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Del Rey, YC. Desenvolvimento de superfícies de titânio microestruturadas e revestidas 

por zircônia e análise do seu efeito sobre a formação de biofilme oral. [Dissertação]. 

Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 2021.  

RESUMO 

 

Este estudo objetivou desenvolver e caracterizar superfícies experimentais de titânio (Ti) com 

potencial para reduzir e/ou modular a formação de biofilme oral pela alteração da composição 

química e das propriedades superfícies das amostras tratadas. A técnica de plasma eletrolítico 

oxidativo (PEO) foi utilizada para criar superfícies de Ti microestruturadas (T1) e a técnica de 

anodização foi empregada para revestir as superfícies modificadas por PEO por uma camada 

de zircônia (Zr) (T2). Superfícies de Ti usinadas (C1) e comercialmente tratadas por duplo 

ataque ácido (C2) foram utilizadas como controles. A topografia e morfologia de superfície dos 

grupos foram investigadas por meio de microscopia confocal a laser e de microscopia eletrônica 

de varredura. A composição e distribuição dos elementos químicos presentes nas amostras 

foram avaliadas por espectroscopia de raios-X por dispersão de energia. A técnica de difração 

de raios-X foi empregada para investigar as fases cristalinas presentes, e a molhabilidade e 

energia livre de superfície foram determinadas em goniômetro/tensiômetro pelo método da 

gota séssil. Os espécimes controles e tratados foram expostos à formação de biofilme oral in 

situ por 48 h na cavidade oral de nove voluntários. Em seguida, as amostras de biofilme foram 

coletadas e até 35 espécies microbianas relevantes, incluindo micro-organismos comensais e 

patogênicos, foram identificadas e quantificadas pelo método de hibridização Checkerboard 

DNA-DNA Hybridization. A área recoberta por biofilme e viabilidade celular foram avaliadas 

pela técnica de fluorescência Live/Dead. Os dados paramétricos obtidos foram analisados por 

ANOVA seguido de pós-teste de Tukey, já os dados não paramétricos foram analisados por 

modelos lineares generalizados. O nível de significância adotado foi de 0,05. Diferenças 

significantes de rugosidade superficial foram encontradas entre os grupos (C2>T1=T2>C1; 

P<0,05). O protocolo desenvolvido para o tratamento das superfícies de Ti pela técnica de PEO 

foi capaz de gerar revestimentos uniformes de microporos, com a presença de estrutura 

cristalina anatase e baixa hidrofilia e energia livre de superfície em comparação ao Ti usinado 

(P<0,05). O posterior recobrimento dos microporos pela técnica de anodização resultou em 

redução adicional da hidrofilia de superfície (P<0,05) e alteração de sua composição química 

pela deposição de uma camada de Zr monoclínica. A área total recoberta por biofilme diferiu 

significativamente entre os grupos (C1<C2=T1=T2; P<0,05), mas não houve diferenças em 

relação à viabilidade microbiana. Pela técnica de hibridização de DNA, os grupos T1 e T2 

apresentaram os menores níveis de contagem microbiana total (P<0,05). As contagens 

individuais de 34 espécies-alvo avaliadas diferiram significantemente entre os grupos. Diversos 

colonizadores intermediários e patógenos anaeróbios estritos foram encontrados em níveis mais 

elevados para C2 em relação a T1 e T2, enquanto que para várias espécies de Streptococcus foi 

observada a tendência oposta. Como conclusão, os resultados indicam a colonização diferencial 



 

dos grupos investigados, provavelmente em decorrência das suas diferentes propriedades 

físico-químicas. Os tratamentos propostos representam técnicas simples e eficazes para criar 

revestimentos de microtopografia complexa capazes de reduzir a formação de biofilme e 

modular o perfil microbiano para condições mais compatíveis com o equilíbrio da comunidade 

microbiana e homeostase peri-implantar. 
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analysis of their effect on the oral biofilm formation. [Dissertation]. Ribeirão Preto: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 2021.  

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to develop and characterize experimental titanium (Ti) surfaces with a 

potential to reduce and/or modulate oral biofilm formation by altering the chemical composition 

and surface properties of the treated samples. Plasma electrolytic oxidation (PEO) technique 

was used to create microstructured Ti surfaces (T1) and anodization technique was employed 

to coat PEO-modified surfaces with a zirconia (Zr) layer (T2). Machined Ti surfaces (C1) and 

commercially double acid etched Ti (C2) were used as controls. The topography and surface 

morphology of the groups were investigated using confocal laser microscopy and scanning 

electron microscopy. The composition and distribution of the chemical elements present in the 

samples were evaluated by energy-dispersive spectroscopy. The X-ray diffraction technique 

was used to investigate its crystalline phases, and the wettability and surface free energy were 

determined in a goniometer/tensiometer by sessile drop method. Control and treated specimens 

were exposed to in situ oral biofilm formation for 48 h in the oral cavity of nine volunteers. 

Subsequently, biofilm samples were collected and up to 35 relevant microbial species, including 

commensal and pathogenic microorganisms, were identified and quantified by Checkerboard 

DNA-DNA hybridization method. The area covered by biofilm and cell viability were 

evaluated using Live/Dead fluorescence technique. The parametric data obtained were analyzed 

by ANOVA followed by Tukey's post-test, whereas non-parametric data were analyzed by 

generalized linear models. The level of significance adopted was 0.05. Significant differences 

in surface roughness were found between groups (C2>T1=T2>C1; P<0.05). The protocol 

developed for Ti surfaces treatment by PEO technique was able to produce uniform 

microporous coatings with the presence of anatase crystalline structure and low hydrophilicity 

and surface free energy compared to machined Ti (P<0.05). The subsequent coating of the 

micropores by anodization resulted in further reduction of surface hydrophilicity (P<0.05) and 

alteration of its chemical composition by the deposition of a monoclinic Zr layer. The total area 

covered by biofilm differed significantly between groups (C1<C2=T1=T2; P<0.05), but no 

differences were found in terms of microbial viability. DNA hybridization technique revealed 

that T1 and T2 had the lowest levels of total microbial count (P<0.05). The individual counts 

of 34 target species differed significantly between groups. Several intermediate colonizers and 

strict anaerobic pathogens were found at higher levels for C2 compared to T1 and T2, whereas 

for several species of Streptococcus an opposite trend was observed. In conclusion, the results 

indicate a differential colonization of the investigated groups, probably due to their different 

physicochemical properties. The proposed treatments represent simple and effective techniques 

to create complex microstructured coatings capable of reducing biofilm formation and 



 

modulating the microbial profile to conditions more consistent with the microbial community 

equilibrium and peri-implant homeostasis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reabilitação com implantes dentários é uma excelente opção de tratamento protético 

para pacientes total ou parcialmente desdentados, apresentando taxas de sucesso e 

sobrevivência superiores a 90% após 10-15 anos de função (MORASCHINI et al., 2015). A 

formação de tecido ósseo diretamente sobre a superfície do implante, sem desenvolvimento de 

tecido fibroso na interface, e a ausência de infecção local são fundamentais para o sucesso do 

tratamento (BUSER; SENNERBY; DE BRUYN, 2017). Apesar da grande previsibilidade das 

reabilitações com implantes dentários, processos inflamatórios decorrentes da infecção 

microbiana dos tecidos peri-implantares podem comprometer o sucesso do tratamento em longo 

prazo. Na cavidade oral, a doença inflamatória inicial que acomete os tecidos moles ao redor 

do implante é denominada mucosite. A doença passa a ser definida como peri-implantite 

quando a sua progressão leva à extensão do processo inflamatório para o tecido ósseo que 

fornece ancoragem ao implante (RENVERT et al., 2018). A reabsorção óssea resultante é 

progressiva e de difícil interrupção e tratamento, o que torna o manejo da peri-implantite 

complexo e, muitas vezes, mal sucedido (DE WAAL et al., 2016; AL-KADHIM et al., 2018; 

ROKAYA et al., 2020). 

A peri-implantite constitui a principal causa de falhas tardias em implantes dentários 

(SOLDERER et al., 2019). Estima-se que em torno de 21-22% dos implantes em função 

desenvolvam diferentes graus de peri-implantite (DERKS; TOMASI, 2015; JEPSEN et al., 

2015; KORDBACHEH CHANGI; FINKELSTEIN; PAPAPANOU, 2019). Fatores 

relacionados ao paciente, tais como tabagismo, histórico de doença periodontal e diabetes 

mellitus, influenciam o risco de desenvolvimento de doenças peri-implantares. No entanto, o 

fator etiológico primário e principal alvo do tratamento e de terapias preventivas é o biofilme 

peri-implantar (DREYER et al., 2018; FRÉDÉRIC; MICHEL; SELENA, 2018). A patogênese 

da peri-implantite é atribuída à ocorrência de um desequilíbrio na comunidade microbiana do 

biofilme peri-implantar, processo denominado de disbiose microbiana (FRÉDÉRIC; MICHEL; 

SELENA, 2018; LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018). Esse desequilíbrio é 

caracterizado pela alteração na abundância relativa dos micro-organismos que compõem o 

biofilme, com o aumento progressivo dos níveis de espécies patogênicas (HENNE et al., 2014; 

MARSH, 2015; KRÖGER et al., 2018; LU et al., 2021). Tais micro-organismos expressam 

diversos fatores de virulência, como fímbrias, lipopolissacarídeos (LPS) e enzimas 

proteolíticas, os quais aumentam a sua capacidade de invasão dos tecidos ao redor do implante 

e de evasão do sistema imune do hospedeiro (SHARMA, 2010; MYSAK et al., 2014; 
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DAHLEN; BASIC; BYLUND, 2019). Quando essas espécies estão presentes em níveis 

elevados no biofilme peri-implantar, são desencadeadas respostas inflamatórias intensas que 

resultam na reabsorção inflamatória destrutiva do tecido ósseo que fornece ancoragem ao 

implante. Em contrapartida, comunidades microbianas caracterizadas pelo predomínio de 

espécies de baixa capacidade de invasão aos tecidos e virulência são associadas à manutenção 

da homeostase entre a resposta imune do hospedeiro e o desafio microbiano imposto pelo 

biofilme (FRÉDÉRIC; MICHEL; SELENA, 2018; LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 

2018). 

Após a instalação no leito ósseo e exposição na cavidade oral, os implantes dentários 

e seus componentes são rapidamente colonizados por micro-organismos presentes na 

microbiota oral (FÜRST et al., 2007). A formação de biofilme peri-implantar se inicia pela 

adesão de espécies colonizadoras primárias às superfícies dos materiais dentários. Essas 

espécies apresentam baixa patogenicidade, tendo como principais representantes as bactérias 

do gênero Streptoccocus (LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018). Com a sucessiva 

adesão de micro-organismos, criam-se condições para a colonização e proliferação de 

colonizadores intermediários, os quais são usualmente espécies microaerófilas e anaeróbias 

facultativas (RE, 1995). Por fim, o aumento da complexidade e da espessura do biofilme criam 

regiões de anaerobiose que favorecem a colonização por micro-organismos anaeróbios estritos, 

considerados colonizadores tardios, os quais estão intimamente associados à disbiose 

microbiana e ao desenvolvimento de doença peri-implantar (FRÉDÉRIC; MICHEL; SELENA, 

2018; LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018). A composição química, propriedades 

superficiais e características topografia dos substratos utilizados para a confecção dos implantes 

dentários têm um papel determinante na formação do biofilme microbiano. Os diferentes 

substratos comportam-se de forma distinta em relação à adesão e ao crescimento de micro-

organismos, podendo ocorrer modificações relevantes no perfil do biofilme formado, tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente, em função de uma maior ou menor afinidade dos 

substratos pelas diferentes espécies microbianas da cavidade oral (DE AVILA; VAN 

OIRSCHOT; VAN DEN BEUCKEN, 2020; ZHENG et al., 2021). Nesse contexto, implantes 

com superfícies tratadas ou modificadas, capazes de reduzir ou modular a composição do 

biofilme formado para condições mais compatíveis com a saúde peri-implantar, podem 

minimizar o risco de desenvolvimento de peri-implantite e favorecer o tratamento em longo 

prazo com os implantes dentários.   

O titânio (Ti) e suas ligas são os materiais convencionalmente utilizados para a 

fabricação de implantes odontológicos. Dentre as características que justificam o seu uso, 
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destacam-se a biocompatibilidade, baixa densidade (4,5 g/cm³), inércia química, boa resistência 

à corrosão e alta resistência mecânica quando comparado aos outros metais (MCCRACKEN, 

1999; W. NICHOLSON, 2020). De acordo com o seu conteúdo de oxigênio, o titânio 

comercialmente puro (Ticp) pode apresentar diferentes graus de pureza (I, II, III e IV), os quais 

influenciam a sua resistência à corrosão, ductibilidade e resistência mecânica. Dentre eles, o 

Ticp grau IV apresenta o maior conteúdo de oxigênio (em torno de 0.4%) e as melhores 

propriedades mecânicas, o que o torna o material mais utilizado na confecção de implantes 

dentários (LIU et al., 2017; ZHANG; CHEN, 2019). Quanto à rugosidade superficial (Sa), as 

superfícies dos implantes podem ser consideradas: lisas (Sa < 0.5 µm); minimamente rugosas 

(Sa: 0.5–1.0 µm); moderadamente rugosas (Sa: 1.0–2.0 µm) ou rugosas (Sa > 2.0 µm) 

(WENNERBERG; ALBREKTSSON, 2009; ASENSIO; VÁZQUEZ-LASA; ROJO, 2019). A 

maior parte dos implantes comercializados atualmente são moderamente rugosos, devido aos 

melhores resultados obtidos em termos da taxa e da velocidade de osseointegração 

(WENNERBERG; ALBREKTSSON, 2009; BUSER; SENNERBY; DE BRUYN, 2017; 

ASENSIO; VÁZQUEZ-LASA; ROJO, 2019; W. NICHOLSON, 2020). Implantes de maior 

rugosidade superficial, no entanto, estão associadas a um maior acúmulo de biofilme e, 

consequentemente, a maiores níveis de perda óssea peri-implantar (DE BRUYN et al., 2017; 

DOORNEWAARD et al., 2017; JORDANA; SUSBIELLES; COLAT-PARROS, 2018). O 

desenvolvimento de superfícies que favoreçam a osseointegração e, ao mesmo tempo, 

minimizem ou exerçam um efeito modulador sobre a formação do biofilme microbiano 

permanece um desafio para a Implantodontia.   

Recentemente, a zircônia (dióxido de zircônio) tem sido proposta como material 

alternativo ao Ti para a confecção de implantes dentários. Tais implantes cerâmicos apresentam 

alta biocompatibilidade, boa resistência à compressão, além de coloração esbranquiçada que 

favorece a estética em tecidos peri-implantares de biotipo fino (APRATIM et al., 2015; 

SIVARAMAN et al., 2018; HANAWA, 2020). A taxa de contato osso-implante e a velocidade 

de osseointegração para implantes de zircônia (Zr) são consideradas equivalentes aos implantes 

de Ti (PIERALLI et al., 2018; SIVARAMAN et al., 2018; NISHIHARA; HARO ADANEZ; 

ATT, 2019). Já em termos biológicos, evidências recentes suportam a superioridade da Zr em 

relação ao Ti. Ensaios clínicos reportaram menor concentração de citocinas pró-inflamatórias 

relacionadas à reabsorção óssea (IL-1β e IL-6) e maiores níveis de leptina, uma proteína 

associada à saúde periodontal, no fluido crevicular gengival de implantes com conectores de Zr 

em comparação aos de Ti (BARWACZ et al., 2015; NEGAHDARI et al., 2017). 

Adicionalmente, diversas investigações in vitro e in situ revelaram uma reduzida formação de 
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biofilme sobre superfícies de Zr em relação ao Ti, sugerindo o potencial da Zr de minimizar a 

adesão de micro-organismos sobre os implantes e seus componentes (RIMONDINI et al., 2002; 

SCARANO et al., 2003; AL-RADHA et al., 2012; DO NASCIMENTO et al., 2014; DE AVILA 

et al., 2016; ROEHLING et al., 2017). Estudos clínicos longitudinais também demonstraram 

que superfícies de Zr podem promover uma colonização microbiana seletiva da superfície, 

resultando em biofilmes com menor potencial patogênico pela prevalência reduzida de espécies 

periodontopatogênicas (DO NASCIMENTO et al., 2016; DE FREITAS et al., 2018; DE 

OLIVEIRA SILVA et al., 2020a). Tais características tornam a Zr um material alternativo 

atrativo para minimizar a incidência de doenças peri-implantares sem que haja prejuízo à 

osseointegração dos implantes. Até o momento, no entanto, não há evidências científicas 

suficientes de que o sucesso em longo prazo de reabilitações sobre implantes de Zr pura seja 

semelhante ao obtido com implantes de Ti.  

