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Resumo

Morelli, RFB. Avaliação Microbiana de Ligaduras Elastoméricas Estéticas por meio da
técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization: Estudo in vivo. [Dissertação]. Ribeirão
Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 2016. 98p.

RESUMO
O método de fixação do arco ortodôntico aos bráquetes cerâmicos é principalmente
realizado por meio de ligaduras elastoméricas estéticas e têm sido alvo de atenção, pois,
apesar da praticidade, acumulam grande quantidade de biofilme que causa degradação de
cor, comprometendo permanentemente a estética. O objetivo desta pesquisa foi avaliar, in
vivo, a contaminação microbiana da saliva e de 4 diferentes marcas comerciais de ligaduras
estéticas: 1- Unistick Pearl – American Orthodontics, Sheboygan, WI, USA; 2- Power Sticks
Pearl – Ortho Technology, Tampa, Flórida, EUA; 3- Ease to tie, Obscure - 3M Unitek,
Monrovia, CA, USA; 4–Ligadura modular marfim–Morelli Ortodontia-Brasil, por meio da
técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization. Foram selecionados 23 pacientes (entre 11
e 25 anos) de ambos os sexos, em tratamento ortodôntico corretivo. Foi coletado 1 ml de
saliva não estimulada no momento da inserção e trinta dias após a colocação das ligaduras
estéticas. Decorridos 30 dias da colocação, as ligaduras elastoméricas foram removidas,
processadas individualmente e estocadas a -200C, até o momento da análise microbiológica.
Os dados foram analisados utilizando o software SAS software for Windows versão 9.1.3.
Na saliva, não foram encontradas alterações estatisticamente significantes, exceto para o
grupo de bactérias do complexo laranja (p=0,0493). Os resultados encontrados nas
ligaduras elastoméricas estéticas mostraram acúmulo significativo nas bactérias do
complexo laranja (p=0,0167), enquanto que nos outros complexos e nas bactérias
cariogênicas não observamos diferenças estatisticamente relevantes. Evidenciou-se que a
ligadura estética da marca comercial Morelli, apresentou menores níveis de contaminação
bacteriana (p=0,0108) nos meninos. Assim, conclui-se que as ligaduras elastoméricas
estéticas, no período de 30 dias, foram multicolonizadas por várias espécies de microorganismos, especialmente as do complexo laranja, reforçando a necessidade de uma
higiene bucal rigorosa em pacientes ortodônticos.
Palavras-chave: Aparelho Ortodôntico, Bactérias, Biologia Molecular, Sondas DNA.

Abstract

Morelli, RFB. Microbial Evalution of Esthetic Elastomeric Ligatures through the
Checkerboard DNA-DNA Hybridization Technique: In Vivo study. [Dissertation].
Ribeirão Preto: University of São Paulo, School of Dentistry of Ribeirão Preto, 2016. 98p.

ABSTRACT
The attachment for orthodontic archwires to ceramic brackets are mainly done by means of
aesthetic elastomeric ligatures, therefore, they have been subject of attention because they
accumulate a great amount of biofilm, causing color degradation then compromising their
aesthetic visual. The objective of this research was to analyze, in vivo, the microbial
contamination of saliva and 4 different brands of aesthetic ligatures: 1- Unistick Pearl –
American Orthodontics, Sheboygan, WI, USA; 2- Power Sticks Pearl – Ortho Technology,
Tampa, Florida, EUA; 3- Ease to tie, Obscure - 3M Unitek, Monrovia, CA, USA; 4– Ligadura
modular

marfim–Morelli

Ortodontia-Brasil,

through

the

Checkerboard

DNA-DNA

Hybridization technique. Twenty-three patients (between 11 and 25 years old) of both
genders, under orthodontic treatment were selected. One milliliter of non-stimulated saliva, at
time of inserting the ligatures and 30 days after its insertion, was collected. Thirty days after
the placement the elastomeric ligatures were removed, individually processed and stored at 200C, until the microbiological analysis. The data were analyzed using the SAS software for
Windows version 9.1.3. No statistically significant changes were found in the saliva values,
except for the bacterias of the orange complex (p = 0.0493). The obtained results in the
aesthetic elastomeric ligatures showed a significant increase in the orange bacterial complex
(p=0,0057), while in the others complexes no statistically differences were observed. The
Morelli commercial brand of aesthetic ligature showed lower bacterial contamination levels
(p=0,0108) in boys. Thus, it can be concluded that the aesthetic elastomeric ligatures, in a
30-day period, were multi-colonized by various species of microorganisms, especially from
the orange complexes, reinforcing the need for a thorough oral health care in orthodontic
patients.
Keywords: Orthodontic Appliance, Bacteria, Molecular Biology, DNA probes.
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INTRODUÇÃO

A cavidade bucal, com seus diversos nichos e ampla oferta de nutrientes é, sem
dúvida, propícia para a formação irrestrita de biofilmes microbianos naturais, cujos microorganismos convivem em equilíbrio com seu hospedeiro.1 As comunidades microbianas
bucais são consideradas uma das floras mais complexas existentes no corpo humano,
contendo mais de 800 espécies bacterianas diferentes.2
Os biofilmes bucais são formados por diversas comunidades de microorganismos aderentes incorporadas em uma matriz autoproduzida de substâncias
poliméricas extracelulares que possuem uma estrutura complexa heterogênea e dinâmica. A
matriz extracelular atua não só como um adesivo para o biofilme, mas assegura sua
integridade e a adesão a um substrato.2-4
A ocorrência da doença resulta do desequilíbrio deste ecossistema complexo,
onde as mudanças populacionais levam ao aumento das espécies patogênicas, que
contribuem para o aparecimento e progressão das doenças bucais mais comuns como a
cárie e a doença periodontal.5-8
O aparelho ortodôntico, com seus diversos sítios de retenção, favorece
alterações específicas na cavidade bucal, como a diminuição do pH e elevação no número
de micro-organismos presentes na saliva e no biofilme dental.9-12 Consequentemente, além
de aumentar o risco de desmineralização no esmalte e aumento no número de lesões de
manchas brancas,13-17 também pode ser responsável por complicações sistêmicas, uma vez
que alguns procedimentos ortodônticos podem causar bacteremias transitórias.10,18,19
Medidas preventivas como bochechos com clorexidina a 0,12% têm sido usados
exaustivamente para reduzir os níveis de micro-organismos cariogênicos na cavidade bucal
em Ortodontia,11,20,21 já que o aparelho ortodôntico reduz significantemente a eficácia do
processo natural de limpeza bucal e dificulta a remoção do biofilme através da
escovação.2,22
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Dentro deste contexto, a utilização generalizada de acessórios ortodônticos, têm
sido alvo de atenção no tratamento ortodôntico, principalmente no que se refere à
capacidade de acúmulo de biofilme,2,23,24 atraindo muito interesse em pesquisas
ortodônticas.25,26
Atualmente, os pacientes buscam discrição e estética durante o tratamento
ortodôntico e optam por braquetes estéticos.

