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Resumo 
 
 
 

 



 

COIMBRA, F.C.T. Ação antimicrobiana de peróxidos alcalinos frente a 
microrganismso específicos. Ribeirão Preto, 2014. 82p. Dissertação (Mestrado em 
Reabilitação Oral). Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo. 

 

RESUMO 

Uma característica importante de um higienizador de prótese total refere-se à sua 
ação antimicrobiana. Este estudo avaliou, por meio de estudo in vitro, o efeito de 
higienizadores de próteses totais a base de peróxido alcalino frente a biofilmes 
microbianos formados em superfícies de resina acrílica. A partir de matrizes 
circulares metálicas (15mm x 3mm), foram confeccionados corpos de prova de 
resina acrílica termopolimerizável (Lucitone 550), os quais foram esterilizados em 
micro-ondas (650W, por 6 minutos) e inoculados com suspensão de 107 UFC/mL 
dos microrganismos: Candida albicans (Ca), Candida glabrata (Cg), Staphylococcus 
aureus (Sa), Streptococcus mutans (Sm), Bacillus subtilis (Bs), Enterococcus 
faecalis (Ef), Escherichia coli (Ec) e Pseudomonas aeruginosa (Pa). Após 
contaminação, os corpos de prova foram incubados a 37ºC por 48hs e, em seguida, 
por meio de uma cesta de aço inoxidável, foram imersos em Béquer com as 
seguintes soluções, de acordo com as instruções do fabricante (n=10): Grupo CP 
(Controle positivo)- Solução PBS; Grupo MI – NitrAdine, Medical Interporous;  Grupo 
EF - Efferdent Plus; Grupo CT – Corega Tabs e Grupo CN - (Controle negativo – 
n=5) - sem contaminação e imersão em PBS. Em seguida, foram lavados (PBS) e 
imersos em meio de cultura Letheen, para a avaliação da esterelidade e obtenção 
das diluições seriadas, as quais foram semeadas em meios de cultura específicos. 
Após incubação (37ºC por 24hs), de acordo com morfologia típica, o número de 
colônias características foi mensurado e o número de UFC/mL calculado. Os dados 
foram transformados em log10 (UFC+1) e analisados estatisticamente (Kruskal-

Wallis e Dunn) (=0,05). Os resultados mostraram diferença significativa entre os 
grupos para os microrganismos avaliados (Ca p<0,001; Cg p<0,001; Sm                
 p< 0,001; Sa p<0,001; Bs p=0,005; Ef p<0,001; Ec p<0,001 e Pa p<0,001), havendo 
redução significativa de UFC de Ca [MI: 0,81 (0,17 a 2,51)], Cg [MI: 0,00 (0,01 a 
2,40)],  Sa [MI: 0,00 (-0,15 a 1,43)],  Sm [MI: 0,00 (-0,09 a 1,21); EF: 2,00 (0,77 a 
2,49)], Bs [CT 0,00 (-0,19 a 1,64)], Ef [MI: 0,00 (-0,18 a 0,88)], Ec [MI: 0,00  (-0,44 a 
1,15); EF:  0,00  (-0,09 a 1,15); CT: 0,00 (-0,21 a 0,99)] e de  Pa [MI: 0,00 (-0,20 a 
0,53)] quando comparados aos grupos controles positivos. Concluiu-se que o 
higienizador NitrAdine foi o mais efetivo, causando diminuição o número de UFC em 
7 dos 8 microrganismos testados.   
 

Palavras-chave: prótese total, biofilmes, higienizadores de dentadura, peróxidos 
alcalinos, ação antimicrobiana,  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 



 

COIMBRA, F.C.T. Complete Denture Cleansers:  antimicrobial action of alkaline 
peroxide against specific microorganisms. Ribeirão Preto, 2014. 82p. Dissertation 
(Master’s Degree in Oral Rehabilitation). Ribeirão Preto School of Dentistry, 
University of São Paulo, Brazil. 

 

ABSTRACT 

The antimicrobial action is an important characteristic of a denture cleanser. This 
study evaluated, through in vitro study, the efficacy of alkaline peroxides about the 
antimicrobial action against microbial biofilms on acrylic resin surfaces. Denture base 
acrylic resin specimens (Lucitone 550; n=190) were obtained from circular metal 
matrix (15 mm x 3 mm) and sterilized with microwave  (650W, for 6 minutes), 
contaminated with suspension 107 UFC/mL of Candida albicans (Ca), Candida 
glabrata (Cg), Staphylococcus aureus (Sa), Streptococcus mutans (Sm), Bacillus 
subtilis (Bs), Enterococcus faecalis (Ef), Escherichia coli (Ec) and Pseudomonas 
aeruginosa (Pa). After contamination, the specimens were incubated at 37 ° C for 48 
hours and then through a stainless steel basket, were immersed in becker with the 
following solutions according to the manufacturer's instructions (n=10): Group CP 
(Positive Control) - PBS solution; Group MI – NitrAdine, Medical Interporous;  Group 
EF - Efferdent Plus; Group CT – Corega Tabs e Group CN - (Negative Control – n=5) 
- no contamination and immersed in PBS. After incubation (37ºC por 24hs), in 
accordance with characteristic morphology, the number of characteristic colonies was 
counted and the number of CFU/mL calculated. Data were processed following 
transformation into the formula log10 (CFU +1) and statistically analyzed (Kruskal-
Wallis and Dunn) (α=0.005). The results showed significant differences between 
groups for evaluated microorganisms (Ca p<0,001; Cg p<0,001; Sm  p< 0,001; Sa 
p<0,001; Bs p=0,005; Ef p<0,001; Ec p<0,001 e Pa p<0,001), with a significant 
reduction in the number of CFU the Ca [MI: 0,81 (0,17 a 2,51)], Cg [MI: 0,00 (0,01 a 
2,40)],  Sa [MI: 0,00 (-0,15 a 1,43)],  Sm [MI: 0,00 (-0,09 a 1,21); EF: 2,00 (0,77 a 
2,49)], Bs [CT 0,00 (-0,19 a 1,64)], Ef [MI: 0,00 (-0,18 a 0,88)], Ec [MI: 0,00   (-0,44 a 
1,15); EF:  0,00  (-0,09 a 1,15); CT: 0,00 (-0,21 a 0,99)] and  Pa [MI: 0,00    (-0,20 a 
0,53)]  when compared with CP Groups. It was concluded that the cleanser NitrAdine 
was the most effective,  causing a decrease the number of CFU in 7 of 8 
microorganisms tested. 
 

Keywords: complete denture, biofilms, denture cleansers, peroxide alkaline,. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prótese total tem a função de restabelecer a função e estética, contribuindo 

para o bem-estar físico e psicológico do paciente desdentado total e consiste em 

tratamento reabilitador amplamente utilizado (Zarb et al., 2013). Porém, para que ela 

cumpra seu papel reabilitador, são necessários cuidados de manutenção do 

aparelho protético, sendo a higienização um importante item a ser considerando 

(Telles, 2009; Azevedo; Cerca, 2012).  

Estudos mostram que a saúde oral de usuários de próteses totais é precária 

(Marchini et al., 2004, 2006; Dikbas et al., 2006; Catão et al., 2007; Akar et al., 2008; 

Haumschild et al., 2009; Pace et al., 2010; Peracini et al., 2010). A má higiene está 

associada à falta de orientação adequada, às características anatômicas das 

próteses, à diminuição da destreza manual e acuidade visual dos pacientes e à 

ineficácia dos higienizadores de próteses (Council on dental materials, instruments 

and equipment, 1983; Silva-Lovato et al., 2006; Akar et al., 2008). Outro fator 

também a ser destacado refere-se às características intrínsecas da resina acrílica, 

principal material constituinte das próteses totais, que apresenta superfície rugosa e 

propensa à retenção de biofilme (Glass et al., 2010) 

Sendo assim, as próteses totais podem tornar-se colonizadas por uma 

camada densa de comunidade complexa de microrganismos conhecida como 

“Biofilme” (Nikawa et al., 1998). O biofilme da prótese total atua como reservatório de 

microrganismos oportunistas, os quais podem causar não somente infecções locais, 

como a Candídiase Atrófica Crônica (Estomatite Protética) (Arendorf; Walker, 1987; 

Barbeau et al., 2003; Coelho; Souza; Daré, 2004; Kossion et al., 2011), mas também 

sistêmicas, como respiratórias, gastrointestinais e cardíacas (Sumi et al., 2002; 

Coulthwaite et al., 2007; Coco et al., 2008; Glass et al., 2010; Pereira-Cenci et al., 

2010). Além disso, o contato das próteses dentárias com os tecidos orais, saliva e 

sangue cria um meio para a transferência de microrganismos responsáveis pela 

contaminação cruzada (De Paola et al., 1984; Rudd et al. 1984; Henderson et al, 

1987; Powell et al., 1990). Estudos identificaram espécies de Streptococcus, 

Staphylococcus, Escherichia coli, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, bem como espécies de Candida  em cultivos 

oriundos de próteses contaminadas e pedra pomes de laboratórios dentais (Depaola 

et al., 1983, Powell et al, 1990). Esses microrganismos, em sua maioria, também 
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estão relacionados a doenças locais e sistêmicas, como infecções do trato urinário, 

pneumonia, conjuntivite e meningite (Senpuku et al., 2003; Coulthwaite, Verran, 

2007; Glass et al., 2010; El-Sohl 2011). Sendo assim, visando o controle do biofilme, 

uma das características fundamentais de um higienizador de prótese total refere-se 

à sua ação antimicrobiana. 

Vários agentes são indicados para a remoção do biofilme, sendo 

classificados, de uma forma geral, em mecânicos (escovação e ultrassom), físicos 

(energia de micro-ondas), químicos (hipocloritos alcalinos, peróxidos, ácidos, drogas 

brutas, detergentes e enxaguatórios bucais) e associados (mecânico/físico e 

químico) (Budtz-Jørgensen, 1979; Abelson, 1981, 1985; Jagger; Harrison, 1995; 

Nikawa et al., 1999; Shay, 2000; Neppelembroek et al., 2003; Silva-Lovato et al., 

2006). Os métodos químicos são classificados, de acordo com sua composição e 

mecanismo de ação, em hipocloritos alcalinos, peróxidos alcalinos, peróxidos 

neutros com enzimas, ácidos, drogas brutas, detergentes e enxaguatórios bucais 

(Nikawa et al., 1999). Tais produtos, quando utilizados como higienizadores de 

prótese, à exceção dos ácidos, são empregados por meio da imersão, geralmente 

por 8 horas, denominada imersão longa (noturna), ou por 20 minutos, denominada 

imersão curta (Nikawa et al., 1999; Shay, 2000; Felton et al., 2011).  

Entre os agentes químicos de imersão, as soluções de peróxidos alcalinos 

são amplamente indicadas e empregadas por usuários de próteses totais (Nikawa et 

al, 1999; Shay et al., 2000; Felton et al., 2011), sendo compostos por agentes 

oxidantes, efervescentes, redutores da tensão superficial e quelantes, sendo 

apresentados na forma de pós ou tabletes, os quais, em contacto com a água, 

tornam-se soluções de peróxido de hidrogênio. Apresentam simplicidade de uso e 

odor agradável, constituindo-se em método popular de higiene (Cumming et al., 

1990; Jagger; Harrison, 1995; Shay, 2000; Roessler, 2003), sendo comum sua 

indicação em associação ao método mecânico de escovação (Paranhos et al., 

2007a,b; Souza et al., 2009; Felton et al., 2011).  

Em relação à efetividade antimicrobiana dos peróxidos, os resultados são 

contraditórios. Alguns estudos mostraram ineficácia antimicrobiana desses produtos 

(Budtz-Jørgensen et al., 1978; Ghalichebaf et al., 1982; Ferreira et al., 2009; Lee et 

al., 2009; Montagner et al., 2009; Souza et al., 2009); porém, outros experimentos 

têm demonstrado que os peróxidos incorporam uma ação desinfetante ao processo 

de higienização, podendo ser úteis frente ao controle do biofilme de próteses 
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totais(Nakamoto et al., 1991; Gornistsky et al., 2002; Pavarina et al., 2003; Silva-

Lovato et al., 2010; Sirnivisan et al., 2010; Dhamande et al., 2012; Ramage et al., 

2012; Lucena-Ferreira et al., 2014).  

Um fator importante a ser destacado refere-se ao microrganismo avaliado. 

Experimentos avaliaram a ação antimicrobiana de peróxidos frente às cepas de S. 

mutans, bem como aeróbios (Fernandes et al., 2010; Li et al., 2010; De Andrade et 

al, 2011; Lucena-Ferreira et al., 2014); porém, a maioria dos estudos está 

direcionada às cepas de C. albicans. (Nakamoto et al., 1991; Coenye et al., 2008; 

Ferreira et al., 2009; José et al., 2010; Li et al., 2010; Uludamar et al., 2010; Vieira et 

al., 2010; Andrade et al., 2011; Iseri et al., 2011; Lee et al., 2011; Kumar et al., 

2012).  

