonizadores primários, que também incluem 5-30% de espécies de Actinomyces 

naselundii, Fusobacterium nucleatum, Capnocytophaga ochraceae (MEREDITH; FAZELI; 

SCHWARTZ, 1993; ROSAN; LAMONT, 2000; SUBRAMANI et al., 2009). Os 

microrganismos associados a peri-implantite são similares aos da doença periodontal, sendo 

constituído por três espécies do complexo vermelho, nomeadas P. gingivalis, T. forsythia e T. 

denticola (BOTERO et al., 2005; SHIBLI et al., 2008). No entanto métodos analíticos 

demonstraram que a microbiota associada à doença peri-implantar mostra-se como mista e um 

tanto variável, constituída por microrganismos que podem não ser comum na periodontite, 

como por exemplo, C. rectus, E. coli, H. pylori, F. nucleatum, P. micra, Pseudomonas spp;  S. 

aureus, S. epidermidis , Candida spp (HEIMDAHL et al., 1983; RAMS 1984; LEONHARDT 

et al., 1999; KRONSTROM et al., 2001; LEONHARDT; BERGSTROM; LEKHOLM, 2003; 

HARRIS; RICHARDS, 2006; RENVERT et al., 2007; MOMBELLI; DECAILLET, 2011; 

PERSSON; RENVERT, 2013; ZHUANG et al., 2014; ALBERTINI et al., 2015; ).  

Com a notória importância dada as características da superfície dos implantes, 

modificações são frequentemente implementadas para que a interação da superfície com as 

células ósseas promova uma maior osseointegração, no entanto o papel dessas modificações 

sobre a adesão de microrganismos ainda tem sido investigado (HASAN et al., 2013; 

TSIMBOURI et al., 2016; HASAN; JAIN; CHATTERJEE, 2017; CAO et al., 2018). Nesse 

estudo foram utilizados dois tipos de superfícies, caracterizadas como hidrofílica e hidrofóbica. 

Foram utilizados para os grupos NTi e AZn o implante Helix® Grand Morse NeoPoros 

(NEODENT – Curitiba, Brasil) o qual passa por processo de jateamento com partículas 
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abrasivas de óxido de zircônio, com controle automatizado de pressão, direção, velocidade e 

tamanho das partículas lançadas contra o implante, formando crateras na superfície. Finalizado 

o jateamento, as partículas aderidas são removidas por ultrassom e passam por ataque ácido que 

possa remover possíveis incrustações de partículas de óxido, até que se uniformize a rugosidade 

criada pelo processo de jateamento, criando uma superfície hidrofóbica com poros na superfície 

com tamanho variando entre 2,5 e 5,0µm. Já para os grupos ATi e AZn foi utilizado o implante 

Helix® Grand Morse Acqua (NEODENT – Curitiba, Brasil), que apresenta superfície 

hidrofílica, obtida através de um processo de ativação físico-químico, onde se altera a 

polaridade da camada de óxido de titânio, por exemplo, gerando uma superfície positiva, ou 

seja, mais hidrofílica (RUPP et al., 2006; GITTENS et al., 2012).  Quando comparadas as 

superfícies dos implantes, foi possível notar diferenças entre os microrganismos detectados nos 

grupos com superfície Acqua e NeoPoros. A superfície Acqua expressou maior número de 

microrganismos detectados, entre eles F. nucleatum; P. micra; P. nigrescens; S. oralis; S. 

sanguinis; S. gordoni; Aa. a; L. acidophilus; M. salivarium; S. moreei; S. mutans; S. 

parasanguinis; S. pasteuri; S. pneumoniae; S. sobrinus; C. albicans. A superfície NeoPoros 

detectou os microrganismos T. denticola; P. intermedia; C. gingivalis; V. parvula; K. 

pneumoniae; P. putida e C. tropicalis em maior expressão.  Nossos resultados expressaram que 

nas superfícies hidrofílicas foram encontradas maiores detecções de microrganismos, indo de 

acordo com os resultados encontrados em outro estudo (ALMAGUER-FLORES et al., 2012). 

No entanto a análise de estudos prévios mostra como controversa a influência de superfícies 

hidrofílicas e hidrofóbicas sobre a adesão de microrganismos, pois os estudos envolvem 

diferentes desenhos experimentais e metodologias de análise (DRAKE; PAUL; KELLER, 

1999; HARRIS; RICHARDS, 2004; SCHMIDLIN et al., 2013; WASSMANN et al., 2017).  

