
  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

 

 

CARLA LARISSA VIDAL 

 

 

 

 

Efeito da incorporação de vanadato de prata nanoestruturado na 

atividade antimicrobiana, propriedades mecânicas e morfologia 

de cerâmicas odontológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CARLA LARISSA VIDAL 

 

 

 

Versão Original 

 

 

Efeito da incorporação de vanadato de prata nanoestruturado na 

atividade antimicrobiana, propriedades mecânicas e morfologia 

de cerâmicas odontológicas 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, para 

obtenção do título de Mestre no Programa de 

Reabilitação Oral.  

Área de Concentração: Reabilitação Oral 

Orientadora: Andréa Cândido dos Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2019 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA  

Elaborada pela Biblioteca Central do Campus da USP - Ribeirão Preto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidal, Carla Larissa 

Efeito da incorporação de vanadato de prata nanoestruturado na atividade 

antimicrobiana, propriedades mecânicas e morfologia de cerâmicas odontológicas. 

Ribeirão Preto, 2019. 

               128 p. : il. ; 30 cm 

Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto/USP. Área de concentração: Reabilitação Oral. 

 Orientadora: Cândido dos Reis, Andréa. 

1.Cerâmicas odontológicas. 2.Microbiologia. 3.Microdureza. 4.Rugosidade 

superficial. 5.Tenacidade à fratura. 6.Nanotecnologia. 7.Caracterização morfológica. 

 



  

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Carla Larissa Vidal 

 

Efeito da incorporação de vanadato de prata nanoestruturado na atividade 

antimicrobiana, propriedades mecânicas e morfologia de cerâmicas odontológicas 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, para 

obtenção do título de Mestre no Programa de 

Reabilitação Oral.  

Área de Concentração: Reabilitação Oral  

Data da defesa: ___/___/____  

Banca Examinadora 

Prof.(a) Dr.(a)__________________________________________________________ 

Instituição:_____________________________________________________________ 

Julgamento:__________________ Assinatura:_________________________________  

Prof.(a) Dr.(a)__________________________________________________________ 

Instituição:_____________________________________________________________ 

Julgamento:__________________ Assinatura:_________________________________  

Prof.(a) Dr.(a)__________________________________________________________ 

Instituição:_____________________________________________________________ 

Julgamento:__________________ Assinatura:_________________________________  

Presidente da Banca 

Prof.(a) Dr.(a)__________________________________________________________ 

Instituição:_____________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dedicatória 

 

Aos meus pais, Nedina Rosa de Azevedo Vidal e Joaquim de Sousa Vidal, por não 

medirem esforços para sempre darem o melhor para mim. São os grandes responsáveis por 

tudo que conquistei e ainda conquistarei, e os maiores exemplos de amor e dedicação. 

Agradeço por sempre acreditarem em mim. 

 

Aos meus irmãos, Paulo Ricardo Vidal e Daniel Victor Vidal, por sempre me ajudarem 

e me apoiarem com momentos de carinho e amizade. Agradeço por tornarem os momentos 

difíceis mais leves e todo companheirismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Agradecimentos 

 

À Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, FORP-USP, 

representada pela Diretora Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva, por possibilitar minha 

formação como Cirurgiã-Dentista e realização do meu curso de mestrado.  

  

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, pelo auxílio concedido 

para a realização do trabalho, por meio do processo nº 2018/03447-0.  

 

Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação Oral, Prof. Dr. Ricardo 

Faria Ribeiro por sua dedicação à excelência do programa.  

  

Aos Professores do Departamento de Materiais Dentários e Prótese pela contribuição em 

minha formação. 

 

Ao funcionário Paulo Sérgio Ferreira pela imensa contribuição na confecção dos corpos de 

prova. 

 

À funcionária Viviane de Cássia Oliveira por toda paciência, ensinamentos, apoio e dedicação. 

 

À funcionária Adriana Claudia L. Faria Queiroz, pelo auxílio na realização dos ensaios 

mecânicos. 

 

À funcionária Ana Paula Macedo pelo auxílio na realização da análise estatística e pela 

disposição sempre que precisei. 

 



À colega Mariana Lima da Costa Valente pela ajuda e suporte em todos os momentos e pela 

contribuição na realização da análise estatística.  

 

Ao colega Geyson Galo da Silva pela preocupação e carinho em momentos de dificuldade e, 

principalmente, por gentilmente ajudar quando precisei. 

 

À Profa. Dra. Denise Madalena Palomari Spolidorio da Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho – UNESP/Araraquara por toda gentileza e ajuda nos ensaios 

microbiológicos. 

 

Ao pós-graduando Gabriel Garcia de Carvalho da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho – UNESP/Araraquara pela disponibilidade e ajuda com os ensaios 

microbiológicos. 

 

Ao Prof. Dr. Marco Antonio Schiavon pela síntese do nanomaterial. 

 

Ao técnico do Laboratório Integrado de Pesquisas em Biocompatibilidade de Materiais Edson 

Volta pela preocupação, dedicação e ajuda com todo o grupo de pesquisa. 

 

Aos meus colegas do grupo de pesquisa, Thaisa Theodoro de Oliveira, Ana Beatriz Vilela 

Teixeira, Simone Kreve e André Botelho pelos momentos de companheirismo que tivemos, e 

toda ajuda e carinho que dispuseram. 

 

Às alunas de iniciação científica, Izabela Ferreira e Maria Rita Ferracin por toda ajuda 

durante a realização da pesquisa. 

 



  

Aos funcionários da secretaria de Pós-Graduação em Reabilitação Oral, Denise Martins 

Fontes Gonçalves, Fernanda Freitas e Wagner Del Gatto, pela disposição e pela ajuda 

sempre que necessária. 

 

À Caroline Vieira Fortes, por toda ajuda e disposição no laboratório durante a realização dos 

ensaios microbiológicos. 

 

Ao funcionário José Augusto Maulim pela análise de MEV/EDS. 

 

Ao funcionário Hermano Teixeira Machado pelos serviços de fotografia prestados. 

 

A todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para a realização do meu trabalho. 

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Agradecimentos especiais 

 

À Profa. Dra. Andréa Cândido dos Reis por toda dedicação e preocupação com o futuro e 

formação de seus alunos. Agradeço cada momento de ensinamento e todas as oportunidades 

de crescimento que tive com você, e acima de tudo, por me ajudar a me tornar uma pessoa 

melhor. 

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Epígrafe 

 

A satisfação reside no esforço, não no resultado obtido. O esforço total é a plena vitória. 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIDAL, Carla Larissa. Efeito da incorporação de vanadato de prata nanoestruturado na 

atividade antimicrobiana, propriedades mecânicas e morfologia de cerâmicas 

odontológicas. Ribeirão Preto, 2019. 128 p. Dissertação (Mestrado em Reabilitação Oral) – 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

Materiais cerâmicos antimicrobianos são desejáveis em diversas áreas, como médica, 

odontológica, alimentícia e civil, porém encontrar compostos antimicrobianos que suportem 

altas temperaturas da queima da cerâmica e mantenham sua propriedade antimicrobiana é um 

desafio. O vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata (β-AgVO3) 

surge como uma opção que supera as limitações de dispersão de partículas de nanomateriais. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana do β-AgVO3 incorporado em 

cerâmicas odontológicas contra Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Pseudomonas aeruginosa, além de examinar as 

propriedades mecânicas e seu padrão de incorporação do nanomaterial. As propriedades 

antimicrobianas das cerâmicas incorporadas com diferentes porcentagens de β-AgVO3 foram 

investigadas pelo método de redução do XTT e contagem de unidades formadoras de colônias 

(UFC) e o comportamento mecânico por meio de ensaios de microdureza, rugosidade 

superficial e à tenacidade à fratura. O padrão de incorporação do β-AgVO3 nas cerâmicas foi 

analisado por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise elementar por energia 

dispersiva (EDS). Os dados foram analisados quanto a sua distribuição (Shapiro-Wilk) e 

analisados por ANOVA, com ajuste de Bonferroni e teste de Kruskal-Wallis, seguido de post-

hoc de Dunn e teste de Mann-Wittney. A viabilidade celular foi reduzida contra S. mutans e S. 

sobrinus, para a cerâmica IPS Inline, incorporada com 5% de β-AgVO3 (p<0,05) e contra A. 

actinomycetemcomitans incorporada com 2,5% de β-AgVO3. Houve redução no número de 

UFC/mL contra S. mutans e S. sobrinus, para a cerâmica IPS Inline incorporada com 5% de β-

AgVO3 (p<0,05). A rugosidade do grupo controle foi menor comparada à dos grupos 

modificados (p<0,05). Na análise da tenacidade à fratura, a cerâmica IPS Inline incorporada 

com 5% de β-AgVO3 apresentou o maior valor (p<0,05). A microdureza Vickers do grupo 

controle foi maior comparada à dos grupos modificados (p<0,05). Nas imagens de MEV, a 

incorporação de nanomaterial apresentou interferência na conformação do material quando 

comparado ao controle. As cerâmicas puras apresentam poucas diferenças nas composicionais 

e análise de EDS evidenciou a presença de β-AgVO3 respectivas correlações de adição sem 

alterar os componentes inerentes à cerâmica. Conclui-se que a incorporação de β-AgVO3 foi 

capaz de promover atividade antimicrobiana às cerâmicas odontológicas contra S. mutans, S. 

sobrinus e A. actinomycetemcomitans, aumentou rugosidade superficial e tenacidade à fratura 

e reduziu a microdureza das cerâmicas. Quando incorporadas com β-AgVO3, as cerâmicas IPS 

Inline e Ex-3 Noritake apresentam morfologias diferentes entre si e em relação ao controle, 

assim como em sua composição. 

 

Palavras-chave: Cerâmicas odontológicas. Antimicrobiano. Vanadato de prata. Nanomaterial. 

Propriedades mecânicas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIDAL, C.L. Effect of nanostructured silver vanadate incorporation on antimicrobial 

activity, mechanical properties and morphology in dental ceramics. Ribeirão Preto, 2019. 

128 p. Dissertation (Master's Degree in Oral Rehabilitation) - Ribeirão Preto School of 

Dentistry, University of São Paulo. 

 

Antimicrobial ceramics are desirable in many areas, but creating antimicrobial 

compounds that withstand high processing temperatures presents a challenge. Nanostructured 

silver vanadate decorated with silver nanoparticles (β-AgVO3) emerges as an option that 

overcomes the limitations of nanomaterial particle dispersion. This study was aimed at 

evaluating the antimicrobial activity of ceramics incorporated into β-AgVO3 against 

Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans and 

Pseudomonas aeruginosa and examining related mechanical properties and incorporation 

patterns. The antimicrobial properties of ceramics incorporated with different percentages of β-

AgVO3 were investigated using XTT reduction and colony forming units (CFU) methods, and 

mechanical behavior was evaluated using tests for microhardness, surface roughness and 

fracture toughness. The β-AgVO3 incorporation patterns were analyzed using scanning electron 

microscopy (SEM) and elemental dispersive energy analysis (EDS). Data distribution were 

analyzed using Shapiro-Wilk test and data were analyzed by ANOVA with Bonferroni 

adjustment and Kruskal-Wallis tests, followed by Dunn post-hoc and Mann-Wittney tests. Cell 

viability was reduced against S. mutans and S. sobrinus for IPS Inline with 5% β-AgVO3 (p 

<0.05) and against A. actinomycetemcomitans with 2.5% of β-AgVO3. CFU/mL was reduced 

against S. mutans and S. sobrinus for Inline IPS with 5% β-AgVO3 (p<0.05). The control 

group’s roughness was lower compared to the modified groups’ roughness (p<0.05). The 

fracture toughness of IPS Inline with 5% β-AgVO3 presented the highest value (p<0.05). The 

Vickers microhardness of the control group was higher compared to that of the modified groups 

(p<0.05). SEM/EDS analysis showed that nanomaterial incorporation interferes in the 

material’s morphology, but the presence of β-AgVO3 in the respective addition correlations 

does not alter the ceramic’s components. Thus, β-AgVO3 promotes antimicrobial activity 

against S. mutans, S. sobrinus and A. actinomycetemcomitans and alters the ceramic’s 

mechanical properties, but it does not alter the ceramic’s inherent components.  

 

 

Keywords: Dental ceramics. Antimicrobial. Silver vanadate. Nanomaterial. Mechanical 

properties. 
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1. Introdução 

 

No passado, tradicionalmente, próteses parciais fixas à base de materiais metálicos eram 

consideradas padrão ouro para a reabilitação de espaços edêntulos unitários ou múltiplos. 

(Pjetursson et al., 2015, Pihlgren et al., 2011) Com a modernização da Odontologia, foram 

propostos materiais livres de metal que se assemelhassem a dentição natural, desenvolvendo-

se, assim, novas cerâmicas com características estéticas satisfatórias e biocompatíveis. 

(Raigrodski  et al., 2012, Raptis  et al., 2006) 

 As cerâmicas odontológicas têm sido requisitadas como material de escolha em 

reabilitações orais, sendo amplamente utilizadas devido às suas propriedades estéticas e 

semelhança óptica e textura do esmalte e da dentina. (Raptis  et al., 2006, Miyazaki et al., 2013) 

Apesar disso, devido às limitações mecânicas, pesquisas foram realizadas para melhorar suas 

propriedades físicas e mecânicas, pois falhas em reabilitações ainda são frequentes, como 

desgaste de superfícies dentadas opostas, erosão excessiva e rugosidade da superfície cerâmica, 

afastamento da margem de cimento, estética inaceitável, fraturas e cárie dental. (Faria et al., 

2014, Oh et al., 2002, Anusavice, 2012, Sailer, 2007, Ioannidis et al., 2016) Estas falhas, 

definidas como qualquer condição que leve invariavelmente à substituição da prótese, podem 

levar à perda dessas restaurações. (Anusavice, 2012) 

A perda de restauração de cerâmica devido a complicação biológica da cárie secundária 

é um problema frequentemente relatado, podendo chegar a ser responsável por cerca de 22% 

das falhas destas próteses. (Pjetursson et al., 2015, Raigrodski et al., 2012, Anusavice, 2012, 

Sailer, 2007, Ioannidis et al., 2016) A presença de uma lacuna marginal entre o dente e a 

restauração, exposta a bactérias orais, resulta em irritação ou necrose da polpa e cárie 

secundária. (Wickens, 1999, Abbasi, et al., 2016) 

A cárie dental é uma doença complexa e multifatorial caracterizada pela 

desmineralização de tecidos dentários em resposta a ácidos produzidos por biofilme 

multiespecífico através da degradação de carboidratos fermentáveis. Este processo leva a 

diminuição do pH na superfície do dente e resulta na perda da estrutura mineral dentária. 

(Featherstone, 2008, Amaral et al., 2016) Streptococcus mutans e Lactobacillus casei são 

considerados as principais espécies bacterianas responsáveis por essa perda de tecido dental 

induzido pelo metabolismo. (Amaral et al., 2016, Takahashi, et al., 2008) 
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Outro problema frequentemente relatado como responsável pela falha em próteses é a 

doença periodontal, uma infecção microbiana crônica caracterizada por inflamação persistente, 

perda de tecido conjuntivo e ósseo alveolar, onde esta última é severa na doença avançada. 