Uma revisão sistemática recente, seguida de meta-análise, concluiu que implantes de 

Zr apresentam taxas de sobrevivência significativamente menores quando comparados aos de 

implantes de Ti (74,8% versus 85,7% em um período médio de 42,37 meses de função) e um 

risco de falha 89% maior (ELNAYEF et al., 2017). Uma meta-revisão incluindo nove revisões 

sistemáticas concluiu que, apesar de altos índices de sucesso em curto prazo, faltam evidências 

que suportem a previsibilidade de reabilitações com implantes de Zr em longo prazo 

(AFRASHTEHFAR; DEL FABBRO, 2020). A fratura dos implantes tem sido apontada como 

uma causa recorrente de falhas com esse tipo de reabilitação (GAHLERT et al., 2012; OSMAN 

et al., 2014; ROEHLING et al., 2016). Idealmente, o módulo de elasticidade do implante deve 

ser o mais próximo possível do osso circundante para a melhor distribuição das cargas 

mecânicas incidentes sobre a prótese para o osso (BIDEZ; MISCH, 1992; LI et al., 2020). O 

módulo de elasticidade da Zr é aproximadamente o dobro das ligas de Ticp grau IV (210 GPa 

versus 104,1 GPa), enquanto que o módulo de elasticidade do osso varia de 7,95 a 21,36 GPa 

(LI et al., 2020). Além disso, devido à alta rigidez e friabilidade da Zr, a presença de defeitos 

internos na estrutura do implante, ranhuras ou imperfeições de superfície podem levar à 

concentração de estresses e propagação de trincas durante a função, principalmente em 

implantes de diâmetro reduzido e/ou sob sobrecarga oclusal (GAHLERT et al., 2012; OSMAN 

et al., 2013; ROEHLING et al., 2016). Um estudo clínico envolvendo 170 implantes de Zr 

mostrou uma taxa de fratura de 10% em um período médio de 38 meses de acompanhamento 

após instalação da prótese (GAHLERT et al., 2012). Uma investigação retrospectiva avaliando 

161 implantes de Zr em função por até 7 anos reportou que 50% das falhas encontradas foram 

causadas por fraturas (ROEHLING et al., 2016). Já a incidência reportada de fraturas de 
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implantes de Ti é de apenas 0,4% após 9 anos de função (LEE et al., 2018). Portanto, embora 

sistemas comerciais de implantes de Zr tenham ganhado popularidade principalmente devido a 

sua vantagem estética, a previsibilidade deste tipo de reabilitação em longo prazo ainda é 

controversa e precisa ser melhor investigada. Por outro lado, as propriedades biológicas 

favoráveis da Zr, ainda pouco exploradas na literatura relacionada aos implantes dentários, 

podem torná-la uma excelente opção de material para revestimento de superfícies de Ti. 

Evidências sugerem que o mesmo efeito de minimização da formação de biofilme oral 

encontrado para superfícies de Zr pura pode ser obtido com superfícies metálicas revestidas por 

Zr (AL-RADHA et al., 2012; HUANG et al., 2013) 

Diversos procedimentos podem ser utilizados para a modificação de superfícies de Ti, 

tais como o jateamento, condicionamento ácido, uso de plasma spray, soluções alcalinas, 

recobrimento por hidroxiapatita, laser, anodização e oxidação por plasma eletrolítico (PEO) 

(LE GUÉHENNEC et al., 2007; PAŁKA; POKROWIECKI, 2018; ASENSIO; VÁZQUEZ-

LASA; ROJO, 2019; LOUARN et al., 2019). De modo geral, as diferentes técnicas aumentam 

a rugosidade de superfície do Ti com o objetivo de promover maior área de contato entre tecidos 

e implante, melhor ancoragem ao osso adjacente e maior rapidez no processo de 

osseointegração (LE GUÉHENNEC et al., 2007; ASENSIO; VÁZQUEZ-LASA; ROJO, 2019; 

LIU et al., 2020). Dentre elas, as técnicas de PEO (também conhecida como oxidação por 

micro-arco) e de anodização são consideradas relativamente simples, versáteis e eficientes na 

formação de revestimentos óxidos sobre substratos metálicos (YAO; WEBSTER, 2006; 

LOUARN et al., 2019). Pela aplicação de tais métodos, é possível obter o recobrimento 

uniforme de superfícies de geometria complexa, como a dos implantes, e criar revestimentos 

de alta durabilidade, boa adesão ao metal, estabilidade química e resistência à corrosão e ao 

desgaste (LI et al., 2004; KIM; RAMASWAMY, 2009; FATTAH-ALHOSSEINI; MOLAEI; 

BABAEI, 2020). Ambas as técnicas têm sido amplamente empregadas na literatura para alterar 

a composição, topografia e as propriedades de superfície de substratos metálicos. A partir do 

ajuste dos parâmetros empregados no processo (como voltagem, intensidade de corrente, tempo 

de aplicação e composição do eletrólito), é possível modular as características do revestimento 

óxido formado para a obtenção da composição e das propriedades de superfície desejadas (LI 

et al., 2004; YAO; WEBSTER, 2006; FATTAH-ALHOSSEINI; MOLAEI; BABAEI, 2020). 

Tecnicamente, a PEO e a anodização compartilham o mesmo princípio: são métodos 

que realizam a oxidação eletroquímica da superfície do substrato metálico. Esse processo 

consiste na formação de camadas de óxido sobre o metal pela aplicação de diferenças de 

potencial elétrico entre dois eletrodos (um cátodo e um ânodo) imersos em solução eletrolítica. 
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A principal diferença entre as técnicas é a voltagem utilizada durante o processo. A anodização 

envolve o uso de voltagens baixas, enquanto que a PEO é realizada sob altas voltagens, as quais 

excedem o limite de ruptura dielétrica do metal (LI et al., 2004; YAO; WEBSTER, 2006; KIM; 

RAMASWAMY, 2009; FATTAH-ALHOSSEINI; MOLAEI; BABAEI, 2020). O método de 

PEO, portanto, é considerado uma anodização a altas voltagens, a qual é capaz de alterar a 

microestrutura da superfície do substrato (MUHAFFEL et al., 2016; LIN et al., 2019). A 

formação de vapor de plasma que acompanha o processo de ruptura dielétrica resulta na 

formação de uma camada de microporos de aspecto “vulcânico” sobre a superfície tratada, cuja 

composição varia de acordo com o substrato e os íons presentes no eletrólito (YAO; 

WEBSTER, 2006; FATTAH-ALHOSSEINI; MOLAEI; BABAEI, 2020). Já as altas 

temperaturas alcançadas localmente permitem a alteração da composição de fases cristalinas do 

metal (YAO; WEBSTER, 2006; LIN et al., 2019). Em substratos de Ti, é possível verificar a 

formação de dióxido de titânio (TiO2) de fase cristalina anatase e, em menor proporção, rutilo 

pelo uso da técnica (LI et al., 2004; LIN et al., 2019; FATTAH-ALHOSSEINI et al., 2020). 

Este efeito pode ser alcançado mesmo sob curtos períodos de tratamento, de até 1 a 3 minutos, 

dependendo da solução eletrolítica e dos parâmetros utilizados no processo (SHOKOUHFAR 

et al., 2012; HUANG et al., 2019). Já o método de anodização, por não exceder o limite de 

ruptura dielétrica do Ti (em torno de 200 V), resulta na formação de revestimentos de fase 

amorfa e, usualmente, não porosos (YAO; WEBSTER, 2006; KIM; RAMASWAMY, 2009). 

Diversos estudos empregando a metodologia de PEO foram desenvolvidos com o 

objetivo de melhorar o processo de osseointegração dos implantes. Nos resultados descritos, 

existe um consenso de que criação de revestimentos porosos pela PEO gera uma superfície que 

facilita a adesão, proliferação e diferenciação de células osteogênicas, sendo mais favorável à 

osseointegração quando comparado a superfícies não tratadas (LI et al., 2004; HARTJEN et al., 

2018; ZHOU et al., 2019). A presença de poros na superfície também promove uma maior área 

de contato entre implante e tecido ósseo, sendo demonstrado por estudos in vivo que a 

velocidade de formação óssea ao redor do implante, o torque de remoção e o contato osso-

implante aumentaram significantemente com o uso da técnica (LI et al., 2004, 2018; RAN et 

al., 2009; HOU et al., 2018). 

O impacto das modificações de superfícies promovidas pela PEO e pela anodização 

convencional sobre a formação do biofilme e adesão microbiana também têm sido amplamente 

estudado na literatura. A maioria das investigações microbiológicas relacionadas às duas 

metodologias estudaram o efeito da incorporação de elementos bactericidas, como íons cobre e 

prata, à superfície do Ti (HE et al., 2017; FATTAH-ALHOSSEINI et al., 2020; ROKOSZ; 
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HRYNIEWICZ; DUDEK, 2020). Uma inibição eficiente da formação de biofilme pode ser 

obtida com o uso de íons bactericidas, devido ao seu amplo espectro de atividade (VAN 

HENGEL et al., 2021). É possível reduzir significativamente os níveis de colonizadores inicias, 

intermediários e tardios do biofilme pela incorporação de um ou mais íons bactericidas pela 

técnica de PEO (GODOY-GALLARDO et al., 2015; ZHANG et al., 2018, 2021; ASTASOV-

FRAUENHOFFER et al., 2019; KIRMANIDOU et al., 2019a; VAN HENGEL et al., 2021).  A 

toxicidade de tais elementos para as células microbianas e para as células osteoblásticas, no 

entanto, é dependente da concentração utilizada e da taxa de liberação dos íons aos tecidos peri-

implantares (KIRMANIDOU et al., 2019b). A janela terapêutica que garante o uso seguro e 

efetivo de íons bactericidas em superfícies de implantes dentários ainda permanece um tema 

controverso na literatura (YAMAMOTO; HONMA; SUMITA, 1998; ALBERS et al., 2013; 

VIMBELA et al., 2017). Os íons zircônio, por sua vez, são considerados não citotóxicos e até 

mesmo benéficos para a proliferação e diferenciação de células osteoblásticas, o que torna o 

seu uso seguro em Odontologia (LEE et al., 2014; CHEN et al., 2015). Nesse sentido, o 

desenvolvimento de superfícies de Ti modificadas por PEO e revestidas por Zr tem o potencial 

de reduzir a adesão e proliferação de micro-organismos, sem comprometer a 

biocompatibilidade e osseointegração dos implantes. Novas superfícies de implantes, menos 

suscetíveis à colonização microbiana, podem contribuir para a prevenção da peri-implantite e a 

consequente perda de implantes que gera prejuízos financeiros, estéticos e funcionais aos 

pacientes. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo foi desenvolver e caracterizar superfícies experimentais 

de titânio com potenciais características antimicrobianas pela alteração microestrutural da 

superfície por meio da técnica de plasma eletrolítico oxidativo (PEO) e pelo seu recobrimento 

por zircônia pela técnica de anodização. Adicionalmente, este estudo objetivou investigar o 

efeito das superfícies desenvolvidas na formação, composição e viabilidade do biofilme oral 

em comparação a superfícies de titânio usinadas ou comercialmente tratadas por duplo ataque 

ácido. 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Desenvolvimento e caracterização das superfícies experimentais 

• Desenvolver um protocolo de tratamento de espécimes de titânio para a formação 

de microporos sobre a superfície (técnica de PEO) e seu recobrimento por uma 

camada cerâmica de zircônia (técnica de anodização); 

• Avaliar, por meio de microscopia confocal a laser, a rugosidade linear superficial e 

de área dos espécimes controles e tratados; 

• Comparar a molhabilidade e a energia livre de superfície dos substratos de titânio 

antes e após os tratamentos experimentais e controles;  

• Caracterizar a morfologia superficial e investigar a composição química e 

distribuição dos elementos químicos presentes na superfície das amostras por meio 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de espectroscopia de raios-X por 

dispersão de energia (EDS); 

• Caracterizar a composição de fases cristalinas da superfície dos discos de titânio 

antes e após os tratamentos experimentais e controle pela análise de difração de 

raios-X (DRX). 

 

2.2.2. Avaliação microbiológica 

• Identificar e comparar quantitativamente, pelo método de hibridização Checkerboard 

DNA-DNA Hybridization, a presença de até 35 espécies microbianas, incluindo micro-

organismos comensais e patogênicos, no biofilme oral formado in situ sobre os 

espécimes tratados e controles; 
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• Determinar, por meio do ensaio qualitativo de fluorescência Live/Dead, a área de 

superfície das amostras de titânio tratadas e controles que foi recoberta por biofilme 

total, células microbianas viáveis e não viáveis.  

 

2.3. Hipótese alternativa 

A hipótese alternativa testada neste estudo foi a de que as superfícies experimentais 

desenvolvidas seriam capazes de minimizar a formação ou alterar a composição e viabilidade 

de biofilmes orais formados in situ quando comparados a superfícies de titânio usinadas ou 

tratadas comercialmente por duplo ataque ácido.  

  



 

3. Materiais e Métodos 



 

  



Materiais e Métodos | 53 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  Delineamento experimental 

Este é um estudo randomizado e controlado, do tipo boca-dividida (split-mouth), que 

propôs desenvolver superfícies experimentais de titânio e investigar sua influência na formação 

e composição de biofilmes orais. Para isso, discos de titânio tratados experimentalmente e 

discos controles foram expostos à formação de biofilme por 48 horas na cavidade oral de 9 

voluntários saudáveis, com o auxílio de dispositivos intra-orais removíveis. Foram utilizados 

dois tipos de controle: discos usinados (sem tratamento de superfície, grupo C1) e discos 

comercialmente tratados por duplo ataque ácido (grupo C2). Este tipo de tratamento de 

superfície foi selecionado como controle comercial por ser um dos mais utilizados nos sistemas 

de implantes comerciais disponíveis no mercado (ASENSIO; VÁZQUEZ-LASA; ROJO, 

2019). 

Na primeira etapa deste estudo, as superfícies experimentais foram desenvolvidas pelo 

uso da técnica de PEO para a formação de microporos sobre discos de titânio usinados (grupo 

T1) e pela técnica de anodização para o recobrimento dos microporos formados por T1 por uma 

camada de zircônia (grupo T2). Em seguida, foi realizada a caracterização da topografia, 

propriedades de superfície, morfologia e composição química e estrutural das superfícies 

tratadas e controles. A etapa final do estudo consistiu na utilização dos dispositivos intra-orais 

pelos participantes por 48 horas para a formação de biofilme oral in situ sobre os espécimes. 

As amostras de biofilme obtidas foram submetidas às análises microbiológicas de hibridização 

pela metodologia Checkerboard DNA-DNA Hybridization (N=9) e de fluorescência por 

Live/Dead (N=3), respeitando um período de wash-out de duas semanas para a reutilização 

dos aparelhos pelos voluntários. A Figura 1 ilustra o delineamento experimental do estudo.  
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Figura 1. Fluxograma do estudo. C1: grupo controle usinado; C2: grupo controle comercial; T1: grupo tratado 

por plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: grupo tratado por PEO seguido de anodização para a deposição 

de zircônia; MEV-EDS: microscopia eletrônica de varredura-espectroscopia de raios-X por dispersão de 

energia. 

 

 

 

3.2.  Cálculo amostral 

O cálculo do N amostral foi realizado com o auxílio do software G*Power versão 

3.1.9.4 (Heinrich Heine-Universität, Düsseldorf, Alemanha). O disco de Ti foi considerado 

como unidade amostral e o parâmetro contagem de células bacterianas foi selecionado como 

variável primária para a determinação do N. O cálculo foi realizado utilizando-se como 

referência os dados de um estudo prévio do grupo de pesquisa e de um estudo piloto. Para a 

comparação de grupos independentes (experimentais e controle), um efeito de magnitude 1,58 
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foi calculado a partir dos valores (média ±desvio padrão) da contagem microbiana para os 

grupos controle (2,21 ±1,06) e tratamento (0,74 ±0,77), considerando-se margens de erro alfa e 

beta de 5% e 20%, respectivamente. O método ARE (Asymptotic Relative Efficiency) foi 

utilizado como parâmetro para a distribuição dos dados sob a hipótese alternativa, resultando 

em um N amostral final de 9 discos por grupo. 