27

Frente a essa nova exigência, as empresas

desenvolveram ligaduras elastoméricas estéticas que respondam à expectativa do paciente
em tornar o aparelho ortodôntico o mais imperceptível possível.23,28,29
As ligaduras elastoméricas possuem certas vantagens no tratamento ortodôntico
como fácil instalação, biocompatibilidade, e conforto para o paciente,30,31 pois diminuem o
risco de danos à mucosa bucal.32 Porém, possuem algumas desvantagens como mudanças
nas propriedades físicas quando expostas ao ambiente úmido, diminuição nas forças
liberadas ao longo do tempo e acúmulo de biofilme.33,34
Os elásticos sintéticos são produzidos a partir de materiais poliuretanos
derivados do petróleo. Os elastômeros poliuretanos mais utilizados em Ortodontia são os
elásticos em cadeia e as ligaduras elásticas.35 A composição das ligaduras elastoméricas é
o resultado do grau de tecnologia empregada, do refinamento da técnica de obtenção e da
qualidade de matérias primas utilizadas durante sua confecção.30,31,36 Porém, quando
distendidas e expostas em ambiente bucal absorvem água e saliva, quebrando suas
ligações internas e promovendo deformação permanente.35
Os micro-organismos aderem às superfícies elásticas devido às interações
eletrostáticas, forças de Van der Waals e reações especificas de lectina. A adesão
bacteriana é favorecida pelas superfícies com maior energia livre. O ataque inicial é um fator
importante que determina maior colonização.5,12
Trabalhos de pesquisa têm sido realizados para a detecção de micro-organismos
em aparelhos ortodônticos por meio de cultura microbiana,20,37,38 técnicas de microscopia16,39
e técnicas de biologia molecular.1,10,11,40,41 Esta última

permite a detecção de micro-

organismos nutricionalmente exigentes e de difícil cultivo, sendo possível a identificação de
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espécies bacterianas de maneira mais confiável por meio de sondas de DNA.24 Dentre as
técnicas

de

biologia

molecular,

encontra-se

a

técnica

Checkerboard

DNA-DNA

Hybridization, desenvolvida por Socransky et al.,42 que processa em menor espaço de
tempo, grande número de amostras e detecta várias espécies bacterianas com maior
precisão.
No entanto, não há estudos publicados avaliando a contaminação microbiana de
ligaduras elastoméricas estéticas empregando técnicas de biologia molecular como a
técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization.

2. Proposição
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PROPOSIÇÃO

O objetivo do presente estudo foi avaliar, in vivo, a contaminação microbiana da
saliva e de ligaduras elastoméricas estéticas, por meio da técnica de biologia molecular
Checkerboard DNA-DNA Hybridization, após 30 dias na cavidade bucal.

3. Materiais e Método
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MATERIAIS E MÉTODO

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo
Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (processo nº 2015.1.338.829) (Anexos) sendo obtido o consentimento livre e
esclarecido dos pacientes ou responsáveis (Anexos). Foram selecionados 25 pacientes
entre 11 e 25 anos de idade, de ambos os gêneros, portadores de dentição permanente
completa e que iniciaram tratamento ortodôntico corretivo no Curso de Especialização em
Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo.
A amostra foi calculada utilizando de estudo prévio,24 admitindo um erro amostral
de 5%, poder do teste de 80% e diferença de 2 valores entre os escores. Estabeleceu-se o
cálculo amostral através do software G*Power 3.1.9.2.
Os pacientes deveriam apresentar boa saúde geral e não ter feito uso de
antibióticos e/ou bochechos com soluções antimicrobianas por um período mínimo de 3
meses, previamente ao início da pesquisa.

Coleta e processamento da saliva
As coletas de saliva foram feitas no momento da colocação das ligaduras
estéticas e trinta dias após. As amostras de saliva foram coletadas em tubos tipo Falcon,
contendo pérolas de vidro e homogeneizadas em vortex por 30s a 2000rpm. Seguidamente,
30 µL de saliva foram depositados em tubos plásticos para microcentrífuga (Eppendorf AG
Barkhausenweg 1 22339 - Hamburg, Germany) contendo 120 µL de solução tampão TE [10
mM Tris-HCL (Sigma-Aldrich, Co., St. Luis, MO, EUA)] ( pH 7,6) e acrescentados 100 µL
NaOH a 0.5 M (Labsynth). Após homogeneização em vortex por 30s a 2000rpm, as
amostras foram estocadas a - 20°C até o momento da análise molecular, para a contagem
inicial das bactérias na saliva.
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Colagem dos bráquetes ortodônticos e inserção das ligaduras elastomericas
Previamente à colagem dos bráquetes, realizou-se a profilaxia utilizando água e
pedra-pomes de granulação fina sem flúor (S.S. White, Petrópolis, RJ, Brasil), com escova
Robinson (KG Sorensen, Barueri, Brasil), montada em contra ângulo em baixa rotação (Dabi
Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil). Posteriormente, os dentes foram lavados durante 10
segundos e secos com jatos de ar comprimido, livre de óleo.
Os 25 pacientes selecionados receberam bráquetes metálicos convencionais
(GeminiTM, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA) em todos os dentes permanentes superiores e
inferiores de 1º molar a 1º molar, colados com adesivo ortodôntico fotopolimerizável
(Sistema Transbond XT; 3M Unitek, Monrovia, CA, USA), seguindo as instruções do
fabricante.
Após a colagem dos bráquetes foi inserido um fio ortodôntico 0.014” (Dentsply,
GAC), que foi amarrado com 4 diferentes marcas comerciais de ligaduras estéticas:
1. Unistick Pearl – American Orthodontics, Sheboygan, WI, USA.
2. Power Sticks Pearl – Ortho Technology, Tampa, Flórida, EUA.
3. Ease to tie, Obscure - 3M Unitek, Monrovia, CA, USA.
4. Ligadura modular marfim código 60.06.120 – Morelli Ortodontia, Sorocaba,
São Paulo, Brasil.
Os pacientes selecionados receberam as ligaduras elastoméricas estéticas nos
dentes 13, 23, 33 e 43, seguindo o protocolo conduzido de forma randomizada e cruzada
para eliminar fatores de confusão. O processo de alocação foi aleatório seguindo as
seguintes etapas: inicialmente, foram estabelecidas 25 combinações alternadas dos 4 tipos
de elásticos a serem recebidos por cada paciente. Em seguida, estas combinações foram
aleatoriamente sorteadas criando uma lista com uma sequência na qual os pacientes eram
alocados conforme se apresentavam para o estudo.