(Müller, et al., 2013, Dhingra et al., 2012) Em pacientes que já possuem um comprometimento 

periodontal, mesmo sob tratamento, o risco de perda dental é maior nos que possuem 

reabilitações protéticas. (Müller, et al., 2013) A taxa de falha de próteses parciais fixas de 

cerâmica devido a doença periodontal recorrente pode chegar a até 7,6% após 5 anos da sua 

instalação. (Pjetursson et al., 2015) 

Uma vez perdido o tecido dental como consequência destas doenças, materiais 

restauradores são necessários para reabilitar a função e, se possível, diminuir o acúmulo de 

biofilme no local. (Amaral et al., 2016) Sendo a cárie e a doença periodontal responsáveis por 

uma grande porcentagem de falhas de restaurações e necessidade de substituição (Pjetursson et 

al., 2015, Raigrodski et al., 2012, Anusavice, 2012, Sailer, 2007, Ioannidis et al., 2016), em um 

esforço para aumentar a longevidade de reabilitações, a incorporação de substâncias 

antimicrobianas em materiais restauradores foi encorajada, (Takahashi , et al., 2008, Imazato, 

et al., 2014, Hojati  et al., 2013, Melo  et al., 2013, Hotwani  et al., 2013, He et al., 2013, Weng 

et al., 2012) visando a obtenção de restaurações duráveis, que são clinicamente atraentes, uma 

vez que podem reduzir o custo da reposição da restauração, o tempo de trabalho, bem como a 

remoção de tecidos dentais devido a inúmeras re-intervenções. (Amaral et al., 2016) 

A tentativa de adicionar-se atividade antimicrobiana a materiais dentários é encontrada 

na literatura através da adição de agentes como clorexidina (Ruiz-Linares et al., 2013), cloreto 

de benzalcônio (Gjorgievska, et al., 2013) e antibióticos (Hoelscher et al., 2006). Na 

Odontologia, estas substâncias têm sido incorporadas a produtos como: enxaguatórios bucais, 

cremes dentais, materiais de restaurações dentárias e cimentos endodônticos, (Ruiz-Linares et 

al., 2013) porém, ainda há ausência de cerâmicas odontológicas com essa propriedade, embora 

estas sejam extremamente desejadas. 

 Uma forma de sugerir materiais com tais propriedades, ou seja, obter materiais 

cerâmicos com propriedades antimicrobianas, pôde ser vislumbrado através da expansão da 

nanotecnologia, que permitiu a sintetização de diferentes tipos de nanomateriais, como zinco, 

titânio, cobre e prata (Kim et al., 1998, Allaker, 2010, Borzabadi-Farahani, et al., 2014) e podem 

ser incorporados aos materiais cerâmicos. Estes íons metálicos penetram em bactérias e 

inativam suas enzimas, ou geram peróxido de hidrogênio, causando morte bacteriana. (Kim et 

al., 1998) 
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Como vantagem, embora algumas bactérias tenham se tornado resistentes aos 

antibióticos, são menos propensas a desenvolver resistência contra nanopartículas metálicas, 

sendo uma alternativa contra micro-organismos patogênicos resistentes a antibióticos. (Allaker, 

2010, Borzabadi-Farahani et al., 2014, Cheng et al., 2014) Dentre uma das formas de impedir 

a resistência bacteriana, os nanomateriais são carregados eletrostaticamente com carga positiva, 

que interagem com as células bacterianas carregadas negativamente, resultando na morte 

celular. (Wu et al., 2014) 

Recentemente, as nanopartículas de prata (AgNPs) ganharam muita popularidade em 

diversas aplicações, tais como gel antimicrobiano, cosméticos, curativo para queimaduras e 

feridas, tecido de algodão e cateteres, (Wady et al., 2012) uma vez que compostos a base de 

prata são conhecidos por sua ação bactericida e virucida há mais de 3000 anos, quando as 

civilizações antigas utilizavam esses compostos no tratamento da água. As AgNPs são um 

exemplo de materiais que apresentam eficácia quando adicionados a outros materiais, além 

disso, suas propriedades antimicrobianas de amplo espectro incluem a bactéria Streptococcus 

mutans, principal e mais virulento dos micro-organismos cariogênicos presente no biofilme 

bucal. (Cheng et al., 2012) Os íons de prata apresentam baixa toxicidade para células humanas 

e vida útil bacteriana longa. (Corrêa et al., 2015) Sua ação bactericida se dá pela interação com 

os grupos tiol das enzimas presentes no metabolismo da célula bacteriana, produzindo, 

portando, a morte celular. (Holtz et al., 2010, Holtz et al., 2012)  

Os nanomateriais, de uma maneira geral, dentre eles as AgNPs, são 

termodinamicamente instáveis e apresentam uma tendência natural de se aglomerarem. Manter 

a homogeneidade de tamanho e forma, além de elevada dispersão, prevenindo a aglomeração, 

é um grande desafio. A aplicação prática das AgNPs como aditivos está limitada, de certa 

forma, devido à dificuldade de se obter nanopartículas livres e agentes estabilizantes. (Zarbin, 

2007, Marambio-Jones, 2010) 

Dessa forma, foi desenvolvida uma maneira de estabilizar essas substâncias associando-

as a nanofios de vanadato, formando vanadato de prata nanoestruturado decorado com AgNPs 

(β-AgVO3). (Holtz et al., 2010, Holtz et al., 2012) Esse material revelou uma eficiente atividade 

antimicrobiana contra bactérias gram-positivas, incluindo Staphylococcus aureus (Holtz et al., 

2010) e, diferente das nanopartículas de prata, tem sua aplicação inédita na Odontologia. (De 

Castro et al., 2016, Castro et al., 2014, Teixeira et al., 2017a, Teixeira et al., 2017b) 
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O presente estudo teve por objetivo explorar de forma inédita o efeito da adição de 

diferentes porcentagens de vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de 

prata nas propriedades antimicrobianas, mecânicas e morfológicas de cerâmicas odontológicas, 

que embora sejam utilizadas rotineiramente na confecção de próteses, ainda não se enquadram 

no quadro final de excelência. 
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Objetivo geral deste trabalho foi avaliar as propriedades microbiológicas, mecânicas e 

morfologia de cerâmicas odontológicas incorporadas com vanadato de prata nanoestruturado 

decorado com nanopartículas de prata. 

Como objetivos específicos foram avaliadas as propriedades descritas através dos 

seguintes ensaios ou análises:  

1- Concentração inibitória mínima do nanomaterial contra micro-organismos 

específicos 

2- Efetividade antimicrobiana da cerâmica com diferentes porcentagens do 

nanomaterial contra micro-organismos específicos através de: 

2.1- Ensaio de redução de sais de tetrazólio-XTT 

2.2- Contagem de unidades formadoras de colônias 

 3- Propriedades mecânicas das cerâmicas incorporadas com o nanomaterial, avaliando-

se: 

      3.1- Rugosidade 

       3.2- Tenacidade à fratura  

       3.3- Microdureza de Vickers  

4- Padrão de incorporação do nanomaterial nas cerâmicas odontológicas através de: 

       4.1- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

                 4.2 - Análise espectroscópica por energia dispersiva de raios X (EDS) 
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3. Material e método 

 

3.1 Material 

3.1.1 Vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata 

O vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata foi 

produzido no Laboratório de Pesquisa em Química de Materiais, do Departamento de Ciências 

Naturais da Universidade Federal de São João Del-Rei. 

 

3.1.2 Cerâmicas Odontológicas 

Para o estudo foram selecionadas duas cerâmicas odontológicas comerciais descritas na 

Tabela 1. 

Tabela 1- Marcas comerciais das cerâmicas odontológicas utilizadas 

Nome Comercial Fabricante 

IPS Inline Ivoclar Vivadent 

Super Porcelain Ex-3 Noritake Noritake  

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Síntese do vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de 

prata (β-AgVO3) 

O β-AgVO3 foi sintetizado através de uma reação de precipitação entre o nitrato de prata 

(AgNO3, Merck 99,8%) e o vanadato de amônio (NH4VO3, Merck 99%). Inicialmente, 0,9736 

g de NH4VO3 e 1,3569 g de AgNO3 foram solubilizadas em 200 mL de água destilada, 

respectivamente.  

As soluções foram agitadas separadamente em superfície aquecida à 65ºC, durante 10 

minutos. A seguir, a solução de nitrato de prata foi adicionada gota a gota com o uso de uma 

bureta na solução de vanadato de amônio sob agitação constante à temperatura de 65ºC. O 
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precipitado obtido foi lavado com água destilada e álcool absoluto por várias vezes, sendo 

posteriormente filtrado e seco em linha de vácuo por 10 horas. (Figura 1) 

Figura 1- Vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata utilizado 

no estudo 

 

Fonte: autoria própria 

 

3.2.2 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) do nanomaterial  

Inicialmente foi determinada a concentração inibitória mínima do β-AgVO3 contra 

Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e 

Pseudomonas aeruginosa pelo método das diluições sucessivas em placas de cultura celular 

(TPP, Trasadingen, Unterklettgau, Suíça) contendo 96 poços e em duplicata.  

A concentração inibitória mínima (CIM) é a concentração mínima de agente 

antimicrobiano para a qual não se observa crescimento do micro-organismo. O teste foi 

realizado segundo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) e os valores da CIM do 

β-AgVO3 foram determinados com base no método das diluições sucessivas em placas de 

cultura celular (TPP, Trasadingen, Unterklettgau, Suíça) contendo 96 poços e em duplicata 

(Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

– USP).  

As placas foram preparadas contendo o meio de cultura com diferentes concentrações 

do agente antimicrobiano. Cada um dos poços foi inoculado com o micro-organismo a ser 

testado e após o período de incubação, o crescimento microbiano foi avaliado através da 

turvação ou não do meio de cultura (figura 2). 
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Figura 2- Placas de 96 poços preparadas com diferentes concentrações de nanomaterial e 

inoculadas com S. mutans e S. sobrinus para análise da CIM 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

A suspensão microbiana foi preparada em solução fisiológica a partir de culturas 

recentes dos micro-organismos (37 ºC por 24 horas em estufa microbiológica, DeLeo, B2DG, 

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil), correspondente à escala 0,5 de McFarland (108 

UFC/mL para as bactérias). Após a realização das suspensões, elas foram diluídas na proporção 

de 1:10, obtendo-se um inóculo bacteriano de aproximadamente 107 UFC/mL. 

Para cada micro-organismo foram obtidos 10 grupos de concentrações de nanomaterial 

e dois para os controles, sendo um positivo e um negativo, com o objetivo de comprovar a 

contaminação e a esterilidade do meio de cultura, respectivamente. No controle positivo foram 

colocados 50 µL de meio de cultura, 50 µL de solução salina e 5 µL de inóculo; nos controles 

negativos foram colocados 50 µL de meio de cultura e 50 µL de solução de nanomaterial a 5%.  

Após o preparo das placas com o meio de cultura em duplicata para cada micro-

organismo, estas foram incubadas a 37 ºC por 24 horas, em estufa microbiológica. Os resultados 

foram analisados com base na turvação do meio, identificado a olho nu. A presença de turvação 

nos dois poços de cada concentração para cada micro-organismo indica crescimento 

microbiano. 

O ensaio de CIM mostrou que o agente responsável pela atividade antimicrobiana é o 

β-AgVO3, e não outro composto presente na cerâmica. A concentração inibitória mínima do 

material puro não corresponde à mínima concentração inibitória do mesmo quando este é 

adicionado na estrutura de outro material. Desta forma, esta análise foi realizada para mostrar 

que o β-AgVO3  apresenta atividade contra os micro-organismos propostos, porém a efetividade 

antimicrobiana das cerâmicas incorporadas com o nanomaterial foi determinada pelo nível de 
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atividade metabólica das células viáveis de acordo com o método do XTT e pelo método de 

contagem de unidades formadoras de colônias (UFC).  

 

3.2.3 Confecção dos espécimes 

 Para este estudo, foram utilizadas duas cerâmicas odontológicas comerciais: IPS InLine 

(Ivoclar Vivadent, Lichtenstein, Alemanha) e Ex-3 Noritake (Ex-3 Noritake Dental Supply Co. 

Ltd, Nagoya, Japão), para dentina na cor A3 (figura 3). 

Figura 3- Cerâmicas odontológicas utilizadas na confecção dos corpos de prova. 

  

Fonte: Autoria própria 

 

Os corpos de prova utilizados para os ensaios foram confeccionados utilizando-se uma 

matriz cilíndrica de teflon (figura 4), nas dimensões de 8x2mm. A manipulação das cerâmicas 

e confecção dos corpos de prova foi realizada por um técnico protético experiente. 

Figura 4- Matriz de teflon utilizada para a confecção dos corpos de prova 

 

Fonte: autoria própria 

Para o grupo controle, as cerâmicas foram manipuladas conforme as instruções do 

fabricante. Para os grupos incorporados com nanomaterial, estes foram preparados através das 

misturas das porcentagens de 2,5% e 5% de β-AgVO3 que foi acrescido proporcionalmente em 
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massa ao pó das cerâmicas. Em seguida, foram manipulados conforme as instruções do 

fabricante, e depositados na matriz para conformação nas dimensões descritas.  

As porcentagens de 2,5% e 5% de β-AgVO3 correspondem a concentração de 

nanomaterial que foi incorporada a massa de pó de cerâmica. Considerando, por exemplo, que 

foram utilizados 100g de massa de cerâmica para a confecção de corpos de prova, nos grupos 

com 2,5% de nanomaterial incorporado, 97,5g foram pó de cerâmica, onde foram acrescidos 

2,5g de β-AgVO3. Devido à natureza inédita deste estudo, para determinar a concentração 

efetiva de β-AgVO3 incorporado em cerâmicas odontológicas, frente aos micro-organismos 

propostos, concentrações do nanomaterial foram testadas: (a) nenhum agente antimicrobiano, 

(b) 2,5% de β-AgVO3 (massa / massa) e (c) 5% de β-AgVO3 (massa / massa). 

O pó da porcelana foi misturado com líquido próprio (IPS Inline) ou água destilada (Ex-

3 Noritake) sobre uma placa de vidro, até se obter uma massa cerâmica de consistência cremosa, 

que foi aplicada em incrementos no interior das matrizes com auxílio de espátula, imitando a 

técnica laboratorial convencionalmente empregada para a confecção de uma restauração 

cerâmica. Após a colocação de cada incremento, foi realizada uma pequena vibração para 

afloramento do excesso de líquido, que foi removido com auxílio de papel absorvente. Isso 

resultou na menor inclusão de bolhas de ar na massa e uma menor contração de queima da 

porcelana.  

Após o preenchimento das matrizes, a cerâmica foi removida desta e seguiu para o 

processamento em forno. Os ciclos de sinterização foram realizados em forno para cerâmica, 

em ambiente à vácuo, conforme as especificações dos fabricantes (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Ciclos de sinterização das cerâmicas informados pelos fabricantes 

Marca Comercial TI TS TET/min TF TP TR 

IPS Inline 403ºC 4 min 60ºC 910ºC 4 min 0 min 

Ex-3 Noritake 600ºC 8 min 45ºC 920ºC 0 min 1 min 

TI- Temperatura Inicial; TS- Tempo de secagem; TET/min- Taxa de elevação de temperatura por 

minuto; TF- Temperatura final em vácuo; TE- Tempo de permanência; TR- Tempo de resfriamento 
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 Terminado o ciclo, foi realizado o polimento dos corpos de prova utilizando-se lixas nas 

granulações 100, 320, 600, 800 e 1000 para aplainamento da superfície, seguida de disco branco 

para polimento de cerâmica (Cerapol) (figura 5). 

 

Figura 5- Corpos de prova com diferentes concentrações de nanomaterial após polimento. 

 

Fonte: autoria própria 

 

3.2.4 Delineamento experimental 

 Foram confeccionadas 612 amostras no total: 

Ensaio de UFC: 

 2 cerâmicas x 3 concentrações x 10 amostras por grupo x 4 micro-organismos = 240 

amostras 

 

Ensaio de redução de XTT: 

2 cerâmicas x 3 concentrações x 10 amostras por grupo x 4 micro-organismos = 240 

amostras 

 

Microdureza/ Rugosidade: 

2 cerâmicas x 3 concentrações x 10 amostras por grupo = 60 amostras 

 

Tenacidade à fratura: 

2 cerâmicas x 3 concentrações x 10 amostras por grupo = 60 amostras 
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MEV/EDS: 

2 cerâmicas x 3 concentrações x 2 amostras por grupo = 12 amostras 

 

Para os ensaios de rugosidade e microdureza, os corpos de prova utilizados foram os 

mesmos, onde inicialmente foi avaliada a rugosidade, seguido pela microdureza. 