 

3.3.  Seleção dos participantes  

 Para este estudo, foram selecionados nove voluntários de pesquisa dentre os 

funcionários, docentes e discentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP (4 

homens, 5 mulheres) com idade média de 25,2 ± 1,5 anos. Os critérios de exclusão foram: 

menores de 18 anos, gravidez, lactação, tabagismo, presença de doenças sistêmicas, lesões de 

cárie ativas, doença periodontal e uso de antibiótico nos últimos 3 meses ou de medicações que 

pudessem influenciar na condição periodontal. Os participantes foram instruídos por escrito e 

oralmente quanto aos objetivos do estudo e as etapas envolvidas em sua participação. O estudo 

obteve aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, sob 

número de registro CAAE 21353319.4.0000.5419. 

 

3.4.  Obtenção dos espécimes de estudo 

Para a realização deste estudo, foram utilizados 60 discos de titânio (Ti) 

comercialmente puro grau 4 (Intraoss, Itaquaquecetuba, SP, Brasil) de 10 mm de diâmetro por 

3,5 mm de espessura. Os discos de Ti foram divididos em 4 grupos (N=15), de acordo com o 

tipo de tratamento de sua superfície:  

 

Grupo controle (C1) Discos de Ti usinados sem tratamento de superfície 

Grupo controle comercial (C2) Discos de Ti comercialmente tratados por duplo ataque ácido 

Grupo tratamento 1 (T1) Discos de Ti tratados por PEO para a formação de microporos 

Grupo tratamento 2 (T2) 
Discos de Ti tratados por PEO seguido de anodização para o recobrimento 

por Zr 

 

Os discos usinados (grupo C1) não sofreram nenhum tipo de intervenção previamente 

à sua utilização. Os discos do grupo C2 fornecidos para este estudo passaram pelo mesmo 

protocolo de tratamento dos implantes comercializados pela empresa doadora do material 

(Intraoss), o qual consistiu em ataque ácido da superfície com ácido nítrico, seguido de banho 

em ácido sulfúrico. O protocolo detalhado de tratamento não foi divulgado pela empresa por 



56 | Materiais e Métodos 

 

motivos de segredo industrial. O tratamento dos discos dos grupos experimentais (T1 e T2) foi 

realizado no Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese da Faculdade de Odontologia 

de Araraquara (UNESP). 

 

Preparo dos espécimes experimentais: 30 discos de Ti usinados foram tratados por PEO, dos 

quais 15 foram submetidos ao procedimento de anodização para a incorporação adicional de 

íons zircônio à superfície. Imediatamente antes da realização do método de PEO, os discos 

foram polidos com lixa d´água de carbeto de silício #600 e submetidos a 20 segundos de ataque 

químico com solução de Kroll (HF:HNO3:H2O, 1:3:5), de acordo com a recomendação nº 187 

da norma ASTM-E407-99, para remoção do filme passivo original. Em seguida, as amostras 

foram limpas ultrassonicamente (CD 4820, Kondortech Equipamentos Odontológicos, São 

Carlos, SP, Brasil) com acetona (10 min) e água destilada (5 min).  

 

Plasma eletrolítico oxidativo: O tratamento dos discos de Ti usinados por PEO foi realizado 

com  o auxílio de fonte de corrente (N5771A, Agilent Technologies do Brasil, São Paulo, SP, 

Brasil) em células eletroquímicas de acrílico (Figura 2). Esta técnica objetivou a alteração da 

microtopografia dos substratos de Ti, com a formação de microporos na superfície. As amostras 

a serem tratadas atuaram como ânodo do sistema, sendo imersas em solução eletrolítica a uma 

distância fixa de aproximadamente 8 cm de uma placa de aço inoxidável, a qual serviu como 

cátodo. Os 30 discos (15 do grupo T1 e 15 do grupo T2) foram tratados individualmente em 

140 mL solução eletrolítica composta por acetato de cálcio (62 g/L) e β-glicerofosfato dissódico 

(6,2 g/L) por 1 minuto em voltagem constante de 300 V e intensidade de corrente de 2 A 

(densidade de 707,4 mA/cm²), sob agitação constante em agitador magnético (ARE, Velp 

ScienOfica, Usmate, Itália).  

 

Anodização para o recobrimento das amostras por Zr: 15 discos tratados por PEO foram 

submetidos ao tratamento por anodização para o recobrimento dos microporos formados por 

uma camada de Zr. O processo de anodização foi realizado de forma semelhante ao tratamento 

por PEO, em células eletroquímicas de acrílico (Figura 2). As amostras foram imersas em 140 

mL de solução eletrolítica composta por oxicloreto de zircônio (6 g/L) e tratadas por 10 minutos 

em voltagem constante de 25 V e intensidade de corrente de 0,062 A (densidade de 22,6 

mA/cm²), sob agitação magnética constante.  

As soluções utilizadas para os tratamentos por PEO e por anodização foram preparadas 

24 horas antes da realização dos tratamentos, sendo mantidas durante este período sob agitação 
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magnética sem aquecimento. Os espécimes tratados (grupos T1 e T2) foram limpos 

ultrassonicamente com álcool isopropílico (10 min), secos em estufa a 40ºC por 1 hora e 

armazenados em dessecador à vácuo contendo sílica gel até o momento de sua utilização. 

 

Figura 2. Ilustração esquemática do posicionamento dos discos de titânio em célula eletrolítica de acrílico 

conectada à fonte de corrente para a realização das técnicas de plasma eletrolítico oxidativo (PEO) e de anodização. 

T1: tratamento por PEO; T2: tratamento por anodização para o recobrimento por zircônia.  

 

Fonte: Própria com fotografias gentilmente cedidas por Bárbara Araújo dos Reis. 

 

3.5.  Análise da rugosidade linear superficial e da rugosidade de área  

A rugosidade linear superficial (Ra) e a rugosidade de área (Sa) dos discos (N=9) 

foram medidas com auxílio de microscópio confocal a laser (LEXT OLS4000, Olympus, 

Tóquio, Japão) no Departamento de Odontologia Restauradora da FORP/USP. Esta técnica 

permite que a rugosidade (Ra e Sa) dos espécimes seja calculada sem causar danos ou ranhuras 

à superfície, uma vez que não há contato entre o aparelho e a amostra a ser analisada (RASHID, 

2014). As análises foram realizadas em três regiões de cada amostra empregando-se lente 

objetiva de 5x, sendo as médias das três avaliações consideradas os valores de Ra e de Sa para 

cada espécime. As medidas de Ra foram tomadas radialmente (em intervalos de 120º) em um 

comprimento de avaliação de 2570 μm e cut-off de 80 μm. Imagens da superfície dos discos 

(2,57 x 2,59 mm) foram obtidas e utilizadas para o cálculo dos valores de Sa por meio do 
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software OLS4000 versão 2.0 (LEXT OLS400, Olympus, Tóquio, Japão) com cut-off de 250 

μm.  A Figura 3 ilustra a metodologia utilizada para o registro dos valores de Ra e de Sa das 

amostras. 

 

Figura 3. A) Espécime de titânio posicionado em microscópio confocal a laser para análise, evidenciando a 

ausência de contato entre a superfície da amostra e o aparelho; B) Medição da rugosidade linear superficial (Ra) 

por meio de três avaliações radiais lineares da superfície do espécime com intervalos de 120º entre si. À direita, 

observa-se a orientação radial da avaliação linear de rugosidade em imagem obtida pelo aparelho; C) Medição da 

rugosidade de área (Sa) por meio de três avaliações de área no centro das regiões utilizadas previamente para as 

medidas de Ra. À direita, observa-se a imagem obtida pelo aparelho para a realização das medições.  

 

Fonte: Elaborado pela Autora, (2021)  

 

3.6.  Avaliação da molhabilidade e da energia de superfície dos espécimes 

A hidrofilia-hidrofobicidade da superfície dos discos tratados e controles (N=9) foi 

avaliada por ensaios de molhabilidade e de energia de superfície com auxílio de 

goniômetro/tensiômetro (OCA 20-DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt, Alemanha) no 

Laboratório de Físico-Química de Superfícies da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto (FCLRP/USP). As medidas foram realizadas em três regiões aleatórias de cada 

espécime em ar à temperatura ambiente pelo método da estático ou da gota séssil. Gotas de 10 

μL foram pipetadas sobre as superfícies investigadas com auxílio de pipeta de precisão. Três 

líquidos-teste de diferentes polaridades foram utilizados: água destilada, formamida e 

diiodometano. Os ângulos de contato (θ) aparentes entre o líquido e a superfície foram 

calculados pelo software de utilização do equipamento e registrados em imagens captadas por 

uma câmera digital CCD. A molhabilidade de superfície das amostras foi calculada como sendo 
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o ângulo de contato formado entre a superfície e a gota de água destilada. Já a energia de 

superfície dos espécimes foi calculada por meio da equação de Owens-Wendt:  

γL(1+cosθ) = 2(γS
d γL

d)1/2 +2(γS
p γL

p)1/2 

Para cada líquido-teste utilizado, os valores de γL (energia livre de superfície) e de suas 

componentes dispersivas (γL
d) e polares (γL

p) são conhecidos (Figura 4). Dessa forma, as 

componentes polar (γS
p) e dispersiva (γS

d) da energia de superfície das amostras podem ser 

calculadas por meio da equação de Owens-Wendt a partir dos valores de ângulo de contato (θ) 

obtidos entre os líquidos-teste e a superfície. A energia livre de superfície da amostra (γS) é dada 

pela soma de suas componentes polar (γS
p) e dispersiva (γS

d). 

 

Figura 4. A) Ilustração esquemática do ângulo de contato formado entre o líquido-teste e a amostra de titânio; B) 

Valores de energia livre de superfície e suas componentes dispersiva e polar para os líquidos-teste utilizados e sua 

aplicação na Equação de Owens-Wendt para o cálculo da energia livre de superfície das amostras.  

 

Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 

 

3.7. Caracterização da estrutura cristalina da superfície dos espécimes por Difração de 

Raios-X (DRX) 

A composição de fases cristalinas da superfície dos espécimes controles e tratados 

(N=3) foi avaliada por DRX em difratômetro (Bruker-AXS D5005, Siemens, Hamburgo, 

Alemanha) no Departamento de Química da FFCLRP/USP. A técnica foi realizada em intervalo 

angular de 10º a 80º (2θ), tendo como fonte tubo selado de Cu (2,2 kW) com filtro 

monocromador de níquel e radiação gerada de λ = 1,54 Å. As fases cristalinas presentes na 

superfície das amostras foram identificadas pela comparação dos principais picos de difração 

com os valores figurados pelo Joint Committee of Powder Diffraction Standards (JCPDS).  

 

3.8. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de raios-X por 

dispersão de energia (EDS)  

A caracterização da morfologia superficial e da composição elementar da superfície 

dos espécimes foi avaliada pelas técnicas de MEV e EDS, respectivamente. As análises foram 
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feitas em três regiões aleatórias de cada espécime (N=3). As imagens de MEV foram obtidas 

em microscópio EVO 50 (Carl Zeiss, Cambridge, Inglaterra) em aumentos de 10.000x e 

30.000x. Não houve a necessidade de realizar recobrimento metálico dos espécimes para a 

obtenção de imagens em alta resolução da morfologia das superfícies controles e experimentais 

devido à boa condutividade das amostras. Em seguida, a caracterização da composição 

elementar dos discos foi realizada pela técnica de EDS com auxílio de espectrômetro de raios-

X por energia dispersiva (500 Digital Processing, IXRF Systems, Houston, Texas, EUA). Além 

da representação dos espectros de energia, foram obtidos mapas composicionais ilustrativos da 

distribuição dos elementos químicos presentes na superfície das amostras.  

 

3.9. Confecção dos dispositivos intra-orais  

Os nove voluntários de pesquisa foram convocados para terem sua arcada superior 

moldada com alginato (Hydrogum 5, Zhermack Spa, Badia Polesine, Rovigo, Itália). Os moldes 

obtidos foram vazados com gesso tipo III (Durone, Dentsply Ind. E Com. Ltda., Petrópolis, RJ, 

Brasil) e os modelos de gesso resultantes foram utilizados para a confecção dos dispositivos 

intra-orais empregados para a formação de biofilme in situ sobre os espécimes. Primeiramente, 

placas de acetato de 0,3 mm de espessura (Bio-Art, São Carlos, São Paulo, Brasil) foram 

aquecidas e prensadas contra os modelos de gesso utilizando máquina plastificadora à vácuo 

(Plastvac P7, Bio-Art). Após prensagem, a região posterior do dispositivo de acetato foi 

recortada à frente do limite da linha vibratória. A região anterior que recobria os incisivos 

centrais e laterais também foi removida, sendo a retenção do aparelho garantida pela adaptação 

aos demais dentes e ao palato. A espessura mínima do aparelho e o seu recorte de modo a limitar 

a área de recobrimento ao mínimo possível tiveram como objetivo evitar desconforto e prejuízo 

estético aos participantes (Figura 5). 

Em seguida, quatro espécimes (um de cada grupo de estudo) foram fixados ao 

dispositivo de acetato na região de pré-molares e molares com resina acrílica autopolimerizável 

incolor (Jet Clássico Dencor, Artigos Odontológicos Clássico LTDE, São Paulo, SP, Brasil), 

manipulada de acordo com as instruções do fabricante e depositada sobre o aparelho em sua 

fase plástica. Antes da presa final do material, a resina acrílica foi adaptada ao redor dos discos 

e os excessos foram removidos com o auxílio de espátula para resina (Figura 6).  
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Figura 5. Etapas envolvidas na confecção dos dispositivos intra-orais de acetato. A) Aquecimento e 

prensagem da placa de acetato contra o modelo de gesso (esquerda). Aspecto da placa de acetato 

adaptada ao modelo de gesso imediatamente após prensagem (direita); B) Marcações realizadas para 

orientar os recortes laterais, posterior e anterior do dispositivo de acetato. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 
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Figura 6. Etapas envolvidas na fixação dos espécimes aos dispositivos de acetato. A) Vista lateral da adaptação 

do dispositivo intra-oral ao modelo de gesso (esquerda) e da colocação de resina acrílica autopolimerizável incolor 

em fase plástica na região de fixação dos espécimes (direita); B) Fixação do disco à região de pré-molares 

(esquerda), adaptação da resina acrílica ao redor do disco e remoção de excessos (direita). Os mesmos 

procedimentos foram realizados para fixar os demais discos às regiões de pré-molares (contralateral) e de molares 

do aparelho; C) Dispositivo intra-oral finalizado.  

 
Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 

 

Os voluntários foram instruídos a utilizar o dispositivo por 48 horas seguidas, 

removendo-o apenas para a alimentação e higienização bucal, e a evitar o consumo de bebidas 

alcóolicas e a utilização de substâncias antimicrobianas durante o período de contaminação. 

Durante a alimentação, os aparelhos foram removidos e imersos em 250 mL de solução de NaCl 

0,9% para evitar a desidratação e perda de viabilidade das células microbianas. Após a 

alimentação e escovação bucal, os voluntários foram orientados a recolocar os aparelhos sem 

realizar qualquer tipo de escovação da sua superfície para evitar a remoção do biofilme formado 

sobre os discos.  
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3.10. Coleta das amostras de biofilme microbiano 

Os nove dispositivos intra-orais foram recolhidos dos voluntários para a coleta dos 

biofilmes formados sobre os discos, os quais foram avaliados pela técnica de hibridização 

Checkerboard DNA-DNA Hybridization. Este é um método molecular semi-quantitativo de 

diagnóstico microbiológico que se baseia na ocorrência de reações de hibridização (ligação 

DNA-DNA) entre sondas de DNA marcadas por fluorescência para cada uma das espécies-alvo 

de detecção e o DNA genômico dos micro-organismos presentes nas amostras analisadas. 