Um dos fatores que ajudam a entender a variabilidade entre os resultados encontrados é 

a interação dos microrganismos com as superfícies hidrofílicas e hidrofóbicas de implantes. As 

superfícies hidrofílicas têm um efeito de absorção nos fluidos dos tecidos, incluindo o sangue, 

levando à adsorção de proteínas de ligação celular, como a fibronectina. Enquanto muitas 

células envolvidas na regeneração de tecidos usam essas proteínas para aderir ao implante, as 

mesmas proteínas também podem possuir sítios de ligação para bactérias (Quirynen et al. 2002; 

Plummer & Douglas 2006). No entanto, o efeito dessas modificações superficiais na fixação e 

crescimento de microrganismos tem sido estudado. Wassmann et al. (2017) encontraram maior 

expressões S. epidermidis sobre superfícies hidrofílicas. Microrganismos como S. mutans são 

comumente associados a superfícies hidrofóbicas (GE; CATT; GREGORY, 2004; 
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ROSENTRITT et al., 2008). No entanto nossos resultados apontaram maior detecção de S. 

mutans no grupo AZn, o que pode ser justificado pelo fato de não termos isolado apenas a 

característica da superfície, pois todos os implantes estavam associados a um pilar cerâmico ou 

metálico.  

No presente estudo, não foi possível comparar a detecção microrganismos pela técnica 

DNA Checkerboard e as imagens obtidas por MEV. Não foi possível determinar exatamente o 

número de bactérias aderidas as superfícies, principalmente devido aos poros e sulcos dos 

materiais avaliados, pois nestas superfícies, as bactérias ficam abrigadas nos poros, o que 

dificulta a análise do perfil bacteriano. Entretanto, a formação de microrganismos sobre a região 

intermediária do pilar protético (altura de transmucoso) e na porção cimentável foi visível.  

Este estudo utilizou dois tipos de pilares, um pré-fabricado, disponibilizado pelo 

fabricante de acordo com a conexão do implante e outro personalizado, cerâmico. Este pilar 

cerâmico foi confeccionado por tecnologia CAD/CAM e permitiu que se reproduzisse as 

dimensões do pilar metálico. O pilar cerâmico foi cimentado sobre a superfície do Tibase pré-

fabricado pela empresa. Em nossos resultados, ao analisar a detecção de biofilme sobre as os 

diferentes pilares, foram detectados em maior quantidade os microrganismos T. dentícola; C. 

rectus; F. nucleatum; P. intermedia; S. gordonii; C. gingivalis; E. corrodens; B. fragilis; E. 

faecalis; K. pneumoniae; P. putida; S. moreei; C tropicalis para os grupos com pilar metálico 

(Ti) e P. micra; P. nigrescens; S. oralis; S. sanguinis; Aa. a; E. coli; L. acidophilus; M. orale; 

M. salivarium; P. aureginosa; S. aerus; S. gallolyticus; S. mutans; S. pasteuri; S. pneumoniae; 

C. albicans, para os grupos com pilar cerâmico (Zn).  De acordo com o exposto, os grupos com 

pilares cerâmicos apresentaram maior detecção de microrganismos do que os grupos metálicos, 

esse resultado parece estar associado a maior propensão dos pilares de zircônia a micro 

infiltração do que pilares de titânio, conforme evidenciado em revisão sistemática (MISHRA; 

CHOWDHARY; KUMARI, 2017). Estudos clínicos (ELTER et al., 2008; WELANDER et al., 

2008; NASCIMENTO et al., 2016) e in situ (GRÖSSNER-SCHEIRBER et al., 2009) denotam 

para uma menor adesão bacteriana sobre os pilares protéticos de zircônia. No entanto estudos 

in vitro (LEE et al., 2011) e in situ (DO NASCIMENTO et al., 2013) mostraram não haver 

diferenças na colonização entre discos de titânio ou zircônia mostrando discordância com os 

nossos resultados, no entanto é reportado que o aumento da energia livre de superfície que pode 

ser crítica na adesão microbiana (ZHAO et al., 2014). Os resultados microbiológicos sugerem 

que a colonização microbiana parece ser sítio-específica, e o titânio e a zircônia parecem 

apresentar prevalência seletiva para algumas espécies bacterianas (NASCIMENTO et al., 2016; 
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DE FREITAS et al., 2018). De acordo com os resultados encontrados, o grupo NTi apresentou 

maior detecção de microrganismos do complexo vermelho de Socransky, indicando assim uma 

possível relação entre esses microrganismos e estruturas manufaturadas em titânio.  