 

3.2.5 Esterilização  

Os espécimes de cada grupo a serem utilizados para os ensaios microbiológicos foram 

acondicionados em envelopes especiais com uma face de plástico (Envelope Grau Cirúrgico 

Termo – selável, Sispack, SP, Brasil) e esterilizados por meio de óxido de etileno na ACECIL 

– Central de Esterilização Comércio e Indústria Lda – Campinas. 

 

3.2.6 Avaliação da atividade antimicrobiana  

3.2.6.1 Meio de Cultura Utilizado 

SB 20 –modificado  

Este meio de cultura foi utilizado para a preparação do inóculo microbiano e 

contaminação dos espécimes com S. mutans, S. sobrinus e Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Para o preparo foram adicionados 15 g de casitona (HiMedia, 

Mumbai, Índia), 5 g de extrato de levedura (Himedia, Mumbai, India), 0,2 g de cisteína (Vetec, 

Rio de Janeiro, Brasil), 0,1 g de sulfito de sódio (Chemco, Hortolândia, Brasil), 20 g de acetato 

de sódio (Dinâmica, Diadema, Brasil), 200 g de sacarose (Dinâmica, Diadema, Brasil) em 1000 

mL de água destilada e esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos, segundo instruções 

do fabricante.  

Para o micro-organismo Aggregatibacter actinomycetemcomitans, o meio foi preparado 

conforme descrito acima com a suplementação do mesmo com hemina (5µg/mL) e menadiona 

(1µg/mL). 
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Tryptic Soy Broth 

Este meio de cultura foi utilizado para a preparação do inóculo microbiano e 

contaminação dos corpos de prova com Pseudomonas aeruginosa. O meio de cultura foi 

manipulado segundo instruções do fabricante. 

 

3.2.6.2 Micro-organismos e Condição de Crescimento  

Para o preparo do inóculo, os micro-organismos foram semeados em placa de Petri sobre 

o meio de cultura específico e incubados a 37ºC por 48 horas.  

A seguir, para a padronização dos inóculos, uma alçada dos micro-organismos recém-

cultivados foi adicionada à solução salina a 0,85%. A turvação da suspensão microbiana foi 

verificada por meio da escala 0,5 de McFarland (108 UFC/mL para as bactérias) e obtidas por 

meio do espectrofotômetro PCB 687 (BYK Gardner), com a leitura da absorbância entre 0,08 

a 0,1 em comprimento de onda de 625 nm.  

 

3.2.6.3 Desenvolvimento do Biofilme  

O biofilme foi desenvolvido conforme o método descrito por Castro et al. (2016). Para 

a padronização dos inóculos selecionados, os micro-organismos foram adicionados à solução 

salina a 0,85%. A turvação da suspensão microbiana foi verificada seguindo a escala 0,5 de 

McFarland (108 UFC/mL) obtidas em espectrofotômetro, com a leitura da absorbância entre 

0,08 a 0,1 em comprimento de onda de 625 nm.  

Em seguida, foi realizada a inoculação do meio de cultura a uma concentração de 1%.  

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

Brasil) os 10 corpos de prova de cada grupo foram distribuídos em placas para cultura celular 

de 24 poços. Cada poço recebeu 1,5 mL de meio de cultura inoculado, com exceção do grupo 

controle negativo, o qual recebeu 1,5 mL de meio de cultura estéril.  

As placas foram incubadas a 37ºC por 90 minutos sob agitação de 75 rpm em estufa 

bacteriológica (Incubadora Shaker, Mod.- CE-320, Cienlab, Campinas, SP, Brasil) para 

aderência dos micro-organismos aos corpos de prova. Após esse período, cada corpo de prova 

e poço foi lavado com solução salina a 0,85% para a remoção dos micro-organismos não 

aderidos. 
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Após a lavagem, 1,5 mL de meio de cultura estéril foram novamente inseridos em cada 

poço. As placas foram incubadas a 37ºC sob agitação de 75 rpm por 48h para a maturação do 

biofilme. 

 

3.2.6.4 Ensaio de viabilidade celular - redução de sais de tetrazólio-XTT 

A viabilidade do biofilme foi avaliada pelo ensaio de redução de XTT (n=10). Para o 

ensaio foi utilizado o XTT Cell Viability Assay Kit (Uniscience, São Paulo, Brasil), composto 

pela solução XTT e pelo reagente de ativação.  

O XTT (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) foi dissolvido em PBS 

(Phosphate Buffered Saline) a uma concentração final de 1 mg/mL. Esta solução foi 

armazenada a -70ºC até o uso. A solução de menadiona (Sigma-Aldrich) foi preparada à 

concentração de 0,4 mM, em acetona, imediatamente antes de cada ensaio. Para cada ensaio, a 

solução de XTT foi descongelada e misturada com a solução de menadiona a uma razão de 

volume de 20:1. 

O procedimento consistiu em transferir 10 corpos de prova com o biofilme a uma nova 

placa de 12 poços. Em seguida, 948 uL de PBS suplementado com 100mM de glicose (Sigma-

Aldrich), 240 uL de XTT e 12 uL de menadiona foram adicionados a cada poço. As placas 

foram cobertas com folha de alumínio e incubadas no escuro a 37°C durante 2h. Decorrido o 

tempo de incubação, as placas foram gentilmente agitadas e 100 uL da solução foi transferida 

para placas de 96 poços (Figura 6). A quantificação da formação de formazan foi feita em 

triplicada, por espectrofotometria a 492 nm utilizando um leitor de microplacas Multiskan GO 

(Thermo Scientifc, Waltham, MA, EUA). A média das alterações colorimétricas foram 

registradas. 

Figura 6- Placa de 96 poços com solução e reagentes XTT para análise em espectrofotômetro. 

 

Fonte: autoria própria 
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3.2.6.5 Unidades Formadoras de Colônias  

O número de células viáveis foi quantificado (n=10) em termos de unidades formadoras 

de colônias por mililitro (UFC/mL). Para a realização deste ensaio, os corpos de prova contidos 

nas placas de 24 poços, após o período de formação do biofilme, foram transferidos para tubos 

de ensaio contendo solução PBS (2 mL), e levados a cuba ultrassônica durante 20 minutos para 

o desprendimento do biofilme. 

Para a realização da semeadura dos meios de cultura específicos em placas de Petri, para 

cada micro-organismo, a solução contida nos tubos de ensaio foi diluída de forma seriada. Para 

isso, os tubos foram individualmente agitados em agitador de tubos de ensaio (Phoenix, AP 56, 

Araraquara, São Paulo, Brasil), uma alíquota de 25 μL da solução foi utilizada sem diluição e 

posteriormente, uma alíquota de 25 μL foi transferida para um eppendorf contendo 250 μL de 

solução salina à 0,85%, obtendo-se assim diluições seriadas de 100 a 10-3.  

Uma alíquota de 25 μL de cada diluição foi transferida à placa de Petri nos respectivos 

quadrantes e espalhada sobre o meio de cultura com o auxílio de uma alça Drigalsky.  

Em seguida, as placas foram incubadas à 37ºC por 24 horas em estufa bacteriológica. A 

incubação dos micro-organismos Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans foi em microaerofilia.  

Após o período de incubação, foi realizada a contagem e registro do número de UFC. 

Para o cálculo foi considerada a diluição em que o número de UFC variou entre 30 a 300 

colônias e foi utilizada a seguinte fórmula:  

UFC/mL = (número de colônias x 10n/q) 

Onde, n equivale ao valor absoluto da diluição (1, 2 ou 3), e q equivale à quantidade em 

mL, pipetada para cada diluição quando nas semeaduras das placas. No presente estudo, 

q=0,025 já que foram 25 μL para cada diluição. A média das 10 placas de cada grupo foi 

utilizada como valor final de contagem.  

 

3.2.7 Avaliação das propriedades mecânicas 

Foram realizados três ensaios mecânicos para avaliar o desempenho do material: análise 

da rugosidade superficial, tenacidade à fratura e microdureza. 
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3.2.7.1 Rugosidade 

Esta análise (n=10) foi feita por meio do rugosímetro SJ. 201P (Mitutoyo Corporantion, 

Japão), que opera com uma ponta analisadora de superfície capaz de medir até 100 mm de 

percurso, apresentando uma base de granito com baixo potencial de dilatação, evitando a 

descalibragem do aparelho.  

A ponta analisadora do rugosímetro tocou na peça e percorreu uma distância de 4mm 

fazendo três medições em cada corpo de prova no sentido do seu maior diâmetro. 

 

3.2.7.2 Tenacidade à fratura 

A microdureza e tenacidade à fratura foram avaliadas, utilizando método de endentação 

Vickers, baseando-se nas normas ASTM-C-1327-99 e ASTM-C-1421-18.  

Cada impressão Vickers apresentou dois pares de trincas radiais, o que gerou um total 

de 60 pares de trincas. Nos cálculos, foram utilizados para cada amostra pelo menos 30 pares 

de trincas perfeitas, ou seja, aquelas que não apresentaram interações com imperfeições de 

polimento e desvios da trajetória da trinca nucleada a partir dos vértices das endentações. A 

medida do comprimento das trincas foi realizada logo após a endentação, buscando evitar o 

crescimento lento de trinca após a impressão, iniciado pelo campo de tensão que atua após o 

carregamento.  

Os valores de tenacidade à fratura foram calculados com base na equação proposta por 

Antis:  

𝐾𝐼𝐶 = 0,016 (
𝐸

𝐻
)

1/2 𝑃

𝐶3/2
  

onde: KIC =tenacidade à fratura do material (MPa.m1/2); P = carga aplicada (N); E = 

módulo de elasticidade do material, calculado pela regra das misturas (GPa); H = dureza do 

material (GPa); a = semi-diagonal da impressão Vickers (m); l = comprimento da trinca(m); c 

= l + a (m). 
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3.2.7.3 Microdureza Vickers 

O ensaio de microdureza Vickers visa estudar as durezas mecânicas das cerâmicas. A 

metodologia seguiu a norma ASTM C1327-08, que fornece o método de teste padrão para a 

obtenção da dureza Vickers de cerâmicas. 

A leitura da microdureza de Vickers (n=10) foi realizada em um Microdurômetro 

(Shimadzu HMV-2, Japão), com carga de 0,2 Kgf, durante 20 segundos. Foram realizadas 3 

leituras em cada corpo de prova, sendo em 3 regiões distintas. Após a medição das diagonais 

de impressão, foram calculados os valores da Dureza Vickers do material, conforme a equação 

abaixo: 

𝐻𝑉 =  1,8544 𝑥 
𝑃

𝑑2
  

Onde HV= Dureza Vickers (GPa); P= carga aplicada (N); d= média aritmética do 

comprimento das duas diagonais (mm). 

 

3.2.8 Caracterização Morfológica – Avaliação do padrão de incorporação do 

nanomaterial: topografia e composição 

A caracterização das cerâmicas (n=2) quanto à dispersão da carga e padrão de 

incorporação do nanomaterial foi realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Para isso, as amostras foram recobertas pela vaporização de uma fina camada de ouro tornando 

a superfície condutora de elétrons, sendo posteriormente analisadas em um microscópio FEI 

Magellan 400 L acoplado a um sistema de análise espectroscópica por energia dispersiva de 

raios X (EDS), que auxiliou na caracterização superficial das amostras por meio de análise 

química qualitativa. O ensaio foi realizado no Laboratório Multiusuário de Microscopia 

Eletrônica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

 

3.2.9 Análise dos dados 

Para as análises dos dados obtidos pelos ensaios microbiológicas com o micro-

organismo S. sobrinus, a distribuição dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-

Wilk (α=0,05). Para a análise de XTT aplicou-se ANOVA, com ajuste de Bonferroni. Para o 

UFC, as diferenças entre as concentrações e as cerâmicas foram analisadas por testes não 
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paramétricos, teste de Kruskal-Wallis, seguido de post-hoc de Dunn e teste de Mann-Wittney, 

respectivamente. 

Para as análises dos dados obtidos pelos ensaios microbiológicas com S. mutans, A. 

actinomycetemcomitans e P. aerugionosa, a distribuição dos dados foi verificada por meio do 

teste de Shapiro-Wilk (α=0,05). Para avaliar as diferenças entre as concentrações e as cerâmicas 

foi empregada análise não paramétrica, por meio do teste de Kruskal-Wallis, seguido de post-

hoc de Dunn e teste de Mann-Wittney, respectivamente. 

Para análise dos dados de rugosidade, tenacidade à fratura e microdureza, verificada a 

normalidade dos dados, de acordo com o teste de Shapiro-Wilk (α=0,05), foi aplicada análise 

paramétrica ANOVA, com ajuste de Bonferroni. 
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4. Resultados 

 

4.1 Análises microbiológicas 

4.1.1 Concentração Inibitória Mínima (CIM) do β-AgVO3 

A Tabela 3 mostra os resultados da concentração inibitória mínima do β-AgVO3 puro. 

O valor de CIM contra as estirpes de Pseudomonas aeruginosa foi de 31,25 µg/mL; e 

para Streptococcus sobrinus, Streptococcus mutans e Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

foi de 250 µg/mL.  

Tabela 3- Padrão dos micro-organismos utilizados nos ensaios microbiológicos e valores de 

CIM para β-AgVO3. 

Micro-organismo Característica CIM (µg/mL) 

Streptococcus sobrinus Coco gram-negativo 250 

Streptococcus mutans Coco gram-positivo 250 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 
Bacilo gram-negativo 250 

Pseudomonas aeruginosa Bacilo gram-negativo 31,25 

 

4.1.2 Ensaio de viabilidade celular - redução de sais de tetrazólio-XTT  

O efeito da incorporação do nanomaterial sobre a viabilidade dos biofilmes, avaliado 

pelo ensaio de redução de XTT encontra-se descrito a seguir, de acordo com a leitura da 

alteração colorimétrica. 

1- Streptococcus mutans 

Os resultados do ensaio de XTT contra S. mutans estão dispostos na tabela 4. Para a 

cerâmica IPS Inline foi observada diferença estatística significativa entre as concentrações 

(p<0,001), onde o grupo incorporado com 5% de β-AgVO3 apresentou a menor viabilidade 

celular, diferente estatisticamente do grupo controle (p<0,001) e do grupo com 2,5% (p=0,007). 

Para a cerâmica Ex-3 Noritake também houve diferença estatística entre as concentrações 

(p=0,001), neste caso, o grupo incorporado com 2,5% de β-AgVO3 apresentou a maior 

viabilidade celular, diferente estatisticamente do controle (p=0,041) e do grupo com 5% 

(p=0,001). 
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Na comparação entre as cerâmicas, IPS Inline e Ex-3 Noritake, foi verificada diferença 

estatística significativa apenas entre os grupos controle (p<0,001), para as concentrações de 

2,5% (p=0,529) e 5% (p=0,123) não houve diferença.  

Tabela 4- Mediana e intervalo de confiança da viabilidade celular (nm) do Streptococcus mutans em 

contato direto com cerâmicas modificadas com diferentes concentrações de β-AgVO3, determinada 

pelo ensaio de XTT. 

Concentrações 
Cerâmicas 

IPS Inline Ex-3 Noritake 

Controle 0,91 [0,77;1,16]Aa 0,24 [0,19;0,49]Ba 

2,5% 0,67 [0,47;0,95]Aa 0,55 [0,45;0,79]Ab 

5% 0,12 [0,06;0,22]Ab 0,22 [0,12;0,30]Aa 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística/Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística 

 

2- Streptococcus sobrinus 

Os resultados do ensaio de XTT contra S. sobrinus estão dispostos na tabela 5. Foi 

observada diferença estatística significativa para a variável concentração (p=0,024), onde o 

grupo incorporado com 5% de β-AgVO3 apresentou a menor viabilidade celular, diferente 

estatisticamente apenas do grupo com 2,5% (p=0,020). Para a variável cerâmica também foi 

verificada diferença estatística significativa (p<0,001), onde a cerâmica Ex-3 Noritake 

apresentou a menor viabilidade celular. Para a interação concentração/cerâmica não foram 

observadas diferenças estatísticas significativas (p=0,156). 