Padrões contendo um número conhecido de células microbianas (105 e 106 células) para cada 

uma das espécies-alvo são analisadas simultaneamente às amostras de biofilme analisadas para 

servirem como padrão de comparação para a quantificação. Dessa forma, pela detecção da 

intensidade dos sinais fluorescentes gerados pela reação de hibridização DNA-DNA e 

comparação aos controles é possível estimar o número de células presentes de cada espécie-

alvo nas amostras de biofilme investigadas. 

Primeiramente, a superfície dos espécimes foi lavada cuidadosamente com solução 

tampão TE (10 Mm Tris-HCl, 0,1 mM EDTA, pH 7,6) esterilizada para a remoção de detritos 

e células bacterianas não aderidas (planctônicas). Em seguida, o biofilme formado sobre os 

espécimes foi coletado individualmente com auxílio de escova do tipo microbrush esfregada 

sobre a superfície do disco por 20 segundos. A ponta de cada microbrush foi depositada em 

microtubos identificados contendo 250 µL de solução tampão TE para preservar a estabilidade 

do material genético das amostras de biofilme. Em seguida, aos microtubos foram adicionados 

150 µL de solução hidróxido de sódio (NaOH) a 0,5 M com o objetivo de permitir a lise celular 

e suspensão do DNA genômico dos micro-organismos na solução. (Figura 7). As amostras 

foram armazenadas a 4ºC até o momento da realização dos ensaios microbianos para evitar 

ciclos de congelamento-descongelamento que poderiam afetar a integridade do DNA. 
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Figura 7. A) Coleta do biofilme formado sobre os discos de titânio com auxílio de escova do tipo microbrush; B) 

Recorte da ponta da escova microbrush para armazenamento em microtubo; C) Adição de solução tampão Tris-

EDTA (TE) para a preservação do material genético da amostra de biofilme coletada e de hidróxido de sódio 

(NaOH) para a lise celular e suspensão do DNA genômico na solução. 

Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 

 

3.11. Processamento pela técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

A identificação e quantificação das espécies microbianas presentes nos biofilmes pela 

técnica de hibridização por DNA (N=9) foram realizadas no Laboratório de Diagnóstico 

Odontológico Molecular da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP. 

 

Obtenção das espécies-alvo de detecção: 40 espécies microbianas foram selecionadas para este 

estudo, incluindo fungos, colonizadores primários e patógenos associados à inflamação peri-

implantar. A Tabela 1 apresenta as espécies-alvo de detecção divididas conforme os complexos 

bacterianos de Socransky (SOCRANSKY et al., 1998). De acordo com essa classificação, 

bactérias dos complexos amarelo, verde e roxo são consideradas espécies que colonizam o 

biofilme em etapas iniciais da sua formação. Bactérias do complexo laranja incluem 

colonizadores intermediários, de patogenicidade moderada, que criam condições para a 

colonização de bactérias do complexo vermelho, as quais são altamente virulentas e associadas 

à etiologia da peri-implantite. Espécies do gênero Candida foram agrupadas como fungos e no 

grupo “outras espécies” foram incluídas as demais bactérias investigadas. O DNA genômico de 

todas as espécies-alvo foram adquiridos da empresa American Type Culture Collection 

(ATCC®, EUA).  
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Tabela 1. Espécies-alvo da detecção pela técnica de hibridização com sondas de DNA genômico 

(Checkerboard DNA-DNA Hybridization). 
Espécies N.º ATCC  Espécies N.º ATCC 

Complexo verde  Fungos  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans a  29523 Candida albicans 9028 

Capnocytophaga gingivalis 33624 Candida dubliniensis 7984 

  Candida tropicalis  66029 

Complexo amarelo    

Streptococcus gordonii 35105 Outras espécies  

Streptococcus mitis 49456 Bacteroides fragillis 25285 

Streptococcus oralis 35037 Enterococcus faecalis 700802 

Streptococcus sanguinis 10556 Escherichia coli 25927 

  Klebsiella pneumoniae BAA-1705 

Complexo roxo  Lactobacillus acidophilus 4356 

Veillonella parvula 10790 Lactobacillus casei 334 

  Mycoplasma salivarium 23064 

Complexo laranja  Pseudomonas putida 700007 

Campylobacter rectus 33238 Pseudomonas aeruginosa 15442 

Campylobacter gracilis 33236 Peptostreptococcus anaerobius 49031 

Fusobacterium nucleatum  25586 Prevotella melaninogenica 25845 

Prevotella intermedia 25611 Porphyromonas endodontalis 35406 

Prevotella nigrescens 25261 Streptococcus mutans 700610 

Parvimonas micra 33270 Streptococcus parasanguinis 903 

  Streptococcus sobrinus 33402 

Complexo vermelho  Streptococcus salivarius 9759 

Porphyromonas gingivalis  33277 Streptococcus pneumoniae 6303 

Treponema denticola  35405 Streptococcus gallolyticus 43143 

Tannerella forsythia 43037 Staphylococcus aureus 25923 

  Staphylococcus pasteuri 51129 

  Solobacterium moorei CCUG39336 

ATCC: American Type Culture Collection. 

 

Confecção das sondas de DNA genômico: As sondas genômicas das 40 espécies-alvo de 

detecção deste estudo foram confeccionadas de acordo com o protocolo estabelecido pelo 

fabricante do marcador genômico (AlkPhos Direct Labelling and Detect System, GE 

Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido). O protocolo consiste na marcação de 100 ng do 

DNA genômico da espécie-alvo com a enzima fosfatase alcalina em uma concentração final de 

1 ng/µL de sonda na solução de hibridização. Os DNAs em concentração de 10 ng/µL foram 

diluídos em microtubos contendo um volume final de 10 µL. Após a diluição, os DNAs foram 

desnaturados em água fervente (5 min) e imediatamente resfriados em gelo (5 min) para manter 

as cadeias de nucleotídeos abertas. Em seguida, em cada microtubo foram adicionados os 

componentes do kit de marcação: 2 µL de Labelling reagent, 10 µL de Reaction buffer e 10 µL 

de Cross-linker solution (1:4) (GE Healthcare). O conteúdo dos microtubos foi homogeneizado 

por pipetação e as amostras foram incubadas a 37ºC por 30 minutos em banho-maria. Por fim, 
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adicionou-se glicerol (50% v/v) em cada microtubo contendo a sonda de DNA marcada e foi 

realizado o armazenamento a -20ºC até o processamento laboratorial das amostras de biofilme.  

 

Preparo das amostras de biofilme e dos padrões: Os microtubos contendo as amostras de 

biofilme foram expostos à temperatura ambiente e homogeneizados por 4 minutos em agitador 

de tubos (AP 56, Phoenix Luferco, Araraquara, Brasil) para desagregação do conteúdo coletado 

nas escovas do tipo microbrush. Em seguida, os microtubos foram fervidos a 95ºC (5 min) para 

a desnaturação das fitas de DNA e imediatamente resfriados em gelo (5 min). Após a 

desnaturação, as amostras foram neutralizadas pela adição de 800 µL de acetato de amônio 5M. 

Amostras padrão contendo 105 e 106 células de cada uma das 40 espécies-alvo também foram 

processadas seguindo o mesmo protocolo descrito para atuarem como padrões de comparação 

para a quantificação dos sinais de hibridização.  

 

Preparo da membrana: Uma membrana de nylon carregada positivamente de 15 cm² (Hybond 

N+, GE Healthcare) foi posicionada no interior de um aparelho metálico constituído de 30 

canaletas paralelas, denominado Minislot 30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA). Esse 

aparelho possibilita a aplicação de 28 amostras diferentes e 2 padrões (105 e 106 células) em 

canaletas individuais sobre a membrana. Para este estudo, foram utilizados dois aparelhos 

Minislot 30 e duas membranas para permitir a avaliação de todas as amostras obtidas (N=36, 9 

por grupo). As amostras e os padrões de comparação foram depositados individualmente no 

interior das canaletas do aparelho com auxílio de pipetas automáticas de precisão (Figura 8). 

Após a deposição, os aparelhos foram mantidos em repouso por 5 minutos para que houvesse 

a ligação do DNA das amostras à membrana de nylon e a solução remanescente foi removida 

por meio de bomba à vácuo conectada ao Minislot 30. Em seguida, as membranas foram 

removidas dos aparelhos, transferidas individualmente para invólucros de papel kraft e 

mantidas em estufa a 120ºC (SX 1.2 DTME, Sterilifer Ind. e Com. Ltda., Diadema, SP, Brasil) 

por 20 minutos para a fixação do DNA sobre as membranas.  
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Figura 8. A) Componentes do aparelho Minislot 30 (esquerda: base, direita: tampa); B) Colocação da membrana 

na base do aparelho; C) Aparelho tampado e pronto para a aplicação das amostras e padrões; D) Aplicação das 

amostras de forma individual nas canaletas do aparelho; D) Transferência da membrana para invólucro de papel 

kraft; E) Incubação da membrana em estufa (120ºC por 20 minutos); F) Ilustração esquemática da membrana após 

incubação e fixação do DNA das amostras e padrões.  

 

Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 

 

Pré-hibridização das amostras fixadas sobre a membrana de Nylon: Após a fixação do DNA 

das amostras e dos padrões de comparação, uma solução contendo 1.8 g NaCl 1 M (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO, EUA) e 1.2 g de Blocking reagent (GE Healthcare) diluídos em 

30 mL de Hybridization buffer (GE Healthcare) foi preparada e aplicada sobre cada membrana. 

As membranas foram embaladas individualmente em invólucros de plástico e pré-hibridizadas 

em forno de hibridização por 63,5ºC durante 6 horas sob agitação suave.  

 

Aplicação das sondas de DNA genômico marcadas e reação de hibridização: Após a etapa de 

pré-hibridização, cada membrana foi depositada em um dispositivo acrílico denominado 

Miniblotter 45 (Immunetics). Este dispositivo apresenta 45 canaletas individuais de 

hibridização, o que permite a aplicação simultânea de sondas de DNA genômico marcadas de 

até 45 espécies-alvo distintas sobre a membrana. Neste estudo, foram utilizadas sondas 

específicas para 40 micro-organismos. Cada membrana foi posicionada de forma que as 

amostras de DNA investigadas e os padrões previamente fixadas ficassem orientadas em um 

ângulo de 90º com as canaletas do Miniblotter 45, formando “tabuleiro de xadrez” entre as 

amostras e as sondas genômicas marcadas (Figura 9). Dessa forma, reações de hibridização 

independentes ocorrem nas intersecções entre as amostras e as sondas depositadas na membrana 

por meio do pareamento das cadeias de DNA. Primeiramente, foi realizada a deposição de 160 

µL de sonda genômica de cada uma das 40 espécies-alvo de forma individual nas canaletas do 

Miniblotter 45. Em seguida, o dispositivo foi envolvido em filme de PVC e embalado em saco 
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plástico para evitar ressecamento da membrana. Por fim, o conjunto foi mantido em forno de 

hibridização em temperatura de 63,5ºC sob agitação suave por 16 horas.  

 
Figura 9. A) Aparelho Miniblotter 45; B) Membrana inserida no interior do aparelho; C) Aplicação das sondas 

marcadas das espécies-alvo de detecção; D) Incubação do aparelho embalado em filme de PVC em forno de 

hibridização (63,5ºC por 16 horas); E) Ilustração esquemática da membrana revelando a hibridização entre as 

sondas marcadas das 40 espécies-alvo de detecção e as amostras e padrões.  

 

Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 

 

Lavagem das membranas para remoção das sondas não hibridizadas: Após a reação de 

hibridização, as membranas foram submetidas a processos de lavagem sob agitação vigorosa 

em forno de hibridização para remoção de sondas que não hibridizaram completamente 

(ligações inespecíficas entre os DNAs). Duas lavagens de 30 minutos cada a 67,5ºC foram 

realizadas depositando as membranas em solução contendo: MgCl2 1mM (Sigma Chemical 

Co.), NaCl 150 mM (Sigma Chemical Co.), ureia 2 M (Sigma Chemical Co.), NaH2PO4 50 mM 

(pH=7; Sigma Chemical Co.), dodecil sulfato de sódio (SDS) 0,1% (Sigma Chemical Co.) e 

Blocking reagent (GE Healthcare). Em seguida, duas lavagens de 15 minutos cada em 

temperatura ambiente foram realizadas depositando as membranas em solução contendo: NaCl 

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

Co.). 

 

Detecção dos sinais de hibridização: Os sinais de hibridização gerados pela reação entre o 

DNA das amostras investigadas e amostras padrões com o DNA das sondas genômicas 

marcadas com fosfatase alcalina de cada uma das 40 espécies-alvo foram detectados por uma 

reação de quimiluminescência. Após as lavagens, 3 mL do reagente de detecção CDP-Star® 

(GE Healthcare) foram aplicados sobre cada membrana e deixados para reagir com a sua 
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superfície durante 30 minutos ao abrigo de luz. O reagente de detecção utilizado consiste em 

um substrato quimiluminescente para a enzima fosfatase alcalina, o qual reage com as sondas 

marcadas e possibilita a detecção dos sinais de hibridização por uma reação de 

quimiluminescência.  

 

Exposição da membrana e revelação dos sinais: Cada membrana foi posicionada dentro de 

um cassete de autorradiografia (Hypercassete, Buckinghamshire, Reino Unido) e armazenada 

em câmara escura em contato com um filme para autorradiografia (HyperFilm, GE Healthcare) 

durante 3 horas para a transferência dos sinais de hibridização para o filme autorradiográfico. 

Após esse período, os filmes expostos foram revelados por 1,5 minutos e fixados por 3 minutos 

em soluções de processamento radiográfico convencional (Kodak, Rochester, NY, EUA). Ao 

final do processo são obtidos filmes autorradiográficos em que é possível observar os sinais 

quimiluminescentes (sinais de hibridização) formados nas regiões de intersecção entre as 

amostras e as sondas devido ao pareamento entre as cadeias de DNA das amostras e das sondas 

genômicas marcadas. A Figura 10 resume as etapas de processamento das amostras e das 

sondas genômicas das espécies realizadas para permitir a revelação dos sinais de hibridização.  

  



70 | Materiais e Métodos 

 

Figura 10. Resumo ilustrativo das principais etapas do processamento das amostras de biofilme (linha superior) e 

do DNA genômico das espécies-alvo (linha inferior) para permitir a ocorrência das reações de hibridização DNA-

DNA. Em seguida, é realizada a lavagem da membrana para remoção das sondas não hibridizadas e aplicação do 

reagente de detecção sobre a membrana. Por fim, a membrana é exposta a um filme autorradiográfico em cassete 

para autorradiografia (3 h) e a revelação dos sinais de hibridização transferidos para o filme é realizada com o uso 

de soluções de processamento radiográfico convencionais.  

 

Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 

 

Interpretação dos sinais de hibridização: A Figura 11 ilustra um esquema da reação de 

hibridização de uma membrana, formando um padrão “tabuleiro de xadrez” (Checkerboard DNA-

DNA). As linhas horizontais representam as 40 sondas marcadas, as linhas verticais representam as 

28 amostras e os dois padrões de quantificação (105 e 106 células microbianas) aplicados sobre a 

membrana. Nas intersecções estão representadas as reações de hibridização DNA-DNA. Os sinais 

de hibridização formados permitem realizar a análise semi-quantitativa da presença das espécies-

alvo investigadas em cada amostra analisada, uma vez que a intensidade do sinal é diretamente 

proporcional à quantidade de células de determinada espécie na amostra. Portanto, após a revelação 

dos filmes autorradiográficos com os sinais de hibridização, estes foram fotografados com auxílio 

de negatoscópio e as imagens obtidas foram analisadas no software CLIQS 1D® (Totallab, 

Newcastle, Inglaterra) para a quantificação aproximada do número de células microbianas presentes 

em cada amostra de biofilme. O cálculo é feito pela comparação da intensidade dos sinais de 

hibridização gerados pela reação entre as sondas marcadas e as amostras investigadas com os 

gerados entre as sondas e os padrões contendo 105 e 106 células de cada uma das 40 espécies-alvo.  
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Figura 11. Representação da membrana obtida após revelação dos sinais de hibridização. Observa-se a formação 

de sinais de hibridização em diferentes intensidades na intersecção formada entre as amostras investigadas e os 

padrões com as sondas das 40 espécies-alvo de detecção. A intensidade do sinal gerado é diretamente proporcional 

à quantidade de células da espécie-alvo presentes.  