A efetividade de um método de higienização deve ser avaliada não somente 

por meio de testes clínicos, mas também laboratoriais, uma vez que os estudos 

laboratoriais possibilitam o conhecimento do comprotamento dos microrganismos 

individualmente frente aos produtos avaliados (Nikawa et al.,1999). Deste modo, 

uma avaliação de peróxidos, considerando parâmetros microbiológicos, faz-se 

importante, sendo essencial que essa análise seja realizada frente a microrganismos 

patógenos comumente presentes na microbiota bucal (André et al., 2011) e 

considerados indicadores na avaliação da efetividade de um método de desinfecção 

ou esterilização (Cole, Robinson, 1996). Sendo assim, este trabalho investigou o 

efeito de higienizadores de próteses totais à base de peróxidos alcalinos frente a 

biofilmes microbianos formados em superfícies de resina acrílica.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Estudos laboratoriais (in vitro) têm sido conduzidos com o objetivo de avaliar a 

ação antimicrobiana de higienizadores químicos de próteses totais à base de 

peróxidos alcalinos e mostram resultados variados.   

Moore, Smith e Kenny (1984) compararam a eficácia de oito produtos de 

limpeza de próteses totais quanto à eliminação de microrganismos aeróbicos, 

anaeróbicos e leveduras. Na primeira parte do estudo foi avaliada a eficácia dos 

seguintes higienizadores de prótese, frente à cultura de C.albicans: Denalan, 

Efferdent, Polident; Mersene, Clorox-Calgon e Miller's. Diluições seriadas, obtidas a 

partir de culturas de C. albicans foram tratadas com os higienizadores, sendo que os 

produtos foram testados nas concentrações de um quarto, meio e na concentração 

recomenda pelo fabricante. Amostras foram coletadas após 15, 30 e 60 minutos de 

exposição aos higienizadores. Diluições seriadas obtidas a partir dessas amostras 

foram semeadas em Agar dextrose Sabouroud e incubadas por 72 horas em 

temperatura ambiente. Após contagem do número de Unidades Formadoras de 

Colônia (UFC), os resultados mostraram que os higienizadores Mersene, Clorox- 

Calgon e o Miller’s tiveram a mesma ação antifúngica nas diferentes concentrações 

e tempos avaliados. O Efferdent, o Polident e o Denalan foram os menos eficazes. 

Na segunda parte do estudo foi avaliada a eficácia dos higienizadores (Mersene, 

Polident, Kleenite, Clorox-Calgon e escovação com sabão Ivory) na remoção de 

microrganismos presentes nas próteses de 12 pacientes. Os pacientes foram 

instruídos a usar as próteses como de rotina e armazená-las em água quando não 

estivessem sendo usadas e a não utilizar nenhum higienizador abrasivo ou químico. 

As próteses foram distribuídas nos grupos: Grupo 1) Higienizadores de imersão ( 30 

minutos), Grupo 2) Escovação com Água e Sabão (60 segundos) e Grupo 3) 

Imersão em Água destilada (Controle - 30 minutos). Após os procedimentos de 

higienização, cada prótese foi imersa em solução salina, por 10 segundo, para 

remoção de resíduos químicos e em seguida foram obtidas diluições de cada 

amostra, as quais foram semeadas e incubadas. Os resultados mostraram que o 

Miller’s e o Kleenite foram os mais eficazes. O Clorox-Calgon foi efetivo na remoção 

das leveduras em condições laboratoriais, mas não foi efetivo nas condições 

clínicas. Os autores concluíram que os higienizadores de prótese devem ser efetivos 
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na sanitização dos aparelhos protéticos e não somente eficazes na remoção de 

manchas e depósitos. 

Nakamoto et al. (1991) avaliaram a afetividade de higienizadores de próteses 

a base de peróxidos alcalinos (com e sem enzimas) frente a Candida albicans 

(cepas padrão). As soluções higienizadoras foram avaliadas quanto à capacidade 

fungicida e de remoção da C. albicans aderida à resina acrílica. Foram utilizados 01 

higienizador sem enzimas (Polident), 01 com enzimas líticas das leveduras e 

enzimas  proteolíticas (Pika) e 03 com enzimas proteolíticas (Liodent, Dr. Health e 

Polident). Soluções fúngicas foram preparadas, diluídas (3 X 107 celulas/mL) e 

empregadas para realização de testes líticos de leveduras, do efeito fungicida e de 

habilidade de remoção de cepas de Candida aderidas à resina acrílica. Os 

resultados mostraram que todos os higienizadores apresentaram ação lítica; porém, 

após 120 minutos, o higienizador Polident (com enzimas) apresentou a melhor ação. 

Quanto ao teste fungicida, todos os higienizadores eliminaram as cepas de C. 

albicans em período de tempo de 5 a 30 minutos, exceto o higienizador Pika. Quanto 

à habilidade de remoção de Candida, embora os cinco higienizadores tenham 

apresentado ação, os melhores resultados foram registrados para os higienizadores 

com enzimas, com melhores resultados para o higienizador Dr. Health. Os autores 

concluíram que a afetividade foi mais dependente do peróxido alcalino do que das 

enzimas. 

Drake et al. (1992) avaliaram a eficácia de higienizadores de imersão de 

prótese contra C. albicans e S. mutans. Corpos de prova retangulares (15 x 25 mm) 

foram obtidos a partir da bases de próteses. As espécies de Candida albicans e 

Streptococcus mutans foram semeadas em Sabouraud a 37ºC, em condições 

aeróbicas durante 24 horas e em TSB-YE (5% de CO2) a 37ºC durante 24 horas, 

respectivamente. Em seguida, os corpos de prova foram contaminados e 

higienizados: 1) Pastilha efervescente à base de peróxido alcalino (Efferdent-12 

minutos), 2) Pastilha efervescente à base de peróxido alcalino (Polident-12 minutos).  

Em seguida foram lavadas em  água destilada estéril.  Amostras das superfícies de 

cada corpo de prova foram coletadas, colocadas em PBS estéril e sonificadas por 10 

segundos, para obtenção das diluições.  Em seguida, as diluições foram semeadas  

em  Agar TS2OB (5% de CO2) por 48 horas e em Agar Saboraud, em condições 

aeróbicas, por  24 horas. Os resultados mostraram que tanto o Efferdent, como o 
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Polident, foram efetivos na redução da aderência de  S.mutans e ambos os 

higienizadores foram ineficazes contra  C.albicans.  

Nikawa et al. (1995a) avaliaram a atividade antifúngica de 11 higienizadores 

de próteses totais sobre o biofilme de Candida albicans, assim como avaliaram a 

compatibilidade desses higienizadores com condicionadores teciduais. Foram 

empregados 11 higienizadores (Denture Cleanser Tablets, Efterdent, 2-layered 

Efterdent, Kleenite, Pika, Double Action Polident, Polident for Partials, Super 

Strength Polident, Polident Powder, Smoker's Polident e Stain Away) e 6 

condicionadores teciduais (Coe Comfort, Coe Soft, Fit Softer, GC Soft Liner, 

Hydrocast  e Visoogel). Os resultados mostraram que todos os higienizadores 

reduziram a viabilidade fúngica, com melhores resultados para o Super Strength 

Polident. Todos os higienizadores também reduziram a atividade antifúngica, com 

melhores resultados para kleenite, Polident for Partials, Efferdent, Denture Cleanser 

Tablet e Super Strength Polident. Os autores concluíram que as alterações nos 

condicionadores teciduais  variaram de acordo com o período de imersão, 

higienizador  e condicionador empregados. 

Nikawa et al. (1995b) avaliaram  a eficácia de higienizadores de próteses na 

redução da atividade de C.albicans  no biofilme. Onze higienizadores foram 

distribuídos em 5 grupos: 1) peróxidos alcalinos (Steradent), 2) peróxidos neutros 

com enzimas (Doctor Health, Dent Free, Nisodent, Polident e Liodent), 3) enzimas 

(Clean Soft, Pika e Plakick), 4) Drogas Cruas (Spa dent) e 5) Desinfetante 

(emuCAE). Todos os produtos foram usados segundo as recomendações dos 

fabricantes. Espécimes de resina acrílica (50x50x0,7mm) (Bio Resin, Shofu) foram 

confeccionados de acordo com as instruções do fabricante, contaminados com  

suspensão de C. albicans  e incubados a 37ºC por 2 horas. Em seguida, 2mL do 

meio de cultura Sabouraud foi colocado em cada poço com o corpo de prova 

contaminado e incubados por 144 horas a 37ºC. Após esse período, os espécimes 

foram imersos nas soluções higienizadoras por 2 horas, lavados com água destilada 

e em seguida, incubados em 2 mL de meio Sabouraud broth modificado. O pH de 

cada amostra foi determinado por um peagâmetro após 25 e 30 horas de incubação 

para avaliar a atividade residual do biofilme. Foram avaliados o efeito fungicida, a 

capacidade lítica de Candida e a habilidade de redução da atividade fúngica do 

biofilme. Além disso, os espécimes foram avaliados por meio de microscopia 

eletrônica de varredura (JMS-6300). Os resultados mostraram que os peróxidos, os 
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peróxidos neutros e os higienizadores Clean Soft, Pika e EmuCAE eliminaram 

completamente a levedura em 2 horas de incubação. Todos os higienizadores, 

exceto o Pika, não apresentaram ação lítica Candida significativa. O higienizador 

Dent Free apresentou a maior capacidade de redução da atividade fúngica do 

biofilme. A análise em microscopia mostrou que os peróxidos, os peróxidos neutros 

e o higienizador EmuCAE apresentaram a maior habilidade de remoção do biofilme 

de Candida e o higienizador Spa Dent (droga crua), a menor. 

Coenye et al. (2008) investigaram a efetividade de um sistema in vitro de 

formação de biofilmes (Dispositivo de Robbins modificado - MRD) em materiais 

frequentemente utilizados na fabricação de aparelhos orais, como dentaduras, 

aparelhos ortodônticos, protetores bucais ou aparelhos  auditivos. Além disso, 

avaliaram a eficácia de um novo higienizador à base de peróxido alcalino (Medical 

Interporous) na remoção de biofilmes microbianos. O sistema foi empregado para a 

avaliação da formação de biofilmes de Candida albicans, Streptococcus mutans, 

Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) e P. aeruginosa sobre 

amostras circulares (2mm de altura, 6,8 mm de diâmetro e área superficial de 36 

mm2) confeccionadas  de substratos de poli metil-metacrilato (PMMA), silicone de 

uso médico, hidroxiapatita e elastômero. Após a formação de biofilme, as amostras 

foram tratadas com 04 higienizadores à base de peróxido alcalino: 1) NitrAdineTM 

(Medical Interporous – 15 minutos); 2) Polident (GlaxoSmithKline); 3) Steradent 

(Reckitt & Benckiser); e 4) Efferdent Plus (Pfizer). Todos os produtos foram utilizados 

de acordo com o as instruções do fabricante.  O grupo controle foi tratado com água. 

Após o tratamento, as amostras foram transferidas para  tubos com solução de  

NaCl e submetidos  a 3  ciclos de 30 segundos com ultra-som e à agitação em 

vórtex  por 30 segundos para remoção das células fracamente aderidas. Após 

obtenção das diluições, estas foram semeadas em Sabouraud Dextrose Aga(SDA) 

para C. albicans, Brain Heart Infusion (BHI) para S. mutans e Tryptic soy Agar (TSA) 

para S. aureus e P. aeruginosa. As placas foram incubadas a 37ºC por 24 horas, o 

número de colônias foi contado e as Unidades Formadoras de Colônias calculadas. 

Todos os experimentos foram conduzidos em pelo menos 03 amostras. Além disso, 

o biofilme de C. albicans foi avaliado por meio de microscopia de fluorescência 

(Olympus GmbH) e de varredura (Nikon) e o número de células planctônicas após o 

uso do NitrAdineTM  foi mensurado. Os resultados mostraram que o sistema foi 

eficaz, resultando na formação de uma massa densa e madura de biofilme, 
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independentemente do microrganismo ou do substrato empregados. O higienizador  

NitrAdine TM foi eficaz na remoção de todos os biofilmes, apresentando efetividade 

contra C. albicans em todos os substrato avaliados. O Polident, Efferdent,e 

Steradent apresentaram menor efetividade, principalmente para biofilmes de C. 

albicans formado em PMMA. Os autores verificaram também que a diminuição da 

temperatura e o aumento do volume de água e do tempo de exposição reduzem a 

eficácia dos higienizadores, ressaltando a necessidade do seguimento das 

instruções dos fabricantes. 