O processo de aleatorização foi

realizado com auxílio do programa SAS (Statistical Analysis System) for Windows versão
9.1.3 (SAS Institute Inc, Cary, NC, USA).
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Em seguida, todos os pacientes receberam instruções de higiene bucal,
fornecidas por um único operador, para minimizar a interferência de fatores de confusão nos
resultados obtidos. A fim de padronizar o protocolo de higiene bucal, os pacientes também
receberam escovas dentais (Professional®, Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Ltda., S
B Campo, SP, BR) e dentifrícios fluoretados (Colgate Máxima Proteção Anticáries®, ColgatePalmolive Indústria e Comércio Ltda., S B Campo, SP, BR). Os pacientes foram orientados a
escovar os dentes 3 vezes ao dia, após as refeições principais, durante todo o período do
experimento.
Decorridos 30 dias, foi realizada nova coleta de saliva não estimulada e as
ligaduras elastoméricas estéticas foram removidas com aplicador de amarrilho elástico
(Morelli Ortodontia) e processados para posterior análise.

Processamento das amostras
Cada

ligadura

foi

colocada

individualmente

em

tubos

plásticos

para

microcentrífuga (Eppendorf AG Barkhausenweg 1 22339 - Hamburg, Germany), contendo
150 μL de solução tampão TE (pH 7,6) e 100 μL de NaOH a 0,5 M, codificados e agitados
vigorosamente em aparelho Mixtron (Toptronix – São Paulo, SP, BR), em velocidade
máxima, durante 30 segundos, para dessorção do material. Os tubos contendo a suspensão
bacteriana foram estocados a -200C, até o momento do processamento.
A análise das amostras foi realizada no Laboratório de Microbiologia da
Universidade de Guarulhos.

Checkerboard DNA-DNA Hybridization
O conteúdo de cada amostra foi avaliado utilizando-se a técnica Checkerboard
DNA-DNA Hybridization, para verificar a presença de 40 espécies bacterianas diferentes,
por meio de sondas de DNA (Tabela 1). As amostras foram aquecidas para lisar as células
bacterianas e o DNA contido nas mesmas foi depositado sobre uma membrana de nylon
com carga positiva (Boehringer Mannheim, Indianápolis, IN, USA), com o auxílio de um
dispositivo específico (Minislot-30 - Immunetics, Cambridge, MA, USA).
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Após a fixação do DNA sobre a membrana, esta foi colocada em outro
dispositivo (Miniblotter-45 - Immunetics), com as linhas contendo o DNA das amostras
posicionadas perpendicularmente às canaletas do Miniblotter-45. As sondas de DNA para os
40 micro-organismos diferentes, marcadas com digoxigenina, foram depositadas nas
canaletas do Miniblotter-45 para a hibridização das sondas com o DNA das amostras. As
membranas foram então lavadas em alta adstringência e as sondas de DNA foram
detectadas utilizando-se o anticorpo anti-digoxigenina, conjugado à fosfatase alcalina, por
meio da observação dos sinais de quimioluminescência. Os sinais produzidos foram
comparados aos controles. A leitura dos resultados foi realizada duas vezes para a
conferência dos resultados por um único examinador calibrado (Kappa > 0,8) e cego com
relação aos grupos avaliados. A sensibilidade foi ajustada para permitir a detecção de 104
das espécies que serão avaliadas pelo ajuste da concentração das sondas de DNA. A
descrição detalhada da técnica de biologia molecular Checkerboard DNA-DNA hybridization
encontra-se no Apêndice.
O acúmulo de bactérias nas amostras de saliva e nas quatro ligaduras foi
estudado em relação a cada espécie bacteriana e também em relação aos grupos e
complexos.42 Estes agrupamentos incluíram bactérias cariogênicas, grupo dos Actynomices
e os complexos vermelho, laranja, verde, amarelo, roxo (Tabela 1).
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Tabela 1- Cepas bacterianas utilizadas para a obtenção das sondas de DNA.
Microrganismo
Bactérias cariogênicas
Lactobacillus acidophillus
Streptococcus mutans

4356 a
25175 a

Grupo dos Actinomyces
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces israelii
Actinomyces naeslundii I
Actinomyces oris
Actinomyces odontolyticus I

23860 a
12102 a
12104 a
43146 a
17929 a

Complexo roxo
Veillonella parvula
Neisseria mucosa

10790a
19696a

Complexo amarelo
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans a + b
Leptotrichia buccalis

Cepa

Streptococcus anginosus
Streptococcus constellatus
Streptococcus gordonii
Streptococcus intermedius
Streptococcus mitis
Streptococcus oralis
Streptococcus sanguinis

43718 a
29523 a
14201 a
11827 a
11828 a
33397 a
27823 a
10558 a
27335 a
49456 a
35037 a
10556 a

Complexo verde
Capnocytophaga gingivalis
Capnocytophaga sputigena
Eikenella corrodens

33624 a
33612 a
23834 a

Complexo laranja
Gemella morbilorum
Campylobacter gracilis
Campylobacter rectus
Campylobacter showae
Capnocytophaga ochracea
Fusobacterium nucleatum ss nucleatum
Fusobacterium nucleatum ss vincentii
Fusobacterium nucleatum ss polymorphum
Fusobacterium periodonticum
Prevotella intermedia
Prevotella melaninogenica
Prevotella nigrescens
Selenomonas noxia

27824a
33236 a
33238 a
51146 a
33596 a
25586 a
49256 a
10953 a
33693 a
25611 a
25845 a
33563 a
43541 a

Propionibacterium acnes I + II

g

Complexo vermelho
Eubacterium nodatum
Porphyromonas gingivalis
Tannerella forsythia
Treponema denticola
Treponema socranskii

33099 a
33277 a
43037 a
B1 b
S1 b

As espécies foram agrupadas de acordo com os complexos microbianos descritos por Haffajee et al. (2008), e bactérias
cariogênicas.
a
ATCC (American Type Culture Collection).
b
Forsyth Institute, Boston, MA.
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A fim de facilitar a análise dos resultados, com relação aos micro-organismos
avaliados, foram empregados os seguintes escores:
 Escore 0: sem sinal de quimioluminescência;
 Escore 1: sinal menos intenso que o controle de 105 células;


Escore 2: sinal equivalente a 105

 Escore 3: sinal entre 105 e 106 células;
 Escore 4: sinal equivalente a 106 células e
 Escore 5: sinal equivalente a mais de 106 células.