Tabela 5- Média e desvio padrão da viabilidade celular (nm) do Streptococcus sobrinus em contato 

direto com cerâmicas modificadas com diferentes concentrações de β-AgVO3, determinada pelo 

ensaio de XTT. 

Concentrações 
Cerâmicas  

IPS Inline Ex-3 Noritake Total 

Controle 1,04 (0,12) 0,97 (0,75) 1,01 (0,10)ab 

2,5% 1,17 (0,20) 0,97 (0,15) 1,08 (0,20)a 

5% 1,06 (0,16) 0,82 (0,14) 0,94 (0,20)b 

TOTAL 1,09 (0,17)A 0,93 (0,14)B  

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística/Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística. 



Resultados | 65 

 

3- Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Os resultados do ensaio de XTT contra A. actinomycetemcomitans estão dispostos na 

tabela 6. Para a cerâmica IPS Inline verificou-se diferença estatística significativa entre as 

concentrações (p=0,024), onde o grupo controle foi diferente estatisticamente do grupo 

incorporado com 2,5% (p=0,044) de β-AgVO3, que apresentou menor viabilidade celular. Para 

a Ex-3 Noritake não houve diferença estatística entre as concentrações (p=0,141). 

Na comparação entre as cerâmicas, houve diferença estatística significativa no controle 

e 2,5% (p<0,001), para 5% não houve diferença (p=0,481). 

Tabela 6- Mediana e intervalo de confiança da viabilidade celular (nm) de A. actinomycetemcomitans 

em contato direto com cerâmicas modificadas com diferentes concentrações de β-AgVO3, determinada 

pelo ensaio de XTT. 

Concentrações 
Cerâmicas 

IPS Inline Ex-3 Noritake 

Controle 1,10 [1,06;1,12]Aa 1,17 [1,14;1,24];Ba 

2,5% 1,00 [0,98;1,05]Ab 1,20 [1,16;1,30]Ba 

5% 1,12 [1,03;1,23]Aab 1,18 [1,16;1,20]Aa 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística/Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística 

 

4- Pseudomonas aeruginosa 

Os resultados do ensaio de XTT contra Pseudomonas aeruginosa estão dispostos na 

tabela 7. Para a cerâmica IPS Inline verificou-se diferença estatística entre as concentrações 

(p=0,033), onde o controle apresentou menor viabilidade celular e diferente estatisticamente do 

grupo incorporado com 2,5% de β-AgVO3. Para a cerâmica Ex-3 Noritake também se verificou 

diferença estatística entre as concentrações (p<0,001), onde o controle foi diferente 

estatisticamente dos grupos incorporados com 2,5% (p<0,001) e 5% (p=0,004) de nanomaterial, 

sendo o grupo controle também apresentando menor viabilidade celular que os demais grupos.   

Na comparação entre as cerâmicas não foi verificada diferença estatística entre o 

controle (p=0,112), 2,5% (p=0,215); para 5% houve diferença entre as cerâmicas (p=0,035). 
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Tabela 7- Mediana e intervalo de confiança da viabilidade celular (nm) de P. aeruginosa em contato 

direto com cerâmicas modificadas com diferentes concentrações de β-AgVO3, determinada pelo 

ensaio de XTT. 

Concentrações 
Cerâmicas 

IPS Inline Ex-3 Noritake 

Controle 0,23 [0,13;0,41]a 0,09 [0,06;0,18]a 

2,5% 0,50 [0,35;0,94]b 0,92 [0,53;1,14]b 

5% 0,31 [0,28;0,41]Aab 0,58 [0,39;0,75]Bc 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística/Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística 

 

4.1.3 Unidades Formadoras de Colônias 

A seguir, estão dispostos os resultados obtidos das análises da quantificação do número 

de células viáveis em termos de unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL). 

 

1- Streptococcus mutans 

A tabela 8 apresenta os valores de unidades formadores de colônias das cerâmicas em 

contato direto com S. mutans. Para a cerâmica IPS Inline foi observada diferença estatística 

significativa entre as concentrações (p=0,002), onde o grupo controle foi diferente 

estatisticamente do grupo incorporado com 5% (p=0,001) de β-AgVO3, sendo que este 

apresentou menor número de UFC/mL. Para a cerâmica Ex-3 Noritake não foi observada 

diferença estatística significativa entre as concentrações (p=0,221).  

Na comparação entre as cerâmicas foi verificada diferença estatística significativa entre 

o controle (p=0,002), na concentração de 2,5% não houve diferença estatística (p=0,165) e para 

5% houve diferença estatística (p=0,003). 
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Tabela 8- Mediana e intervalo de confiança do log10 (UFC/mL) de S. mutans obtidos em contato 

direto com cerâmicas modificadas com diferentes concentrações de β-AgVO3, determinada pelo 

ensaio de UFC. 

Concentrações 
Cerâmicas 

IPS Inline Ex-3 Noritake 

Controle 7,60 [7,25;7,88]Aa 6,78 [6,58;7,23]Ba 

2,5% 5,71 [3,50;7,16]Aab 7,40 [6,18;7,95]Aa 

5% 5,13 [4,03;5,98]Ab 7,04 [6,31;7,24]Ba 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística/Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística 

 

2- Streptococcus sobrinus 

A tabela 9 apresenta os valores de unidades formadores de colônias das cerâmicas em 

contato direto com S. sobrinus. Para a cerâmica IPS Inline, foi observada diferença estatística 

significativa entre as concentrações (p=0,016), onde o grupo controle foi diferente 

estatisticamente do grupo incorporado com 5% (p=0,025), sendo que este apresentou menor 

número de UFC/mL. Para a cerâmica Ex-3 Noritake, não houve diferença estatística entre os 

grupos (p=0,823).  

Considerando as cerâmicas, não foi observada diferença estatística significativa entre 

elas no controle e 2,5% (p>0,05). Na concentração de 5% verificou-se diferença estatística 

significativa (p=0,023).  

 

Tabela 9- Média e desvio padrão do log10 (UFC/mL) de S. sobrinus obtidos em contato direto com 

cerâmicas modificadas com diferentes concentrações de β-AgVO3, determinada pelo ensaio de UFC. 

Concentrações 
Cerâmicas 

IPS Inline Ex-3 Noritake 

Controle 8,21 [7,74;8,44]Aa 8,14 [7,63;8,69]A 

2,5% 8,19 [5,22;9,02]Aab 7,82 [7,61;8,28]A 

5% 7,03 [4,45;7,90]Ab 7,89 [6,81;8,47]B 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística/ Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística 
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3- Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

A tabela 10 apresenta os valores de unidades formadores de colônias das cerâmicas em 

contato direto com Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Para a cerâmica IPS Inline, 

verificou-se diferença estatística significativa entre as concentrações (p=0,030), onde o grupo 

controle foi diferente estatisticamente do grupo incorporado com 5% (p=0,037) de 

nanomaterial, onde este apresentou maior número de UFC/mL. Para a cerâmica Ex-3 Noritake. 

também houve diferença estatistica entre as concentrações (p=0,008), onde o grupo incorporado 

com 2,5% foi diferente estatisticamente do grupo incorporado com 5% (p=0,010), sendo o 

grupo incorporado com 2,5% apresentou maior valor de UFC/mL. 

Na comparação entre as cerâmicas, não houve diferença estatística significativa no 

controle e 2,5% (p=0,481) e houve diferença significativa no 5% (p=0,002). 

Tabela 10- Mediana e intervalo de confiança do log10 (UFC/mL) de A. actinomycetemcomitans 

obtidos em contato direto com cerâmicas modificadas com diferentes concentrações de β-AgVO3, 

determinada pelo ensaio de UFC. 

Concentrações 
Cerâmicas 

IPS Inline Ex-3 Noritake 

Controle 7,30 [7,03/7,35]Aa 7,17 [7,10;7,27]Aab 

2,5% 7,37 [7,25;7,48]Aab 7,44 [7,17;7,55]Aa 

5% 7,39 [7,27;7,47]Ab 7,14 [7,03;7,23]Bb 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística/Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística 

 

4- Pseudomonas aeruginosa 

A tabela 11 apresenta os valores de unidades formadores de colônias das cerâmicas em 

contato direto com P. aerugionosa. Para as cerâmicas IPS Inline (p=0,730) e Ex-3 Noritake 

(p=0,132) não foi verificada diferença estatística significativa entre as concentrações. 

Na comparação entre as cerâmicas não foi verificada diferença estatística entre o 

controle (p=0,650), 2,5% (p=1,000) e 5% (p=0,315).  
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Tabela 11- Mediana e intervalo de confiança do log10 (UFC/mL) de P. aeruginosa obtidos em contato 

direto com cerâmicas modificadas com diferentes concentrações de β-AgVO3, determinada pelo 

ensaio de UFC. 

Concentrações 
Cerâmicas 

IPS Inline Ex-3 Noritake 

Controle 6,82 [6,29;7,61] 6,37 [6,11;7,59] 

2,5% 7,44 [6,63;8,14] 7,19 [6,70;8,07] 

5% 6,46 [6,11;8,31] 6,17 [5,27;7,59] 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística/Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística 

 

4.2 Análises mecânicas 

 

4.2.1 Rugosidade 

A tabela 12 apresenta os valores (média e desvio padrão) de rugosidade para ambas 

cerâmicas com diferentes concentrações de nanomaterial. Foi observada diferença estatística 

significativa apenas para concentração (p=0,001). Nesse caso, a rugosidade do grupo controle 

foi estatisticamente menor comparada à dos grupos incorporados com 2,5% (p=0,014) e 5% 

(p=0,002) de nanomaterial.  

Para a variável cerâmica (p=0,797) e interação Concentração/Cerâmica (p=0,917) não 

foi observada diferença estatística significativa. 

Tabela 12- Média e desvio padrão da rugosidade (µm) das cerâmicas incorporadas com diferentes 

concentrações de nanomaterial. 

Concentrações 
Cerâmicas  

IPS Inline Ex-3 Noritake Total 

Controle 1,76 (0,72) 1,74 (1,44) 1,75 (1,11)a 

2,5% 3,37 (1,35) 3,04 (1,30) 3,20 (1,30)b 

5% 3,51 (2,09) 3,56 (2,01) 3,53 (1,99)b 

TOTAL 2,88 (1,65) 2,78 (1,74)  

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística 
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4.2.2 Tenacidade à fratura 

A tabela 13 mostra os valores obtidos de tenacidade à fratura das cerâmicas incorporadas 

com diferentes concentrações de nanomaterial. Foi observada diferença estatística significativa 

para Concentração (p<0,001) e para a variável cerâmica (p<0,001). Para a interação 

Concentração/Cerâmica também foi observada diferença estatística significativa (p<0,001). 

Nesse caso, para a cerâmica IPS Inline, o grupo incorporado com 5% de β-AgVO3 apresentou 

o maior valor de fratura, seguido do grupo incorporado com 2,5% e do grupo controle 

(p<0,001). Para a cerâmica Ex-3 Noritake, não houve diferença estatística entre as 

concentrações (p=1,000). Na comparação entre as cerâmicas, diferença estatística foi observada 

apenas para as concentrações de 2,5%, com valor maior para IPS Inline (p<0,001) e 5% com 

maior valor também para IPS Inline (p<0,001). 

 

Tabela 13- Média e desvio padrão da resistência à fratura (MPa.m1/2) das cerâmicas incorporadas 

com diferentes concentrações de nanomaterial. 

Concentrações 
Cerâmicas  

IPS Inline Ex-3 Noritake Total 

Controle 0,19 (0,03)Aa 0,18 (0,41)Aa 0,18 (0,03)a 

2,5% 1,86 (0,25)Ab 0,20 (0,41)Ba 1,03 (0,86)b 

5% 2,40 (0,49)Ac 0,19 (0,65)Ba 1,29(1,18)c 

TOTAL 1,48 (1,00)A 0,19 (0,49)B  

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística; Letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam semelhança estatística. 

 

4.2.3 Microdureza Vickers 

A tabela 14 apresenta os valores (média e desvio padrão) da microdureza Vickers para 

ambas cerâmicas com diferentes concentrações de nanomaterial. Foi observada diferença 

estatística significativa apenas para Concentração (p<0,001). Nesse caso, a microdureza do 

grupo controle foi estatisticamente maior comparada à dos grupos incorporados com 2,5% 

(p<0,001). A microdureza do grupo incorporado com 2,5% foi a menor e diferente 

estatisticamente do grupo controle e do grupo incorporado com 5% (p=0,014) de β-AgVO3. 

Para a variável cerâmica também foi observada diferença estatística significativa (p=0,034), 

onde a cerâmica Ex-3 Noritake apresentou maior dureza comparada à cerâmica IPS Inline.  
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Para a interação Concentração/Cerâmica (p=0,142) não foi observada diferença 

estatística significativa. 

Tabela 14- Média e desvio padrão da microdureza das cerâmicas incorporadas com diferentes 

concentrações de nanomaterial. 

Concentrações 
Cerâmicas  

IPS Inline Ex-3 Noritake Total 

Controle 542,46 (23,96) 609,50 (62,07) 575,98 (57,26)a 

2,5% 503,10 (48,60) 497,20 (65,55) 500,15 (56,24)b 

5% 535,83 (36,93) 571,50 (86,04) 553,66 (66,99)a 

TOTAL 527,13 (40,50)a 559,40 (84,12)b  

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam semelhança estatística. Letras minúsculas iguais 

na mesma linha indicam semelhança estatística. 

 

4.3 Caracterização morfológica e composicional  

 

4.3.1 MEV 

A seguir, estão dispostas as imagens das cerâmicas controle e incorporadas com 

diferentes concentrações do nanomaterial, obtidas por meio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura. 

É possível observar que para ambas cerâmicas os grupos controles (figura 7 e 10) 

apresentam-se homogêneo, com presença de algumas irregularidades e poros. Para a cerâmica 

IPS Inline, observa-se que no grupo incorporado com 2,5% de nanomaterial (figura 8) um maior 

número de irregularidades e poros estão presentes. Para o grupo incorporado com 5% de 

nanomaterial (figura 9), estas irregularidades são mais evidentes. 
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Figura 7- Morfologia da cerâmica IPS Inline controle (sem adição de nanomaterial): A- aumento de 

1000x; B- aumento de 500x; C- aumento de 250x; D- aumento de 100x. 

  

  

Fonte: autoria própria 

Figura 8- Morfologia da cerâmica IPS Inline incorporada com 2,5% de nanomaterial: A- aumento de 

1000x; B- aumento de 500x; C- aumento de 250x; D- aumento de 100x. 

  

  

Fonte: autoria própria 
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A B 

C D 



Resultados | 73 

 

Figura 9- Morfologia da cerâmica IPS Inline incorporada com 5% de nanomaterial: A- aumento de 

1000x; B- aumento de 500x; C- aumento de 250x; D- aumento de 100x. 

 

  

Fonte: autoria própria 

 

Para a cerâmica Ex-3 Noritake, o grupo incorporado com 2,5% de nanomaterial (figura 

11) apresenta-se heterogênea com muitas irregularidades, apresentando-se morfologicamente 

distinta do grupo controle. O grupo incorporado com 5% de nanomaterial (figura 12) apresenta-

se homogênea com um número maior de porosidades. 
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Figura 10- Morfologia da cerâmica Ex-3 Noritake controle (sem adição de nanomaterial): A- aumento 

de 1000x; B- aumento de 500x; C- aumento de 250x; D- aumento de 100x. 

 

  

Fonte: autoria própria 

Figura 11- Morfologia da cerâmica Ex-3 Noritake incorporada com 2,5% de nanomaterial: A- 

aumento de 1000x; B- aumento de 500x; C- aumento de 250x; D- aumento de 100x. 