Silva et al. (2008) avaliaram a eficácia de higienizadores de próteses (hipoclorito 

de sódio a 1%, digluconato de clorexidina a 2%, glutaraldeído a 2%, vinagre a 100%, 

pastilhas efervescentes à base de perborato de sódio e perborato de sódio a 3,8%) na 

desinfecção de espécimes de resina acrílica (Jet) contaminados por Candida albicans, 

Streptococcus mutans, S. aureus, E. colie e B. subtilis, por meio da contagem das 

Unidades Formadoras de Colônias (UFC). O grupo controle era constituído de 

espécimes contaminados que não haviam sido submetidos à desinfecção. Cada um 

dos 350 espécimes foi transferido para um tubo de ensaio contendo meio de cultura 

(Tripticsoy ou Sabouroud) inoculado com a suspensão de cada microrganismo. Após 

incubação, os espécimes foram imersos nas soluções higienizadoras por 10 minutos e 

posteriormente em solução salina para desprendimento das células fracamente 

aderidas. Diluições decimais seriadas (100 a 10-3) foram realizadas a partir dessas 

soluções resultantes e, em seguida, semeadas em placas de petri contendo meios de 

cultura específicos (Tripticsoy ou Sabouraud). Após o período de incubação, o número 

de Unidades Formadoras de Colônias foi contado. Os resultados mostraram que o 

hipoclorito de sódio a 1%, a clorexidina a 2% e o glutaraldeído a 2% foram os métodos 

mais eficazes contra todos os microrganismos testados, seguidos pelo vinagre a 100%, 

o perborato de sódio a 3,8% e as pastilhas efervescentes à base de perborato de 

sódio.O perborato de sódio a 3,8% foi mais efetivo que as pastilhas efervescentes à 

base de peróxido tanto contra C.albicans como para S.mutans. A rugosidade superficial 

aumentou após desinfecção com perborato de sódio  a 3,8%. Os autores concluíram 

que o hipoclorito de sódio a 1%, o glutaraldeído a 2%, a clorexidina a 2% e o perborato 

de sódio a 3,8% consistem em alternativas válidas para a desinfecção da resina acrílica. 

Ferreira et al. (2009) verificaram a eficácia de higienizadores  frente à 

aderência da Candida albicans e Candida glabrata sobre reembasadores de 

próteses. Verificaram também a correlação entre rugosidade de superfície  e níveis 



Revisão de Literatura | 28 

de aderência microbiana. Foram selecionados três materiais: reembasadores  à 

base de polimetil metacrilato macio (CoeSoft) e duro (Kooliner); e reembasador à 

base de silicone macio (Ufi gepl P). As amostras foram preparadas de acordo com 

as orientações dos fabricantes e tiveram suas rugosidades superficiais medidas 

(Perfilômetro Surfcorder SE 1700). Para simular as condições clínicas, cada amostra 

recebeu uma película de revestimento salivar obtida de um voluntário saudável. Em 

seguida, as amostras foram colocadas em tubos contendo 10 mL de Sabouraud 

broth (Difco) e suspensões de C. albicans e C. glabrata. Após a inoculação, os tudos 

contendo as amostras foram incubados por 2 h a 37ºC e, em seguida, lavados com 

PBS (15 segundos) e distribuídas aleatoriamente em quatro grupos: T1: água 

destilada por 15 minutos (controle negativo), T2: solução higienizadora enzimática 

(Polident 3 minutes) por 3 minutos, T3: solução higienizadora (Efferdent) por 15 

minutos; ou T4: solução de hipoclorito de sódio a 0,5% por 10 minutos (T4). Os 

tabletes efervescente foram imersos em 30mL de água destilada deionizada a 40ºC. 

Após os procedimentos, as amostras foram lavada em PBS, fixadas com cristal 

violeta durante 1 minuto, enxaguadas com PBS e as células fúngicas aderidas foram 

contadas por meio de um microscópio óptico (Axiostar 2 Plus) (x400), sendo os 

resultados expressos em células/mm2. Os resultados mostraram que não houve 

diferença estatística significante da rugosidade da superfície entre CoeSoft e o 

Kooliner. O Ufi gepl P apresentou a superfície mais lisa. Células de C. albicans e C. 

glabrata foram encontradas sobre os materiais após os tratamentos. O CoeSoft 

apresentou o maior número de células aderidas quando comparado com o Kooliner. 

A colonização geral em todos os materiais diminuiu significativamente com o 

tratamento com  NaOCl  0,5%. Todos os outros tratamentos apresentaram a mesma 

quantidade de células quando comparados com o grupo controle para ambas as 

espécies de Candida. O número de células de  C. glabrata foi maior para todos os 

tratamentos, exceto para o NaOCl a 0,5%, em comparação com C. albicans. Não 

houve correlação entre a rugosidade da superfície e adesão de C. glabrata e C. 

albicans  em todos os substratos . 

Gedik et al. (2009) avaliaram a eficácia de higienizadores de próteses na 

desinfecção de forradores resilientes, bem como a rugosidade de superfície e a 

capacidade de adesão de Candida albicans desses materiais. Cinquenta e seis 

espécimes foram preparados para cada um dos materiais testados: Mollosil, Soft-

Liner; Moloplast B e Luci Soft. Após a medição da rugosidade de superfície inicial 
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dos espécimes, estes foram contaminados com suspensão de C.albicans e 

incubados a 37ºC por 90 minutos. Em seguida, foram lavados com PBS e imersos, 

por 120 minutos, em 40 mL de solução de cada um dos sete higienizadores de 

próteses: Peróxidos Alcalinos (Efferdent, Polident, Steradent e Corega), Ácido 

clorídrico a 6,5 %  (Denclen), Gluconato de Clorexidina 0,12% (Klorhex) e Hipoclorito 

Alcalino 5,25% (Axion). Em seguida, cada espécime foi lavado em PBS, fixado com 

formaldeído e o número de células de C. albicans que aderiram à superfície de cada 

espécime foi contada por meio de um microscópio, sendo expresso pela proporção 

de células remanescentes após a exposição a cada higienizador em comparação ao 

grupo controle (água destilada esterilizada). Os resultados mostraram que não 

houve relação entre o tipo de polimerização do material e a capacidade de adesão 

de C. albicans, pois não houve diferença significativa entre os valores de rugosidade 

médias das superfícies dos materiais. Todos os higienizadores foram eficazes na 

remoção de Candida, apesar de não prevenirem a adesão de Candida. Embora 

nenhuma diferença tenha sido observada entre os higienizadores, os autores 

consideraram que o hipoclorito alcalino Axion foi o desinfetante mais eficaz; e que os 

produtos Corega, Polident, Denclen, Steradent e Efferdent obtiveram os melhores 

resultados em relação à limpeza dos espécimes.  

Lee et al. (2009) avaliaram a eficácia de higienizadores frente à erradicação 

de biofilmes planctônicos, recentemente aderidos, estabelecidos e maduros de 

Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA-15 e MRSA-16) em corpos de 

prova de resina acrílica. Foram empregados 03 higienizadores: Solução de 

hipoclorito de sódio a 2% (Soçução de Milton); Solução desinfetante 2% isenta de 

aldeído e com liberação de oxigênio (Perform) e Solução 1.5% de solução de 

peróxido alcalino (Steradent). Inicialmente, foi determinada a Concentração Inibitória 

Mínima dos agentes antimicrobianos. O biofilme artificial foi formado sobre 

espécimes de resina acrílica (Rapid Repair) com o auxílio de um dispositivo de 

formação de biofilmes (Constant Deplh Film Fermenter-CDFF). Foram analisados os 

biofilmes de 04 fases: planctônico, séssil (4 horas), estabelecido (24 horas) e 

maduro (120 horas). Os espécimes foram retirados após 4, 24 e 120 horas de 

formação de biofilme e imersos (imersões curtas) em cada agente antimicrobiano ou 

em solução salina (controle) por 1, 5 ou 10 minutos. Em seguida colocados em 

solução tampão e agitado por um minuto para obtenção das diluições seriadas, as 

quais foram semeadas em BD Columbia Agar e incubadas por 24 horas. Após esse 
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período, as colônias foram contadas e a porcentagem de células viáveis calculada. 

As amostras também foram preparadas para análise em microscopia eletrônica de 

varredura (Zeiss). Os resultados da CIM mostraram que o NaOCl foi o mais efetivo 

com CIM de 0.03%, Perform com 0.12% e Steradent com 0.38% (MRSA-16) e 

0.09% (MRSA-15). Os higienizadores foram efetivos contra MRSA em biofilme de 4 

horas, com o hipoclorito a 2% sendo efetivo com exposição de 1 minuto. Os 

biofilmes de 24 e 120 horas foram mais resistentes à ação dos higienizadores, com 

o Steradent e Perform sendo menos eficazes; porém, o hipoclorito a 2% apresentou 

efetividade com apenas 1 minuto de imersão para todos os biofilmes formados. O 

Steradent foi o higienizador menos eficaz. Os autores concluíram que os biofilmes 

de MRSA (120h) são difíceis de erradicar, e que o único higienizador capaz de 

erradicar todos os biofilmes de MRSA-15 e 16 foi o hipoclorito a 2%. Os autores 

salientaram que a falta ou inadequada higienização podem ser prejudiciais à saúde 

do paciente, pois podem ser fonte de reinfecção, principalmente em pacientes 

idosos e hospitalizados. 

Montagner et al. (2009) estudaram a ação antifúngica de diferentes agentes 

de limpeza sobre espécimes de resina acrílica (Vipi Wave) polimerizadas por micro-

ondas, sem polimento e previamente inoculados com Candida albicans. Sessenta 

espécimes (10x10x5mm) foram inoculados com a cepa de C. albicans e incubados 

por 3 horas a 37ºC. Os espécimes foram distribuídos em 05 grupos experimentais e 

dois grupos controles: G1: clorexidina a 2,0% (10 minutos); G2: hipoclorito de sódio 

a 0,5% (10 minutos); G3: hipoclorito de sódio modificado (hipoclorito de sódio 0,5% e 

álcool 96ºGL - 10 minutos); G4: peróxido alcalino Corega Tabs  (5 minutos); G5: 

peróxido de hidrogênio 10v (30 minutos); C1: controle inoculado com C. albicans e 

imerso em solução salina (10 minutos) e C2: espécimes controle com ausência de 

inoculação, imerso em solução salina (10 minutos). Em seguida, cada espécime foi 

lavada com salina e transferida para tubos de ensaio contendo 5 mL de BHI broth e 

neutralizadores e incubados por 24 horas. Após esse período os tubos foram 

avaliados por meio de um espectrofotômetro. Alíquotas de cada tubo foram 

coletadas, inoculada em meio  Sabourud Agar e incubadas a 37ºC por 24 horas, 

para verificar o crescimento microbiano. Os resultados mostraram que somente o 

hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio a 10% apresentaram ação 

antifúngica contra C. albicans. O Corega Tabs, usado de acordo com as 

recomendações do fabricante, não foi eficaz na remoção da C.albicans. A solução 
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de clorexidina a 2% não inibiu o crescimento dos microrganismos mesmo após 10 

minutos de imersão. Os autores concluíram que o hipoclorito de sódio e o peróxido 

de hidrogênio são mais eficientes frente à  C.albicans  do que a solução de 

clorexidina a 2% e agentes efervescentes.  

Paranhos et al. (2009) realizaram um estudo com objetivo de comparar a 

eficácia de três métodos de higienização de próteses totais (químico, mecânico e 

associado) e os efeitos sobre diferentes microrganismos presentes em biofilmes 

formados em superfície de resina acrílica termicamente ativada. Foram 

confeccionados 220 corpos de prova (15 mm diâmetro e 4mm de largura) de resina 

acrílica (Vipi Dental Ltda) a partir de um padrão de cera. As amostras foram 

esterilizadas com gás de óxido de etileno para posterior contaminação com inóculo 

microbiano com 106 UFC/mL. A contaminação foi realizada a 37OC durante 48h, 

para as espécies: cepas padrão (Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, 

Escherichia coli, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus 

faecalis) e cepas de campo (S. mutans, C. albicans, Candida glabrata e Candida 

tropicalis). Após a incubação e contaminação, as amostras foram aleatoriamente 

distribuídas nos seguintes grupos: 1) Método químico: imersão em container com 

200 mL de água destilada a 37OC e um tablete efervescente de peróxido alcalino 

(Bonyplus Tablets) durante 5 minutos; 2) Método mecânico: escovação com escovas 

dentais de cerdas macias (TEK – Johnson & Johnson) e dentifrício para dentadura  

(Dentu Creme) por 20 segundos, e posterior imersão em água destilada durante 5 

minutos; 3) Método associado: higienização  pelo método mecânico e, em seguida, 

pelo método químico; 4)  Controle Negativo:  sem contaminação e posterior imersão 

em água destilada e esterilizada (200,0 mL) durante 5 minutos e  5) Controle 

positivo: contaminação e posterior imersão em água destilada e esterilizada (200,0 

mL) durante 5 minutos. Os resultaram mostraram que não houve diferença 

significativa entre os métodos para as cepas de S. mutans (padrão e experimental), 

S. aureus e P. aeruginosa.  Já para E. faecalis, C. albicans (padrão e experimental) 

e C. glabrata houve efetividade dos métodos mecânico e combinado. Para E. coli e 

C. tropicalis, a combinação dos métodos foi mais eficaz  que o método mecânico. O 

método combinado apresentou resultados semelhantes ao método mecânico e foi 

mais efetivo que o químico na maioria das espécies avaliadas (Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli, Candida albicans (padrão e campo), Candida glabrata e 

Candida tropicallis). Com base nos resultados, os autores  concluíram que a eficácia 
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de cada um dos métodos de higienização testados depende do  tipo de biofilme 

microbiano formado. 