Análise dos dados
Os resultados obtidos com o Checkerboard DNA-DNA Hybridization foram
tabulados e submetidos à análise estatística, utilizando o software SAS (Statistical Analysis
System) for Windows versão 9.1.3 (SAS Institute Inc. Cary, NC, USA), a fim de avaliar o
nível de contaminação das ligaduras e da saliva, para micro-organismos totais, complexos
bacterianos e para cada um dos 40 micro-organismos estudados.
A análise das características demográficas foi realizada por meio de teste quiquadrado e Teste t de Student para comparação de médias de idade entre meninos e
meninas.
As análises dos escores bacterianos isolados ou em grupo foram realizadas
empregando-se testes não paramétricos para dados ordinais e medidas repetidas. A
comparação entre os escores de espécies ou grupos bacterianos na saliva (T0 e T1) foi
realizada por meio de teste de Wilcoxon para medidas pareadas. As comparações de
crescimento bacterianos entre as diferentes ligaduras foram realizadas empregando-se o
teste não paramétrico para dados ordinais e medidas repetidas descrito por Brunner et
al..43 Este método requer o ranqueamento global do desfecho a ser analisado que é
submetido ao procedimento específico para modelos mistos (proc mixed) no programa SAS
(Statistical Analysis System) for Windows versão 9.1.3 (SAS Institute Inc. Cary, NC, USA). A
estatística proposta requer a utilização da opção ANOVAF, do método de estimação
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quadrática não enviesada de variância mínima, e também a utilização de matriz de
covariância não estruturada por grupo. O pós-teste quando necessário foi realizado por meio
de estimação de contrastes entre os elásticos e com a utilização de ajuste de Bonferroni. O
nível de significância utilizado no estudo foi de 0.05.

4. Resultados
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RESULTADOS

Dos 25 pacientes selecionados, 23 completaram o estudo, sendo 10 meninos e
13 meninas, com média das idades de 13,7 anos (Desvio Padrão= 2,2; Erro padrão= 0.7)
para meninos e de 15,5 anos (DP= 4,1; EP = 1,16) para meninas, não sendo possível
encontrar diferenças estatisticamente significantes (p = 0.2238) entre a média de idade de
meninos e meninas.

Análise dos Complexos Bacterianos na Saliva
Comparando a soma total dos escores bacterianos na saliva no dia da colocação
dos elásticos (T0) com os valores após trinta dias (T1), não foi possível encontrar diferenças
estatisticamente significantes (p=0,5316). De forma geral, não houve diferença entre
complexos no período de um mês, exceto para o aumento nas bactérias do complexo
laranja (bactérias periodontopatogênicas) (p=0,0493). (Figura 1 e Tabela 2)

Figura 1- Total da soma dos escores bacterianos na saliva.
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Tabela 2 - Comparação dos escores bacterianos na saliva.
T0

T1

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

p*

Soma Total

42

26 - 59

47

29 - 67

0.0531

Bactérias Cariogênicas

1

1–3

2

0-4

0,3173

Complexo Vermelho

0

0–3

2

0-4

0,3173

Complexo Laranja

11

6–9

14

11 - 21

0,0493*

Complexo Verde

1

3 -4

3

1-5

0,6547

Complexo Amarelo

17

12 - 21

15

11 - 21

0,9999

Complexo Roxo

5

2–6

4

3-5

0.9999

Grupo Actynomices

5

3–7

6

4-8

0,1444

*Valor de p para o teste Wilcoxon para dados pareados

Análise dos Complexos Bacterianos nas Ligaduras Estéticas
A análise do total da soma dos escores bacterianos nas ligaduras elastoméricas
estéticas mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os 4 grupos com valor de p
= 0.0439 (Figura 2 e Tabela 3). Quando os grupos bacterianos foram analisados
separadamente observou-se diferença no acúmulo de bactérias entre as ligaduras apenas
no complexo laranja (periodontopatogênicas) (p = 0,0167) (Figura 3 e Tabela 3). Esses
resultados foram semelhantes aos obtidos na saliva. A análise dos contrastes revelou
significância estatística apenas entre a ligadura Morelli e 3M Unitek, sendo que o elástico
Morelli exibiu menor contaminação (Figura 2).

Por outro lado, a soma dos escores

bacterianos do complexo laranja para a ligadura Morelli, foram estatisticamente diferentes
das demais ligaduras (Tabela 4 e Figura 3). Foram realizadas apenas 3 comparações por
meio da correção de Bonferroni, pois, a análise dos box-plots, indicou a necessidade de
comparação de apenas três contrastes.
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Figura 2- Total da soma dos escores bacterianos nas ligaduras elastoméricas estéticas.

Tabela 3 - Comparação dos escores bacterianos nas ligaduras estéticas (n = 23).
American

Ortho

Orthodontics

Technology

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

P

Soma Total

84

66-100

88

72-106

87

79-104

80

58-93

0,0439*

Bactérias Cariogênicas

4

3-4

3

2-5

4

3-5

3

2-4

0,1721

3M Unitek

Morelli

Complexo Vermelho

5

3-6

4

3-7

5

3-7

4

3-5

0,5915

Complexo Laranja

26

18-31

27

21-32

27

23-32

22

16-28

0,0167*

Complexo Verde

7

6-9

8

5-9

9

5-9

7

5-9

0,2203

Complexo Amarelo

23

20-26

24

20-28

24

21-29

23

17-25

0,0768

Complexo Roxo

7

7-8

8

7-8

8

7-9

7

7-8

0,5002

Grupo Actynomices

12

10-14

15

11-16

13

10-15

11

9-15

0,0672

* Valor de p referente ao teste não paramétrico–modelo misto para dados dependentes e Anovaf.
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Figura 3 - Total da soma dos escores bacterianos nas ligaduras elastoméricas estéticas, por complexo.
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Tabela 4 - Valores de significância de contrastes comparando as ligaduras entre si.
Soma Total

Complexo laranja

0.0628

0.0060*

American Orthodontics

Morelli

Ortho Technology

Morelli

0.0408

0.0068*

3M Unitek

Morelli

0.0114*

0.0022*

* Valores significantes considerando-se correção de Bonferroni para apenas 3 comparações (alfa = 0.05/6 = 0.008).