 

Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 

 

3.12. Área de recobrimento do biofilme e viabilidade 

Para a visualização da área recoberta por biofilme e distinção entre células vivas e 

mortas sobre a superfície dos corpos de prova, foi realizado o ensaio qualitativo de 

fluorescência Live/Dead com o uso de kit comercial (FilmTracer™, Invitrogen, Zug, Suíça). 

Este método se baseia na utilização de uma solução corante fluorescente composta por dois 

corantes individuais: SYTO 9 (componente A) e iodeto de propídio (componente B), os quais 

possuem diferentes características espectrais e propriedades de penetração nas células. O 

corante SYTO 9 (comprimento de onda de excitação/emissão: 480/500 nm) é capaz de penetrar 

em todas as células microbianas presentes na amostra, tanto as que possuem membrana celular 

íntegra (células vivas) quanto as que possuem membranas danificadas (células mortas). Dessa 

forma, quando o corante SYTO 9 é utilizado individualmente, é possível visualizar o biofilme 

total formado sobre a superfície (coloração verde). O corante iodeto de propídio (comprimento 

de onda de excitação/emissão: 490/635 nm) penetra apenas em células com membrana celular 
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danificada e, portanto, é capaz de evidenciar as células mortas presentes no biofilme (coloração 

vermelha). Já a área recoberta por células vivas no biofilme pode ser obtida pela subtração entre 

a quantificação da área corada pelo componente A (área recoberta por biofilme total) e a 

quantificação da área corada pelo componente B (área recoberta por células mortas). 

Para a realização do ensaio Live/Dead, três voluntários foram instruídos a utilizar os 

aparelhos novamente por 48 horas, após um intervalo de duas semanas da primeira utilização. 

Após o período de formação do biofilme, os discos foram imediatamente removidos dos 

aparelhos e imersos em 1,5 mL de água ultrapura esterilizada (1 min) em poços individuais de 

uma placa de cultura de 24 poços para remoção de células não aderidas. A solução corante foi 

preparada pela adição de 3 mL do componente A (SYTO 9) e 3 mL do componente B (iodeto 

de propídio) em 15 mL de água ultrapura estéril. Foi utilizado 1 mL da solução para corar a 

superfície de cada espécime e, em seguida, os discos incubados em ambiente protegido de luz 

à temperatura ambiente por 15 minutos. Passado o período de incubação, o excesso de corante 

foi removido dos corpos de prova por imersão em água ultrapura esterilizada (1 min). Os 

biofilmes corados foram observados em Microscópio de Fluorescência (Axio Observer A1, 

Carl Zeiss, Jena, Alemanha) com a utilização de filtro FITC (para evidenciação das células 

coradas em verde) e de filtro RHOD (para evidenciação das células coradas em vermelho). 

Foram avaliados 10 campos para cada corpo de prova (N=3), sendo obtidas duas imagens para 

cada campo observado (uma para cada filtro), resultando em 60 imagens por grupo (240 

imagens no total).  

A quantificação da área recoberta por biofilme foi realizada com auxílio do software 

Fiji/ImageJ (versão 1.51n, Wayne Rasband, National Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA; 

http://fiji.sc/Fiji). Primeiramente, as imagens coradas em verde e as imagens coradas em 

vermelho foram tratadas individualmente no próprio software para conversão da imagem 

colorida para uma escala de tons de cinza de 8 bits, redução do background e aumento da 

intensidade dos sinais fluorescentes. Em seguida, as imagens foram convertidas em formato 

binário (preto e branco) para a quantificação da área recoberta por biofilme, em que o branco 

representa o biofilme corado e o preto o background. Os valores de quantificação obtidos a 

partir das imagens coradas em verde foram consideradas como área recoberta por biofilme total. 

Os valores obtidos a partir das imagens coradas em vermelho foram consideradas como área 

recoberta por células mortas e a subtração entre os dois valores resultou na área recoberta por 

células vivas. A proporção de células mortas no biofilme total foi calculada pela divisão entre 

os valores obtidos para as áreas coradas em vermelho e em verde para cada campo observado. 

A Figura 12 apresenta o resumo das etapas envolvidas na obtenção e análise das imagens de 

biofilme coradas pela técnica de fluorescência Live/Dead.  

 

http://fiji.sc/Fiji
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Figura 12. Etapas envolvidas na análise de biofilmes corados pelo método Live/Dead. A) Uso de filtros específicos 

em microscópio de fluorescência para a evidenciação do biofilme total corado em verde por SYTO 9 (filtro FITC) 

e das células mortas coradas em vermelho por iodeto de propídio (filtro RHOD). A combinação de ambas as 

imagens resulta em uma imagem multicanal. B) Processamento individual das imagens obtidas em software 

Fiji/ImageJ. As imagens são convertidas para escala de cinza em 8 bits e tratadas para redução do background e 

aumento da intensidade de sinais. Em seguida, é feita a conversão em formato binário para que a área marcada em 

branco (biofilme corado) seja quantificada pelo software.  

 
Fonte: Elaborado pela Autora, (2021) 
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3.13. Análise estatística dos dados  

A análise descritiva dos dados incluiu estimadores pontuais como médias e desvios-

padrão, e medianas e quartis (primeiro quartil - Q1 e terceiro quartil - Q3), de acordo com a 

distribuição dos dados e variância dos erros experimentais. A normalidade dos dados foi 

inicialmente avaliada pela inspeção visual dos gráficos de densidade, histogramas e Q-Q plots 

gerados e, posteriormente, confirmados pelo teste de significância de Shapiro-Wilk. A 

homogeneidade das variâncias (homoscedasticidade) foi analisada pelo teste de Levene. O 

efeito dos tratamentos sobre as propriedades de superfície das amostras foi analisado pelo teste 

ANOVA seguido pelo pós-teste de múltiplas comparações de Tukey. A análise do efeito dos 

tratamentos sobre as variáveis microbiológicas investigadas foi realizada pelo método não-

paramétrico e multifatorial de Brunner-Langer (BRUNNER; LANGER, 2002) com ajuste de 

Bonferroni. Considerando-se o carácter multifatorial e de correlação dos dados 

microbiológicos, utilizou-se o modelo de estimação de equações generalizadas (Generalized 

Estimating Equations – GEE) para a estimação dos parâmetros de regressão e comparação do 

perfil microbiano entre os grupos. As diferenças foram consideradas significantes para valores 

de P<0,05. Os dados foram analisados com auxílio do software estatístico R (R software, versão 

4.1.0; R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização da superfície dos espécimes 

4.1.1. Rugosidade linear superficial e de área  

 Os grupos tratados (C2, T1 e T2) foram classificados como moderadamente rugosos 

(Sa: 1,0–2,0 µm), sendo a rugosidade do tratamento comercial (C2) significantemente maior 

que a dos grupos tratados experimentalmente (T1 e T2) (P<0,05). O grupo usinado (C1) 

apresentou-se minimamente rugoso, com valores de Ra e Sa significantemente menores que os 

demais grupos (P<0,05). Não houve diferenças significantes em termos de rugosidade linear 

superficial ou de área entre os grupos experimentais (T1 e T2) (Tabela 2). A análise da 

reconstrução tridimensional da superfície dos discos obtida por microscopia confocal a laser 

revelou diferenças topográficas evidentes entre os grupos. Na Figura 13, é possível observar a 

superfície relativamente plana de C1, com a presença de ranhuras paralelas compatíveis com o 

processo de usinagem. O grupo C2 apresentou o relevo de maior rugosidade, devido ao padrão 

de picos e vales acentuados gerado pelo ataque ácido da superfície. Já para T1 e T2 foram 

observadas topografias de rugosidade intermediária e uniforme. É possível avaliar que, após o 

recobrimento por Zr, formaram-se ranhuras acentuadas na superfície, embora este padrão não 

tenha resultado em valores estatisticamente maiores de Ra e Sa em comparação ao grupo T1. 

 

Tabela 2. Rugosidade linear superficial (Ra), rugosidade de área (Sa), energia livre de superfície (γs) com suas 

componentes polar (γs
p) e dispersiva (γs

d) e molhabilidade (CA) das amostras de Ti controles e tratadas.   
Grupos Ra (µm) Sa (µm) γs (mJ m-2) γs

p (mJ m-2) γs
d (mJ m-2) CA (o) 

C1 0,84 ± 0,18A 1,27 ± 0,16A 49,59 ± 2,63A 24,06 ± 3,55A 25,36 ± 3,27A 53,44 ± 5,20A 

C2 1,92 ± 0,25B 2,38 ± 0,12B 50,50 ± 2,29A 30,66 ± 4,27B 20,01 ± 4,44B,C 47,44 ± 5,48A 

T1 1,27 ± 0,12C 1,65 ± 0,10C 37,00 ± 2,58B 18,65 ± 3,13C 18,18 ± 3,55B 63,61 ± 5,89B 

T2 1,48 ± 0,15C 1,76 ± 0,17C 35,62 ± 1,84B 13,56 ± 3,59D 23,56 ± 3,93A,C 72,93 ± 5,02C 
Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos para cada parâmetro analisado (P<0,05; 

Tukey’s test). CA: ângulo de contato entre a superfície testada e gota de água destilada. C1: controle usinado; C2: controle 
comercial; T1: tratamento por plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: tratamento por PEO seguido de anodização para a 

deposição de zircônia.  
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 Figura 13. Imagens representativas da reconstrução tridimensional da superfície dos espécimes obtida por 

microscopia confocal a laser (linha superior) e da molhabilidade de superfície representada pelo ângulo de contato 

formado entre o espécime e gota de água destilada (linha inferior). C1: controle usinado; C2: controle comercial; T1: 

tratamento por plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: tratamento por PEO seguido de anodização para a deposição 

de zircônia. 

 

 

4.1.2.  Molhabilidade e energia livre de superfície   

A Tabela 2 resume os resultados de molhabilidade e de energia livre de superfície 

(total, polar e dispersiva) obtidos para os grupos analisados. Já a Figura 13 ilustra a 

molhabilidade de superfície dos grupos, representada pelo ângulo de contato formado entre a 

superfície e gota de água destilada (CA). Todas as superfícies testadas foram consideradas 

hidrofílicas (CA < 90º). Os grupos controles (C1 e C2) apresentaram valores de CA 

significantemente menores que os obtidos para os grupos experimentais T1 (P<0,05) e T2 

(P<0,05), sendo consideradas as superfícies mais hidrofílicas testadas. Não houve diferenças 

significantes entre C1 e C2 em termos de molhabilidade de superfície, embora o CA médio de 

C2 (47,44º ± 5,48º) tenha sido ligeiramente menor que o de C1 (53,44º ± 5,20º). As superfícies 

mais hidrofóbicas foram as do grupo T2, revestido por zircônia, o qual apresentou valores de 

CA (72,93º ± 5,02º) estatisticamente superiores aos demais grupos (P<0,05). 

A energia livre de superfície total média dos grupos controle (C1:49,59 ± 2,63; C2: 

50,50 ± 2,29) foram significantemente maiores que a dos grupos experimentais (T1: 37,00 ± 

2,58; T2: 35,62 ± 1,84) (P<0,05), mas não houve diferenças significantes entre os dois grupos 

controle e os dois grupos tratados. Em relação à componente polar, todos os grupos avaliados 

foram diferentes entre si (P<0,05), sendo os maiores valores registrados para C2 (30,66 ± 4,27) 

e os menores valores para T2 (13,56 ± 3,59). Quanto à componente dispersiva, o tratamento por 

PEO (T1) resultou na sua diminuição significativa em relação ao grupo usinado (C1) utilizado 

como substrato (C1: 25,36 ± 3,27; T1:18,18 ± 3,55;) (P<0,05). No entanto, o posterior 

revestimento por zircônia (T2) dos discos tratados por PEO promoveu um aumento 

significativo da componente dispersiva (T1:18,18 ± 3,55; T2: 23,56 ± 3,93) (P<0,05), 
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resultando em valores novamente semelhantes ao grupo C1 (25,36 ± 3,27). Já os grupos C2 e 

T2 e os grupos C2 e T1 não apresentaram diferenças significantes entre si (P>0,05).   

 

4.1.3.  Composição de fases cristalinas da superfície 

A análise de composição de fases cristalinas realizada pela técnica de difração de raios-

X em intervalos angulares regulares (de 10º a 80) revelou a presença de α-Ti de fase amorfa 

como componente principal da superfície de todos os grupos. A fase cristalina anatase (TiO2) 

foi detectada para os grupos C2, T1 e T2. Para T2, também foi identificada a presença de ZrO2 

de estrutura monoclínica (Figura 14).  

 

Figura 14. Fases cristalinas identificadas pela técnica de difração de raios-X para os diferentes grupos. C1: 

controle usinado; C2: controle comercial; T1: tratamento por plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: 

tratamento por PEO seguido de anodização para a deposição de zircônia. 

 

 

4.1.4. Morfologia de superfície e composição química elementar  

A morfologia de superfície dos discos, avaliada por MEV em diferentes aumentos 

(10.000x e 30.000x), foi marcadamente diferente entre os grupos (Figura 15). C1 apresentou 

marcas lineares paralelas compatíveis com a usinagem dos discos e semelhante às imagens 

observadas por microscopia confocal a laser (Figura 13). A superfície de C2 mostrou-se 

bastante rugosa e uniforme, com picos e vales de largura média aproximada de 4-5 µm. Para 

T1, é possível observar a formação de microporos de aspecto “vulcânico” uniformemente 
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distribuídos sobre toda a superfície, com diâmetros em torno de 0,5-2 µm. Após a deposição de 

zircônia por anodização, obteve-se um espessamento das paredes dos microporos e redução do 

seu diâmetro interno, tornando o revestimento ligeiramente menos poroso. 

A análise da composição química das amostras por EDS identificou a presença 

somente do elemento Ti na superfície dos grupos controles (C1 e C2). Para T1 foram detectados 

em maior proporção os elementos Ti e oxigênio (O) e, em menor proporção, os elementos cálcio 

(Ca) e fósforo (P). Já para o grupo revestido por Zr foram identificados, em ordem decrescente 

de porcentagem atômica (at.%): Ti (55,38), O (40,15), Zr (3,33) e Ca (1,14). O elemento P não 

foi passível de ser analisado na amostra T2 devido à sobreposição com os picos de Zr. A análise 

do mapa composicional dos elementos químicos presentes no revestimento T2 relevou a 

homogeneidade na distribuição de Ti, O, Zr e Ca sobre a superfície.  
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Figura 15. A) Imagens de microscopia eletrônica de varredura da superfície dos discos (barra de escala: 1 µm) 

em aumentos de 10.000x (linha superior) e 30.000x (linha inferior); B) Espectros e quantificação elementar 

gerados por espectroscopia de raios X por dispersão de energia. O elemento silício (Si) não foi incluído na 

quantificação por ser considerado um contaminante; C) Mapa composicional da distribuição dos elementos 

químicos Ti, O, Zr e Ca na superfície de amostra do grupo T2 (barra de escala: 20 µm). C1: controle usinado; 

C2: controle comercial; T1: tratamento por plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: tratamento por PEO 

seguido de anodização para a deposição de zircônia. 

 

 

4.2. Resultados microbiológicos 

4.2.1. Hibridização por Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

Das 40 espécies-alvo de detecção do estudo, foi possível analisar os resultados da 

quantificação de 35 espécies. As sondas para as bactérias Mucobacterium salivarium, 

Streptococcus oralis, Staphylococcus pasteuris, Streptococcus sobrinus e para o fungo Candida 

albicans apresentaram sensibilidade baixa, o que foi demonstrado pela ausência de sinal de 
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hibridização na intersecção com os padrões contendo 105 e 106 células da espécie-alvo (Figura 

16). Dessa forma, os resultados da quantificação dessas espécies não foram incluídos na análise 

estatística. As contagens microbianas de 35 espécies em 36 amostras de biofilme (9 indivíduos 

x 4 grupos de estudo) resultou em um total de 1260 dados de reações de hibridização de DNA. 

 

 Figura 16. Membrana após revelação dos sinais de hibridização entre as espécies-alvo de detecção (vertical) e 

as amostras e padrões (105 e 106) depositados na horizontal. A sensibilidade das sondas das espécies M. 

salivarium, S. oralis, S. pasteuris, S. sobrinus e C. albicans foi considerada baixa. 