Souza et al. (2009) avaliaram o efeito do bicarbonato de sódio a 5% na 

adesão de Candida albicans à resina acrílica termicamente ativada. Cinquenta   

espécimes (4 mm2) de resina acrílica (Artigos Odontológicos Clássico Ltda) foram 

obtidos utilizando uma matriz metálica. As amostras foram polidas quimicamente 

(Termotron PQ- 9000), esterilizados em autoclave (121°C/15 min) e, em seguida, 

foram imersos em Sabouraud e inoculados com suspensão de células de  Candida 

albicans (ATCC 1880). Após 24 horas de inoculação a 37°C, os espécimes foram 

distribuidos em quatro grupos e imersos durante 10 minutos em: bicarbonato de 

sódio 5% (Labsynth),  gluconato de clorexidina o,12% (Periogard), vinagre branco 

(Castelo Alimentos) e peróxido alcalino (Corega Tabs). Um grupo de controle foi 

incluído, no qual foi utilizado água destilada. Após os tratamentos, os espécimes 

foram enxaguados com água destilada esterilizada e colocados em tubos de ensaio 

contendo 1 mL de solução salina (0,85%) e agitados durante 60 segundos para 

obtenções das diluições. As diluições foram semadas em Agar Sabouraud dextrose 

(Difco Labs), incubados a 37ºC durante 48 horas e o número de Unidades 

Formadoras de Colónias (UFC) por espécime foi contado. Os resultados mostraram 

que apenas o gluconato de clorexidina a 0,12% e bicarbonato de sódio a 5% 

reduziram o número de  UFC/mL , apresentando  diferença significativa  em 

comparação com o grupo controle. Os autores concluíram que o gluconato de 

clorexidina 0,12%  foi mais eficaz na redução da adesão de Candida albicans à 

resina acrílica ativada termicamente, entretanto, o bicarbonato de sódio 5% também 

pode ser uma alternativa viável. 

Fernandes et al. (2010) avaliaram a eficácia de higienizadores de próteses 

sobre o biofilme de Candida  e biofilme multiespécies de C. glabrata e  C. albicans 

em  resina polimetil metacrilato polimerizada por micro-ondas e convencional. As 

variáveis do estudo foram o ângulo de contato, a energia livre de superfície e o 

número de unidades formadoras de colônia de C. albicans e C. glabrata. Corpos de 

prova cilíndricos (10mm de diâmetro e 2mm de espessura) foram confecionados 

com polimetil metacrilato polimerizado por micro-ondas (Acron MC) e  resina 

poliamida termoplástica (Fexite MP). Sequencialmente, a rugosidade superficial dos 

corpos de prova foi medida (rugosímetro Surfcorder SE1700), sendo padronizada, 

para ambas as resinas, em 0,34 + 0,2µm. Em seguida, os corpos de prova foram 
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limpos em ultra-som (Thornton T740) com água esterilizada durante 10 minutos 

antes da medição de energia livre de superfície.  Foram empregados três líquidos 

para medição do ângulo de contato: água destilada, formamide e 1-

bromonaphthalene. O ângulo de contato (9 graus) foi medido por meio da dispersão 

de uma gota de cada líquido (10 μl) sobre a superfície de cada espécime. As 

imagens das gotículas foram capturadas imediatamente e os ângulos de contacto 

foram medidos (AutoCAD Release 14). A energia livre de superfície (MN · m-1) foi 

calculada usando o cosseno dos valores de ângulo de contato obtidos previamente à 

formação de biofilmes de C. albicans (ATCC 90028), C. glabrata (ATCC 2001) e 

ambas as leveduras. Os corpos de prova foram cobertos por saliva e incubados por 

30 minutos a 37º C. Após a contaminação dos corpos de prova e formação de 

biofilme por 72 horas, estes foram tratados (n=8) com: água destilada (controle 

negativo – 10 minutos), soluções enzimática (Polident por 3 minutos), solução 

higienizadora (Corega Tabs por 5 minutos), hipoclorito de sódio a 0,5% (10 minutos 

– controle positivo). Após os tratamentos cada corpo de prova foi transferido para 

um tubo de ensaio com 3 mL de PBS esterilizado e sonificado (7W) por 30 segundos 

para obtenção de diluições seriadas que foram semeadas em CHROMAgar Candida 

e Agar sangue. Em seguida, foram incubadas a 37ºC por 24-72 horas. As Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC) foram contadas utilizando esteriomicroscópio 

(Coleman) e os resultados expressos em UCF/mL. A energia livre de superfície da 

PMMA (37,16) foi significativamente maior que da resina poliamida (36,35). Ambos 

os biofilmes (simples e composto) apresentaram maior crescimento na resina 

poliamida. A contagem do biofilme simples de C. glabrata foi maior que C. albicans 

para todos os tratamentos; porém, não houve diferença entre o biofilme composto 

com nenhum dos dois biofilmes simples. Os higienizadores foram capazes de 

diminuir os níveis de Candida, porém o hipoclorito a 0,5% foi o único agente efetivo 

eliminando todos os microrganismos. Os higienizadores causaram maior redução de 

C. albicans do que C. glabrata no biofilme composto. Os autores concluíram que 

ambos os higienizadores (com ou sem enzimas) foram efetivos no controle do 

biofilme de Candida spp, especialmente na redução de C. albicans, porém não 

foram capazes de eliminar totalmente as células de Candida dos materiais 

estudados, como o hipoclorito de sódio a 0,5%. 

Jose et al. (2010) investigaram a capacidade de quatro higienizadores de 

prótese em descontaminar e esterilizar superfícies cobertas por biofilme de Candida 
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albicans. Dezesseis cepas de C. albicans foram isoladas de pacientes com 

estomatite e uma cepa padrão (ATCC 90028) foram armazenadas em ágar dextrose 

Sabouraud a 4ºC. Uma colônia foi inoculada em 10 mL de meio específico e 

cultivada em placas de 96 poços durante toda a noite (30ºC ) sob agitação em estufa 

bacteriológica. Em seguida, foram imersas nos higienizadores de prótese: Boots 

Smile (peróxido alcalino - 15munitos), Medical Interporous (peróxido alcalino - 15 

minutos), Steradent Active Plus (peróxido alcalino - 10 minutos) e Dentural 

(hipoclorito de sódio a 1,5% - 20 minutos), seguindo as instruções do fabricante ou 

por 18 horas (overnight). Foram quantificadas a atividade metabólica do biofilme e a 

biomassa do biofilme. A MEV foi empregada para exame do biofilme. Os resultados 

foram obtidos pelo teste de XTT e análise de microscopia eletrônica de varredura. O 

higienizador Dentural foi o mais eficaz, reduzindo a biomassa em mais de 90% após 

20 minutos. O Steradent Active plus foi significativamente mais eficaz em 10 minutos 

do que na imersão overnight. Todos os higienizadores reduziram a atividade 

metabólica em mais de 80% após a imersão durante a noite. O Boots Smile reduziu 

a atividade metabólica em apenas 15 minutos de imersão. O MEV revelou presença 

C. albicans após o tratamento com higienizador Dentural. O higienizador Medical 

Interporous TM promoveu redução de 80% a 75%  após 15  minutos e 18 horas, 

respectivamente. Os autores concluíram que os higienizadores de prótese são 

efetivos contra C. albicans, tanto em termos de remoção, como de desinfecção; no 

entanto, a retenção de biofilme residual que poderia conduzir à recolonização foi 

observada. Os higienizadores de prótese usados foram capazes de reduzir o 

biofilme de C. albicans in vitro; no entanto, nenhum dos produtos testados foi eficaz 

na eliminação total de biofilmes de C. albicans. Segundo os autores, os métodos 

mecânicos alternativos são necessários para melhorar a remoção do biofilme.  

Li  et al. (2010) avaliaram a eficácia de tratamentos antimicrobianos em  

várias superfícies de materiais dentários. Foram confeccionadas espécimes: de 

hidroxiapatita  (HiMed),  resina acrílica (Lucitone)  e porcelana (Dentsplay). Todas as 

amostras foram esterilizadas com etanol a 95% e ultravioleta. Foram coletadas 

saliva não estimulada de pessoas que não limparam os dentes por mais de 6 h. Esta 

saliva foi preparada, centrifugada e semeadas. Foram avaliados biofilmes de S. 

mutans, de C. albicans e biofilme multiesipécies (bactérias salivares e C. albicans). 

Os espécimes foram contaminados e incubados por 20 horas em condições 

anaeróbicas a 37 º C, para S. mutans e C.albicans/saliva, e em condições aeróbicas 
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para biofilmes de C.albicans (única espécie). Em seguida, foram submetidos ao 

tratamento com Polident (peróxido alcalino – 5 minutos) e enxaguados com PBS. 

Após obtenção das diluições, estas foram semeadas em meios específicos. Os 

controles foram tratados com PBS. O crescimento dos biofilmes foi examinado por 

microscópio confocal de varredura a laser (Zeiss, Jena, Alemanha) e a efetividade 

do tratamento com Polident pela viabilidade de Unidades Formadoras de Colônias.  

Os resultados mostraram que o biofilme de Candida albicans, de S. mutans,  e o 

biofilme multiespécies cresceram nos diferentes materiais avaliados. A formação de 

biofilme de C. albicans em hidroxiapatita foi reduzida quando comparada com outros 

materiais, incluindo a resina acrílica. A eficácia dos tratamentos variou 

significativamente, dependendo do tipo de superfície. Biofilmes de uma única 

espécie formados em superfícies de poliestireno exibiram maior susceptibilidade ao 

tratamento. Os autores concluíram que o Polident foi eficaz na manutenção da 

higiene das próteses e que a natureza da superfície influencia algumas 

características do biofilme, como o acúmulo de biomassa e susceptibilidade aos 

tratamentos antimicrobianos. 

Vieira et al. (2010) estudaram a eficácia de higienizadores de próteses em 

relação à recolonização do biofilme por Candida spp. formado na superfície de 

reembasadores. Biofilmes de C. albicans (ATCC 90028) ou C. glabrata (ATCC 2001) 

foram formados sobre a superfície de espécimes de reembasadores e incubados por 

48 h. Em seguida, foram submetidos aleatoriamente a um dos seguintes 

tratamentos: peróxido alcalino com enzima (Polident 3-minutos), peróxido alcalino 

(Efferdent,- 15 minutos), hipoclorito de sódio a 0,5% (10 minutos) e água destilada 

(15 minutos). Após os tratamentos, o biofilme dos espécimes foi desprendido por 

sonificação (7W – 30 segundos). As diluições obtidas a partir das soluções 

sonificadas foram semeadas e incubadas a 37ºC por um período de 24-48h, em 

condições aeróbicas. As células residuais foram contadas por meio de um 

microscópio estereoscópico (Coleman Comp. Imp) e o resultado foi expresso em 

células/mL. Os espécimes foram enxaguados em PBS estéril e analisados por meio 

de microscopia eletrônica de varredura (JEOL JSM5600LV). Os resultados 

mostraram que o tratamento com os peróxidos alcalinos foi melhor que o controle; 

entretanto, não foi efetivo na remoção de Candida e na prevenção da recolonização 

de biofilme. O hipoclorito de sódio foi o único tratamento que removeu efetivamente 

o biofilme, visto que nenhuma célula viável foi encontrada após seu uso. Os autores 
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concluíram que os higienizadores de próteses à base de peróxidos alcalinos não 

foram eficazes na remoção e prevenção da recolonização de biofilmes de Candida 

spp. 

Iseri et al. (2011) avaliaram a eficácia de diferentes agentes de limpeza na 

adesão de Candida albicans à resina acrílica. Culturas de C.albicans foram 

inoculadas  em 2 mL de Agar Dextrose Sabouraud (SDA) e incubadas a 37ºC por 24 

horas. Em seguida, foram centrifugadas por 10 minutos (3000 rpm), lavadas em 

PBS, e diluídas para obtenção de uma suspensão de 106 células de C. albicans/mL. 

Os 180 espécimes de resina acrílica (10x10x2mm) foram contaminados com a 

suspensão, incubados a 37 º C durante 90 minutos e distribuídos nos grupos (n=30): 

Polident (peróxido alcalino), Efferdente (peróxido alcalino), Fittydent (peróxido 

alcalino), CloSYSII (Dióxido de Cloro) e Corsodyl (Gluconato de Clorexidina 0,2% ) 

Os corpos de prova foram imersos em 40 mL de cada higienizador a 37 º C durante 

15, 30 e 60 minutos. As células fúngicas aderidas a superfícies de resina acrílica 

foram fixados em formaldeído e contadas por meio de um microscópico óptico. Os 

resultados mostraram que as soluções  CloSYS e  Corsodyl foram mais eficazes na 

remoção de C. albicans para todos os tempos de tratamento. Todos os peróxidos 

alcalinos reduziram o número de colônias de C. albicans, mas nenhum conseguiu 

eliminá-la completamente. A redução significativa do número de C. albicans no 

presente estudo sugere que o uso de enxaguatórios bucais pode ser um método 

adequado para a limpeza de próteses. 