Na análise individual das espécies do complexo laranja, diferenças entre as
ligaduras foram observadas para F. Nucleatum sp nucleatum (p=0,0007), enquanto que, no
complexo amarelo,

diferenças foram

observadas para

A.

actinomycetemcomitans

(p=0,00191) e S. constellatus (p=0,0018) (Tabela 5). Na análise dos contrastes comparando
as ligaduras entre si, por correção de Bonferroni, verificou-se diferenças estatísticas entre as
ligaduras Morelli e 3M Unitek, considerando cada uma das bactérias. A ligadura estética 3M
Unitek foi estatisticamente diferente da Ortho Technology e Morelli quanto ao acúmulo de S.
Constellatus. Quanto à contaminação com A. Actinomycetemcomitans, apenas as ligaduras
Morelli e 3M Unitek foram estatisticamente diferentes, assim como, entre a ligadura Morelli e
as demais ligaduras, quanto à presença de F. nucleatum sp nucleatum ( Tabela 6).
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Tabela 5 - Distribuição da quantidade de microrganismos presentes nas ligaduras estéticas
Microrganismo
Bactérias Cariogênicas

American
Orthodontic
M(Q1-Q3)

Ortho Technology

3M Unitek

Morelli

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

P

S. mutans

3 (2 – 3)

3 (2 - 3)

3 (2 - 3)

2 (1 – 3)

0,0582

L. acidophilus

1 (0 – 1)

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

1 (0 – 1)

0,4795

Complexo Amarelo

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

A. actinomycetemcomitans

2 (1 - 2)

2 (1 - 2)

2 (1 – 3)

1 (1 – 2)

0,0191*

L. buccalis

2 (1 – 2)

2 (1 – 3)

2 (1 – 2)

1 (1 – 2)

0,0599

P. acnes

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0,3906

S. anginousus

2(1 – 3)

2 (1 – 3)

2 (2 – 3)

2 (1 – 3)

0,3916

S. constellatus

2 (1 – 3)

2 (1 – 2)

3 (2 – 3)

2 (1 – 2)

0,0018*

S. gordonii

4 (3 – 4)

4 (4 – 4)

4 (4 – 4)

4 (3 – 4)

0,6030

S. intermedius

2 (1 – 3)

2 (1 – 3)

2 (1 – 3)

2 (1 – 3)

0,3265

S. mitis

3 (3 – 3)

3 (3 – 3)

3 (3 – 4)

3 (3 – 3)

0,0794

S. oralis

3 (3 – 4)

4 (3 – 4)

3 (3 – 4)

3 (3 – 4)

0,9802

S. sanguinis

3 (3 – 4)

4 (3 – 4)

3 (3 – 4)

3 (3 – 4)

0,5820

Complexo Laranja

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

C. gracilis

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

0,2032

C. rectus

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

1 (0 – 2)

0,3096

C. showae

2 (2 – 3)

3 (2 - 3)

2 (2 – 3)

2 (1 – 3)

0,1492

C. ochracea

1 (1 – 2)

2 (1 - 2)

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

0,0617

F. nucleatum sp nucleatum

2 (1 – 2)

2 (1 – 2)

2 (1 – 2)

1 (0 – 2)

0,0007*

F. nucleatum sp vincentii

3 (2 – 3)

3 (3 – 3)

3 (3 – 4)

3 (3 – 3)

0,2602

F. nucleatum sp polymorphum

2 (0 – 2)

2 (1 - 2)

2 (1 – 3)

1 (0 – 2)

0,0643

F. periodonticum

1 (0 – 1)

1 (0 – 2)

0 (0 – 1)

0 (0 – 1)

0,0557

G. morbillorum

2 (2 – 3)

2 (2 – 3)

3 (2 – 3)

3 (1 – 3)

0,3676

P. intermedia

3 (2 - 3)

3 (2 - 3)

3 (2 - 3)

2 (1 – 3)

0,0583

P. melaninogenica

3 (2 – 4)

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

0,2679

P. nigrescens

3 (2 – 3)

3 (3 – 3)

3 (3 – 3)

3 (2 – 3)

0,4310

S. noxia

2 (2 – 3)

2 (2 – 3)

3 (2 – 3)

2 (2 – 3)

0,1588

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

Complexo Roxo

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

V. parvula

4 (4 – 5)

4 (4 – 5)

4 (4 – 5)

4 (4 – 5)

0,7590

N. mucosa

3 (3 – 4)

3 (3 – 4)

3 (3 – 4)

3 (2 – 4)

0,4780

Complexo Verde

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

C. gingivalis

2 (2 – 3)

3 (1 – 3)

3 (2 – 3)

2 (1 – 3)

0,5125

C. sputigena

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

3 (1 – 3)

2 (1 – 3)

0,1924

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

2 (2 – 3)

0,3322

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

E. corrodens
Complexo Vermelho

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

E. nodatum

1 (0 – 1)

1 (0 – 2)

1 (1 – 2)

1 (0 – 1)

0,0883

P. gingivalis

1 (1 – 1)

1 (0 – 1)

1 (0 – 1)

1 (1 – 1)

0,8538

T. forsythia

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0,3915

T. denticola

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

0,5581

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

0,4466

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

M(Q1-Q3)

T. socranskii
Grupo Actynomices

M(Q1-Q3)

A. gerencseriae

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

0,1881

A. israelii

2 (0 – 2)

2 (1 – 3)

2 (0 - 3)

2 (0 - 3)

0,2841

A. naeslundi l

3 (3 – 4)

3 (3 – 4)

3 (3 – 4)

3 (3 – 3)

0,0762

A. odontolyticus l

2 (2 - 3)

3 (2 – 3)

2 (2 - 3)

2 (2 - 3)

0,1238

A. oris

2 (2 - 3)

3 (2 – 4)

3 (2 – 3)

2 (2 - 3)

0.2131
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Tabela 6 - Valores de significância de contrastes comparando as ligaduras entre si.
S.