 

4.2.1.1. Quantificação microbiana total 

A quantificação microbiana total foi obtida a partir dos valores de contagem das 35 

espécies analisadas neste estudo, sem discriminar entre as diferentes espécies presentes, o que 

resultou em um indicador da carga microbiana total presente em cada amostra. A Figura 17 

ilustra a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, valores máximos e mínimos da contagem 

microbiana total registrada para os quatro grupos de estudo. As medianas obtidas para os grupos 

experimentais (T1 e T2) não diferiram entre si, mas foram significantemente inferiores às 
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medianas obtidas para os grupos controles (C1 e C2). O grupo C2 apresentou valores de 

contagem microbiana total superiores aos demais grupos (P<0,05). 

 

Figura 17. Quantificação microbiana total (x105) obtida pela técnica de hibridização por Checkerboard DNA-

DNA Hybridization. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (teste 

de múltiplas comparações corrigidas por Bonferroni; P<0,05). C1: controle usinado; C2: controle comercial; 

T1: tratamento por plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: tratamento por PEO seguido de anodização para a 

deposição de zircônia.  

 

 

4.2.1.2. Quantificação individual das espécies microbianas 

As espécies-alvo de detecção pela técnica de hibridização por Checkerboard DNA-

DNA hybridization foram agrupadas de acordo com a classificação de Socransky 

(SOCRANSKY et al., 1998) em bactérias do complexo vermelho, laranja, amarelo, roxo e 

verde. No grupo “outras espécies” foram agrupadas bactérias que não estão classificadas dentro 

dos complexos bacterianos. Espécies do gênero Candida foram agrupadas como fungos. As 

medianas e intervalos interquartis obtidos pela quantificação individual das 35 espécies-alvo 

detectadas dos diferentes grupos e complexos estão apresentados na Figura 18. 

Todos os micro-organismos investigados foram identificados nas amostras de biofilme 

dos diferentes grupos. Os valores de P resultantes da análise estatística de comparação entre os 

grupos pelo modelo de estimação de equações generalizadas (GEE) estão apresentados em 

maiores detalhes no Apêndice A. Os testes estatísticos aplicados mostraram um efeito 

significante do fator “tratamento, do fator “espécie microbiana” e da interação entre os fatores 
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(P<0,0001). Das 35 espécies-alvo investigadas, apenas os valores de contagem para a espécie 

Escherichia coli não diferiram entre os grupos de estudo (P>0,05). 

Dentre os 35 micro-organismos investigados, 20 foram detectados em valores mais 

elevados para o grupo C2 em relação aos grupos experimentais (T1 e T2). Dentre esses, diversas 

espécies do complexo laranja (Prevotella nigrescens, Parvimonas micra, Fusobacterium 

nucleaum, Campylobacter rectus, Campylobacter gracilis), do complexo roxo (Veillonella 

parvula) e bactérias anaeróbias estritas (Bacterioides fragilis, Capnocytophaga gingivalis, 

Peptostreptococcus anaerobios, Porphyromonas endodontalis, Prevotella melaninogenica). 

Alguns patógenos oportunistas (Staphylococcus aureus, Candida dubliniensis, Klebsiella 

pneumoniae) e a bactéria Veillonella parvula, representante do complexo roxo, também foram 

identificados em altos níveis para o grupo C2 em comparação aos demais grupos. Em 

contrapartida, diversas espécies de Streptococcus (Streptococcus sanguinis, Streptococcus 

salivarius, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus gordonii), consideradas colonizadoras 

iniciais, apresentaram colonização preferencial por superfícies do grupo T2 em comparação ao 

grupo controle comercial. Quanto às bactérias do complexo vermelho, nenhuma tendência clara 

foi identificada entre os grupos e todas as amostras apresentaram contagens relativamente 

baixas de tais espécies. Os níveis detectados da espécie Porphyromonas gingivalis foi 

semelhante entre os grupos comercial e tratados, enquanto que Treponema denticola foi 

identificada em quantidades significativamente menores para os grupos experimentais em 

relação aos demais grupos. Já Tannerella forsythia foi mais frequentemente identificada nos 

grupos experimentais em comparação aos controles. 

De modo interessante, os grupos C1 e C2 diferiram significativamente entre si em 

termos do perfil microbiano do biofilme formado, embora apresentem a mesma constituição 

química (Ti). Grande parte das espécies investigadas, incluindo a quase totalidade dos 

representantes dos complexos bacterianos vermelho, laranja, amarelo e roxo apresentaram 

maiores níveis de colonização sobre C2 em relação a C1. Exceções foram as espécies 

oportunistas Klebsiella pneumoniae, Candida tropicalis e Candida dubliniensis, as duas 

espécies do complexo verde investigadas neste estudo (Aggregatibacter 

actinomnycetemcomitans e C. gingivalis), duas espécies de Streptococcus (S. mitis, S. 

gallolyticcus), dois colonizadores intermediários (Prevotella intermedia, C. rectus) e duas 

bactérias aeróbias (Solobacterium moorei, Pseudomonas aeruginosa). Esses dados revelam a 

colonização diferencial de substratos de mesma composição, mas diferentes topografias e 

propriedades de superfície, por diferentes espécies microbianas. 
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Quando comparadas as superfícies tratadas somente por PEO (T1) e as tratadas por 

PEO e anodização (T2), foi possível observar que o recobrimento por Zr alterou 

significativamente o perfil microbiano do biofilme formado. Alguns patógenos peri-

implantares foram encontradas em maior abundância para o grupo tratado somente por PEO (T. 

denticola, P. intermedia, C. rectus) e outros para o grupo tratado por PEO e revestido por Zr 

(T. forsythia, P. gingivalis, F. nucleatum, C. gracillis), o que revela que nenhuma superfície 

experimental foi mais propensa ao acúmulo de colonizadores intermediários e tardios. O grupo 

T2 também apresentou menor colonização por espécies do complexo verde (A. 

actinomycetemcomitans, C. gingivalis) e por bactérias oportunistas (C. tropicalis, C. 

dubliniensis, K. pneumoniae) em comparação a T1. Por outro lado, as espécies do complexo 

vermelho apresentaram contagens aumentadas sobre as superfícies revestidas por Zr em relação 

ao grupo tratado somente por PEO, embora em níveis reduzidos para ambos os grupos. Já 

quanto ao padrão de colonizadores primários, todas as espécies de Streptococcus, exceto S. 

gallolyticcus e S. mitis, parecem ter apresentado uma colonização preferencial pelas superfícies 

recobertas por Zr (T2) em comparação às amostras tratadas somente por PEO (T1). 
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Figura 18. Medianas e intervalo interquartil das contagens microbianas (x105) obtidas pela técnica de hibridização 

DNA-DNA Checkerboard para as espécies-alvo de detecção do complexo vermelho, laranja, amarelo, roxo e verde 

de Socransky, outras espécies e fungos. *Ausência de diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

para a espécie Escherichia coli (análise de estimação de equações generalizadas; P=0,95). 
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4.2.1.3. Diversidade e similaridade das comunidades microbianas 

A partir dos resultados obtidos pela técnica de hibridização de DNA, foi possível 

avaliar a diversidade das amostras de biofilme para os diferentes grupos pela obtenção dos 

índices de diversidade alfa Shannon e Simpson (Figura 19). Os valores do índice Shannon 

variaram de 3,509 a 3,540, indicando alta diversidade para todas as amostras, 

independentemente do tratamento. Da mesma forma, os valores de índice Simpson também 

foram altos, variando de 0,967 a 0,970, com um valor médio de 0,96. A grande diversidade 

observada nas amostras sugere que não existem espécies dominantes presentes em nenhum dos 

grupos investigados.  

 

Figura 19. Diversidade microbiana das amostras de biofilme dos diferentes grupos de acordo com os índices de 

diversidade alfa Shannon e Simpson. Nenhuma diferença significante entre os grupos foi detectada pelo teste 

ANOVA (P > 0,05). C1: controle usinado; C2: controle comercial; T1: tratamento por plasma eletrolítico oxidativo 

(PEO); T2: tratamento por PEO seguido de anodização para a deposição de zircônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de espécies compartilhadas entre as diferentes superfícies foi avaliado 

utilizando-se o coeficiente de similaridade de Jaccard (diversidade beta). Para mostrar as 

diferenças entre os grupos de forma mais clara, os valores de contagem microbiana foram 

normalizados para ter uma média de 0 e desvio padrão de 1 (normalização por z-score). 

Diferentes padrões de similaridade puderam ser observados (Figura 20). As amostras de 

biofilme dos grupos experimentais (T1 e T2) foram as que apresentaram maior similaridade, 

apesar da abundância relativa de várias espécies terem diferido significantemente entre os 

grupos. Quando comparadas ao Ti usinado (C1) e ao Ti comercialmente tratado (C2), as 

amostras experimentais (T1 e T2) foram mais similares ao Ti usinado. O grupo C2 foi o mais 

discrepante em relação aos demais grupos, apresentando relativamente pouca similaridade tanto 
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com os grupos experimentais quanto às superfícies usinadas. As maiores abundâncias relativas 

para grande parte das espécies investigadas foram encontradas para C2, conforme pode ser 

observado pela escala de coloração do heat map.  

 

Figura 20. Heat map da abundância relativa das espécies-alvo investigadas após normalização por z-score e 

dentodrama de similaridade entre as amostras, obtido a partir do coeficiente de similaridade de Jaccard. A 

abundância relativa de cada espécie-alvo é diretamente proporcional à intensidade de cor representada no mapa. 

As distâncias indicadas no dendograma são inversamente proporcionais à similaridade entre os grupos. C1: 

controle usinado; C2: controle comercial; T1: tratamento por plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: tratamento 

por PEO seguido de anodização para a deposição de zircônia. 
 

 

 

 

 



Resultados | 89 

 

4.2.2.  Área recoberta por biofilme  

Os resultados de área recoberta por biofilme obtidos pela técnica de fluorescência 

Live/Dead estão apresentados na Figura 21 e na Tabela 3. O grupo controle usinado (C1) 

apresentou a menor área recoberta por biofilme total (66,00 ± 9,49), a qual foi significantemente 

menor que a dos demais grupos (C2: 79,25 ± 10,62; T1: 76,87 ± 6,50; T2: 79,62 ± 8,23) (P<0.05). 

De forma semelhante, C1 apresentou a menor área recoberta por células vivas e por células mortas 

dentre os grupos, embora as diferenças não tenham sido estatisticamente significantes (P>0.05). Os 

resultados também revelaram que em torno de 28-32% do biofilme total formado sobre os 

espécimes era composto por células mortas, sem diferenças estatísticas entre os grupos analisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Área de biofilme formada sobre a superfície dos discos de titânio avaliada pelo método de coloração 

fluorescente Live/Dead (média ± desvio-padrão). 

Grupos 
Área de biofilme  

total (%) 

Área recoberta por 

células vivas (%) 

Área recoberta por 

células mortas (%) 

Células mortas/ 

biofilme total (%) 

C1 66,00 ± 9,49a 47,77 ± 16,87a 18,22 ± 14,14a 28,66 ± 19,66a 

C2 79,25 ± 10,62b 53,36 ± 12,71a 25,88 ± 12,71a 32,38 ± 14,54a 

T1 76,87 ± 6,50b 54,06 ± 11,45a 22,78 ± 8,20a 30,12 ± 11,96a 

T2 79,62 ± 8,23b 55,10 ± 14,52a 24,52 ± 11,66a 31,56 ± 15,82a 
Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos para cada parâmetro analisado (P<0,05; 
Tukey’s test). C1: controle usinado; C2: controle comercial; T1: tratamento por plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: 

tratamento por PEO seguido de anodização para a deposição de zircônia.  
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Figura 21. Imagens representativas do biofilme corado por SYTO 9 (biofilme total, corado em verde) e por 

iodeto de propídio (células mortas, coradas em vermelho) e imagem multicanal obtida pela sobreposição das 

duas colorações para os diferentes grupos. C1: controle usinado; C2: controle comercial; T1: tratamento por 

plasma eletrolítico oxidativo (PEO); T2: tratamento por PEO seguido de anodização para a deposição de 

zircônia. Barra de escala: 100 µm 
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5. DISCUSSÃO 

  

Este estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar superfícies experimentais 

de Ti com potencial para reduzir e/ou modular a formação de biofilme oral pela alteração da 

composição química e das propriedades superficiais das amostras tratadas. A técnica de PEO 

foi utilizada para criar uma topografia de microporos sobre o Ti e a técnica de anodização foi 

empregada para revestir as superfícies modificadas por PEO por uma camada de Zr. O biofilme 

formado in situ por 48h sobre os espécimes experimentais foi comparado qualitativa e 

quantitativamente aos espécimes controles de Ti usinado e Ti comercialmente tratado por duplo 

ataque ácido.  

O revestimento de superfícies metálicas por Zr ainda é uma abordagem relativamente 

recente na literatura. Diferentes técnicas foram reportadas para este objetivo, dentre elas a 

deposição de camadas atômicas (ALD), plasma eletrolítico oxidativo, plasma spray, 

revestimento por imersão e por spin coating (ROEST et al., 2004; SOLLAZZO et al., 2008; 

SHIN; KO; SHIN, 2010; HUANG et al., 2013; KALUCROSSED D SIGNEROVIĆ; 

SCHRECKENBACH; GRAF, 2014; DAS et al., 2016). A grande maioria dos estudos 

desenvolvidos avaliou o efeito do recobrimento superfícies de Ti por Zr sobre o processo de 

osseointegração e biocompatibilidade dos implantes. Investigações in vitro revelaram a 

bioatividade das superfícies revestidas por Zr, demonstrada pela deposição de apatita quando 

em contato com fluido corporal simulado, e a alta afinidade por células osteoblásticas (SHIN; 

KO; SHIN, 2010; KALUCROSSED D SIGNEROVIĆ; SCHRECKENBACH; GRAF, 2014; 

DAS et al., 2016). Estudos in vivo reportaram que o recobrimento de implantes dentários de Ti 

por uma camada de Zr resultou em melhora do processo de osseointegração, com velocidades 

e taxa de contato osso-implante maiores que os controles de Ti (SOLLAZZO et al., 2008; 

KALUCROSSED D SIGNEROVIĆ; SCHRECKENBACH; GRAF, 2014). Já o efeito de 

superfícies metálicas revestidas por Zr sobre a adesão de micro-organismos permanece pouco 

investigado. 

O protocolo desenvolvido neste estudo para o tratamento das superfícies de Ti pela 

técnica de PEO foi capaz de gerar revestimentos uniformes com microporos homogeneamente 

distribuídos na superfície, diminuição da hidrofilia e energia livre superficial em relação ao 

substrato de Ti usinado, além da formação da fase cristalina anatase. O posterior recobrimento 

dos microporos por Zr pela técnica de anodização resultou em redução adicional da hidrofilia 

da superfície e alteração de sua composição química pela formação de ZrO2 de fase monoclínica 

revestindo os microporos. Tanto o tratamento comercial utilizado como controle quanto os 
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tratamentos experimentais desenvolvidos neste estudo resultaram em aumento expressivo da 

rugosidade superficial em comparação às amostras de Ti usinadas, sendo obtidas superfícies 

classificadas como moderadamente rugosas (Ra: 1,0-2,0 µm). As alterações de 

microtopografia, a estrutura cristalina e as propriedades de superfície dos espécimes 

promovidas pelos tratamentos desenvolvidos influenciaram de forma expressiva a formação de 

biofilme oral. Foram observadas diferenças significantes na contagem de micro-organismos no 

biofilme formado entre os grupos controles e experimentais. O perfil microbiano (padrão de 

colonização) também foi significantemente alterado pelos tratamentos propostos. Desta forma, 

a hipótese testada de que as superfícies experimentais desenvolvidas impactam a formação do 

biofilme oral pela alteração da sua composição e redução da contagem de micro-organismos 

quando comparados às superfícies controles foi confirmada.  

A criação de uma topografia de superfície que aumente a área de contato entre implante 

e tecido ósseo é essencial para favorecer o processo de osseointegração, tanto para implantes 

de Ti quanto de Zr (SCHÜNEMANN et al., 2019). Diversos estudos apontam que superfícies 

moderadamente rugosas, como as obtidas neste estudo, são as mais favoráveis para alcançar 

altas taxas e velocidade de osseointegração (WENNERBERG; ALBREKTSSON, 2009; 

BUSER; SENNERBY; DE BRUYN, 2017; ASENSIO; VÁZQUEZ-LASA; ROJO, 2019; W. 