 

  

Fonte: autoria própria 
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Figura 12- Morfologia da cerâmica Ex-3 Noritake incorporada com 5% de nanomaterial: A- aumento 

de 1000x; B- aumento de 500x; C- aumento de 250x; D- aumento de 100x. 

 

  

Fonte: autoria própria 

 

4.3.2 EDS 

A seguir, estão dispostas as análises químicas das cerâmicas controle e incorporadas 

com diferentes concentrações do nanomaterial, obtidas por meio de EDS. 

Através da análise de EDS, as cerâmicas apresentam poucas diferenças, sendo que em 

ambos grupos controle (figura 13 e 16) não há a presença de íons prata e vanádio. A cerâmica 

IPS Inline (figura 13) apresentou uma quantidade pouco maior de oxigênio e uma quantidade 

um pouco menor de potássio e zinco, quando comparada a cerâmica Ex-3 Noritake (figura 16).  

Para ambas cerâmicas, os grupos incorporados com 5% de β-AgVO3 (figura 15 e 18) 

apresentaram uma maior porcentagem de íons prata e vanádio do que os grupos incorporados 

com 2,5% de β-AgVO3 (figura 14 e 17).  

 

 

 

A B 

C D 



76 | Resultados 

 

Cerâmica IPS Inline – grupo controle 

Figura 13- Análise química da cerâmica IPS Inline sem adição de nanomaterial (controle) 

 

 

 

 

 

Cerâmica IPS Inline – grupo incorporado com 2,5% de β-AgVO3 

Figura 14- Análise química da cerâmica IPS Inline incorporada com 2,5% de nanomaterial 

 

 

 

 

 

Element Wt% 
Wt% 

Sigma 

C 0.00 0.00 

O 45.46 1.83 

Al 8.51 0.30 

Si 29.20 0.98 

P 0.00 0.00 

S 0.00 0.04 

Cl 0.02 0.04 

K 8.93 0.31 

Ca 0.86 0.06 

V 0.00 0.00 

Fe 0.05 0.05 

Zn 6.73 0.31 

Ag 0.25 0.13 

Total: 100.00  

Element Wt% 
Wt% 

Sigma 

C 0.00 0.00 

O 44.47 1.87 

Al 8.71 0.31 

Si 29.48 1.00 

P 0.00 0.00 

S 0.00 0.00 

Cl 0.00 0.00 

K 8.73 0.31 

Ca 0.83 0.06 

V 0.27 0.05 

Fe 0.08 0.05 

Zn 7.02 0.31 

Ag 0.40 0.14 

Total: 100.00  
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Cerâmica IPS Inline – grupo incorporado com 5% de β-AgVO3 

Figura 15- Análise química da cerâmica IPS Inline incorporada com 5% de nanomaterial 

 

 

 

 

 

Cerâmica Ex-3 Noritake – grupo controle 

Figura 16- Análise química da cerâmica Ex-3 Noritake sem adição de nanomaterial (controle) 

 

 

 

 

 

Element Wt% 
Wt% 

Sigma 

C 0.00 0.00 

O 44.02 1.67 

Al 8.08 0.26 

Si 28.33 0.85 

P 0.00 0.00 

S 0.00 0.00 

Cl 0.00 0.00 

K 8.65 0.27 

Ca 0.81 0.06 

V 0.75 0.06 

Fe 0.05 0.05 

Zn 6.90 0.29 

Ag 2.40 0.17 

Total: 100.00  

Element Wt% 
Wt% 

Sigma 

C 0.00 0.00 

O 44.88 1.61 

Al 8.14 0.26 

Si 29.16 0.86 

P 0.00 0.00 

S 0.00 0.00 

Cl 0.03 0.04 

K 7.40 0.23 

Ca 0.56 0.05 

V 0.00 0.00 

Fe 0.04 0.04 

Zn 9.73 0.35 

Ag 0.05 0.12 

Total: 100.00  
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Cerâmica Ex-3 Noritake – grupo incorporado com 2,5% de β-AgVO3 

Figura 17- Análise química da cerâmica Ex-3 Noritake incorporada com 2,5% de nanomaterial 

 

 

 

 

Cerâmica Ex-3 Noritake – grupo incorporado com 5% de β-AgVO3 

Figura 18- Análise química da cerâmica Ex-3 Noritake incorporada com 5% de nanomaterial 

 

 

 

 

 

 

Element Wt% 
Wt% 

Sigma 

C 0.00 0.00 

O 42.79 1.86 

Al 7.95 0.28 

Si 31.87 1.05 

P 0.02 0.08 

S 0.02 0.05 

Cl 0.00 0.00 

K 6.53 0.23 

Ca 0.69 0.06 

V 0.58 0.05 

Fe 0.02 0.05 

Zn 9.01 0.37 

Ag 0.53 0.14 

Total: 100.00  

Element Wt% Wt% 

Sigma 

C 0.00 0.00 

O 43.88 1.59 

Al 7.87 0.25 

Si 29.07 0.83 

P 0.00 0.00 

S 0.00 0.04 

Cl 0.08 0.04 

K 6.98 0.22 

Ca 0.57 0.06 

V 0.64 0.05 

Fe 0.04 0.05 

Zn 9.07 0.34 

Ag 1.78 0.16 

Total: 100.00  
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5. Discussão 

 

O vanadato de prata nanoestruturado decorado com nanopartículas de prata (β-AgVO3) 

surgiu como uma forma de superar as limitações encontradas nas nanopartículas de prata 

(AgNPs). Apesar de mais eficazes na ação antimicrobiana que compostos a base de prata devido 

ao aumento da área de superfície (Kwakye‐Awuah et al., 2008), as AgNPs apresentam o 

problema da aglomeração de partículas e necessidade de estabilizadores, o que diminui sua ação 

antibacteriana. (Balan et al., 2007, Holtz et al., 2010) 

O β-AgVO3 permite que as AgNPs estejam ancoradas em nanofios de vanadato de prata, 

o que previne a formação de aglomerados de nanopartículas e as nanopartículas dispersas, 

atuando como suporte. Assim, há uma alta área superficial de prata disponível para contato com 

as bactérias. Além disso, os nanofios de vanadato de prata também podem ter ação bactericida, 

contribuindo para melhorar a atividade antimicrobiana do material. (Holtz et al., 2010, Castro 

et al., 2017, Castro et al., 2018)  

Este nanomaterial apresenta comprovado amplo espectro antibacteriano, atuando contra 

bactérias Gram-positivas como Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis e Gram-

negativas como Escherichia coli e Salmonella enterica Typhimurium. Sua atividade 

antibacteriana se deve ao contato entre o nanomaterial híbrido e superfície bacteriana que possui 

uma carga negativa no pH biológico. Quando em contato com as AgNPs, ocorrem possíveis 

alterações na morfologia das membranas bacterianas e danos ao DNA que afetarão os processos 

do metabolismo bacteriano, especialmente a divisão celular, que pode causar morte celular. 

Com este resultado antibacteriano promissor, Holtz et al. (2012) testou este nanomaterial como 

um aditivo para tintas à base de água para pintura de banheiros, cozinhas e ambientes 

hospitalares, com objetivo de diminuir o número de infecções hospitalares. A tinta comercial à 

base de água com 1% de β-AgVO3 mostrou uma zona de inibição contra cepas de MRSA. 

(Holtz et al., 2012)  

 Este resultado promissor abriu a possibilidade de utilização deste nanomaterial em 

diversas áreas médicas, como a Odontologia. Diversos materiais odontológicos incorporados 

ao β-AgVO3 apresentaram sucesso em termos antimicrobianos, e com pequenos efeitos em 

propriedades mecânicas e físicas, como resinas acrílicas e cimentos endodônticos. (Castro et 

al., 2014, 2016a e 2016b, 2017, 2018, Teixeira et al., 2017a e 2017b, 2019a e 2019b) 
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Inicialmente, quando avaliado pelo método de difusão em ágar, a incorporação de β-

AgVO3 na proporção de 10% (massa / massa) mostrou eficaz atividade antimicrobiana contra 

Streptococcus mutans, Candida albicans, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa 

em resinas acrílicas. (Castro et al., 2014) Quando avaliado pelo método de contagem de unidade 

formadora de colônias, o mesmo material mostrou eficaz em menores concentrações: contra S. 

mutans nas concentrações de 2,5%, 5% e 10%; contra C. albicans na concentração de 10%, e 

contra S. aureus e P. aeruginosa nas concentrações de 5 e 10%. (Castro et al., 2016a e 2016b) 

As espécies C. albicans e S. aureus apresentaram redução no metabolismo celular, em contato 

direto com as resinas acrílicas incorporadas com 5 e 10% de β-AgVO3, além de S. mutans em 

contato com a resina incorporada a 10% de nanomaterial. (Castro et al., 2016a e 2016b) 

Diferenças na diversidade microbiana das resinas modificadas durante a fase inicial de 

maturação do biofilme foram observadas, onde a incorporação do β-AgVO3 pareceu afetar 

significativamente a microbiota colonizadora, reduzindo espécies associadas a estomatite 

protética. (Castro et al., 2018)  

Além disso, não houve diferenças na dureza Knoop e rugosidade das resinas 

incorporadas com diferentes concentrações de nanomaterial. (Castro et al., 2016a) A formação 

de aglomerados de nanomaterial na matriz resinosa resultou em redução da resistência a flexão 

e ao impacto em maiores concentrações de β-AgVO3. (Castro et al., 2016a e 2016b) Para o 

material incorporado com maiores concentrações de β-AgVO3 (5 e 10%), foi observada uma 

citotoxicidade moderada em fibroblastos, quando avaliada a viabilidade celular pelo método de 

MTT, o que está correlacionado com a liberações de íons de prata e vanádio. (Castro et al., 

2017) 

Estes resultados indicaram a possibilidade da utilização do β-AgVO3 como aditivo 

antibacteriano em resinas acrílicas, e sua influência nas propriedades mecânicas pode ser 

melhorada através do aprimoramento de métodos para promover melhor dispersão na matriz 

polimérica. A relevância clínica e social se dá por este novo material poder beneficiar pacientes 

que não seguem protocolo de limpeza adequado para próteses, principalmente por limitações 

físicas e motoras, reduzindo a prevalência de doenças orais e sistêmicos. (Castro et al., 2016b) 

Quando utilizado como aditivo em cimentos endodônticos, o β-AgVO3 foi capaz de 

aprimorar a atividade antimicrobiana de quatro marcas comerciais (Ah Plus, Sealer 26, 

Sealapex e Endofill) contra três espécies frequentemente encontradas em infecções periapicais: 

Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, quando avaliados pelo 

método de difusão em ágar. (Teixeira et al., 2017a) Pelo método de contagem de unidade 



Discussão | 83 

 

formadora de colônias, contra a espécies E. faecalis, a incorporação de β-AgVO3 aprimorou a 

atividade antimicrobiana de dois cimentos comerciais (Endomethasone N e Sealer 26). 

(Teixeira et al., 2019b) Alterações mecânicas e físicas, como capacidade de fluxo, pH e 

solubilidade foram observadas em algumas marcas comerciais, porém como aditivo a cimentos 

endodônticos à base de hidróxido de cálcio, o β-AgVO3 mostrou-se capaz de melhorar a 

atividade antimicrobiana sem alterar tais propriedades. (Teixeira et al., 2017a, 2017b, 2019a, 

2019b) A ação antimicrobiana de vanadatos de prata nanoestruturados também foi evidenciada 

por Oliveira et al. (2017), que mostraram que cristais de α-AgVO3 apresentam uma alta 

atividade antibacteriana contra o Staphylococcus aureus resistente à meticilina.  

Com o sucesso encontrado com o β-AgVO3 como aditivo a estes materiais 

odontológicos, a proposta do presente estudo consistiu em incorporar, de forma inédita, este 

nanomaterial na classe dos materiais cerâmicos, apesar destes comporem uma diferente classe 

de materiais, onde até o momento os resultados são imprevisíveis, entretanto, extremamente 

desejáveis. 

Algumas tentativas de incorporar antimicrobianos à cerâmica odontológica foram 

realizadas. Kim et al. (2018) avaliou o efeito citotóxico e antimicrobiano de íons de prata 

nanométricos em porcelana feldspática, onde esta foi misturada com soluções coloidais de íons 

de prata nanoizados em misturas de 5% 10%, 20% e 30%. De acordo com as observações, 

houve aumento da atividade celular e excelente desempenho antibacteriano. Saravia et al. 

(2019) estudou os efeitos de partículas de alumínio e prata em um composto de base cerâmica 

para aplicações odontológicas na microestrutura e propriedades mecânicas e antimicrobianas. 

Os resultados indicam que partículas de prata incorporadas na cerâmica de aluminato de cálcio 

podem impedir o desenvolvimento de biofilme bacteriano de Staphylococcus sp, além de 

aumentar a dureza e resistência a fratura do material. 

Além disso, encontram-se tentativas bem-sucedidas de se adicionar atividade 

antimicrobiana a zircônia para aplicações em implantes dentários, como através da 

incorporação de nanopartículas de prata (Xu et al., 2011) e aplicações de revestimentos de 

vidros antimicrobianos (Llamas Palacios et al., 2019).  

O desejo de se adicionar atividade antimicrobiana à materiais cerâmicos se estende além 

das áreas médica e odontológica. Tendo em vista a grande quantidade de casos de intoxicação 

alimentar devido a bactérias, Yoshida et al. (2010) investigou um glaze com agentes 

antimicrobianos à base de íons de zinco e prata, para utilização em produtos cerâmicos como 
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utensílios de cozinha (pratos, louças etc.). Drelich et al. (2017) desenvolveu um material 

cerâmico para objetos como vasos incorporado com micropartículas de cobre, obtendo com 

sucesso ação antimicrobiana contra S. aureus e Klebsiella pneumoniae.  

Revestimentos cerâmicos são extensivamente usados em várias aplicações, como 

hospitais, prédios comerciais, creches, escolas, casas etc., porém micro-organismos crescem 

facilmente em suas superfícies, particularmente em ambientes quentes e úmidos. (Seabra et al., 

2014) Assim, como a incorporação de atividade antimicrobiana a estes materiais tem 

importância prática e comercial significativa, na literatura encontramos tentativas como 

ladrilhos cerâmicos com revestimentos de TiO2 que se apresentaram eficientes contra 

Staphylococcus aureus quando associado a radiação UV para desinfecção. (Szczawiński et al., 

2011) Seabra et al. (2014) desenvolveu um revestimento cerâmico com ação antimicrobiana 

com S. aureus e E. coli resultante do efeito combinado dos íons prata, cromo e ferro. Gross et 

al. (2019) desenvolveu uma tinta à base de cerâmica de vidro-cobre para aplicação sobre 

revestimentos, obtendo ação antimicrobiana contra S. aureus, Klebsiella aerogenes, P. 

aeruginosa e E. coli. 

A adição de compostos antimicrobianos a materiais cerâmicos possui o desafio de se 

encontrar um potente e eficaz agente que seja capaz de suportar as altas temperaturas sofridas 

durante o processamento da queima da cerâmica. (Yoshida et al., 2010) Assim, uma 

possibilidade de compostos resistentes ao calor é a utilização de agentes inorgânicos como íons 

metálicos de prata, cobre, zinco etc.  A incorporação de β-AgVO3 a materiais cerâmicos ainda 

não se encontra na literatura, e neste estudo buscou-se a análise inicial da viabilidade desta 

mistura.  