A.

constellatus

Actinomycetemcomitans

F. nucleatum
sp nucleatum

American Orthodontics

Ortho Technology

0,6725

0,5344

0,9670

American Orthodontics

3M Unitek

0,0094

0,0416

0,7677

Ortho Technology

3M Unitek

0,0058*

0,2035

0,7692

American Orthodontics

Morelli

0,3139

0,2124

0,0014*

Ortho Technology

Morelli

0,6218

0,0905

0,0001*

3M Unitek

Morelli

0,0008*

0,0019*

0,0001*

* Valores de p considerados significantes com ajuste de Bonferroni (alfa = 0.05/6 = 0.008)

Embora seja um estudo clinico aleatorizado, a aleatorização foi realizada para os
dentes do mesmo indivíduo. Desta forma, é possível que variáveis externas possam
influenciar no desempenho das ligaduras. Ao estratificar a análise entre meninos e meninas,
nota-se que as diferenças foram estatisticamente significantes entre meninas (p=0.4655) e
meninos (p = 0,0108) (Tabelas 7 e 8). Quando os complexos bacterianos foram analisados,
estratificando para meninos e meninas, diferenças estatisticamente significantes só foram
observadas para os meninos nos complexos vermelho (p= 0,0054), laranja (p= 0,0187),
verde (p= 0,0049) e o grupo Actinomyces (p=0.0053) (Tabela 8).
Para os meninos, o pós-teste mostrou diferença entre as ligaduras Morelli com
as demais (3M Unitek, Ortho Technology e American Orthodontics), tanto para o total da
soma dos escores bacterianos como para os complexos bacterianos laranja e verde. A
ligadura Morelli foi diferente da Ortho Technolgy e 3M Unitek quanto ao acúmulo de
bactérias do complexo vermelho. A ligadura Ortho Technology foi diferente das ligaduras
Morelli e American Orthodontics quanto ao acúmulo de bactérias do grupo Actinomyces
(Tabela 9 e Figura 4).
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Tabela 7- Comparação dos escores bacterianos nas ligaduras estéticas nas meninas (n = 13).
American

Ortho

Orthodontics

Technology

3M Unitek

Morelli

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

P

Soma Total

94

82-100

85

72-106

98

82-107

91

76-97

0,4655

Bactérias Cariogênicas

4

3-5

3

3-5

5

3-5

4

3-5

0,4877

Complexo Vermelho

5

4-6

3

3-7

5

4-6

5

4-7

0,3921

Complexo Laranja

29

23-31

27

21-32

27

25-34

25

22-29

0,2899

Complexo Verde

9

6-9

8

7-9

9

6-10

8

7-9

0,7053

Complexo Amarelo

25

22-28

24

22-27

26

22-29

24

23-25

0,2158

Complexo Roxo

7

7-9

8

8-8

8

7-9

7

7-9

0,6694

Grupo Actynomices

13

10-14

15

10-15

13

11-15

12

11-15

0,8328

Tabela 8 - Comparação dos escores bacterianos nas ligaduras estéticas nos meninos (n = 10).

Soma Total
Bactérias cariogênicas

American

Ortho

Orthodontics

Thechnology

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

M

Q1- Q3

P

68,5

66-89

90,5

77-99

82,5

67-100

58,5

47-80

0,0108*

4

2-4

3,5

2-4

3

2-4

2

1-4

0,2006

3M Unitek

Morelli

Complexo Vermelho

4

3-5

6

3-7

5

3-7

2,5

1-4

0,0054*

Complexo Laranja

20

17-26

28

24-31

26,5

17-30

15

10-22

0,0187*

Complexo Verde

7

5-9

7

5-9

8,5

4-9

4

2-6

0,0049*

Complexo Amarelo

21

20-24

24

18-29

23

20-28

18,5

14-25

0,1471

Complexo Roxo

8

7-8

7,5

7-8

8

7-8

7

7-8

0,3638

Grupo Actynomices

12

10-13

15

14-16

12,5

10-15

10

8-14

0,0053*

Tabela 9 - Valores de significância de contrastes na comparação entre as ligaduras nos meninos.
Soma
Total

Laranja

Vermelho

Verde

Actynomices

American Orthodontics

Ortho Technology

0,1716

0,2390

0,0824

0,8013

0,0039*

American Orthodontics

3M Unitek

0,3166

0,5853

0,2449

0,9896

0,2260
0,1255

Ortho Technology

3M Unitek

0,8539

0,6239

0,6978

0,8535

American Orthodontics

Morelli

<0,0001*

<0,0001*

0,0244

0,0005*

0,4808

Ortho Technology

Morelli

0,0007*

0,0014*

<0,0001*

0,0011*

0,0022*

3M Unitek

Morelli

0,0044*

0,0066*

0,0016*

0,0062*

0,1047

* Valores de p considerados significantes com ajuste de Bonferroni (0.05/6 = 0.008).
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Figura 4- Soma dos escores bacterianos das ligaduras estéticas nos meninos.