NICHOLSON, 2020). Processos de modificação da topografia superficial da Zr, no entanto, 

podem afetar negativamente as suas propriedades mecânicas. Ao contrário do Ti, em que 

defeitos associados a tratamentos de superfície são raramente causas de falhas no tratamento, 

evidências sugerem que alterações de superfície da Zr podem comprometer a sua resistência à 

fadiga e resistência flexural e induzir a concentração de estresses na superfície do material 

(GARCIA FONSECA et al., 2013; OSMAN; SWAIN, 2015; SCHÜNEMANN et al., 2019). 

Observações microscópicas de implantes de Zr fraturados revelaram que a propagação de 

trincas geralmente se inicia na superfície externa do implante, possivelmente em decorrência 

de falhas microscópicas promovidas pelos tratamentos de superfície empregados (GAHLERT 

et al., 2012; OSMAN et al., 2013). O impacto do jateamento de partículas sobre a Zr, por 

exemplo, pode levar à formação de microfraturas na superfície do material (ZHANG et al., 

2006; WANG; ABOUSHELIB; FEILZER, 2008; GARCIA FONSECA et al., 2013). O 

condicionamento ácido da superfície também pode afetar a resistência mecânica da Zr, 

resultando em menor resistência flexural e dureza superficial, uma vez que fortes ácidos e 

longos tempos de tratamento são geralmente necessários para aumentar a rugosidade de 

superfície da Zr de forma substancial (XIE et al., 2015; FISCHER; SCHOTT; MÄRTIN, 2016). 

Neste estudo, a modificação da superfície de Ti pela técnica de PEO, previamente à 
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incorporação da camada de Zr por anodização, permitiu a formação de revestimentos de Zr de 

microestrutura cristalina, microtopografia complexa de microporos e rugosidade superficial 

moderada, evitando a necessidade de submeter a camada cerâmica a processo adicionais de 

modificação. 

As propriedades físicas e químicas da superfície do material, tais como rugosidade, 

topografia, energia livre de superfície, molhabilidade, carga elétrica superficial, estrutura 

cristalina e composição química são capazes de influenciar na adesão de micro-organismos e 

formação de biofilme sobre os materiais dentários (ASENSIO; VÁZQUEZ-LASA; ROJO, 

2019; DE AVILA; VAN OIRSCHOT; VAN DEN BEUCKEN, 2020; LIU et al., 2020; 

KREVE; CÂNDIDO DOS REIS, 2021). Dentre estes fatores, a rugosidade, molhabilidade e a 

energia de superfície são os mais amplamente investigados. De modo geral, superfícies rugosas 

tendem a favorecer o acúmulo de biofilme em comparação a superfícies lisas, devido à maior 

área de superfície disponível para a adesão bacteriana e a criação de áreas de retenção mecânica 

do biofilme (BOLLEN; LAMBRECHTS; QUIRYNEN, 1997). Materiais com baixa energia de 

superfície são considerados potenciais redutores da adesão microbiana (TEUGHELS et al., 

2006; SUBRAMANI et al., 2009; SONG; KOO; REN, 2015). Já a molhabilidade de superfície, 

determinada pelas medidas de ângulo de contato (θ) formado entre gota de água destilada e a 

superfície estudada, é capaz de afetar a adsorção inicial de proteínas e outras macromoléculas 

dos fluidos biológicos à superfície (GITTENS et al., 2014). O efeito geral do aumento ou 

redução molhabilidade de superfície sobre a colonização microbiana ainda é controverso. 

Alguns autores sugerem que superfícies hidrofílicas (θ<90º) são mais suscetíveis ao acúmulo 

de biofilme (KREVE; CÂNDIDO DOS REIS, 2021). Outros argumentam que superfícies 

hidrofóbicas (θ>90º) podem reduzir a colonização microbiana por promover uma adesão mais 

fraca das bactérias à superfície e por parcialmente desnaturar ou alterar a estrutura terciária das 

proteínas aderidas, o que diminui o número de sítios disponíveis para a adesão de bactérias 

(GITTENS et al., 2014; SONG; KOO; REN, 2015).  

Os métodos disponíveis para o tratamento de superfícies de Ti resultam em alterações 

complexas das propriedades de superfície que dificultam a avaliação da influência de cada fator 

isolado sobre a formação de biofilme. Não é fácil predizer o efeito geral sobre o grau de adesão 

bacteriana de acordo com cada propriedade analisada, uma vez que o processo de colonização 

superficial também é influenciado pelas propriedades físico-químicas das próprias células 

bacterianas. Diferentes espécies variam em tamanho celular, hidrofobicidade, carga elétrica 

superficial e abundância de estruturas de superfície envolvidas na adesão celular, como fibrilas 

e fímbrias, o que afeta a sua afinidade a diferentes substratos (SONG; KOO; REN, 2015; 
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FILIPOVIĆ et al., 2020). Espécies bacterianas hidrofóbicas apresentam uma maior tendência a 

aderir a superfícies hidrofóbicas e, de modo semelhante, espécies hidrofílicas aderem 

preferencialmente a substratos hidrofílicos (FILIPOVIĆ et al., 2020). Já superfícies de carga 

elétrica negativa, de modo geral, são menos suscetíveis à adesão bacteriana, uma vez que a 

maioria das células bacterianas são carregadas negativamente (SONG; KOO; REN, 2015). 

Como resultado, a adesão preferencial de micro-organismos a determinados substratos e as 

propriedades dos materiais analisados são fatores que podem influenciar na formação de 

biofilmes com diferentes graus de patogenicidade. Nesse sentido, a investigação de biofilmes 

complexos e análise de uma ampla gama de espécies microbianas simultaneamente pode ser 

mais elucidativa do que estudos realizados com um número limitado de espécies patogênicas 

em biofilmes formados in vitro. 

Para testar as superfícies desenvolvidas em condições similares às que os materiais 

dentários são submetidos no ambiente bucal, este estudo empregou dispositivos intra-orais para 

expor os espécimes à colonização microbiana na cavidade oral dos voluntários (in situ). Esse 

modelo de contaminação permitiu investigar a formação de biofilme na presença de saliva e da 

complexa microbiota bucal. Para a quantificação de múltiplas espécies de interesse clínico nas 

amostras de biofilme foi empregado o método de hibridização Checkerboard DNA-DNA 

Nybridization. Esta técnica molecular de diagnóstico microbiológico é particularmente útil para 

a análise de comunidades microbianas complexas, como os biofilmes orais (SOCRANSKY et 

al., 2004). O método se baseia na detecção e quantificação do material genético (DNA 

genômico) dos micro-organismos de interesse nas amostras investigadas pela sua ligação com 

sondas de DNA fluorescentes desenhadas especificamente para cada espécie-alvo. É possível 

utilizar sondas para até 45 espécies microbianas em até 28 amostras simultaneamente, o que 

torna esta técnica altamente eficaz para a investigação de biofilmes multi-espécies. Uma vez 

que a identificação de micro-organismos é realizada pela ligação DNA-DNA, esta independe 

da viabilidade das células microbianas presentes na amostra e apresenta alta especificidade 

(SOCRANSKY et al., 2004; DO NASCIMENTO et al., 2010). Já técnicas de cultura 

microbiana tradicional podem falhar em identificar micro-organismos relevantes no biofilme. 

Diversos patógenos periodontais e peri-implantares são anaeróbios estritos e fastidiosos, o que 

dificulta seu cultivo in vitro pelas exigências nutritivas complexas e necessidade de condições 

atmosféricas apropriadas (GOMES et al., 2005). A identificação dos micro-organismos 

cultivados é realizada pela análise de características fenotípicas, como o formato e o 

metabolismo das colônias formadas, o que depende da viabilidade e proliferação das espécies 

de interesse in vitro (KRIEG; PADGETT, 2011). Espécies anaeróbias estritas, por exemplo, 
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podem facilmente perder a viabilidade durante os procedimentos de coleta, transporte ao 

laboratório ou cultivo, o que pode inviabilizar sua identificação (OLSEN et al., 2009; 

CHARALAMPAKIS; BELIBASAKIS, 2015). Dessa forma, métodos de detecção por técnicas 

moleculares são capazes de investigar micro-organismos de difícil cultivo ou de difícil distinção 

pelos métodos de cultura, incluindo diversos patógenos envolvidos nas doenças peri-

implantares (SOCRANSKY et al., 2004).  

Uma limitação desta técnica de hibridização pela ligação DNA-DNA, no entanto, é 

justamente a inabilidade em distinguir entre células viáveis e não viáveis nas amostras 

biológicas (MARTELLACCI et al., 2020). Portanto, para a análise de viabilidade celular este 

estudo empregou o método qualitativo de fluorescência Live/Dead, o qual se baseia na 

utilização de corantes fluorescentes para evidenciar as células vivas e mortas presentes no 

biofilme. Embora o Ti e a Zr não sejam elementos químicos bactericidas, evidências recentes 

sugerem que as fases cristalinas do Ti, principalmente a anatase, apresentam propriedades 

fotocatalíticas que conferem uma ação antimicrobiana à superfície. Este efeito está relacionado 

à geração de espécies reativas de oxigênio, capazes de danificar a membrana de células 

bacterianas, na presença de luz ultravioleta (UV) (DE AVILA; VAN OIRSCHOT; VAN DEN 

BEUCKEN, 2020; KREVE; CÂNDIDO DOS REIS, 2021). Estudos recentes também têm 

apontado para uma redução da formação de biofilme sobre superfícies de anatase mesmo sem 

exposição à luz UV, mas o mecanismo exato relacionado a esses resultados não é conhecido 

(DEL CURTO et al., 2005; FENOGLIO et al., 2009; GIORDANO et al., 2011; DORKHAN et 

al., 2014; HU et al., 2014).  

Neste estudo, nenhuma correlação evidente foi encontrada entre a formação de anatase 

e a viabilidade das células microbianas ou o recobrimento da superfície por biofilme. Os 

menores valores de área total recoberta por biofilme foram encontrados para o grupo de menor 

rugosidade superficial (Ti usinado), o qual apresenta apenas Ti de fase amorfa na superfície. Os 

grupos de rugosidade superficial moderada e com presença de anatase na superfície (comercial 

e experimentais) apresentaram altos valores de área total de biofilme, sem diferenças 

significantes entre si. Em torno de 28-32% da área de biofilme corado era composto por células 

mortas para todos os grupos, o que é compatível com a grande quantidade de biofilme formada 

sobre os espécimes. Em biofilmes espessos, espera-se uma proporção elevada de bactérias 

mortas devido à limitada penetração de nutrientes e oxigênio no interior do biofilme 

(STEWART; FRANKLIN, 2008; SALGAR-CHAPARRO et al., 2020). A técnica microscópica 

utilizada neste estudo para a análise Live/Dead, no entanto, não é capaz de gerar quantificações 

de biovolume (imagens tridimensionais) dos biofilmes corados ou possibilitar a identificação 
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precisa das espécies bacterianas presentes no biofilme. Outra limitação deste tipo de técnica é 

a possível baixa representatividade dos campos de análise utilizados para a quantificação, uma 

vez que as imagens obtidas possuem escala micrométrica (WILSON et al., 2017). Para 

minimizar este viés, um grande número de regiões aleatórias em cada amostra (10 campos) foi 

investigado em baixa magnitude de aumento, de forma a expandir o campo de análise e tornar 

o resultado mais representativo da área total do disco. Ainda assim, as limitações citadas podem 

estar relacionadas às diferenças obtidas entre os resultados da análise por coloração fluorescente 

e os resultados das técnicas microbiológicas moleculares.  

A técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridiztion foi utilizada neste estudo para 

identificar e quantificar até 35 espécies microbianas presentes no biofilme. Os resultados 

revelaram a alta diversidade dos biofilmes formados sobre os espécimes, sendo detectada a 

presença de todas as espécies-alvo investigadas em todos os grupos. As amostras tratadas 

comercialmente, de maior rugosidade superficial, acumularam a maior quantidade de células 

microbianas em comparação aos demais grupos. As superfícies experimentais, de rugosidade 

superficial intermediária, foram capazes de reduzir significativamente a carga microbiana total 

em relação tanto ao grupo controle comercial (de alta rugosidade de superfície) quanto ao grupo 

controle usinado (de baixa rugosidade superficial). O revestimento por Zr não promoveu 

alterações significantes de rugosidade de superfície ou de contagem microbiana total em relação 

às amostras tratadas apenas por PEO, mas foi capaz de alterar o perfil microbiano do biofilme 

formado. Apenas as diferenças de rugosidade superficial entre os grupos, portanto, não são 

suficientes para explicar o padrão de colonização dos espécimes. Quando consideradas as 

quantificações individuais de cada espécies-alvo de detecção, apenas as contagens para a 

bactéria E. coli não diferiram significativamente entre os grupos controles e experimentais. 

Esses dados apontam para uma colonização diferencial das espécies investigadas sobre os 

diferentes substratos, possivelmente devido à combinação das diferenças de rugosidade, 

molhabilidade, estrutura cristalina, composição química e energia livre de superfície entre os 

grupos. 

As superfícies experimentais, recobertas ou não por Zr, foram capazes de reduzir 

significativamente tanto a contagem microbiana total quanto as contagens individuais de 20 

espécies-alvo dentre as 35 investigadas neste estudo em comparação ao grupo comercial. A 

menor hidrofilia e baixa energia livre superficial das superfícies experimentais pode estar 

associada a tais achados (GITTENS et al., 2014; SONG; KOO; REN, 2015). Com exceção de 

P. intermedia, todas as demais espécies do complexo laranja de Socransky (C. gracillis, C. 

rectus, F. nucleatum, P. nigrescens e P. micra), consideradas colonizadoras intermediárias, 
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apresentaram contagens reduzidas sobre as superfícies experimentais em comparação às 

tratadas comercialmente. Patógenos anaeróbios estritos (B, fragilis, C. gingivalis, P. 

anaerobios, P. endodontalis, P. melaninogenica), os quais colonizam o biofilme mais 

tardiamente, também foram detectados em frequência mais elevada nas superfícies comerciais 

em comparação aos controles experimentais. Diversas espécies colonizadoras primárias (S. 

sanguinis, S. salivarius, S. parasanguinis, S. gordonii, S. gallolyticcus) apresentaram níveis 

mais altos de colonização sobre as amostras experimentais. A maior prevalência de bactérias 

associadas à saúde (Streptococcus spp.) e a menor prevalência de espécies colonizadoras 

intermediárias e anaeróbios estritos sobre os espécimes comercialmente tratados pode ser 

clinicamente relevante. A diminuição na abundância relativa de colonizadores primários e o 

aumento de colonizadores intermediários e tardios são considerados marcadores de mudanças 

ecológicas na comunidade microbiana para condições de disbiose, podendo constituir 

preditores eficientes da suscetibilidade à inflamação periodontal e peri-implantar (HENNE et 

al., 2014; MARSH, 2015; KRÖGER et al., 2018; LU et al., 2021). A bactéria oportunista S. 

aureus, recentemente associada à sítios com peri-implantite (LAFAURIE et al., 2017), também 

foi detectada em níveis significativamente mais altos para superfícies tratadas comercialmente 

em comparação aos grupos experimentais.  

Já as bactérias do complexo vermelho, consideradas patógenos-chave para a 

progressão e severidade das doenças peri-implantares (FRÉDÉRIC; MICHEL; SELENA, 

2018) foram encontradas em frequência relativamente baixa para todos os grupos e nenhum 

padrão claro de colonização seletiva pelos substratos pode ser observado. Os resultados menos 

claros da prevalência dessas espécies nas amostras dos diferentes grupos podem estar 

relacionados ao fato de que os voluntários deste estudo eram saudáveis, sem gengivite ou 

periodontite. A escolha por investigar a colonização microbiana das amostras em participantes 

sem doenças orais foi baseada no pressuposto de que implantes dentários devem ser idealmente 

inseridos em indivíduos com saúde periodontal (KULLAR; MILLER, 2019). Indivíduos 

saudáveis, no entanto, apresentam baixos níveis relativos de espécies do complexo vermelho 

em sua microbiota bucal em relação a pacientes com doenças infecciosas estabelecidas (SHIBLI 

et al., 2008)  

A deposição de Zr sobre as amostras tratadas por PEO resultou na alteração química 

da superfície e ganho em hidrofobicidade, as quais foram associadas a diferenças significantes 

na colonização microbiana das superfícies. Ainda assim, os biofilmes formados sobre as 

amostras tratadas por PEO e as tratadas por PEO e anodização apresentaram alta similaridade 

entre si. A principal diferença entre os grupos experimentais foi a maior tendência à adesão de 
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bactérias colonizadoras iniciais, compatíveis com condições de equilíbrio microbiano, sobre as 

superfícies recobertas por Zr. Tais bactérias apresentam proteínas aderidas covalentemente a 

sua parede celular, as quais conferem características hidrofóbicas a sua superfície (DOYLE, 

2000). Esta característica pode estar associada a essa aparente colonização preferencial pelas 

superfícies mais hidrofóbicas de Zr.  