Para esta avaliação de viabilidade, foram utilizadas duas marcas comerciais de 

cerâmicas odontológicas feldspáticas, IPS Inline e Ex-3 Noritake. Embora o uso de materiais 

totalmente cerâmicos para coroas e próteses parciais fixas (PPFs) tenha crescido 

consideravelmente nos últimos anos, a maioria das coroas e PPFs no mundo ainda são feitas de 

materiais cerâmicos fundidos com metal, especialmente na região posterior, onde oferece uma 

reconstrução protética muito durável com uma baixa taxa de falha anual. (Pjetursson et al., 

2015, Heintze et al., 2017) 

Cerâmicas feldspáticas são majoritariamente compostas por sílica (64% SiO2), seguido 

por alumina (18% Al2O3), quantidade variadas de óxido de potássio e entre 8 e 10% de óxido 



Discussão | 85 

 

de sódio. Na sua microestrutura, observa-se uma composição entre 70 e 85% em volume de 

matriz vítrea com fases cristalinas dispersas. (Anusavice, 1997 e Anusavice et al., 2001) 

Como uma forma de reforço, que atribui maior translucidez a cerâmica, a leucita pode 

ser adicionada a matriz feldspática em concentrações maiores (Piché et al., 1994), como na 

marca comercial IPS Inline (G.Sınmazışık et al., 2006), utilizada neste estudo. Esta cerâmica 

apresenta propriedades mecânicas favoráveis, como resistência ao cisalhamento no metal acima 

do mínimo recomendado pela norma ISO 9693 (Ishibe et al., 2011), resistência a fratura e flexão 

dentro das normas ISO 6872. (G.Sınmazışık et al., 2006, Sola-Ruiz et al., 2015) Além disso, 

quando manipulada com o líquido próprio do fabricante, como feito no estudo atual, permite 

que haja melhora na microdureza e redução de porosidade, devido a menor densidade do líquido 

em relação a água destilada. (Sınmazışık et al., 2006) 

A utilização destes materiais cerâmicos em reabilitações orais apresenta o problema da 

cárie secundária, que é a causa biológica mais frequente de perdas de próteses parciais fixas 

com estes materiais. (Abduo et al., 2018, Beier et al., 2012, Araujo et al., 2016, Castillo-Oyague 

et al., 2018). Revisões sistemáticas mostram que as complicações biológicas mais frequentes 

encontradas em restaurações cerâmicas são cárie secundária e problema endodônticos (Castillo-

Oyague et al., 2018, Araújo et al., 2016), apresentando uma incidência de até 40% (Abduo et 

al., 2018). Beier et al. (2012) em seu estudo retrospectivo atribuiu 14,74% das causas de perda 

de PPFs a presença de cárie secundária.   

A cárie dentária é uma doença complexa e multifatorial caracterizada pela 

desmineralização de tecidos dentários. Bactérias de um biofilme multiespécie metabolizam 

carboidratos fermentáveis produzindo ácidos orgânicos que se difundem no dente através da 

água entre os cristais que compõem a estrutura dentária. Esse processo leva a uma diminuição 

do pH na superfície do dente e resulta em perda da estrutura mineral dental. (Featherstone et 

al., 2008)  

Os estreptococos do grupo mutans, especialmente Streptococcus mutans, são 

considerados as principais bactérias responsáveis pela cárie e, por sobreviver em ambiente 

ácido e produzir ácidos a partir de carboidratos rapidamente fermentáveis, são mais propensos 

a colonizar superfícies dentárias onde há frequente acidificação do biofilme dentário, que 

confere uma vantagem ecológica sobre outros micro-organismos. (Takahashi et al., 2008, 

Amaral et al., 2016)  
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Na literatura, encontramos a doença periodontal como complicação biológica observada 

em 23,7% de reabilitações com PPFs metalo-cerâmicas. (Zafar et al., 2014) Em seu estudo, Ikai 

et al. (2010) relatou a doença periodontal como a razão mais comum para o fracasso e 

complicações neste tipo de prótese. Da mesma forma, Walton (2003) encontrou problemas 

periodontais em 27% das PPFs.  

Inflamações geralmente se desenvolvem em restaurações cerâmicas, como PPFs, porque 

estas podem fornecer um ambiente no qual a população microbiana local amadurece em uma 

mais periodontopatogênica. PPFs aumentam a incidência de inflamação gengival avançada, 

podendo aumentar o índice de sangramento gengival e de profundidade de sondagem. 

(Knoernschild et al., 2000, Valderhaug et al., 1993, Al‐Wahadni et al., 2006) 

Como o objetivo da reabilitação é controlar doenças orais enquanto restaura a estética e 

a função com restaurações duráveis e biocompatíveis, o conhecimento das respostas dos tecidos 

periodontais a este tratamento é fundamental no desenvolvimento de planos de tratamento com 

prognósticos previsíveis. (Knoernschild et al., 2000) 

A influência dos materiais restauradores na composição da microbiota crevicular 

madura pode ser crítica, pois a composição desta abaixo de pônticos adjacentes a tecidos 

inflamados difere a depender do material utilizado na confecção da restauração. Assim, 

materiais biocompatíveis podem influenciar favoravelmente na composição da microbiota oral 

para a saúde periodontal. (Knoernschild et al., 2000, Wang et al., 1998) 

A liberação de agentes antimicrobianos na cavidade oral pode ser desejável no caso de 

restaurações, uma vez que pode inibir, à distância, o crescimento de micro-organismos 

cariogênicos, conduzindo por sua vez a uma microbiota mais favorável e saudável. A 

incorporação de substância antimicrobianas em materiais restauradores com o objetivo de 

reduzir a formação de biofilme na superfície desses materiais pode aumentar a longevidade de 

restaurações, diminuindo a necessidade de reintervenções. (Amaral et al., 2016) 

No presente estudo, a atividade antimicrobiana do β-AgVO3 puro foi avaliada através 

da determinação da concentração inibitória mínima do nanomaterial contra Streptococcus 

mutans, Streptococcus sobrinus, Pseudomonas aeruginosa e Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Os resultados demonstraram que o nanomaterial tem potencial para 

ser utilizado como agente antibacteriano, uma vez que se demonstrou capaz de inibir o 

crescimento dos micro-organismos testados. 
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Streptococcus mutans e Streptococcus sobrinus são as espécies bacterianas mais 

comumente isoladas associadas à cárie dentária e são consideradas os principais micro-

organismos patogênicos da doença. Além disso, a incidência de cárie dentária se mostra 

significativamente maior entre indivíduos que possuem S. mutans e S. sobrinus do que entre 

aqueles com S. mutans isoladamente. (Oda et al., 2016) 

Neste estudo, quando avaliado pelo método de contagem de unidade formadora de 

colônias, a incorporação de 5% de β-AgVO3 na cerâmica IPS Inline (5,13 UFC/mL) foi capaz 

de reduzir o número de UFC/mL do micro-organismo S. mutans quando comparado ao grupo 

controle (7,60 UFC/mL). Este método analisa o potencial de crescimento das bactérias após o 

contato com a cerâmica incorporada ao β-AgVO3, demonstrando que a concentração 5% de β-

AgVO3 foi efetiva para reduzir o crescimento de S. mutans, para a cerâmica IPS Inline 

(p=0,001). 

O método de redução de XTT avalia o metabolismo celular das bactérias antes e após 

contato com o β-AgVO3, ou seja, se as células após contato com o nanomaterial teriam 

condições suficientes de crescimento e se foi alcançado algum limiar que permitiria sua 

inibição. Através deste método, foi observado que houve uma redução da viabilidade celular de 

S. mutans após o contato com a cerâmica IPS Inline incorporada com a concentração de 5% de 

β-AgVO3 (0,12 nm) em relação ao grupo controle (0,91 nm) (p<0,001). A redução de 

crescimento e metabolismo dessa bactéria pode levar à diminuição da formação de biofilme 

dental e, posteriormente, à iniciação da cárie dentária.  

Para a cerâmica Ex-3 Noritake, não foi observada ação antimicrobiana dos grupos 2,5% 

e 5% e o controle nos ensaios de redução de XTT e contagem de unidade formadora de colônias 

(p=0,221) contra o micro-organismo S. mutans. No ensaio de XTT, houve diferença 

estatisticamente significante entre o grupo controle e o grupo de 2,5% (0,55 nm) e entre os 

grupos 2,5% de 5% (0,22 nm) (p=0,001), porém para o grupo de 2,5% observa-se um aumento 

no valor da absorbância, o que indica maior metabolismo para este grupo. 

Contra o micro-organismo Streptococcus sobrinus, foi encontrada ação antimicrobiana 

para a cerâmica IPS Inline incorporada com a concentração de 5% de nanomaterial (7,03 

UFC/mL), quando avaliada através do método de UFC, em relação ao grupo controle (8,21 

UFC/mL) (p=0,025). Para a cerâmica Ex-3 Noritake, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p=0,823). Não foi encontrada ação antimicrobiana nos grupos 

incorporados com diferentes concentrações de β-AgVO3 no ensaio de redução de XTT em 



88 | Discussão 

 

relação ao grupo controle, para ambas marcas comerciais de cerâmicas utilizadas no estudo. A 

maior resistência desta espécie pode ser devido a sua virulência ou sua capacidade de formar 

ácido mais rapidamente que S. mutans. (Soet et al., 1991, Li et al., 2001) 

Para a cerâmica Ex-3 Noritake, em ambos os ensaios, não foi evidenciada nenhuma 

atividade antimicrobiana pela incorporação de β-AgVO3, o que pode indicar que diferenças na 

composição ou no ciclo de sinterização desta cerâmica em relação à IPS Inline leva a uma 

alteração nesta propriedade do nanomaterial. Para a cerâmica Ex-3 Noritake, a temperatura 

inicial indicada pelo fabricante é de 600ºC, enquanto para a IPS Inline é 403ºC. Conforme 

Yoshida et al. (2010), as altas temperaturas sofridas na sinterização da cerâmica prejudicam a 

incorporação de agentes antimicrobianos. Além disso, a própria composição e tipo de partícula 

da cerâmica pode ter não interagido ou não se integrou ao nanomaterial, não permitindo uma 

liberação efetiva do antimicrobiano. Assim, análises atômicas e químicas devem ser realizadas 

para a confirmação desta hipótese. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans é um cocobacilo Gram-negativo comumente 

isolado da cavidade bucal de indivíduos acometidos por estados agressivos de doença 

periodontal. (Akrivopoulou et al., 2017, Herbert et al., 2016) Além disso, este micro-organismo 

tem sido encontrado em infecções extra-orais, como endocardite infecciosa, artrite bacteriana, 

septicemia associada à gravidez, abscessos cerebrais e osteomielite, sendo a fonte primária a 

cavidade oral. A infecção por A. actinomycetemcomitans induz um estado de resposta 

imunoinflamatória supra-fisiológico, que altera a homeostase do tecido periodontal na gengiva, 

no ligamento periodontal, no cemento e no osso alveolar, promovendo a perda dentária. 

(Herbert et al., 2016) 

No presente estudo, quando comparada ao grupo controle (1,10 nm), a cerâmica IPS 

Inline incorporada com a concentração de 2,5% do naomaterial (1,00 nm) apresentou atividade 

antimicrobiana contra A. actinomycetemcomitans, quando analisadas pelo método de XTT 

(p=0,044), indicando que há redução na viabilidade celular do micro-organismo. Para cerâmica 

Ex-3 Noritake, não foi observada ação antimicrobiana contra este micro-organismo quando 

avaliado pelo método de redução de XTT e contagem de UFC. Para ambas as cerâmicas, não 

houve redução na contagem de UFC contra entre micro-organismo. 

Espécies como Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp. e, associadas ou não a 

patógenos orais, podem desempenhar um papel na etiopatogênese das doenças periodontais. 

Correlacionando infecção periodontal, a prevalência dessas espécies na cavidade bucal ganha 
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proporções maiores em indivíduos com periodontite. Além disso, P. aeruginosa pode interagir 

com outras espécies, como patógenos periodontais. As espécies Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, A. baumannii e o complexo vermelho (Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola) associados à P. aeruginosa na microbiota 

subgengival aumentaram significativamente a probabilidade de um paciente ter periodontite 

agressiva. (Souto et al., 2014) 

Contra o micro-organismo P. aeruginosa, as cerâmicas incorporadas com β-AgVO3 não 

apresentaram atividade antimicrobiana quando avaliadas pelos métodos de UFC e redução de 

XTT. No ensaio de redução de XTT, para a cerâmica IPS Inline verificou-se diferença 

estatística entre as concentrações (p=0,033), onde o grupo controle (0,23 nm) foi diferente do 

grupo incorporado com 2,5%, (0,50 nm) e para a cerâmica Ex-3 Noritake também verificou-se 

diferença estatística entre as concentrações (p<0,001), onde o controle foi diferente dos grupos 

de 2,5% (0,92 nm) (p<0,001) e 5% (0,58 nm) (p=0,004), porém em ambos os casos, observa-

se um aumento nos valores de absorbância, o que indica que não houve ação antimicrobiana do 

material. 

A resistência dos micro-organismos A. actinomycetemcomitans e P. aerugionosa, 

ambas Gram-negativas, à ação do β-AgVO3 pode ser explicada pela diferença estrutural destas 

e bactérias Gram-positivas. Micro-organismos Gram-negativos possuem uma membrana 

citoplasmática interna e uma membrana externa, enquanto as bactérias Gram-positivas são 

compostas de apenas uma membrana citoplasmática cercada por uma parede celular 

relativamente. As diferenças em sua composição resultam em diferentes suscetibilidade e 

permeabilidade à agentes antimicrobianos. (Grzech-Leśniak et al., 2018) 

A literatura atual apresenta a rugosidade como um fator relacionado à adesão bacteriana. 

(Anami et al., 2012) Desta forma, no nosso estudo, o aumento da viabilidade dos micro-

organismos em grupos incorporados com 2,5% de β-AgVO3 pode ser um dos fatores que 

explicam devido ao aumento da rugosidade do material. Quando avaliada a rugosidade, foi 

observado que as concentrações de 2,5% (3,20 µm) (p=0,014) e 5% (3,53 µm) (p=0,002) foram 

diferentes estatisticamente do controle (1,57 µm). Uma maior rugosidade associada a 

concentração menor de β-AgVO3 poderia propiciar maior retenção de biofilme (Anami et al., 

2012), o que levaria a um aumento no número de UFC/mL. A formação de biofilme é complexa, 

pois cada material possui diferentes propriedades físico-químicas que estão diretamente 

relacionadas à adesão bacteriana inicial. Entretanto, a rugosidade tem grande influência, uma 



90 | Discussão 

 

vez que o biofilme é formado em maior quantidades e amadurece mais cedo em superfícies 

rugosas. (Anami et al., 2012) 

O estudo da rugosidade é importante para compreender uma microrretenção mecânica 

entre o agente cimentante e o material cerâmico. A quantidade absoluta de rugosidade 

necessária para a adesão ideal é desconhecida, porém há uma correlação positiva entre a 

rugosidade e a força de adesão. (Ramakrishnaiah et al., 2016) No presente estudo, o novo 

material composto de cerâmica e β-AgVO3 pode ser usado na face interna de restaurações 

cerâmicas. Logo, esse aumento total da rugosidade encontrado pode potencializar a retenção 

mecânica do material. (Ayad et al., 2008) Para ambas cerâmicas testadas, a incorporação do 

nanomaterial nas concentrações de 2,5% e 5% promoveu maiores valores de rugosidade 

superficial.  

Através das imagens obtidas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

é possível observar que os grupos controle (Figuras 7 e 10), ambas cerâmicas, apresentam perfil 

superficial de porosidades, ligeiramente evidenciado para a cerâmica Ex-3 Noritake (Figura 10) 

um maior número de poros. 

Quando comparadas as diferentes cerâmicas incorporadas com 2,5% de β-AgVO3, 

observa-se que a cerâmica Ex-3 Noritake (Figura 11) apresenta uma estrutura diferente da 

cerâmica IPS Inline (Figura 8). Enquanto a IPS Inline apresenta maior uniformidade com 

algumas porosidades e irregularidades, a cerâmica Ex-3 Noritake apresenta-se completamente 

heterogênea e muitas irregularidades, além de rachaduras.  