Lee et al. (2011) avaliaram a eficiência de seis métodos de limpeza de 

prótese diferentes para remoção de Candida albicans. Foram confeccionados 140 

espécimes (40 x 12 x 3 mm) de resina acrílica (Lucitone 199) de acordo com as 

instruções do fabricante e esterilizados com óxido de etileno. Cada espécime foi 

colocado em tubos de ensaio com 6 mL de suspensão de  C. albicans (6-7 x 107 

cfu/mL) e incubado por 2h a 37ºC. Após a contaminação os espécimes foram 

higienizados de acordo com os métodos (n=20):  1) escovação com escova macia 

(Colgate Extra Clean) e enxague em água destilada; 2) Imersão em Polident 

(Peróxido alcalino – 15 minutos); 3) Associação método 2 com 1; 4) Imersão em 

Gluconato de Clorexidina 0,12% (Parmason Shining – 15 minutos); 5) Irradiação de 

UV (ADH Health Products – 10 minutos); 6) Imersão em água destilada esterelizada 

(15 minutos) e 7) Controle (sem tratamento).Em seguida, foram lavados e colocados 

em 1 mL  de Sabouraud dextrose broth por 10 minutos e posteriormente agitados 
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durante 30 segundos. Diluições seriadas foram semeadas em Ágar Sabouraud 

dextrose e incubadas a 37ºC por 24 horas e, em seguida, o número de Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC) foi contado. Os resultados mostraram que o método 

combinado (escova de dentes e imersão Polident) foi mais eficaz na redução do 

crescimento de C. albicans. Todos os métodos foram significativamente diferentes 

do grupo controle. O grupo controle apresentou a maior contagem de colônias de C. 

albicans e a imersão em água destilada e esterilizada foi ineficaz na remoção de C. 

albicans. O método mecânico, o Polident e associação entre eles foram mais 

eficazes que o gluconato de clorexidina a 0,12% e a irradiação com luz UV. Os 

autores concluíram que a imersão em pastilhas efervescentes, a escovação e 

associação entre ambos os métodos reduziram significativamente a aderência de 

C.albicans à resina acrílica. 

Dhamande et al. (2012), compararam a capacidade de remoção de biofilme 

de Candida de 3 higienizadores de próteses totais. Foram confeccionados 120 

corpos de prova (1,5mm x 1,5mm x1,5mm) em resina acrílica a partir de matrizes 

metálicas. Em seguida, os corpos de prova foram contaminados com suspensão de 

3x107 células de C.albicans/mL e incubados a 37ºC, por 2h em seguida, foram 

acrescentado 2mL de Sabouround em cada poço da placa de cultura e incubados 

por 6 dias (144h). Os corpos de prova foram imersos nas seguintes soluções 

higienizadoras, por 8 horas (n=30/grupo): Viclean Power (D1- Hipoclorito de sódio), 

Clinsodent Power (D2- peróxido alcalino) e Fittydent Tablets (D3 – peróxido) e o 

número de colônias foi contado. Em uma segunda análise do estudo, a partir de pré-

culturas de C.albicans uma suspensão de 3x107 células /mL foi obtida. Para cada 5 

mL da suspensão, foi adicionado 5 mL de solução higienizadora em um tubo de 

ensaio. Esses tubos foram incubados a 37ºC por 5, 30, 60, 90 e 120 minutos. A 

densidade óptica de cada solução (suspensão-solução higienizadora) foi avaliada 

por um fotocolorímetro. Como resultado, observaram uma diminuição de UFC após a 

imersão das amostras em todas as soluções higienizadoras. A densidade óptica 

diminuiu para todas as amostras, o que significou uma diminuição de células de 

C.albicans devido a ação dos higienizadores. Entre os higienizadores, o Viclean 

Powder e o Clinsodent Powerd apresentaram maior diminuição da densidade 

quando comparados ao Fittydent. Os autores concluíram que o higienizador 

Clinsodent teve maior capacidade de remoção Candida devido presença de Lauril 

Sulfato de Sódio. 
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Kumar et al. (2012) testaram a eficácia de dois higienizadores de próteses 

totais disponíveis no mercado e dois produtos caseiros sobre a adesão de Candida 

albicans em superfície de resina acrílica Cinquenta espécimes (10 x 10 x 2 mm)  de 

resina acrílica (DPI Heat-Cure Improved) foram confeccionados, esterilizados com 

luz ultravioleta por 5 minutos e distribuidos em 5 grupos: (1) Clinsodent (peróxido 

alcalino); (2) Fittydent (peróxido alcalino); (3) vinagre (ácido acético a 4%); (4) 

vinagre diluído em água (1:2) e (5) água (controle). Após inoculação com C. 

albicans, as amostram foram incubadas por 16 horas a 37ºC e em seguida, foram 

imersos nos higienizadores e avaliados por 8 horas. Após esse período, os 

espécimes foram lavados, fixados com metanol e corados com cristal de violeta. As 

células de Candida aderidas foram contadas por meio de microscópio óptico. Todos 

os higienizadores testados reduziram o número de células de C. albicans aderidas; 

entretanto, os higienizadores de próteses totais disponíveis no mercado (Fittydent e 

Clinsodent) foram mais efetivos que os produtos domésticos (vinagre e vinagre 

diluído). 

Pellizzaro et al. (2012) analisaram a efetividade da escovação associada a 

diferentes soluções na eliminação de biofilme de Candida albicans. Foram 

confeccionados 90 espécimes de resina acrílica, os quais foram esterilizados e 

inoculados com uma suspensão de C. albicans. Após incubação, os espécimes 

foram aleatoriamente distribuídos em 10 grupos, sendo que 5 grupos foram 

submetidos à escovação mecânica (90 segundos), com água ou agentes de limpeza 

(água destilada, dentifrício, digluconato de clorexidina a 2%, hipoclorito de sódio a 

1% e Polident); 4 grupos foram apenas imersos nos agentes de limpeza (90 

segundos) e 1 grupo foi imerso em água destilada (90 segundos - controle). A 

viabilidade celular foi verificada pelo teste XTT. Todos os grupos submetidos à 

associação da escovação com os agentes de limpeza apresentaram redução efetiva 

da viabilidade do biofilme, quando comparados à exposição dos espécimes às 

soluções. A escovação com clorexidina a 2% e hipoclorito de sódio a 1% reduziram 

em 100% a viabilidade do biofilme. A imersão nos agentes de limpeza resultou em 

redução na viabilidade celular, com a clorexidina a 2% sendo a mais efetiva. A 

utilização de agentes de limpeza em associação ao método de escovação mostrou 

ser efetivo na remoção do biofilme de C. albicans, sendo as soluções de clorexidina 

e hipoclorito as mais efetivas. 
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Ramage et al. (2012), compararam a eficácia de remoção de C.albicans de 

protocolos de higienização de prótese. Corpos de prova de 1 cm2 de resina acrílica 

(Chaperlin/Jacobs  Ltda) foram preparados segundo as instruções do fabricante e 

esterilizados com luz ultravioleta por 15 minuto. Após a inoculação de  1x106 células 

de  C.albicans /mL os corpos de prova foram incubados por 4 horas a 37°C e 

expostos aos seguintes tratamentos higienizadores: (A) Polident – peróxido alcalino 

– uso diários por 3 minutos, seguindo recomendações do fabricante durante 4 dias 

ou  (B) Polident – Uso intermitente – 1º e 4º dias, e escovação com dentifrício 

(Colgate Cavity Protection e escova macia Oral B – durante 2 segundos) no 2º e 3º 

dia. Após cada tratamento os corpos de prova foram transferidos para tubos de 

ensaio e agitados por 5 minutos em ultrassom. Diluições seriadas foram semeadas e 

incubadas para contagem das células viáveis após tratamento. Os corpos de prova 

após os tratamentos foram lavados em PSB, fixados em paraformaldeído 2%, 

glutaraldeído 2% e Alciom Blue 0,15% para a análise em microscopia eletrônica de 

varredura.  A inibição da atividade metabólica do biofilme pelo uso dos 

higienizadores foi determinada usando XTT e a resposta inflamatória do biofilme 

pelo teste de Elisa. Para esse teste os corpos de prova após higienização foram 

colocados em culturas de células, por 245 horas a 37ºc e 5% de CO2. Os 

sobrenadantes das células foram removidos e usados para o teste de Elisa. Os 

resultados mostraram o tratamento com o Polident inibiu o crescimento de biofilme 

de C.albicans após 4 horas, sendo mais efetivo o tratamento sequencial que o 

intermitente. O Polident foi mais eficaz que o dentifrício. O teste de Elisa indicou a 

redução da produção de IL-8, após tratamento com o Polident. Os autores 

concluíram que a presença de biofilme maduro pode resultar em elevado níveis de 

inflamação, o qual pode ser controlado por regimes de tratamento químico diário 

para a manutenção de uma boa saúde oral. 

Lucena-Ferreira et al. (2014) investigaram  o efeito da exposição diária a um 

higienizador sobre biofilme de múltiplas espécies. Corpos de prova  cilíndricos (10 × 

2 mm) de resina acrílica (QC-20 PMMA; Dentsply) foram confeccionados segundo 

instruções  do fabricante. Os corpos de prova foram polidos de ambos os lados e a 

rugosidade de superfície padronizada (0,32 ±  0,03). Em seguida, foram lavados com 

água destilada estéril e com ultra-som para remoção dos resíduos da superfície.  A 

esterilização foi realizada com óxido de etileno. Algumas amostras adicionais foram 

imersas em meio TSB (Trypticase Soy Broth) em condições aeróbicas durante 48 h, 
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a fim de confirmar a ausência de contaminação microbiana. A eficácia do processo 

de esterilização foi confirmada  pela ausência de turvação média. Um biofilme misto 

composto por seis microorganismos, sendo cinco bactérias (Actinomyces naeslundii, 

Veillonella dispar, Fusobacterium nucleatum,Streptococcus mutans e Streptococcus 

oralis) e uma levedura (Candida albicans) foi desenvolvido.  Todas as cepas foram 

cultivadas individualmente. Após 15 h de incubação a 37 ° C, alíquotas destas pré-

culturas foram transferidas para um novo tubo e incubadas a 37 ° C durante 7 h. 

Durante a preparação do inóculo, as bactérias foram incubadas em meio anaeróbico 

e C. albicans em condições aeróbicas. Após a maturação do biofilme, os corpos de 

prova foram distribuídos aleatoriamente em grupos controle (sem tratamento) e 

experimental. No grupo experimental, os corpos de prova foram submetidos a 

imersões diárias durante 3 minutos em um peróxido alcalino com enzima (Polident - 

3 Minutos) durante sete dias consecutivos. Decorrido o tempo de imersão, os corpos 

de prova foram lavados em solução salina, transferidos para tubos contendo 3 mL 

de solução salina e colocados no ultra-som (7 W) por 30 segundos.  A suspensão 

resultante foi utilizada para análise do biofilme.  Alíquotas diluídas foram semeadas 

em meios de cultura específicos. As análise foram feitas nos dias 1, 4, e 7 pelo 

número de microorganismos e concentrações de polissacarídeos. Análises em 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia confocal (CLSM) foram 

também realizadas. O estudo demonstrou que o total de microrganismos foi menor 

com uso do Polident, quando comparado ao grupo controle, para todos os períodos 

avaliados. No entanto, o número total de C. albicans aumentou em todos os 

biofilmes expostos ao higienizador, sendo identificadas hifas nas imagens do MEV E 

CLSM.  A concentração de polissacarídeo foi significativamente maior no grupo 

experimental após 7 dias. Os autores concluíram que o uso diário de um 

higienizador de dentadura reduz o número de microrganismos de biofilmes de 

múltiplas espécies. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio de estudo in vitro, a ação 

antimicrobiana de soluções de peróxidos alcalinos frente aos seguintes 

microrganismos específicos: Candida albicans, Candida glabrata, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus mutans, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, 

Pseudomonas aeruginosa e  Escherichia coli.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Confecção dos Corpos de Prova 

 

Foram confeccionados 360 corpos de prova de resina acrílica 

termopolimerizável (Lucitone 550; Dentsply Ind. Com. Ltda. – Petrópolis – RJ – 

Brasil), a partir de uma matriz metálica circular (15 mm x 3 mm)  (figura1). 

 

 

Figura 1: Matriz Metálica Circular 

 

As matrizes foram incluídas em muflas metálicas (Jon; Jon Indústria 

Brasileira, São Paulo, SP, Brasil), com gesso pedra tipo III (Gesso Rio; Orlando 

Antônio Bussioli ME, Rio Claro, SP, Brasil). Após a presa do gesso, as muflas foram 

separadas, as matrizes metálicas removidas (figura 2) e o gesso, isolado (Isolante 

para Gesso Cel-Lac, SS White Artigos Dentários, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). A 

resina acrílica foi manipulada de acordo com as instruções do fabricante (proporção 

pó/líquido: 21g/10mL). Na fase plástica, foi inserida nos moldes (figura 3) e levada a 

uma prensa hidráulica (Protecni - Protecni Equip. Med., Araraquara, SP, Brasil) para 

compactação a 1200 kgf, por 30 minutos (figura 4). A polimerização foi realizada 

pelo método convencional (banho de água) em polimerizadora automática 

(Termocicler 100 - Oficina de Precisão, Campus da USP de Ribeirão Preto, Ribeirão 

Preto, SP, Brasil), com imersão em água a 73ºC por 90 minutos, seguido por estágio 

de fervura por 30 minutos. Após resfriamento da mufla em temperatura ambiente e 

demuflagem dos corpos de prova, estes foram imersos em água destilada e 

mantidos em estufa (Odontobrás Ind. e Com. Equip. Med. Odont. Ltda., Ribeirão 

Preto, SP, Brasil) a 50°C por 24 horas para eliminação do monômero residual.  
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Figura 2: Mufla com matriz em gesso                   Figura 3: Inserção da resina acrílica nos            
moldes obtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Prensagem da resina acrílica 

 

Os corpos de prova receberam acabamento com fresa multi-laminada (Mini-

cut; Malleifer AS, Ballaiguer, Suíça) (figuras 5A), em micro-motor de baixa rotação 

(Dabi Atlanti, Ribeirão Preto,SP, Brasil), para remoção dos excessos. Em seguida, 

cada corpo de prova (figura 5B), foi levado à rugosímetro (Surftest SJ-201P; 

Mitutoyo Corporation, Tokyo, Japan) para a leitura da rugosidade de superfície de 

(figura 5C). A rugosidade superficial de cada corpo de prova foi padronizada entre 

2,7 e 3,7 μm (Zissis et al, 2000; Panariello 2013) por meio de lixa d’água nº 150 

(Norton Indústria Brasileira, São Paulo, SP, Brasil). Para cada lado do corpo de 
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prova foram realizadas três leituras. O valor  de Ra (μm) foi calculado como a média 

de três leituras obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. A: Acabamento dos corpos de prova. B: Corpo de prova em resina acrílica. C: Corpo de 
prova posicionado em rugosímetro 

 

4.2 Esterilização dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova foram distribuídos aleatoriamente em grupos de 10, 

colocados em Béquer com 150mL de água destilada e submetidos à esterilização 

em micro-ondas (Panasonic Perfect, 127 V; 800 W; 2450 MHz), na potência 8 e 

tempo de exposição de 6 minutos. 