O estudo in vitro de Ávila et al. (2017) utilizou discos de zircônia e titânio estudou a 

influência desses materiais sobre a adesão e proliferação de microrganismos sobre a superfície. 

O estudo apontou os espécimes de metal como sendo os de maior caráter hidrófobo, e embora 

os autores tenham encontrado resultados semelhantes quanto a colonização bacteriana entre 

ambas as superfícies, níveis mais altos foram encontrados para a zircônia. Os resultados do 

presente estudo mostraram maior detecção de microrganismos para o grupo AZn, que envolve 

uma superfície de implante hidrofílica, e consequentemente um pilar cerâmico, sugestivamente 

hidrofílico. A combinação de duas superfícies com a mesma propriedade pode ser sugestiva 

para os achados encontrados nessa investigação. Outro fato que parece ter implicação direta 

com esses achados foi a utilização de radiação gama para esterilização dos pilares de zircônia. 

A radiação gama proveniente de uma fonte de cobalto-60 (Co-60) é letal para todas as formas 

de microrganismo e possui a vantagem de permitir a esterilização sem a presença de altas 

temperaturas e pressão, e produtos que podem ser nocivos como gases e produtos químicos 

(CARVALHO et al., 2009).  Assim como relatado Han et al. (2018), foram percebidas 

modificações visíveis na coloração da zircônia utilizando uma dose de 25 kGy, mesma dose 

utilizada em nossa metodologia recomendada como dose padrão para produtos médicos na 

União Europeia (OHAN; DUNN, 2003; HUMENYUK; TEMPLE-BOYER; 

SARRABAYROUSE, 2008). Esse estudo reportou que a radiação gama foi capaz de alterar a 

hidrofilia da zircônia e provocar maior adesão de microrganismos como S. aureus e P. 

gingavalis.  

Neste estudo foram utilizados sistemas de implantes de duas peças (ATi, NTi) e três 

peças (AZn, NZn) que apresentam inevitavelmente espaços entre as peças (TEIXEIRA et al., 

2011; PASSOS et al., 2013; NASCIMENTO et al., 2015). Um importante fator a ser analisado 

é a presença de uma linha de cimentação adequada, com espessura mínima, e sem a presença 

de excessos de cimento. A análise MEV descrita nesse estudo evidenciou a formação bacteriana 

ao redor dos excessos de cimento detectados sobre a superfície do Tibase. A remoção de 

excessos de cimento resinoso é supostamente difícil, porém pode ser reduzida, removendo os 

excessos de cimento previamente a fotopolimerização. A presença de resíduos de cimento pode 

atuar como “cálculo artificial” favorecendo o estabelecimento e a progressão da perimplantite 

(RENVERT; QUIRYNEN 2015). 
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Estudos in vitro (DO NASCIMENTO et al., 2012; NASCIMENTO et al., 2015) 

denotam que a infiltração microbiana através da interface implante/pilar protético aumenta a 

medida que o conjunto sofre a influência das cargas mecânicas da mastigação (PASSOS et al., 

2013). Esse estudo utilizou um novo sistema de conexão do tipo Cone Morse (Gran Morse, 

Neodent, Curitiba, Brasil), essa conexão apresenta uma plataforma reduzida, e ainda não 

existem estudos que reportam sobre a contaminação interna desses implantes após a simulação 

de cargas mecânicas. Apesar ter sido realizado o selamento do orifício de acesso ao parafuso 

do implante, não foi objetivo desse estudo avaliar a contaminação interna, o que pode ser 

interessante em estudos futuros, pois esse novo modelo de implante possui uma plataforma 

reduzida, e seus efeitos sobre a colonização bacteriana precisam ser avaliados.  