Para a cerâmica IPS Inline, o grupo incorporado com 5% de β-AgVO3 (Figura 9), quando 

observadas a imagens obtidas por MEV, apresenta-se novamente uniforme com porosidades e 

um maior número de irregularidades quando comparado ao grupo controle e 2,5%. Para a 

cerâmica Ex-3 Noritake (Figura 12), essas irregularidades mostram-se ainda mais evidentes. A 

maior quantidade de irregularidades observada nos grupos incorporados com o nanomaterial 

está de acordo com os resultados obtidos na análise da rugosidade, onde estes apresentaram 

uma rugosidade total estatisticamente maior que os grupos controle. 

 As imagens sugerem que a incorporação apresentou uma grande interferência na 

conformação do material quando comparado ao controle, mostrou também que essa 

interferência foi diferente comparando uma cerâmica a outra, o que corrobora com os resultados 

mecânicos e microbiológicos. A morfologia pode ter interferido no potencial antimicrobiano 

devido à forma de dispersão do nanomaterial. 
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Quando utilizada em conjunto com MEV, a energia dispersiva de espectroscopia de 

raios-X (EDS) é uma técnica de microanálise química que permite investigar a arquitetura e 

detalhes composicionais de diferentes amostras, através de imagens de alta resolução, análise 

elementar semiquantitativa e mapas elementares de raios-X qualitativos. (Chang et al., 2014) 

Neste caso, através da análise de EDS, as cerâmicas apresentam poucas diferenças, sendo que 

em ambos grupos controle não há a presença de íons prata e vanádio. A cerâmica IPS Inline 

apresentou uma quantidade pouco maior de oxigênio e uma quantidade um pouco menor de 

potássio e zinco, quando comparada a cerâmica Ex-3 Noritake.  

Os resultados de EDS mostraram a presença de prata e vanádio nos grupos incorporados 

com as diferentes concentrações de β-AgVO3, o que indica a presença do nanomaterial na 

estrutura do novo material. Para ambas cerâmicas, os grupos incorporados com 5% de β-AgVO3 

apresentaram uma maior porcentagem de íons prata e vanádio do que os grupos incorporados 

com 2,5% de β-AgVO3, conforme o esperado. Uma maior quantidade de íons prata e vanádio 

na cerâmica Ex-3 Noritake para a concentração de 2,5%. Para a concentração de 5%, a cerâmica 

IPS Inline apresentou uma maior quantidade de íons prata e vanádio. Entretanto esta análise 

apenas evidencia a presença dos materiais que foram adicionados em suas respectivas 

correlações de adição sem, no entanto, alterar os componentes inerentes à própria cerâmica. 

As propriedades mecânicas de materiais cerâmicos odontológicos são importantes para 

a longevidade das restaurações, o que traz inúmeros benefícios saúde do paciente. Vários 

parâmetros, como microdureza e tenacidade à fratura, influenciam tanto as propriedades 

mecânicas da cerâmica quanto seu uso clínico. Estes parâmetros devem ser bem avaliados e 

suas análises bem conduzidas, pois estes podem ser críticos em materiais recém-desenvolvidos. 

A tenacidade à fratura de um material cerâmico indica a sua resistência contra uma microfissura 

em propagação, ou seja, a tensão crítica na qual a propagação da fissura é iniciada. Um menor 

valor de tenacidade à fratura é um dos fatores que pode levar a um desempenho clínico menor. 

(Uçar et al., 2019) 

No presente estudo, quando avaliada a tenacidade à fratura através do método de 

endentação Vickers, observou-se que a incorporação do nanomaterial à cerâmica IPS Inline 

promoveu um aumento nos valores, quando comparado ao grupo controle (0,19 MPa.m1/2). 

Isto indica que a incorporação de β-AgVO3 pode melhorar esta propriedade da cerâmica IPS 

Inline, uma vez que esta alteração ocorreu na incorporação de ambas concentrações, 2,5% (1,86 

MPa.m1/2) e 5% (2,40 MPa.m1/2) (p<0,001). Um pequeno aumento na tenacidade à fratura 

pode levar a um grande aumento na capacidade do material de absorver energia elástica, 
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indicando uma possibilidade maior de sobrevivência a impactos mais severos. (Rizkalla et al., 

2004) 

A dureza é um critério para avaliar a resistência ao desgaste de materiais (Hampshire et 

al., 1994), além de ser como um fator que afeta a capacidade de acabamento e polimento. 

(Somnez et al., 2018) Quando avaliada a microdureza Vickers, na análise total, o grupo controle 

(575,98 GPa) foi estatisticamente maior comparado ao grupo incorporado com 2,5% (500,15 

GPa) (p<0,001) de nanomaterial; e a microdureza do grupo 2,5% foi a menor, diferente do 

controle e 5% (553,66 GPa) (p=0,014). Quando comparado ao grupo controle, para esta mesma 

cerâmica, foi observado que não houve alteração desta propriedade quando incorporado com 

5% de nanomaterial. Quando comparada as duas cerâmicas, a Ex-3 Noritake apresentou maior 

dureza compara à IPS Inline. Assim, a incorporação do nanomaterial reduziu a microdureza 

apenas na concentração de 2,5% em relação ao controle. 

Foram encontrados resultados significativos por meio da incorporação do β-AgVO3 às 

cerâmicas odontológicas, obtendo-se materiais com propriedades antimicrobianas contra 

micro-organismos associados a problemas odontológicos frequentes. Um dos maiores desafios 

ao se incorporar compostos antimicrobianos a materiais cerâmicos está no fato de, durante seu 

processamento, o material enfrenta temperaturas elevadas, o que pode prejudicar a ação do 

composto. (Yoshida et al., 2010) Assim, a presença de ação antimicrobiana encontrada neste 

estudo apresenta elevada significância.  

A melhoria da propriedade de tenacidade à fratura da cerâmica IPS Inline e a 

manutenção desta propriedade para a cerâmica Ex-3 Noritake com a incorporação do 

nanomaterial sugerem uma possibilidade de viabilidade deste material para sua utilização em 

situações clínicas, uma vez que indicam que a incorporação do nanomaterial não causaria 

prejuízo a esta propriedade.  

As cerâmicas utilizadas neste estudo são formulações comerciais, o que caracteriza este 

estudo como uma análise inicial da viabilidade da mistura entre materiais cerâmicos e o 

nanomaterial β-AgVO3. Desta forma, o desenvolvimento de formulações específicas de 

cerâmicas para receber um aditivo deve ser avaliado no futuro, com o objetivo de se manter as 

propriedades antimicrobianas encontradas sem prejuízo as propriedades mecânicas. 

Este estudo apresenta suas limitações, por ser realizado estritamente in vitro. A interação 

entre os micro-organismos in vivo pode levar a resultados diferentes, sendo importante a 

realização de outras análises para se considerar a utilização destas cerâmicas clinicamente. 
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Através da realização deste estudo, observa-se que a união entre cerâmica odontológica 

e o β-AgVO3 é favorável, uma vez que foi capaz de promover atividade antimicrobiana a esta, 

mantendo a propriedade mecânica de resistência à fratura e de microdureza na concentração de 

5%. É importante ressaltar que estas cerâmicas não foram desenvolvidas para receberem 

aditivos, caracterizando este estudo como uma análise inicial da viabilidade da mistura.  

Apesar dos resultados quanto às propriedades mecânicas apresentarem-se alterados, a 

literatura não é clara quanto aos níveis máximos de alteração aceitáveis. Visto que a sugestão 

de utilização desse material limita-se às regiões internas das estruturas de próteses, conseguir-

se o resultado antimicrobiano, após processamento de queima, e conseguir-se o processamento 

do material modificado, proporcionando-lhe forma, contorno e resistência, mostra o grande 

avanço e potencial de uso que essa proposta metodológica traz. 
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6. Conclusões: 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:  

1. A concentração inibitória mínima do nanomaterial contra micro-organismos 

específicos evidenciou a atividade do mesmo contra Streptococcus mutans, Streptococcus 

sobrinus, Pseudomonas aeruginosa e Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  

2. A incorporação de β-AgVO3 foi capaz de promover atividade antimicrobiana a 

cerâmica odontológica IPS Inline contra Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, sendo a concentração de 5% mais eficaz em termos 

microbiológicos.  

3. A incorporação do nanomaterial aumentou a rugosidade superficial e reduziu a 

microdureza das cerâmicas, porém aumentou a tenacidade à fratura da cerâmica IPS Inline e 

manteve a microdureza na concentração de 5%.  

4. Quando incorporadas com β-AgVO3, as cerâmicas IPS Inline e Ex-3 Noritake 

apresentam morfologias diferentes entre si e em relação ao controle, assim como em sua 

composição e não houve alteração nos componentes inerentes da cerâmica pela adição de β-

AgVO3. 
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8. Apêndices  

 

Considerações finais 

Tratando-se de um estudo inicial para avaliação da viabilidade da mistura entre 

materiais cerâmicos e o vanadato de prata nanoestruturado, a alteração de cor proporcionada 

por esta mistura não foi foco neste projeto de pesquisa. A modificação da cor de materiais 

cerâmicos e do nanomaterial é possível através de métodos químicos, o que constitui o foco de 

pesquisas posteriores que deverão ser realizadas. 

A porosidade obtida com a mistura não se trata necessariamente de uma desvantagem 

do novo material obtido. Podendo ser utilizada em camadas interiores de restaurações 

cerâmicas, a porosidade leva a uma maior rugosidade e consequentemente maior imbricamento 

mecânico entre o material cerâmico, o material cimentante de escolha e a estrutura dentária. 

Além disso, neste estudo foi utilizado apenas um método de confecção dos corpos de prova. 

Diferentes métodos de obtenção do novo material, como através de CAD-CAM, constituirão 

pesquisas posteriores para avaliação da possibilidade de obtenção de um material com maior 

uniformidade. 

O comportamento mecânico de materiais cerâmico pode ser aprimorado através da 

adição de componentes que alteram a resistência destes. Assim, existe a possibilidade de 

alteração da propriedade de microdureza, que foi reduzida pela incorporação do nanomaterial, 

que será foco de estudos posteriores. 
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Tabela 15- Valores médios de alterações colorimétricas para cada corpo de prova da cerâmica 

IPS Inline em contato direto com o micro-organismo P. aeruginosa. 

XTT - P. aeruginosa 

IPS Inline 

Controle 

CP1 0,0530 

2,5 

CP1 0,8548 

5% 

CP1 0,1717 

CP2 0,1482 CP2 1,6085 CP2 0,8926 

CP3 0,4917 CP3 0,2514 CP3 0,7025 

CP4 0,1841 CP4 0,9327 CP4 0,4470 

CP5 0,2767 CP5 0,4361 CP5 0,5952 

CP6 0,5266 CP6 0,3607 CP6 0,5772 

CP7 0,4845 CP7 0,2927 CP7 0,9151 

CP8 0,0871 CP8 0,5665 CP8 0,6634 

CP9 0,0651 CP9 0,4045 CP9 0,5766 

CP10 0,4450 CP10 0,7708 CP10 0,2166 

 

 

Tabela 16- Valores médios de alterações colorimétricas para cada corpo de prova da cerâmica 

Ex-3 Noritake em contato direto com o micro-organismo P. aeruginosa. 

 
 

 

XTT - P. aeruginosa 

Ex-3 Noritake 

Controle 

CP1 0,0970 

2,5 

CP1 1,0893 

5% 

CP1 0,1717 

CP2 0,0964 CP2 0,4270 CP2 0,8926 

CP3 0,0779 CP3 1,3647 CP3 0,7025 

CP4 0,0957 CP4 0,5411 CP4 0,4470 

CP5 0,0814 CP5 1,0301 CP5 0,5952 

CP6 0,0589 CP6 1,3268 CP6 0,5772 

CP7 0,0540 CP7 1,2552 CP7 0,9151 

CP8 0,3225 CP8 0,3331 CP8 0,6634 

CP9 0,1329 CP9 0,2531 CP9 0,5766 

CP10 0,2033 CP10 0,8168 CP10 0,2166 
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Tabela 17- Valores médios de alterações colorimétricas para cada corpo de prova da cerâmica 

IPS Inline em contato direto com o micro-organismo A. actinomycetemcomitans. 

XTT - A. actinomycetemcomitans 

IPS Inline 

Controle 

CP1 1,1397 

2,5 

CP1 1,1571 

5% 

CP1 0,9796 

CP2 1,0287 CP2 1,0208 CP2 1,0123 

CP3 1,0907 CP3 0,9930 CP3 0,9833 

CP4 1,0758 CP4 0,9870 CP4 1,2449 

CP5 1,1239 CP5 1,0038 CP5 1,0312 

CP6 1,1368 CP6 1,0140 CP6 1,3967 

CP7 1,1155 CP7 1,0279 CP7 1,0721 

CP8 1,1169 CP8 1,0018 CP8 1,2799 

CP9 1,0850 CP9 1,0273 CP9 1,1850 

CP10 1,0259 CP10 0,9831 CP10 1,1810 

 

 

Tabela 18- Valores médios de alterações colorimétricas para cada corpo de prova da cerâmica 

Ex-3 Noritake em contato direto com o micro-organismo A. actinomycetemcomitans. 

XTT - A. actinomycetemcomitans 

Ex-3 Noritake 

Controle 

CP1 1,1687 

2,5 

CP1 1,2047 

5% 

CP1 1,1635 

CP2 1,1702 CP2 1,2135 CP2 1,1663 

CP3 1,1192 CP3 1,1481 CP3 1,1896 

CP4 1,1745 CP4 1,1921 CP4 1,2022 

CP5 1,1438 CP5 1,5049 CP5 1,1483 

CP6 1,2083 CP6 1,2358 CP6 1,2064 

CP7 1,3840 CP7 1,1674 CP7 1,1711 

CP8 1,1969 CP8 1,2049 CP8 1,2174 

CP9 1,1460 CP9 1,2264 CP9 1,1430 

CP10 1,2188 CP10 1,2291 CP10 1,2118 
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Tabela 19- Valores médios de alterações colorimétricas para cada corpo de prova da cerâmica 

Ex-3 Noritake em contato direto com o micro-organismo S. mutans. 

XTT - S. mutans 

Ex-3 Noritake 

Controle 

CP1 0,6313 

2,5 

CP1 0,7100 

5% 

CP1 0,1206 

CP2 0,1595 CP2 0,4426 CP2 0,1675 

CP3 0,1596 CP3 1,1263 CP3 0,2518 

CP4 0,2056 CP4 0,8247 CP4 0,0381 

CP5 0,7396 CP5 0,5750 CP5 0,4381 

CP6 0,2952 CP6 0,7874 CP6 0,2157 

CP7 0,2372 CP7 0,5389 CP7 0,2794 

CP8 0,2119 CP8 0,3062 CP8 0,0581 

CP9 0,5545 CP9 0,5055 CP9 0,2339 

CP10 0,2484 CP10 0,4178 CP10 0,3323 

 
 

Tabela 20- Valores médios de alterações colorimétricas para cada corpo de prova da cerâmica 

IPS Inline em contato direto com o micro-organismo S. mutans. 

XTT - S. mutans 

IPS Inline 

Controle 

CP1 0,9023 

2,5 

CP1 0,3179 

5% 

CP1 0,1655 

CP2 0,7129 CP2 0,7412 CP2 0,0217 

CP3 0,5918 CP3 0,5890 CP3 0,1150 

CP4 0,7133 CP4 0,5235 CP4 0,2030 

CP5 1,2751 CP5 1,1640 CP5 0,0579 

CP6 1,0362 CP6 0,2969 CP6 0,1324 

CP7 0,9007 CP7 0,7108 CP7 0,1698 

CP8 0,9371 CP8 0,7883 CP8 0,4375 

CP9 1,4578 CP9 0,6428 CP9 0,0545 

CP10 1,1978 CP10 1,3482 CP10 0,0951 
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Tabela 21- Valores médios de alterações colorimétricas para cada corpo de prova da cerâmica 

Ex-3 Noritake em contato direto com o micro-organismo S. sobrinus. 