 

4.3 Soluções higienizadoras 

 

Foram empregados três higienizadores à base de peróxidos alcalinos (tabela 

1) (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

D 

C B A 
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Tabela 1. Higienizadores empregados 

Higienizadores Fabricante Composição 

NitrAdine 

Medical Interporous (MI) 
MST Laboratories AG, 
Vaduz, Liechtenstein  

Ácido Cítrico, Lauril sulfato de 
sódio, Lactose monohidratada, 

Bicarbonato de sódio, Cloreto de 
Sódio, Monopersulfate de 

potássio de higrogenio 

Efferdent Plus (EF) Blacksmith Brands, Inc.; 
Tarrytown, NY, USA 

 
Perborato de sódio, EDTA 

tetrassódico, Monopersulfato de 
potássio 

 

Corega Tabs (CT) Block Drug Company, 
Memphis, Tennessee, USA 

Bicarbonato de sódio, Acido 
Citrico, Carbonato de sódio, 
Monopersulfato de potássio, 

Perborato de sódio, Benzoato de 
sódio, Polifosfato de Sódio, Lauril 
sulfoacetato de  sódio,Estereato 

de sódio, Polietilenoglicol, 
Acetato de vinil 

 

 

 

Figura 6: Higienizadores empregados 

 

4.4 Cepas Microbianas 

 

Como revelador/indicador da eficácia dos higienizadores, foram utilizadas 8 

cepas microbianas (tabela 2), comumente empregadas no controle e monitoramento 

da atividade antimicrobiana de biocidas e/ou encontradas na boca e em próteses 

dentárias (Neppelembroek, 2005). 
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Tabela 2. Cepas microbianas empregadas 

Microrganismos Identificação Características 
Morfotintoriais 

Candida albicans (Ca) ATCC 10231 Leveduras 

Candida glabrata (Cg) ATCC 2001 Leveduras 

Staphylococcus aureus (Sa) ATCC 25923 Cocos gram-positivos 

Streptococcus mutans (Sm) ATCC 25175 Cocos gram-positivos 

Bacillus subtilis (Bs) ATCC 6633 Bacilos gram-positivos 

Enterococcus faecalis (Ef) ATCC 29212 Cocos gram-positivos 

Escherichia coli (Ec) ATCC 25922 Bacilos gram-negativos 

Pseudomonas aeruginosa (Pa) ATCC 27853 Bacilos gram-negativos 

 

 

4.5 Grupos (Experimentais e Controle) 

 

Os 360 corpos de prova foram distribuídos em grupos, sendo imersos em 

béquer contendo 200 mL das seguintes soluções: 

1) Grupo CP (Controle positivo) (n=10): PBS (Phosphate buffered saline) por 15 

minutos. 

2) Grupo MI (n=10): Água destilada e 01 pastilha efervescente NitrAdine, Medical 

Interporous pelo tempo recomendado pelo fabricante (15 minutos) . 

3) Grupo EF (n=10): Água destilada e 01 pastilha efervescente Efferdent Plus, 

Anti-bacterial Denture Cleanser pelo tempo recomendado pelo fabricante (15 

minutos). 

4) Grupo CT (n=10): Água destilada e 01 pastilha efervescente  Corega Tabs / pelo 

tempo recomendado pelo fabricante (5 minutos). 

5) Grupo CN (n=5): (Controle negativo): PBS estéril (15 minutos) e sem 

contaminação. 

As temperaturas empregadas foram recomendadas pelo fabricante sendo 

água água morna  (30 +  2ºC)  para os peróxidos alcalinos  e ambiente (23 + 2ºC) 

para os grupos controles. 
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4.6 Meios de cultura empregados para preparação do inoculo microbiano, 

contaminação e avaliação da esterilidade/contaminação 

 

Mueller Hinton Broth (HB) (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, Índia): 

para as cepas P. aeruginosa, S. aureus,  E. coli e B. subtilis . Modo de preparo: 21,0 

g do meio de cultura desidratado Mueller Hinton Broth (HiMedia Laboratories Pvt. 

Ltda., Mumbai, Índia) foram adicionados 1000,0 mL de água destilada e esterilizados 

em autoclave a 121ºC por 15 minutos, seguindo instruções do fabricante.  

Sabouraud Dextrose Broth (SDB) (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, 

Índia): para as cepas C. albicans e C. glabrata. Modo de preparo: 30,0 g do meio de 

cultura desidratado Sabouraud Dextrose foram adicionados 1000,0 mL de água 

destilada e esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos, seguindo as 

instruções do fabricante.  

SB-20 caldo (modificado): para a cepa S. mutans. Modo de preparo: foram 

adicionados 15,0 g de casitona (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, India), 5,0 

g de extrato de levedura (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, Índia), 0,2 g de 

cisteína (Vetec Química Fina Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 0,1 g de sulfito de 

sódio (Chemco Indústria e Comércio Ltda., Hortolândia, SP, Brasil), 20,0 g de 

acetado de sódio (Dinâmica Química Contemporânea Ltda., Diadema, SP, Brasil), 

200,0 g de sacarose (Dinâmica Química Contemporânea Ltda., Diadema, SP, Brasil) 

em 1000,0 mL de água destilada, e, em seguida, esterilizados em autoclave a 121ºC 

por 15 minutos (Davey; Rogers, 1984).  

Tryptone Soya Broth (TSB) (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, 

Índia): para a cepa E. faecalis. Modo de preparo: 30,0 g do meio de cultura 

desidratado Tryptone Sya Broth foram adicionados 1000,0 mL de água destilada e 

esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos, seguindo as instruções do 

fabricante. 

Letheen Broth (LB) (Difco Laboratories Inc., Detroit, Michigan, EUA): Para a 

avaliação de esterilidade (Grupo CN) e confirmação da contaminação, (Grupo CP). 

Para cada 25,7 g do meio de cultura desidratado Letheen Broth foram adicionados 

1000,0 mL de água destilada. O meio de cultura foi distribuído em alíquotas de 10,0 

mL em tubos de ensaio, que posteriormente foram esterilizados em autoclave a 

121ºC por 15 minutos, seguindo as instruções do fabricante. 
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4.7 Contaminação e formação do biofilme 

 

Para padronização dos inóculos, os microrganismos foram adicionados à 5mL 

de PBS. A turvação da suspensão microbiana foi verificada em espectofotômetro 

(Bell Photonics, Osasco, SP, Brasil), com a leitura da absorbância entre 0,08 a 0,1 

em comprimento de onda de 625 nm, correspondendo a 108 e 106 células/mL, para 

bactérias e leveduras, respectivamente. Em seguida, foi realizada a inoculação do 

meio de cultura, específico para cada microorganismo, a uma concentração de 1% 

(figuras 7 A e 7B). Para confirmação do número celular, alíquotas do inoculo foram 

semeadas em placas de Petri e incubadas para posterior contagem das colônias. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figuras 7. A-B: Inoculação do meio de cultura. 

 

Em câmara de fluxo laminar (Pachane, Pa 400-ECO, Piracicaba, SP, Brasil), 

10 corpos de prova de cada grupo foram distribuídos em placas para cultura de 

células, com 12 poços (Techno Plastic Products, Trasadingen, Suíça) (figura 8). Para 

o grupo CN, foram distribuídos 5 corpos de prova. 

 

 

Figura 8: Distribuição dos corpos de prova em placa para cultura de células. 

    A B 
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Para cada orifício da placa de cultura foram adicionados 2 mL do meio 

contaminado (figura 9A). Após um período de incubação de 1hora e 30 minutos, a 

37ºC, sob agitação de 75 rpm, em estufa bacteriológica (Incubadora Shaker, Mod. 

CE-320, CienLab, Campinas, SP, Brasil) (figura 9B), cada corpo de prova foi lavado 

com PBS a fim de remover os microrganismos fracamente aderidos a sua superfície 

(figura 9C). A seguir, foram acrescentados 2 mL de meio de cultura estéril em cada 

poço (figura 9 D), e as placas foram novamente incubadas a 37°C, sob agitação, por 

48 horas, para maturação do biofilme (figura 9E) (Marra et al., 2012).  Para S. 

mutans e E. faecalis o período de adesão e maturação do biofilme foi feito em 

microaerofilia, utilizando jarras de anaerobiose (Jarra Anaeróbia Acrílica 3,5 L,  

Permution, E. J. Krieger & Cia. Ltda, Curitiba, PR, Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: A: Inserção do meio de 
cultura contaminado nos poços da 
placa de cultura; B:incubação em estufa 
bacteriológica; C: Lavagem dos corpos 
de prova; D: colocação do meio de 
cultura estéril e E: incubação para 
formação do biofilme 

A B 

C D 

E 

C 
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4.8 Aplicação das Soluções Higienizadoras 

 

Com pinça esterilizada, cada corpo de prova (figura 10 A) foi transferido para 

uma cesta de aço inoxidável (6 mm comprimento X 3 mm de largura e 3 mm de 

altura), com 6 repartições de 2,0 X 1,5 mm (figuras 10 B e 10 C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: A Biofilme formado; B: Cestas de Aço inoxidável; C: Transferência dos corpos de prova 

 

Para cada grupo experimental (MI, EF e CT) (figura 11 A) a cesta foi imersa 

em contêiner com 200 mL de água destilada esterilizada a 30 +  2ºC  e em seguida, 

foi adicionada 1 pastilha efervescente (figura 11 B ). A imersão foi feita pelo tempo 

indicado pelo fabricante. Para os grupos CP e CN, cada corpo de prova foi 

transferido para uma cesta esterilizada, a qual foi imersa em contêiner com 200 mL 

de água destilada esterilizada a 23 +  2ºC ºC por 15 minutos.  

Decorrido o período de imersão, procedeu-se o procedimento de lavagem (5 

minutos) dos corpos de prova transferindo as cestas para outros contêineres com 

200 mL de água destilada (figura 11 C). A seguir, cada grupo foi transferido para 

uma placa com água destilada e enxaguado por três vezes, com o objetivo de 

remover possíveis resquícios das soluções higienizadoras utilizadas. Após o 

enxague, cada corpo de prova foi transferido para um tubo de ensaio de vidro 

contendo 10 mL de meio Letheen, para avaliação da contaminação e/ou esterilidade. 

 

 

 

 

A 

B A C 
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Figura 11: A: Imersão em solução higienizadora; B: Soluções higienizadoras; C:  Lavagem dos 
corpos de prova 

 

4.9 Semeadura  

 

4.9.1 Meios de cultura empregados  

 

Mueller Hinton Agar (MHA) (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, 

Índia): para as cepas P. aeruginosa, S. aureus, E. coli e B. subtilis. Modo de 

preparo: para cada 38,0 g do meio de cultura desidratado Mueller Hinton foram 

adicionados 1000,0 mL de água destilada e esterilizados em autoclave a 121ºC por 

15 minutos, seguindo as instruções do fabricante.  

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, 

Índia): para as cepas C. albicans e C. glabrata. Modo de preparo: para cada 65,0 g 

do meio de cultura desidratado Sabouraud Dextrose Agar foram adicionados 1000,0 

mL de água destilada e, em seguida, esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 

minutos, seguindo instruções do fabricante.  

SB-20 ágar (modificado): para a cepa S. mutans. Modo de preparo: para o 

preparo, foram adicionados 15,0 g de casitona (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., 

Mumbai, India), 5,0 g de extrato de levedura (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., 

Mumbai, Índia), 0,2 g de cisteína (Vetec Química Fina Ltda., Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil), 0,1 g de sulfito de sódio (Chemco Indústria e Comércio Ltda., Hortolândia, 

SP, Brasil), 20,0 g de acetado de sódio (Dinâmica Química Contemporânea Ltda., 

Diadema, SP, Brasil), 200,0 g de sacarose (Dinâmica Química Contemporânea 

Ltda., Diadema, SP, Brasil) e 15,0 g de Agar bacteriológico (HiMedia Laboratories 

Pvt. Ltda., Mumbai, Índia) em 1000,0 mL de água destilada, e, em seguida, 

esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos (Davey; Rogers, 1984).  