6. Discussão
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DISCUSSÃO

Atualmente, as ligaduras elastoméricas têm substituído as ligaduras metálicas,
devido à facilidade de aplicação, otimizando assim o tempo na clínica ortodôntica. No
entanto, apesar de apresentarem maior praticidade, as ligaduras elastoméricas podem
acumular maior quantidade de biofilme comparadas às ligaduras metálicas.6 Entretanto,
Brêtas et al.37 não evidenciaram, por meio de cultura bacteriana e microscopia eletrônica de
varredura (MEV), diferenças na contaminação microbiana da superfície de ligaduras
elastoméricas e metálicas. Do mesmo modo, Condò et al.12 observaram menor
susceptibilidade à adesão de placa nas ligaduras elastoméricas do que nas metálicas, após
28 dias na cavidade bucal, quantificadas por espectrofotometria e análise morfológica por
meio de MEV.
Entretanto, não há estudos em Ortodontia que verificam a contaminação
bacteriana de ligaduras elastoméricas estéticas, empregando técnicas de biologia molecular
como o Checkerboard DNA-DNA Hybridization, fato que limita a possibilidade de
comparação dos resultados obtidos no presente estudo com a literatura específica.
Ao avaliar a contaminação microbiana da saliva e de ligaduras elastoméricas
estéticas, os resultados do presente estudo mostraram que na saliva não houve diferença
nos complexos bacterianos no período de um mês, exceto para o aumento nas bactérias do
complexo laranja (bactérias periodontopatogênicas). Este fato pode evidenciar a presença
de inflamação gengival, indicando doença periodontal em estágio inicial. O aumento no
número de micro-organismos presentes na saliva e no biofilme dental também foi
evidenciado por vários autores ao investigarem a capacidade de acúmulo de biofilme dos
acessórios ortodônticos.9-12
Torna-se importante salientar que as espécies bacterianas pertencentes aos
complexos amarelo, verde, roxo, e do grupo dos Actynomices, que não sofreram alterações
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significantes no período avaliado, não estão relacionadas com doenças específicas e
normalmente colonizam o biofilme dental previamente às espécies dos complexos laranja e
vermelho, espécies altamente relacionadas à doença periodontal, segundo Socransky et
al..44
Por meio da técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization, Bergamo et al.24
observaram que, embora um aumento do número de micro-organismos 30 dias após a
colagem do aparelho ortodôntico foi evidenciado, somente 60 dias após pode-se observar
uma maior incidência de espécies bacterianas dos complexos laranja e vermelho. Por isso,
neste estudo foram incluídos pacientes com no mínimo 60 dias em tratamento ortodôntico a
fim de evitar a influência da colagem de bráquetes no desenvolvimento da microbiota oral.
Por outro lado, no presente estudo, não foi observado aumento significante de
bactérias cariogênicas, trinta dias após a inserção das ligaduras estéticas, sugerindo baixo
risco de desenvolvimento de manchas brancas e lesões de cárie, no período avaliado. Este
resultado está de acordo com estudos que não evidenciaram aumento no número de
unidades formadoras de colônias de S. mutans e S. sobrinus em amostras de saliva, após
15, 3037 e 12045 dias da colocação do aparelho ortodôntico. Do mesmo modo, Peros et al.46
relataram que o período de maior crescimento de S. mutans e L. acidophilus ocorre entre 6ª
e 12ª semanas de tratamento ortodôntico, além da função salivar e resposta fisiológica
serem muito intensas.
Ao compararmos as ligaduras estéticas de diferentes marcas comerciais,
considerando principalmente o total da soma de micro-organismos, observou-se significativa
contaminação, principalmente pelas bactérias do complexo laranja (periodontopatogênicas).
Se considerarmos a proximidade das ligaduras com os bráquetes, pode-se afirmar que
estes resultados foram semelhantes aos achados por Andrucioli et al.10 onde as espécies
do complexo laranja foram as bactérias mais prevalentes nos bráquetes metálicos.
Esse fato não significa necessariamente o desenvolvimento da doença
periodontal47. Entretanto, as bactérias do complexo laranja, apesar de terem características
menos agressivas, precedem à colonização do complexo vermelho, que estão associados à
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maior destruição tecidual.44 Portanto, torna-se necessário o controle da higiene bucal do
paciente ortodôntico, como prevenção das periodontopatias.
Ao analisarmos as bactérias individualmente, constatou-se que a contaminação
pelas bactérias F. Nucleatum sp nucleatum (complexo laranja) e A. actinomycetemcomitans
e S. constellatus (complexo amarelo) foi diferente entre as ligaduras. Essa informação
indicou que as ligaduras sofreram maior acúmulo de algumas bactérias do que de outras.
Em concordância com um estudo prévio,40 o acúmulo elevado dos níveis do patógeno
periodontal Aggregatibacter actinomycetemcomitans nos acessórios ortodônticos pode
indicar necessidade de controle de higiene rigoroso, uma vez que, esses micro-organismos
são um dos mais importantes patógenos da doença periodontal inflamatória, bem como da
periodontite agressiva,47 especialmente em pacientes jovens,48 os quais correspondem a
média de idade de nossa amostra.
Em semelhança com nosso estudo, Bergamo et al.24 encontraram significante
aumento de bactérias do complexo laranja, C. gracilis, F. nucleatum sp nucleatum e F.
periodonticum, nos bráquetes ortodônticos, 30 dias após a colagem. Entretanto, em nosso
estudo apenas a bactéria F. nucleatum sp nucleatum sofreu elevação no mesmo período de
tempo avaliado.
A ligadura elástomérica estética da marca comercial Morelli Ortodontia
(Sorocaba, São Paulo, Brasil), apresentou valores menores para a adesão de bactérias
(p<0,05). Embora as razões para estes resultados não estejam claras, uma possível
explicação pode estar relacionada ao fato de que as ligaduras da marca Morelli apresentam
menor resistência durante a inserção nos bráquetes, portanto, podem manter sua superfície
com menores alterações, ou seja, mais íntegra e lisa, levando à menor agregação de microorganismos. Em contrapartida, as ligaduras que oferecem maior resistência durante a
inserção nos bráquetes, podem apresentar rupturas em suas superfícies, provocando
irregularidades e consequentemente maior adesão bacteriana. Como já relatado por Magno
et al.,16 a formação de fissuras na superfície das ligaduras elastoméricas pode favorecer o
acúmulo de micro-organimos.
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Apesar dos resultados favoráveis deste estudo para a ligadura da marca Morelli,
um estudo recente sobre alteração de cor envolvendo estas ligaduras mostrou que houve
uma significativa pigmentação destas.27
Do mesmo modo, Rangarajan et al.,17 não encontraram diferença significativa na
contaminação por S. mutans em ligaduras elastoméricas de silicone de baixo atrito quando
comparadas com ligaduras elastoméricas estéticas convencionais, em estudo realizado por
meio de cultura microbiana e MEV, contradizendo assim a afirmação do fabricante, de que a
aderência microbiana seria mínima. Assim como, Akgun et al.,49 revelaram que as ligaduras
elastoméricas convencionais e do tipo não convencional Slide (Leone Florence- Itália) foram
semelhantes entre si quanto à contagem de bactérias aeróbias e anaeróbias.
Um resultado surpreendente constatado no presente trabalho refere-se à menor
contaminação bacteriana nas ligaduras Morelli dos meninos. A literatura não relata essa
questão relacionada a diferenças na contaminação microbiana em pacientes de diferentes
sexos. Portanto, torna-se difícil definir a razão pela qual esses resultados foram obtidos. Um
aspecto a ser considerado reside no fato das meninas apresentarem uma conformação
salivar diferente quando comparada a dos meninos, com maior concentração de proteína
total e menor fluxo salivar e atividade da peroxidase.50
Tem sido relatado que o fluxo salivar é maior no sexo masculino, sendo essa
diferença atribuída a 2 teorias: as mulheres apresentam glândulas salivares menores em
comparação aos homens e o padrão hormonal feminino pode contribuir para a secreção
salivar diminuída.51 De acordo com Luckas et al.,52 a composição bioquímica da saliva em
mulheres pode ser modificada devido às variações hormonais, puberdade, menstruação e
gravidez, tornando o ambiente bucal significantemente mais cariogênico para mulheres que
para os homens.
Além disso, os pacientes do sexo masculino, apresentam maior capacidade
tampão que os pacientes do sexo feminino.51 Sendo que esta função salivar evita a
colonização de micro-organismos patogênicos na cavidade bucal.
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Finalmente, fica evidente que um fator muito importante é o controle da higiene
bucal do paciente, onde através de protocolos e orientações guiadas pelo profissional,
consegue-se preservar uma microbiota saudável e isentar-se de riscos de evolução da
doença periodontal e de cáries e lesões de manchas brancas durante o tratamento
ortodôntico.53

7. Conclusões
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CONCLUSÕES

1. A saliva e as ligaduras elastoméricas estéticas encontraram-se multicolonizadas por
diversas espécies bacterianas, destacando-se a maior concentração de bactérias do
complexo laranja.
2. A ligadura estética da marca comercial Morelli, apresentou menores níveis de
contaminação bacteriana nos pacientes do sexo masculino.
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Materiais e Método
A análise das amostras foi realizada no Laboratório de Microbiologia da
Universidade de Guarulhos. Descreve-se abaixo, detalhada, a técnica de biologia
molecular aplicada em nosso estudo.