.  O uso de saliva humana como meio contaminante em conjunção com a metodologia 

DNA-Checkerboard permitiu a avaliação de um amplo espectro de espécies microbianas que 

colonizaram os implantes/pilares após a incubação. A detecção dessa gama de espécies é 

importante, pois o biofilme oral consiste em uma microbiota complexa composta de espécies 

bacterianas e fúngicas, e sua composição pode indicar estados de patogenicidade. No entanto, 

a saliva é rica em algumas substâncias antimicrobianas, tais como lisozima, lactoferrina, 

lactoperoxidase e IgA secretora, que aliadas a reduzida quantidade de nutrientes podem levar a 

morte celular microbiana e / ou a degradação do material genético comprometendo a detecção 

de microrganismos (TENOYUO 1998). Quando um microrganismo morre, enzimas 

proteolíticas e endonucleases são liberadas, gerando um ambiente desfavorável que pode levar 

a degradação do material genético de outros microrganismos, fazendo com que o ocorra a 

ausência de sinais de detecção de hibridação de DNA, relacionadas à faixa limitada de detecção 

nesta metodologia. O número mínimo de células microbianas que podem ser detectadas (104 

células), o que significa que contagens no intervalo de 1 a 1000 que poderiam estar presentes 

nos conjuntos implante/pilar, não foram detectadas pelo método. Nesse caso, os 

microrganismos podem não estar presentes ou manifestarem-se em contagens extremamente 

reduzidas, esse fato representa uma das limitações da metodologia.  

Apesar do exposto anteriormente o método de hibridização DNA-DNA Checkerboard 

supera algumas limitações das técnicas tradicionais de cultura microbiológica (PAPAPANOU 

et al., 1997), pois não depende da viabilidade celular e representa uma técnica vantajosa para 

avaliação de microrganismos anaeróbios, uma vez que, a morte celular pode ocorrer durante a 

coleta ou transporte das amostras de biofilme (SOCRANSKY et al., 2004; BARBOSA et al., 

2009). A metodologia original detalhada por Socransky et al (1994) usa sondas de DNA 
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genômico das espécies-alvo marcadas com digoxigenina, hibridizadas com amostras de 

biofilme oral, seguidas por uma reação antígeno-anticorpo quimioluminescente. Estudos 

realizados em nosso laboratório, propuseram a utilização de protocolos alternativos, visando 

reduzir tempo de processamento e custo dos insumos (DO NASCIMENTO et al., 2008; DO 

NASCIMENTO et al., 2010). Nascimento et al. (2010) utilizaram a marcação direta e rápida 

das sondas com enzima fosfatase alcalina termoestável, seguido de detecção por 

quimioluminescência e obtiveram resultados comparáveis à técnica original, com boa 

sensibilidade, especificidade, reduzindo o tempo de processamento (DO NASCIMENTO et al., 

2010).  

Contudo esse estudo encontrou diferenças estatisticamente significantes para alguns 

microrganismos avaliados, quando da comparação entre as superfícies dos implantes e o tipo 

de pilar protético, sendo importante ressaltar que os valores gerais de detecção foram 

semelhantes entre os grupos. Quando comparada a influência das superfícies foi encontrada 

maior detecção para as superfícies Acqua, e os pilares em Zn mostraram maior detecção do que 

Ti, logo nesse estudo o grupo AZn mostrou os maiores sinais de detecção para os 

microrganismos avaliados.  

Os resultados obtidos neste estudo trazem informações adicionais importantes que 

podem contribuir para um melhor entendimento do tema e orientar no desenvolvimento de 

pesquisas futuras. Estudos envolvendo a análise da contaminação interna dos implantes Cone 

Morse e seu desempenho clínico, bem como a avaliação clínica de pilares cerâmicos cimentados 

sobre bases de titânio, como os que foram envolvidos nesse estudo, são necessários pois fazem 

parte das perspectivas atuais em implantodontia.  
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 6. CONCLUSÕES  

 Dentro das limitações desse estudo in vitro podemos concluir que: 

1. As diferentes superfícies dos implantes e pilares protéticos mostraram 

diferenças quanto aos microrganismos avaliados. Na avaliação total de 

microrganismos por superfície a quantificação foi semelhante.  

2. Superfícies do tipo Acqua (hidrofílica) e pilares cerâmicos (Zn) 

denotaram maior quantificação de microrganismos.  

3. Os conjuntos implante-pilar do grupo AZn apresentaram a maior 

quantidade de microrganismos, quando comparados aos demais grupos. 
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