B 

C B A 
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Tryptone Soya Agar (TSA) (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda., Mumbai, Índia):  

para a cepa E. faecalis. Modo de preparo: para cada 40,0 g do meio de cultura 

desidratado Tryptone Soya Agar, foram adicionados 1000,0 mL de água destilada e 

esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos, seguindo instruções do fabricante.  

 

4.9.2 Semeadura dos corpos de prova 

 

Os tubos de ensaio contendo os corpos de prova foram mantidos por 20 

minutos em cuba de ultrassom (Altsonic, Clean 9CA, Ribeirão Preto, SP, Brasil) 

visando o desprendimento de células microbianas (figura 12).  

 

 

Figura 12: Tubos de ensaio colocados em ultrassom 

 

Em seguida, para a semeadura, os tubos de ensaio foram individualmente 

agitados em agitador mecânico (Phoenix® – AP56, Ind. E Com. de Equip. Científicos 

Ltda, Araraquara, SP, Brasil) (figura 13), durante 15 segundos e uma alíquota de 25 

μL da suspensão foi semeada (10º) em placa de Petri, contendo os meios de 

culturas específicos.  Em seguida, realizou-se diluições seriadas de 10-1 a 10-3, 

sendo as alíquotas de cada diluição também semeadas em placas de Petri (figura 14 

A a 14 C) e incubadas a 37°C por 24 horas em estufa microbiológica (figura 15A). As 

incubações das cepas S. mutans e da E. faecalis foram realizadas em microaerofilia 

com utilização de jarras anaeróbias acrílicas de 3,5L  (figura 16). 
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Após finalizarem as semeaduras, os tubos de ensaios contendo os corpos de 

prova foram incubados a 37ºC por até 28 dias para avaliação de esterilidade e 

confirmação da contaminação (figura 17). 

 

 

Figura 13: Agitação dos tubos de ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: A: Preparo da diluição; B: Diluição 10
0
 e C: semeadura. 

 

A B E 
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Figura 15: Incubação das placas 

 

 

 

Figura 16: Incubação em  microaerofilia 

 

A 

A 
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Figura 17:  Incubação dos tubos. 

 

Após incubação com o auxílio de uma lupa microscópica (Nikon, modelo 

86786, Tókio, Japão), o número de colônias de cada duplicata foi contado e os 

valores de UFC/mL calculados, por meio da fórmula:       

 

 

      UFC/mL= nº de colônias x 10ᵑ ,  sendo: 

                                  q 
    

 

Os valores de UFC/mL obtidos foram transformados de acordo com a fórmula 

log 10 (UFC + 1). Verificada a distribuição não normal dos dados (Teste de Shapiro-

Wilk), realizou-se teste de Kruskal-Wallis, seguido teste de Dunn (=0,05). 

 

C 

n: valor absoluto da diluição (0, 1, 2 ou 3); 
q: quantidade, em mL, pipetada para cada 
diluição quando da semeadura. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise de esterilidade  

 

A Tabela 3 apresenta os resultados da turvação dos meios de cultura dos 

tubos de ensaio contendo os corpos de prova após a imersão e posterior incubação. 

 

Tabela 3. Turvação dos tubos de ensaio contendo os corpos de prova após a imersão em 
soluções à base de peróxidos alcalinos e incubação.  

Grupos 
Microrganismos  

Pa Ca Bs As Sm Cg Ec Ef 

CP + + + + + + + + 

MI + + + + + + + + 

EF + + + + + + + + 

CT + + + + + + + + 

CN - - - - - - - - 

Os microrganismos: Pa: Pseudomonas aeruginosa; Ca: Candida albicans; Bs: Bacillus subtilis; Sa: Staphylococcus 
aureus; Sm: Streptococcus mutans; Cg: Candida glabrata; Ec: Echerichia coli; Ef: Enterococcus faecalis. l (+): indica 
turvação do meio, (-) indica ausência de turvação. 

 

Os resultados mostraram turvação dos meios de cultura para todos os grupos 

experimentais (MI, EF, CT) e grupo controle positivo (CP), indicando crescimento de 

todas as cepas avaliadas. A esterilidade dos corpos de prova do grupo CN foi 

comprovada pela ausência de turvação. 

 

5.2 Análise Antimicrobiana 

 

As tabelas de 4 a 11 apresentam os resultados (UFC/mL) de cada cepa avaliada. 

 

Tabela 4 . C.albicans - Total de UFC/mL, em log (UFC +1) 

Espécimes Grupo CP Grupo MI Grupo EF Grupo CT 

1 4,06 0,00 3,25 3,49 

2 3,38 0,00 2,80 2,85 

3 3,30 1,61 3,06 5,74 

4 3,68 0,00 3,13 2,71 

5 3,70 0,00 2,08 1,61 

6 3,53 4,58 1,90 2,08 

7 3,50 0,00 3,33 3,01 

8 4,09 2,71 2,60 2,80 

9 3,77 2,90 3,81 2,74 

10 3,71 1,61 3,31 3,23 
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Tabela 5. C.glabrata - Total de UFC/mL, em log (UFC +1) 

Espécimes Grupo CP Grupo MI Grupo EF Grupo CT 

1 5,78 0,00 3,31 4,31 

2 5,78 0,00 3,18 4,06 

3 6,24 1,61 3,83 4,88 

4 5,86 0,00 3,73 4,06 

5 5,82 3,40 3,30 4,57 

6 6,13 3,04 2,85 4,58 

7 5,96 0,00 3,57 4,42 

8 5,78 4,04 4,17 4,51 

9 6,00 0,00 3,26 4,30 

10 5,02 0,00 3,14 4,26 

 

Tabela 6. S.aureus - Total de UFC/mL, em log (UFC +1) 

Espécimes Grupo CP Grupo MI Grupo EF Grupo CT 

1 5,07 0,00 4,13 3,64 

2 4,96 0,00 4,29 3,45 

3 4,42 3,14 4,30 5,02 

4 5,42 0,00 4,13 3,70 

5 5,34 0,00 3,91 3,92 

6 5,57 1,61 3,66 4,06 

7 5,44 0,00 4,27 2,55 

8 5,43 1,61 3,65 4,07 

9 5,37 0,00 3,85 4,19 

10 5,17 0,00 4,14 3,23 

 

Tabela 7. S.mutans - Total de UFC/mL, em log (UFC +1) 

Espécimes Grupo CP Grupo MI Grupo EF Grupo CT 

1 5,06 2,08 1,61 4,86 

2 3,85 0,00 2,71 4,04 

3 4,85 0,00 2,44 4,15 

4 5,09 1,90 1,61 4,76 

5 4,64 1,61 3,00 4,78 

6 3,63 0,00 0,00 4,74 

7 5,49 0,00 2,55 5,32 

8 5,26 0,00 0,00 4,73 

9 5,40 0,00 0,00 4,24 

10 5,00 0,00 2,38 4,29 
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Tabela 8., B.subtilis  - Total de UFC/mL, em log (UFC +1) 

Espécimes Grupo CP Grupo MI Grupo EF Grupo CT 

1 3,07 0,00 4,26 0,00 

2 3,60 1,61 4,44 3,71 

3 3,90 0,00 3,98 1,90 

4 3,49 0,00 4,21 0,00 

5 2,08 0,00 0,00 0,00 

6 3,60 0,00 1,61 1,61 

7 3,68 0,00 0,00 0,00 

8 3,77 4,01 3,50 0,00 

9 3,74 2,98 1,61 0,00 

10 3,71 4,42 3,72 0,00 

 

Tabela 9. E. faecalis - Total de UFC/mL, em log (UFC +1) 

Espécimes Grupo CP Grupo MI Grupo EF Grupo CT 

1 6,28 0,00 5,09 5,64 

2 5,45 0,00 4,70 4,24 

3 5,68 0,00 4,13 6,00 

4 5,33 0,00 4,30 5,03 

5 5,54 1,90 3,86 3,41 

6 5,72 0,00 3,36 4,34 

7 5,57 1,61 3,94 4,60 

8 5,47 0,00 4,72 4,64 

9 5,67 0,00 3,07 4,62 

10 5,24 0,00 3,64 6,55 

 

Tabela 10. E.coli - Total de UFC/mL, em log (UFC +1) 

Espécimes Grupo CP Grupo MI Grupo EF Grupo CT 

1 4,52 0,00 0,00 0,00 

2 4,36 3,52 0,00 2,30 

3 4,44 0,00 0,00 0,00 

4 4,49 0,00 1,61 0,00 

5 4,57 0,00 0,00 1,61 

6 4,45 0,00 1,61 0,00 

7 4,42 0,00 0,00 0,00 

8 3,96 0,00 2,08 0,00 

9 4,47 0,00 0,00 0,00 

10 4,44 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 11. P. aeruginosa - Total de UFC/mL, em log (UFC +1) 

Espécimes Grupo CP Grupo MI Grupo EF Grupo CT 

1 5,88 0,00 0,00 4,46 

2 5,97 0,00 0,00 3,34 

3 6,18 0,00 0,00 2,20 

4 5,00 0,00 1,61 3,27 

5 5,46 1,61 0,00 2,38 

6 5,37 0,00 0,00 2,50 

7 5,72 0,00 2,44 4,32 

8 5,82 0,00 0,00 4,17 

9 5,01 0,00 4,24 4,14 

10 5,87 0,00 0,00 3,09 

 

5.3 Análise Estatística 

 

As tabelas 12,13 e 14 apresentam os resultados da análise estatística para  

leveduras, gram positivos e gram negativos, respectivamente. 

 

Tabela 12. UFC/mL em log 10 (UFC + 1) - Medianas (e intervalo de confiança 95%) e 
valores do teste Kruskal-Wallis  

Leveduras/grupos C. albicans C. glabrata 

 CP 3,69 (3,49 a 3,86)
 a
 5,84 (5,60 a 6,07)

 a
 

 MI 0,81 (0,17 a 2,51)
 b
 0,00 (0,01 a 2,40)

 c
 

 EF 3,10 (2,50 a 3,35)
 a,b

 3,31 (3,16 a 3,71)
 b,c

 
 CT 2,83 (2,24 a 3,81)

 a,b
 4,37 (4,21 a 4,58)

 a,b
 

Valor de P 
(Kruskal-Wallis) 

<0,001 <0,001 

CP (Controle Positivo), MI (NitrAdine, Medical Interporous), EF (Efferdente Plus), CT (Corega Tabs) 
Para cada coluna, letras diferentes indicam diferenças significativas (p < 0,05) 

 

Os resultados mostraram diferença significativa entre os grupos (Ca p<0,001 

e Cg p<0,001) havendo redução significante do número de UFC de Ca (Grupo MI) e 

Cg (Grupo MI), quando comparado ao grupo controle.  
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Tabela 13. UFC/mL em log 10 (UFC + 1) - Medianas (e intervalo de confiança 95% ) e 
valores do teste Kruskal-Wallis  

Gram-
positivos/ 

grupos 
S.aureus S. mutans B.subtilis E.faecalis 

CP 5,36(4,98 a 5,46)
 a
 5,03 (4,38 a 5,28)

 a
 3,64 (3,08 a 3,85)

a
 5,56 (5,39 a 5,80)

 a
 

MI 0,00 (-0,15 a 1,43)
 c
 0,00 (-0,09 a 1,21)

 b
 0,00 (-0,01 a 2,61)a,b 0,00 (-0,18 a 0,88)

 c
 

 EF 4,13 (3,85 a 4,21)
a,b

 2,00 (0,77 a 2,49)
 b
 3,61 (1,47 a 3,99)a,b 4,04 (3,62 a 4,54)

 b,c
 

CT 3,81 (3,32 a 4,25)
b,c

 4,74 (4,31 a 4,88)
  a

 0,00 (-0,19 a 1,64)
b
 4,63 (4,25 a 5,57)

 a,b
 

Valor de P 
(Kruskal-
Wallis) 

<0,001 <0,001 0,005 <0,001 

CP (Controle Positivo), MI (NitrAdine, Medical Interporous), EF (Efferdente Plus), CT (Corega Tabs) 
Para cada coluna, letras diferentes indicam diferenças significativas (p < 0,05) 

 

Os resultados mostraram diferença significativa entre os grupos para as 

bactérias gram-positivas (S. mutans p< 0,001, S. aureus p<0,001, B. subtilis p=0,005 

e E. faecalis p<0,001) havendo redução significante do UFC de  S. aureus (Grupo 

MI), de S. mutans (Grupos MI e EF),  de B. subtilis (Grupo CT) e de E.faecalis 

(Grupo MI) quando comparados ao grupo controle.    