XTT - S. sobrinus 

Ex-3 Noritake  

Controle 

CP1 1,0707 

2,5 

CP1 0,8859 

5% 

CP1 1,0053 

CP2 0,9900 CP2 1,1108 CP2 0,9423 

CP3 1,0172 CP3 0,9825 CP3 0,9361 

CP4 0,9212 CP4 0,8388 CP4 0,7856 

CP5 0,9826 CP5 0,6972 CP5 0,5721 

CP6 1,0791 CP6 1,0896 CP6 0,5992 

CP7 0,9153 CP7 1,1552 CP7 0,7470 

CP8 1,0417 CP8 1,1481 CP8 0,8879 

CP9 0,8601 CP9 1,0216 CP9 0,9286 

CP10 0,9038 CP10 0,8376 CP10 0,8053 

 

 

Tabela 22- Valores médios de alterações colorimétricas para cada corpo de prova da cerâmica 

IPS Inline em contato direto com o micro-organismo S. sobrinus. 

XTT - S. sobrinus 

IPS Inline 

Controle 

CP1 1,0280 

2,5 

CP1 1,2539 

5% 

CP1 1,0569 

CP2 0,9235 CP2 1,0781 CP2 1,2883 

CP3 1,1896 CP3 0,7713 CP3 1,0360 

CP4 1,2069 CP4 0,9748 CP4 1,0681 

CP5 0,9925 CP5 1,2502 CP5 1,0170 

CP6 0,8203 CP6 1,4031 CP6 0,8906 

CP7 0,9961 CP7 1,2799 CP7 0,7644 

CP8 1,1558 CP8 1,0284 CP8 1,0301 

CP9 1,1045 CP9 1,3776 CP9 1,2024 

CP10 1,0066 CP10 1,3595 CP10 1,2890 
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Tabela 23- UFC/mL e log10 dos dados obtidos dos corpos de prova da cerâmica IPS Inline 

com diferentes concentrações de nanomaterial contra Pseudomonas aeruginosa. 

IPS Inline 

P. aeruginosa 

Concentração UFC LOG10 

0% 

1400000 6,146128036 

2320000 6,365487985 

552000 5,741939078 

5760000 6,760422483 

636000000 8,803457116 

10400000 7,017033339 

7600000 6,880813592 

41200000 7,614897216 

2160000 6,334453751 

78599111,11 7,895417635 

2,5 

3160000 6,499687083 

3200000 6,505149978 

168000000 8,225309282 

55600000 7,745074792 

452000000 8,655138435 

26000000 7,414973348 

1200000000 9,079181246 

29200000 7,465382851 

2200000 6,342422681 

912000 5,959994838 

5% 

128000000 8,10720997 

1440000000 9,158362492 

788000 5,896526217 

1000000 6 

1200000 6,079181246 

344000 5,536558443 

2120000 6,326335861 

4040000 6,606381365 

1620000000 9,209515015 

1880000000 9,274157849 
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Tabela 24- UFC/mL e log10 dos dados obtidos dos corpos de prova da cerâmica Ex-3 Noritake 

com diferentes concentrações de nanomaterial contra Pseudomonas aeruginosa. 

Ex-3 Noritake 

P. aeruginosa 

Concentração UFC LOG10 

0% 

6920000 6,840106094 

86800000 7,938519725 

69600000 7,84260924 

784400000 8,894537585 

2120000 6,326335861 

2640000 6,421603927 

2000000 6,301029996 

316000 5,499687083 

1920000 6,283301229 

1760000 6,245512668 

2,5 

19600000 7,292256071 

760000 5,880813592 

204000000 8,309630167 

36000000 7,556302501 

1720000000 9,235528447 

140000000 8,146128036 

5200000 6,716003344 

12400000 7,093421685 

5600000 6,748188027 

8240000 6,915927212 

5% 

45200 4,655138435 

1520000 6,181843588 

1800000000 9,255272505 

628000000 8,797959644 

33360000 7,523226042 

148000 5,170261715 

36000 4,556302501 

1480000 6,170261715 

448000 5,651278014 

2400000 6,380211242 
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Tabela 25- UFC/mL e log10 dos dados obtidos dos corpos de prova da cerâmica IPS Inline 

com diferentes concentrações de nanomaterial contra Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

IPS Inline 

A. actinomycetemcomitans 

Concentração UFC LOG10 

0% 

17640000 7,246498581 

23960000 7,379486814 

21160000 7,325515663 

21040000 7,323045735 

5520000 6,741939078 

23800000 7,376576957 

19400000 7,28780173 

20600000 7,31386722 

7520000 6,876217841 

11760000 7,070407322 

2,5% 

29520000 7,470116353 

22720000 7,356408327 

31080000 7,49248101 

15800000 7,198657087 

17520000 7,243534102 

30880000 7,489677292 

42560000 7,629001619 

11840000 7,073351702 

24240000 7,384532615 

22040000 7,34321159 

5% 

24520000 7,389520466 

24240000 7,384532615 

27320000 7,436480695 

24920000 7,396548038 

10880000 7,036628895 

32480000 7,511616021 

33000000 7,51851394 

27960000 7,446537167 

22840000 7,3586961 

17760000 7,249442961 
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Tabela 26- UFC/mL e log10 dos dados obtidos dos corpos de prova da cerâmica Ex-3 Noritake 

com diferentes concentrações de nanomaterial contra Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Ex-3 Noritake 

A. actinomycetemcomitans 

Concentração UFC LOG10 

0% 

22560000 7,353339095 

10720000 7,030194785 

22920000 7,360214613 

17120000 7,23350376 

15400000 7,187520721 

19480000 7,289588953 

13680000 7,136086097 

14320000 7,155943018 

11520000 7,061452479 

11880000 7,074816441 

2,5 

20720000 7,316389751 

4800000 6,681241237 

19360000 7,286905353 

34800000 7,541579244 

36480000 7,56205483 

33440000 7,524266269 

35880000 7,554852434 

18720000 7,272305844 

24960000 7,397244581 

31680000 7,500785173 

5% 

21280000 7,327971624 

16760000 7,224274014 

14080000 7,148602655 

13800000 7,139879086 

18480000 7,266701967 

13920000 7,143639235 

13960000 7,144885418 

9520000 6,978636948 

6600000 6,819543936 

13800000 7,139879086 
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Tabela 27- UFC/mL e log10 dos dados obtidos dos corpos de prova da cerâmica Ex-3 Noritake 

com diferentes concentrações de nanomaterial contra S. mutans. 

Ex-3 Noritake 

S. mutans 

Concentração UFC LOG10 

0% 

30000000 7,477121255 

31200000 7,494154594 

4400000 6,643452676 

2800000 6,447158031 

2720000 6,434568904 

19200000 7,283301229 

3760000 6,575187845 

8360000 6,922206277 

24000000 7,380211242 

2640000 6,421603927 

2,5 

25200000 7,401400541 

2320000 6,365487985 

153600000 8,186391216 

25200000 7,401400541 

68400000 7,835056102 

75600000 7,878521796 

7200 3,857332496 

10200000 7,008600172 

34800000 7,541579244 

15200000 7,181843588 

5% 

1680000 6,225309282 

2120000 6,326335861 

29400000 7,46834733 

11360000 7,055378331 

11880000 7,074816441 

34560000 7,538573734 

11120000 7,046104787 

260000 5,414973348 

10920000 7,038222638 

4200000 6,62324929 
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Tabela 28- UFC/mL e log10 dos dados obtidos dos corpos de prova da cerâmica IPS Inline 

com diferentes concentrações de nanomaterial contra S. mutans. 

IPS Inline 

S. mutans 

Concentração UFC LOG10 

0% 

3800000 6,579783597 

87600000 7,942504106 

48000000 7,681241237 

102800000 8,011993115 

43600000 7,639486489 

124800000 8,096214585 

31200000 7,494154594 

33200000 7,521138084 

38000000 7,579783597 

15200000 7,181843588 

2,5 

76600000 7,88422877 

57600 4,760422483 

84000000 7,924279286 

496000 5,695481676 

552000 5,741939078 

58000000 7,763427994 

4920000 6,691965103 

0 0 

400 2,602059991 

19200 4,283301229 

5% 

13200 4,120573931 

14000 4,146128036 

13400000 7,127104798 

1280000 6,10720997 

3040000 6,482873584 

148000 5,170261715 

7800 3,892094603 

124000 5,093421685 

252000 5,401400541 

360 2,556302501 
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Tabela 29- UFC/mL e log10 dos dados obtidos dos corpos de prova da cerâmica Ex-3 Noritake 

com diferentes concentrações de nanomaterial contra S. sobrinus. 

Ex-3 Noritake 

S. sobrinus 

Concentração UFC LOG10 

0% 

30400000 7,482873584 

304000000 8,482873584 

72000000 7,857332496 

51200000 7,709269961 

4200000000 9,62324929 

14000000 7,146128036 

680000000 8,832508913 

272000000 8,434568904 

42400000 7,627365857 

288000000 8,459392488 

2,5 

44800000 7,651278014 

604000000 8,781036939 

54800000 7,738780558 

80800000 7,907411361 

196000000 8,292256071 

22400000 7,350248018 

36400000 7,561101384 

50400000 7,702430536 

404000000 8,606381365 

83600000 7,922206277 

5% 

20400000 7,309630167 

34000000 7,531478917 

36000 4,556302501 

102800000 8,011993115 

65600000 7,816903839 

272000000 8,434568904 

332000000 8,521138084 

77600000 7,889861721 

78800000 7,896526217 

292000000 8,465382851 
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Tabela 30- UFC/mL e log10 dos dados obtidos dos corpos de prova da IPS Inline com 

diferentes concentrações de nanomaterial contra S. sobrinus. 

IPS Inline 

S. sobrinus 

Concentração UFC LOG10 

0% 

28800000 7,459392488 

50400000 7,702430536 

154800000 8,189770956 

172000000 8,235528447 

50800000 7,705863712 

172000000 8,235528447 

36400000 7,561101384 

964000000 8,984077034 

172000000 8,235528447 

448000000 8,651278014 

2,5 

55600000 7,745074792 

400000000 8,602059991 

412000000 8,614897216 

400000 5,602059991 

240000000 8,380211242 

29200000 7,465382851 

268000000 8,428134794 

196000000 8,292256071 

124000000 8,093421685 

0 0 

5% 

16000000 7,204119983 

0 0 

620000 5,792391689 

0 6,867432063 

40000 4,602059991 

196000000 8,292256071 

27200000 7,434568904 

44000000 7,643452676 

2360000 6,372912003 

39600000 7,597695186 
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Tabela 31- Médias dos valores obtidos de microdureza Vickers para a cerâmica Ex-3 Noritake 

com diferentes concentrações de nanomaterial. 

Controle 2,5% 5% 
 

Média  Média  Média 

CP1 480,33333 CP1 440 CP1 573,3333 

CP2 548,66667 CP2 621 CP2 462 

CP3 631,33333 CP3 496,3333 CP3 621,3333 

CP4 605,33333 CP4 485,6667 CP4 566,6667 

CP5 685,33333 CP5 488 CP5 642,6667 

CP6 667 CP6 545,3333 CP6 489,6667 

CP7 569,33333 CP7 370,6667 CP7 458,3333 

CP8 641 CP8 535 CP8 587,3333 

CP9 611 CP9 488,3333 CP9 577 

CP10 655,66667 CP10 501,6667 CP10 736,6667 

 

 

Tabela 32- Médias dos valores obtidos de microdureza Vickers para a cerâmica IPS Inline 

com diferentes concentrações de nanomaterial. 

Controle 2,5% 5% 

 Média  Média  Média 

CP1 526,66667 CP1 477,3333 CP1 560 

CP2 570,33333 CP2 436 CP2 606,6667 

CP3 538 CP3 489,3333 CP3 505 

CP4 534,33333 CP4 447,3333 CP4 571 

CP5 525 CP5 500 CP5 506 

CP6 562,33333 CP6 497 CP6 485,3333 

CP7 563,66667 CP7 593 CP7 511,3333 

CP8 492,33333 CP8 510 CP8 545 

CP9 552,33333 CP9 570,6667 CP9 520,6667 

CP10 559,66667 CP10 510,3333 CP10 547,3333 
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Tabela 33- Valores médios de a e c em µm para a cerâmica IPS Inline com diferentes 

concentrações de nanomaterial após endentações Vickers. 

Controle  2,5% 5% 

 A C  A C  A C 

CP1 26,1975 52,5325 CP1 24,5625 47,555 CP1 27,51 49,14 

CP2 21,54 43,57 CP2 24,2625 40,63 CP2 26,185 42,8475 

CP3 21,28 38,8775 CP3 25,0325 43,4775 CP3 27,085 45,6775 

CP4 22,25 40,985 CP4 23,6825 42,2725 CP4 22,2625 36,195 

CP5 17,51 41,7075 CP5 22,815 43,9675 CP5 24,1075 37,9825 

CP6 20,645 50,64 CP6 25,5675 44,9725 CP6 18,5 31,9925 

CP7 22,07 44,1975 CP7 27,605 50,8625 CP7 19,61 37,4375 

CP8 23,91 48,265 CP8 29,395 50,4725 CP8 22,615 32,835 

CP9 24,43 37,2675 CP9 26,09 50,4525 CP9 22,685 42,505 

CP10 20,99 45,3 CP10 27,795 52,6275 CP10 24,34 35,02 

 

 

Tabela 34- Valores médios de a e c em µm para a cerâmica Ex-3 Noritake com diferentes 

concentrações de nanomaterial após endentações Vickers. 

Controle  2,5% 5% 

 A C  A C  A C 

CP1 28,4375 47,0825 CP1 22,965 37,5125 CP1 23,9325 40,6475 

CP2 23,9625 38,76 CP2 25,745 41,5025 CP2 30,655 51,475 

CP3 23,115 39,3025 CP3 27,2525 39,235 CP3 26,35 47,43 

CP4 24,6525 37,9675 CP4 25,62 49,275 CP4 33,175 46,285 

CP5 25,86 44,5025 CP5 27,115 49,35 CP5 22,085 38,495 

CP6 22,855 36,2125 CP6 25,4575 50,4025 CP6 24,875 138,85 

CP7 22,515 43,5825 CP7 27,2575 50,075 CP7 20,71 36,8 

CP8 25,92 52,75 CP8 21,5525 37,525 CP8 23,5475 36,2825 

CP9 25,9725 60,9525 CP9 23,5075 36,93 CP9 21,245 37,7575 

CP10 26,035 44 CP10 23,21 46,315 CP10 23,39 39,62 
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Tabela 35- Valores médios de rugosidade em µm para a cerâmica Ex-3 Noritake com 

diferentes concentrações de nanomaterial. 

 Controle 2,5% 5% 

CP1 0,35 3,23 5,016667 

CP2 2,56 3,97 1,683333 

CP3 0,2533333 2,536667 1,62 

CP4 2,61 4,8 5,52 

CP5 0,61 3,02 6,243333 

CP6 2,26 1,893333 5,943333 

CP7 0,7766667 1,226667 4,07 

CP8 3,68 1,796667 2,21 

CP9 3,9833333 5,23 0,963333 

CP10 0,35 2,7 2,333333 

 

 

Tabela 36- Valores médios de rugosidade em µm para a cerâmica IPS Inline com diferentes 

concentrações de nanomaterial. 

 Controle 2,5% 5% 

CP1 1,3 3,78 1,8 

CP2 1,0633333 2,846667 5,14 

CP3 1,4266667 4,77 4,6 

CP4 3,4166667 3,47 2,94 

CP5 1,7033333 1,246667 3,543333 

CP6 1,1833333 2,96 8,056667 

CP7 2,16 6,243333 0,806667 

CP8 1,8433333 3,196667 4,036667 

CP9 1,1533333 2,33 2,373333 

CP10 2,3633333 2,95 1,863333 

 