Checkerboard DNA-DNA Hybridization
As suspensões contidas nos tubos plásticos foram fervidas em banho-maria por
10 minutos e, em seguida, neutralizadas pela adição de 800 μL de acetato de amônia a 5
M. Cada suspensão contendo o DNA livre das bactérias presentes nas amostras dos
bráquetes foi depositada em uma das canaletas do aparelho Minislot-30 (Immunetics,
Cambridge, MA, EUA) e transferida para a membrana de nylon (15 x 15 cm) com carga
positiva (Boehringer Mannheim, Indianápolis, IN, USA). As duas últimas das 30 canaletas
do Minislot foram ocupadas por controles contendo uma mistura das sondas das espécies
de micro-organismos investigados, nas concentrações correspondentes a 105 e 106 células,
ou seja, 1 ng e 10 ng de DNA de cada espécie, respectivamente. A membrana foi então
removida do Minislot-30 e o DNA nela concentrado foi fixado por aquecimento em forno a
120°C por 20 minutos.
A membrana foi pré-hibridizada a 42ºC, por 1 hora, em uma solução contendo 50% de
formamida (Vetec Química Fina Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 1% de caseína (Vetec), 5
x solução salina citratada (SSC) [1 x SSC= 150mM NaCl (Vetec), 15 M de citrato de sódio
(J.T. Baker, Edo. de Méx., México) , pH 7,0], 25 mM de fosfato de sódio (Na2HPO4,
Labsynth) pH 6,5 e 0,5 mg/mL de RNA de levedura.
Em seguida, a membrana foi posicionada no Miniblotter-45 (Immunetics,
Cambridge, MA, EUA) com as linhas contendo o DNA das amostras e dos controles
posicionadas perpendicularmente às canaletas do aparato. Em cada canaleta do
Miniblotter-45 foi adicionada uma sonda de DNA, diluída a aproximadamente 20 ng/mL, em
130µL de solução de hibridização composta de 45% de formamida, 5 x SSC, 20 mM de
Na2HPO4 (pH 6,5), 0,2 mg/mL de RNA de levedura, 10% de sulfato de dextrano
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(Amersham) e 1% de caseína. Para a hibridização, aguardou-se um período mínimo de 20
horas, a 42ºC.

Detecção das espécies
Após o período de hibridização, a membrana foi removida do Miniblotter-45
(Immunetics), lavada por 40 minutos a 65ºC numa solução adstringente (solução tampão
SSC a 0,4 M) composta por 1% de SDS, 1 mM de EDTA e 20 mM de Na 2HPO 4, a fim de
remover as sondas que não hibridizaram completamente. Em seguida, a membrana foi
imersa por 1 hora em uma solução de bloqueio contendo 1% de ácido maléico (C4H4O4,
Vetec), 3 M NaCl, 0,2 M NaOH (Labsynth), 0,3% Tween 20 (Vetec), 0,5% caseína, pH 8,0,
e , logo após, por 30 minutos, na mesma solução contendo o anticorpo anti-digoxigenina
conjugado à fosfatase alcalina em uma concentração de 1:10.000. A membrana foi, então,
lavada 2 vezes, por 20 minutos, em uma solução de 0,1 M de ácido maléico, 3 M de NaCL,
0,2 M de NaOH, 0,3% de Tween 20, pH 8,0, e 1 vez, por 5 minutos, em uma solução de
0,1M de Tris HCl, 0,1 M de NaCl, pH 9,5, para a remoção de excessos do anticorpo.
Para a detecção dos sinais de quimioluminescência a membrana foi incubada
por 45 minutos a 37°C em uma solução detectora contendo substrato para fosfatase
alcalina, CDP-Star™ Detection Reagent. Em seguida, a membrana foi colocada em um
cassete de autorradiografia, Chassi Radiográfico 30 x 40 cm (Konex, São Paulo, SP,
Brasil), sob um filme radiográfico 18 x 24 cm (Agfa Gevaert, NV, Bélgica) por,
aproximadamente, 40 minutos. O filme foi revelado manualmente pelo método
convencional tempo-temperatura, de acordo com orientações do fabricante, empregando
soluções Kodak (Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda, São José dos Campos, SP, Brasil),
mantidas à temperatura de 20ºC.
Desta

forma,

foi

obtido

um

filme

radiográfico

com

os

sinais

de

quimioluminescência, produzidos pela fosfatase alcalina, onde as linhas horizontais
representam as amostras e as verticais as sondas de DNA, propiciando um formato de
“tabuleiro de xadrez”.
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A leitura dos filmes radiográficos foi realizada por um único examinador
calibrado (Kappa > 0,8) e cego com relação aos grupos avaliados. A leitura foi realizada 2
vezes, em dias diferentes, para conferência dos resultados. Quando as leituras não foram
coincidentes, foi realizada uma terceira leitura para aquela amostra. A intensidade de cada
sinal produzido por uma determinada sonda na suspensão microbiana oriunda dos
bráquetes foi comparada ao sinal produzido pela mesma sonda nas 2 linhas de controles
contendo 105 e 106 bactérias.
A fim de facilitar a anotação dos resultados em fichas específicas, com relação
aos microrganismos avaliados, foram empregados os seguintes escores:
 Escore

0:

registrado

quando

não

houve

detecção

de

sinal

de

quimioluminescência;
 Escore 1: quando observou-se um sinal menos intenso que o controle de 105
células;
 Escore 2: sinal equivalente a 105 células;
 Escore 3: sinal entre 105 e 106 células;
 Escore 4: sinal equivalente a 106 células; e
 Escore 5 : sinal equivalente a mais de 106 células.
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