 

Tabela 14. UFC/mL em log 10 (UFC + 1) - Medianas (e intervalo de confiança 95% ) e 
valores do teste Kruskal-Wallis  

Gram-negativos/Grupos E.coli P. aeruginosa 

 CP 4,45  (4,29 a 4,53)
 a
 5,77 (5,34 a 5,92)

 a
 

MI 0,00  (-0,44 a 1,15)
 b
 0,00 (-0,20 a 0,53)

 c
 

 EF 0,00  (-0,09 a 1,15)
 b
 0,00 (-0,23 a 1,89)

 b,c
 

CT 0,00  ( -0,21 a 0,99)
 b
 3,31  (2,78 a 4,00)

 a,b
 

Valor de P (Kruskal-
Wallis) 

<,001 <0,001 

CP (Controle Positivo), MI (NitrAdine, Medical Interporous), EF (Efferdente Plus), CT (Corega Tabs) 
Para cada coluna, letras diferentes indicam diferenças significativas (p < 0,05) 

 

Os resultados mostraram diferença significativa entre os grupos para as 

bactérias gram-negativas (E. coli p<0,001 e P.aeruginosa p<0,001) havendo redução 

significante do número de UFC de E. coli  (Grupos MI, EF, CT) e de  P. aeruginosa 

(Grupo MI), quando comparado ao grupo controle. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O biofilme acumulado na superfície interna de próteses totais pode funcionar 

como um reservatório para infecções locais e sistêmicas (Ramage et al., 2004; 

Verran, 2005), uma vez que é constituído por mais de 30 espécies diferentes entre 

bactérias e fungos (Nikawa et al., 1999). Tais microrganismos estão envolvidos no 

surgimento de patologias orais, como a Estomatite Protética (Ramage et al., 2004; 

Webb; Thomas; Whittle, 2005; Coco et al., 2008), bem como sistêmicas, como as 

endocardites (Li et al., 2000), pneumonias (Sumi et al., 2002), doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas (Scannapieco, 2006), infecções generalizadas do sistema 

respiratório (Mojon et al., 1997) e outras desordens sistêmicas (Verran; Maryan, 

1997; Nikawa; Hamada; Yamamoto, 1998; Senpuku et al., 2003; Coulthwaite; 

Verran, 2007).  

A ação antimicrobiana dos produtos de higiene é uma variável importante a 

ser avaliada em decorrência da complexidade da composição e do grau de 

maturação do biofilme presente nas superfícies das próteses (Nikawa et al., 1999). A 

literatura reporta a importância da associação de um higienizador químico à 

escovação para a limpeza adequada de todas as regiões da prótese e obtenção de 

uma ação antimicrobiana eficaz (Nikawa et al., 1999; Shay, 2000; Kulak et al., 1997; 

Ramage et al., 2004).  

O presente estudo teve como objetivo avaliar soluções higienizadoras de 

próteses à base de peróxidos alcalinos contra oito espécies microbianas 

relacionadas a doenças locais e sistêmicas, encontradas em biofilmes de próteses 

(Sumi et al., 2002, Barbeau et al., 2003; Coulthwaite et al., 2007, Coco et al., 2008,  

Glass et al., 2010; Kossion et al., 2011). Foi empregado o método isolado de 

imersão, isto é, sem a associação do método mecânico, buscando uma avaliação 

objetiva da ação antimicrobiana (Nikawa et al., 1999), uma vez que a associação 

com o método mecânico propicia um sinergismo de ação (Paranhos et al., 2009). 

Não foi empregado o biofilme misto, objetivando o conhecimento da ação 

antimicrobiana das soluções sobre cada microrganismo individualmente. 

Os resultados mostraram que o peróxido alcalino Medical Interporous foi o 

mais efetivo, tendo ação sobre o biofilme de leveduras (C. albicans e C. glabrata), 

sobre três das quatro bactérias gram-positivas (S. aureus, S. mutans e E. faecalis) e 

sobre ambas as bactérias gram-negativas (E. coli e P. aeruginosa). Coenye et al. 
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(2008) encontraram que o higienizador Medical Interporous, quando empregado 

conforme as orientações do fabricante e em 15 minutos de imersão, reduziu o 

número de C. albicans, S.aureus resistente à meticilina e P.aeruginosa.  Jose et al.  

(2010) verificaram que a imersão por 15 minutos no peróxido Medical Interporous  

reduziu o biofilme in vitro de C. albicans, mas não o eliminou totalmente.  

Segundo Glass et al. (2004), a efetividade do peróxido alcalino Medical 

Interpourous pode ser atribuída ao NitrAdine TM, um composto contido na 

formulação com propriedades de desinfecção, o qual apresenta alta atividade de 

remoção do biofilme in vitro contra uma variedade de microrganismos, tais como 

Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, incluindo o 

tipo de MRSA, e vírus. Além disso, a presença de lauril sulfato de sódio (SLS), um 

detergente utilizado para solubilização de proteínas, pode também ser responsável 

pela ação de redução do biofilme. Moore et al. (1984) relataram que, em um grupo 

de seis higienizadores à base de peróxido, apenas dois apresentaram eficácia 

contra leveduras, o que poderia ser explicado pela presença de  SLS na formulação 

desses higienizadores. Os resultados aqui encontrados, em relação às leveduras, 

são importantes, uma vez que esses microrganismos têm se mostrado resistentes à 

ação dos peróxidos. O higienizador Medical Interporous foi o único que apresentou 

ação contra C.albicans, o que confere vantagem de seu uso como higienizador de 

prótese total, especialmente em pacientes institucionalizados, dependentes e 

debilitados. A efetividade encontrada contra C. glabrata também é importante, uma 

vez que estudo prévio empregando metodologia semelhante mostrou ineficácia de 

um higienizador de peróxido alcalino (Bony Plus tablets – 5 minutos) frente a esta 

cepa (Paranhos et al., 2009). 

Os resultados em relação ao S. aureus também são importantes, uma vez 

que há controvérsias na literatura em relação à efetividade de peróxidos frente a 

esta cepa. Silva et al (2008) verificaram que higienizadores à base de perborato de 

sódio foram eficazes contra S.aureus. Lee et al.(2009) mostram que o uso de 

higienizador à base de peróxido alcalino (Steradent) em imersões de 5 minutos 

apresentou ação intermediária frente à Staphylococcus aureus resistentes à 

meticilina MRSA. Por outro lado, Paranhos et al. (2009) mostraram que a imersão 

em higienizador à base de peróxido alcalino (Bony Plus tablets), durante 5 minutos,  

não foi eficaz frente ao S. aureus. Tais divergências podem ser atribuídas às 

diferentes formulações dos higienizadores. 
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Os resultados mostraram que o peróxido alcalino Efferdent Plus foi efetivo 

frente a cepas de S. mutans e E. coli; porém, apresentou ação intermediária sobre 

E. faecalis, C. glabrata e P. aeruginosa  e  moderada frente a C.albicans, S.aureus e 

B.sutilis. Nossos resultados concordam com Drake et al. (1992) que mostraram que 

o Efferdent (12 minutos) foi efetivo na redução da aderência de  S.mutans e ineficaz 

contra cepas de C. albicans. Da mesma forma, Ferreira et al. (2009) e Vieira et al. 

(2010)  também verificaram que o Efferdent não foi efetivo na remoção de C.albicans 

e C.glabrata. Gedik et al. (2009) mostraram que  a imersão em Efferdent por 120 

minutos foi eficaz na remoção de Candida, apesar de não prevenir sua adesão.  Iseri 

et al. (2011) sugerem que a imersão noturna nesse higienizador possa aumentar o 

potencial antimicrobiano da solução, uma vez que períodos de 15, 30 e 60 minutos 

de imersão não foram suficientes para a descontaminação in vitro, não havendo 

eliminação de colônias de C.albicans. Coenye et al. (2008), ao avaliarem ação 

antimicrobiana de peróxidos alcalino frente a biofilmes de Candida albicans, 

Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) e P. 

aeruginosa verificaram que o Efferdent, assim como o Polident e Steradent 

apresentaram menor efetividade, principalmente sobre biofilmes de C. albicans 

formado em PMMA. Não há relatos na literatura sobre a ação antimicrobiana desse 

peróxido frente a cepas de B.sutilis, E. faecalis e E. coli.  

A efetividade dos higienizadores Medical Interporous e Efferdent plus contra 

cepas de S. mutans concorda com estudos prévios, onde outros higienizadores de 

peróxidos alcalinos mostraram efetividade.  Silva et al. (2008) verificaram que um 

higienizador a base de perborato de sódio a 3,8% foi efetivo  contra S.mutans. Li et al 

(2010) também mostraram que a imersão no peróxido alcalino Polident, durante 3 

minutos foi eficaz na redução no número de S.mutans. Confirmando tais resultados, 

Lucena-Ferreira et al (2014) mostraram que a imersão diária no higienizador de 

peróxido alcalino Polident com enzima, durante 3 minutos, foi eficaz na redução total 

de microrganismos, incluindo o S. mutans, quando comparado ao grupo controle. 

O E. faecalis é capaz de colonizar várias locais, incluindo a cavidade oral, e 

tem sido associado a lesões da mucosa bucal em pacientes imunodeprimidos. No 

presente estudo, o peróxido alcalino Medical Interporou foi efetivo contra essa cepa, 

enquanto o Efferdent plus apresentou ação intermediária. Tais resultados discordam 

dos achados de Paranhos et al., (2009), que verificaram que o método combinado 
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foi mais efetivo que a imersão em peróxido alcalino (Bony Plus tablets - 5 minutos) 

na redução de UFC/mL de E. faecalis. 

Com relação à P. aeruginosa, este estudo mostrou que o higienizadores 

Medical Interporou foi eficaz enquanto os higienizadores Efferdent Plus e Corega 

Tabs apresentaram ação intermediária. Tais resultados confirmam os achados de 

Coenye et al. (2008), que verificaram que o higienizador Medical Interporous foi 

efetivo na redução de P. aeruginosa e discordam dos achados de Paranhos et al. 

(2009), onde a imersão no higienizador Bony Plus tablets por 5 minutos não 

apresentou efetividade. Não há na literatura outros relatos de estudos in vitro sobre 

a ação antimicrobiana de peróxidos alcalinos frente a esse microrganismo, que 

possam corroborar na comparação e discussão desses resultados. 

A efetividade do peróxido alcalino Corega Tabs tem sido associada à 

presença de lauril sulfato de sódio associado ao perborato de sódio na formulação 

(Coenye et al., 2008; Dahmange et al., 2012), assim como de bicarbonato de sódio, 

uma vez que a presença de altas concentrações dessa substância leva a um efeito 

antimicrobiano, incluindo ação frente à C.albicans (Silhacek et al., 2005; Souza et 

al., 2009). Porém, os resultados mostraram que esse higienizador não apresentou 

ação frente a S. mutans, apresentando ação efetiva apenas contra B.subtillis e 

E.coli, e intermediária sobre a C.albicans, C. glabrata, S.aureus, E. faecalis, e          

P. aeruginosa. Souza et al (2009) e Gedick et al. (2009) mostraram que a imersão 

em Corega Tabs por 10 minutos, 120 minutos e período noturno, respectivamente, 

não foi eficaz na redução do número de colônias de C. albicans.  Montagner et al. 

(2009) também verificaram que o higienizador Corega Tabs não foi eficaz frente a 

esta cepa quando empregado no tempo recomendado pelo fabricante (5 minutos). 

Entretanto, os achados de Fernandes et al. (2010) concluíram que esse 

higienizador, empregado em imersões de 5 minutos, foi efetivo no controle do 

biofilme de Candida spp, especialmente na redução de C. albicans, porém não foi 

capaz de eliminar totalmente as cepas, como o hipoclorito de sódio a 0,5%.  

Da mesma forma, não há na literatura relatos de estudos in vitro abordando a 

ação antimicrobiana do Corega Tabs frente a cepas de S.aureus, S. mutans, B. 

subtilis, E. faecalis,  P. aeruginosa e E.coli. Neste estudo, o peróxido Corega tabs 

apresentou ação efetiva contra o B.subtillis e E. coli. Nossos resultados diferem de 

Silva et al. (2008), onde foi verificado ineficácia de higienizadores sobre espécimes de 
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resina acrílica contaminados com B. subtilis, porém foram empregadas pastilhas 

efervescentes contendo apenas perborato de sódio. 

O presente estudo verificou que todos os higienizadores à base de peróxido 

alcalino foram efetivos contra E.coli. Entretanto, a literatura relata apenas dois 

estudos frente tal microrganismo, sendo que ambos mostraram ineficácia dos 

peróxidos alcalinos (Silva et al., 2008; Paranhos et al., 2009). As divergências 

podem ser atribuídas aos diferentes higienizadores empregados, ou seja, perborato 

de sódio e Bony Plus tablets. 

Uma limitação da pesquisa foi a avaliação dos microrganismos 

individualmente, sendo importante que estudos futuros envolvam biofilmes mistos 

para a obtenção de dados relacionados à interação microbiana.  

A manutenção dos aparelhos protéticos em bom estado de higiene continua 

sendo um desafio tanto para os pacientes, como para os profissionais cirurgiões-

dentistas. Em relação aos higienizadores, um requisito importante refere-se a sua 

efetividade frente ao controle do biofilme. Os diferentes resultados obtidos no 

presente estudo em relação aos higienizadores sobre as diferentes cepas podem 

indicar o potencial patogênico de cada espécie e as diferenças entre as formulações 

de cada higienizador à base de peróxidos alcalinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
 
 
 

 

 



Conclusão | 71 

7 CONCLUSÃO 

 

Com base nas condições experimentais do presente estudo e de acordo com 

a metodologia empregada, foi possível concluir que o higienizador Medical 

Interporous foi o mais eficaz, apresentando ação antimicrobiana sobre os biofilmes 

de C. albicans, C. glabrata, S. aureus, S. mutans, E. faecalis, E. coli e P. aeruginosa.  
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