Outro resultado interessante deste estudo foram as diferenças microbiológicas 

encontradas entre superfícies de Ti usinadas e comercialmente tratadas. Grande parte dos 

estudos que investigaram o efeito de tratamentos de superfície pela técnica de PEO sobre a 

formação de biofilme utilizaram como controle superfícies de Ti usinadas (AL-RADHA et al., 

2012; HUANG et al., 2013; GODOY-GALLARDO et al., 2015; ZHANG et al., 2018; 

ASTASOV-FRAUENHOFFER et al., 2019; KIRMANIDOU et al., 2019; VAN HENGEL et 

al., 2021; ZHANG et al., 2021). Implantes usinados, no entanto, não são mais utilizados 

clinicamente devido a sua inferioridade em termos de osseointegração (BUSER; SENNERBY; 

DE BRUYN, 2017). Os tratamentos comerciais atualmente disponíveis para o tratamento de 

implantes de Ti objetivam a criação de topografias de superfície que favoreçam a velocidade 

de osseointegração e a área de contato osso-implante (LE GUÉHENNEC et al., 2007; 

ASENSIO; VÁZQUEZ-LASA; ROJO, 2019; LIU et al., 2020). Como resultado, estas 

superfícies apresentam rugosidade superficial superior aos substratos de Ti usinados e 

diferentes propriedades físicas e químicas que podem influenciar no seu padrão de colonização 

microbiana DE AVILA; VAN OIRSCHOT; VAN DEN BEUCKEN, 2020; ZHENG et al., 

2021). Neste estudo, tanto a quantidade total de células quanto as contagens de espécies 

relevantes para a patogênese da peri-implantite diferiram significantemente entre as superfícies 

de Ti usinadas e comercialmente tratadas. Diversas bactérias do complexo vermelho (P. 

gingivalis, T. denticola) e laranja (C. gracillis, C. rectus, F. nucleatum, P. nigrescens, P. micra) 

foram detectadas em quantidade reduzida sobre as amostras de Ti usinadas, mas em altas 

proporções sobre as superfícies comerciais.  

Poucas investigações até o momento tiveram como objetivo analisar o efeito de 

revestimentos de Zr sobre superfícies de implantes na formação de biofilme. Um estudo recente 

reportou a diminuição significativa da colonização por S. aureus e A. actinomycetemcomitans 

in vitro em superfícies recobertas por Zr em comparação ao controle de Ti não tratado, 

especialmente com a incorporação adicional de íons cobre ou prata ao revestimento cerâmico 

(HUANG et al., 2013). Outro estudo laboratorial demonstrou que o jateamento de superfícies 

de Ti com partículas de Zr promoveu uma redução significativa da formação de biofilme em 

comparação ao Ti, similar ao efeito obtido com substratos de Zr pura (AL-RADHA et al., 2012). 
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Estudos in vitro, no entanto, normalmente são realizados empregando-se uma quantidade 

limitada de espécies bacterianas em um ambiente controlado. Este modelo de contaminação 

não é capaz de reproduzir a complexa interação de micro-organismos que ocorre na cavidade 

bucal, sob influência do fluxo salivar, presença constante de proteínas salivares, lisozimas, 

nutrientes e anticorpos, assim como fatores externos como a dieta (SONG; KOO; REN, 2015; 

LYNGE PEDERSEN; BELSTRØM, 2019). Portanto, os resultados da identificação e 

quantificação de até 35 espécies microbianas em biofilmes complexos formados in situ obtidos 

por este estudo, além de corroborarem as evidências presentes na literatura, representam um 

avanço na compreensão da influência de superfícies de Zr sobre a adesão seletiva de micro-

organismos e prevenção da formação de biofilme em comparação a superfícies de Ti.   

Uma limitação deste estudo, no entanto, é inerente às próprias características de 

investigações in situ. Embora seja uma excelente opção para investigar o impacto de 

tratamentos de superfície sobre a formação de biofilme oral, as condições de contaminação não 

são comparáveis aos estudos clínicos. Os dispositivos intra-orais normalmente utilizados em 

estudos in situ expõem os espécimes apenas à formação de biofilme supragengival e condições 

de aerobiose. Embora regiões de anaerobiose sejam formadas no interior do biofilme pelo 

acúmulo de células microbianas, estas são substancialmente diferentes das condições de 

anaerobiose formadas em sulcos peri-implantares (ELTER et al., 2011; YAMANE et al., 2013). 

Mediadores inflamatórios, células imunes e anticorpos estão presentes no fluido crevicular peri-

implantar e podem influenciar na composição e o perfil da comunidade bacteriana formada 

(BOSTANCI; BELIBASAKIS, 2018). A ação mecânica da língua e das bochechas também 

pode perturbar a formação de biofilme em dispositivos intra-orais (ISMAIL et al., 2016). 

Portanto, contaminações in situ não são capazes de reproduzir fielmente as condições de 

formação de biofilme encontradas no sulco peri-implantar ao redor de implantes dentários. 

Apesar desta limitação, investigações clínicas comparando a colonização microbiana sobre 

superfícies de Zr e de Ti pela técnica de hibridização Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

encontraram resultados semelhantes a este estudo. A contagem microbiana total do biofilme 

quando analisadas até 43 espécies microbianas e a quantificação individual de diversos 

patógenos aeróbios estritos foram reduzidas sobre abutments de Zr pura em comparação aos de 

Ti ao longo de 6 meses de função. Clinicamente, os resultados microbiológicos foram 

correlacionados à menor perda óssea para abutments de Zr em relação ao Ti  (DO 

NASCIMENTO et al., 2016). Outro estudo clínico investigou a formação de biofilme ao redor 

abutments de Zr e Ti por até 3 anos de função. Menores contagens microbianas foram 

encontradas para a Zr em comparação ao Ti quando consideradas 37 espécies-alvo de detecção 
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após 1 ano de função. Após 2 e 3 anos de função, a Zr passou a acumular significativamente 

maior número de células microbianas em relação ao Ti, mas o perfil microbiano do biofilme 

formado foi compatível com a saúde peri-implantar para ambos os grupos (DE OLIVEIRA 

SILVA et al., 2020b).  

Em resumo, os tratamentos desenvolvidos neste estudo constituem técnicas simples e 

eficazes para a modificar a formação e o perfil microbiano do biofilme formado sobre o Ti, 

podendo representar uma possível estratégia para a prevenção da peri-implantite. Dois aspectos 

importantes para a viabilidade de tratamentos de superfície para o recobrimento de implantes 

dentários são a sua capacidade de revestir uniformemente regiões de geometria complexa, como 

as roscas do implante, e de se aderir suficientemente à superfície para suportar as tensões de 

inserção do implante ao osso (LI et al., 2004; KIM; RAMASWAMY, 2009; FATTAH-

ALHOSSEINI; MOLAEI; BABAEI, 2020). Este estudo, no entanto, não incluiu testes que 

simulem as forças de tração impostas pela inserção dos implantes ao osso para avaliar a adesão 

dos revestimentos formados. Investigações adicionais avaliando a capacidade dos protocolos 

de tratamentos desenvolvidos em revestir uniformemente implantes dentários, seu grau de 

adesão ao substrato e a influência dos implantes experimentais sobre o processo de colonização 

microbiana e osseointegração in vivo podem ajudar a estender os achados do presente estudo e 

contribuir para o melhor entendimento da relação entre a formação do biofilme peri-implantar 

com o sucesso e sobrevivência dos implantes ao longo do tempo.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Apesar das limitações deste estudo, com base nos resultados obtidos é possível 

concluir que: 

1) O recobrimento das superfícies de Ti previamente tratadas por PEO pela técnica 

de anodização foi capaz de gerar revestimentos de Zr de microtopografia 

complexa de microporos, estrutura cristalina monoclínica e propriedades de 

superfície favoráveis para minimizar a adesão microbiana, sem a necessidade de 

etapas adicionais de modificação da camada cerâmica;  

2) Em comparação às superfícies usinadas e comerciais, os espécimes tratados por 

PEO e por PEO seguido de anodização foram capazes reduzir significantemente 

a contagem microbiana total do biofilme formado in situ, quando consideradas as 

quantificações de 35 espécies microbianas clinicamente relevantes. 

Adicionalmente, as superfícies experimentais promoveram uma alteração do 

perfil microbiano do biofilme, com redução dos níveis de diversos patógenos 

relacionados à disbiose microbiana e às doenças peri-implantares em comparação 

às superfícies comercialmente tratadas. Estes efeitos não foram relacionados a 

diferenças de viabilidade microbiana entre os grupos;  

3) A incorporação de Zr às amostras tratadas por PEO não resultou em redução da 

carga microbiana do biofilme quando comparada ao tratamento PEO isolado, mas 

promoveu uma colonização diferencial das espécies microbianas investigadas.  
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APÊNDICE A - Medianas (primeiro/terceiro quartis) das contagens microbianas (x105) obtidas pela técnica de 

hibridização DNA-DNA Checkerboard e os respectivos valores de P de comparação entre os grupos obtidos pela 

análise de estimação de equações generalizadas com nível de significância de 0,05. 
 C1 C2 T1 T2 P-value 

Veillonella parvula 6.38 (4.00/6.92) 8.03 (4.15/8.66) 4.73 (3.90/6.88) 6.48 (5.19/7.85) P<0,00001 

Treponema denticola 3.88 (3.63/4.78) 4.15 (3.79/5.09) 3.78 (3.71/4.31) 3.83 (3.70/4.96) P<0,00001 

Tannerella forsythia 3.72 (3.62/4.09) 3.70 (3.64/4.30) 3.78 (3.63/3.98) 3.80 (3.63/4.19) P<0,00001 
Streptococcus pneumoniae 7.24 (4.55/8.34) 7.41 (5.93/8.46) 6.70 (5.42/7.60) 6.98 (5.56/8.46) P<0,00001 

Streptococcus sanguinis 5.38 (3.70/5.58) 5.87 (5.29/6.65) 5.19 (4.29/6.00) 5.90 (4.48/6.39) P<0,00001 

Streptococcus salivarius 5.20 (3.80/6.52) 5.14 (4.50/5.65) 5.12 (4.88/5.28) 5.32 (4.14/5.90) P<0,00001 

Streptococcus parasanguinis 3.97 (3.66/4.18) 4.13 (3.81/4.34) 4.08 (3.78/4.27) 4.28 (3.77/4.45) P<0,00001 
Streptococcus mutans 4.62 (3.90/5.56) 5.35 (4.36/6.01) 4.78 (4.26/5.79) 5.14 (4.28/5.75) P<0,00001 

Streptococcus mitis 6.75 (4.00/7.36) 6.88 (5.34/7.52) 6.75 (6.30/7.58) 6.38 (5.33/7.35) P<0,00001 

Streptococcus gordonii 3.78 (3.64/4.00) 3.81 (3.66/4.39) 3.76 (3.68/4.08) 3.88 (3.68/4.00) P<0,00001 

Streptococcus gallolyticcus 4.69 (3.75/5.27) 4.97 (4.33/5.87) 5.22 (4.43/5.63) 5.03 (4.18/6.03) P<0,00001 

Staphylococcus aureus 4.83 (3.72/4.97) 5.21 (4.00/5.49) 4.60 (4.37/5.33) 4.98 (4.17/5.14) P<0,00001 

Solobacterium moorei 3.70 (3.64/4.00) 3.71 (3.63/3.98) 3.76 (3.70/4.10) 3.69 (3.62/3.88) P=0,003 

Pseudomonas putida 3.84 (3.65/4.05) 3.72 (3.64/4.13) 3.71 (3.63/3.95) 3.78 (3.63/3.95) P=0,003 

Pseudomonas aeruginosa 3.65 (3.61/3.76) 3.64 (3.65/3.79) 3.68 (3.63/3.80) 3.65 (3.62/3.78) P=0,01 
Prevotella nigrescens 3.91 (3.66/4.48) 4.38 (3.87/4.51) 4.11 (3.80/4.66) 4.13 (3.88/4.48) P<0,00001 

Prevotella melaninogenica 3.97 (3.65/4.52) 4.12 (3.69/5.28) 3.77 (3.75/4.79) 3.79 (3.67/4.64) P<0,00001 

Prevotella intermedia 3.75 (3.65/3.96) 3.73 (3.66/4.35) 3.79 (3.68/4.16) 3.75 (3.63/4.23) P<0,00001 

Porphyromonas gingivalis 3.69 (3.63/3.97) 3.83 (3.70/4.64) 3.81 (3.67/4.13) 3.83 (3.65/4.26) P<0,00001 
Porphyromonas endodontalis 3.81 (3.62/4.02) 4.09 (3.72/4.60) 3.85 (3.67/4.27) 3.87 (3.68/4.26) P<0,00001 

Peptostreptococcus 

anaerobius 
4.40 (3.66/4.69) 4.82 (3.92/5.21) 4.33 (4.07/5.06) 4.48 (4.01/4.86) P<0,00001 

Parvimonas micra 4.02 (3.71/4.23) 4.12 (3.80/4.36) 4.11 (3.80/4.48) 4.11 (3.80/4.48) P<0,00001 
Lactobacillus casei 3.63 (3.49/3.67) 3.64 (3.52/3.73) 3.63 (3.46/3.72) 3.63 (3.46/3.72) P<0,00001 

Lactobacillus acidophilus 4.14 (3.63/4.73) 4.05 (3.78/4.88) 4.01 (3.90/4.33) 4.08 (3.83/4.83) P<0,00001 

Klebsiella pneumoniae 3.80 (3.67/4.42) 4.23 (3.79/4.94) 3.98 (3.67/4.70) 3.95 (3.73/4.43) P<0,00001 

Fusobacterium nucleatum 4.57 (3.84/5.10) 5.23 (4.23/5.54) 4.63 (4.06/6.23) 4.89 (4.10/5.62) P<0,00001 
Escherichia coli 3.62 (3.46/3.66) 3.64 (3.62/3.70) 3.63 (3.56/3.66) 3.64 (3.48/3.67) P=0,95 

Enterococcus faecalis 3.74 (3.63/4.21) 4.01 (3.76/4.42) 3.92 (3.70/4.31) 4.05 (3.75/4.33) P<0,00001 

Capnocytophaga gingivalis 3.82 (3.67/4.09) 4.06 (3.78/4.46) 3.88 (3.65/4.41) 3.82 (3.67/4.49) P<0,00001 

Candida tropicalis 8.20 (6.65/9.21) 8.09 6.73/10.21) 8.63 (7.86/9.78) 8.16 (6.82/8.99) P<0,00001 
Candida dubliniensis 3.66 (3.62/4.19) 3.68 (3.64/4.18) 3.66 (3.62/3.95) 3.65 (3.63/4.08) P<0,00001 

Campylobacter rectus 3.65 (3.63/4.00) 4.00 (3.63/4.12) 3.79 (3.65/4.10) 3.76 (3.67/4.11) P<0,00001 

Campylobacter gracilis 3.75 (3.64/4.76) 3.99 (3.67/5.08) 3.74 (3.73/4.80) 3.80 (3.71/4.59) P<0,00001 

Bacterioides fragilis 3.75 (3.63/3.99) 4.16 (3.89/4.41) 4.03 (3.75/4.47) 4.05 (3.86/4.23) P<0,00001 
Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans a 
4.98 (4.83/5.30) 5.46 (5.17/5.74) 5.61 (5.02/5.90) 5.42 (4.81/6.02) P<0,00001 

 


