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RESUMO 
 
WATANABE, E. Água do equipo odontológico: técnicas convencionais e 
modernas para avaliar a contaminação microbiana. 2007. 142f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
A água do equipo odontológico pode servir como meio de disseminação de 
microrganismos, uma vez que é a segunda maior fonte de contaminação na 
Odontologia. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o nível de contaminação por 
bactérias aeróbias totais em água de equipos odontológicos (reservatórios, seringas 
tríplices e alta rotação) e torneiras de 5 Clínicas Odontológicas da Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto – USP, por meio do método convencional (R2A Agar) 
e o sistema Petrifilm™ AC (3M™, St Paul, MN, USA). Além disso, determinou-se o 
nível de contaminação por Pseudomonas spp. (Cetrimide Agar Base), coliformes 
(Endo Agar) e fungos (Petrifilm™ YM para bolores e leveduras), como também 
identificou-se as bactérias com série bioquímica na forma de kit comercial (API 
20NE), detectou-se bactérias da boca pela técnica de Checkerboard DNA-DNA 
Hybridization e analisou-se o biofilme formado nas linhas d’água dos equipos 
(seringas tríplice e alta rotação), com auxílio de microscópio eletrônico de varredura 
(MEV). Por outro lado, foram sugeridas recomendações para a manutenção da 
qualidade microbiológica da água de equipos odontológicos. As comparações 
estatísticas mostraram que os níveis de contaminação bacteriana das águas de 
torneiras, bem como dos equipos foram mais elevados pelo método R2A Agar do 
que pelo sistema Petrifilm™ AC (p<0,001). Embora, as amostras de água das 
torneiras utilizadas para preencher os reservatórios dos equipos tivessem pequeno 
número de bactérias (908UFC/ml) - R2A e (2UFC/ml) - Petrifilm™ AC, as dos 25 
equipos apresentaram: reservatórios de 0 a 3.900.000UFC/ml (média de 
211.705UFC/ml) – R2A Agar, e de 0 a 231.000UFC/ml (média de 14.065UFC/ml) - 
Petrifilm™ AC; seringas tríplices de 0 a 5.200.000UFC/ml (média de 
509.068UFC/ml) - R2A Agar, e de 0 a  610.000 UFC/ml (média de 30.842UFC/ml) - 
Petrifilm™ AC; e alta rotação de 0 a 6.300.000UFC/ml (média de 862.279UFC/ml) - 
R2A Agar, e de 0 a 730.000UFC/ml (média de 61.817UFC/ml) - Petrifilm™ AC. As 
placas Petrifilm™ AC incubadas a 23°C por 7 dias demonstraram um nível maior de 
contaminação bacteriana do que aquelas incubadas a 35°C por 48h (p<0,001). De 
acordo com o método de cultura, Escherichia coli, coliformes totais e Pseudomonas 
spp. estavam ausentes das amostras de água das torneiras, embora 11 (44%) dos 
equipos tivessem apresentado E. coli e/ou coliformes totais e em 1 (4%) de alta 
rotação, Pseudomonas aeruginosa. Todavia, segundo o método molecular, 1 (50%) 
amostra de água de torneira e 36 (48%) de equipos mostraram contaminação por E. 
coli. Das águas de 10 torneiras e 25 equipos, 1 (10%) e 17 (68%) estavam 
contaminadas com fungos, respectivamente. As análises com MEV mostraram 
biofilmes nas linhas d´água de todos os equipos, constituídos por uma diversidade 
microbiana embutida em densas e extensas matrizes de substâncias poliméricas 
extracelulares. As bactérias identificadas por meio do API 20 NE foram 
Acinetobacter Iwoffii, Brevundimonas vesicularis, Burkholderia cepacia, Moraxella 
spp., Oligella ureolytica, Pasteurella spp., P. aeruginosa e Sphingomonas 
paucimobilis. Nas águas dos equipos, as bactérias mais prevalentes exclusivas da 
boca foram Streptococcus gordonii (35/46,7%), Treponema denticola (28/37,3%), e 
Aggregatibacter actinomycetemcomitansb (9/25,6%). Em conclusão, o BIOFILME 
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formado nas linhas d´água dos equipos funciona como um “sistema amplificador” do 
pequeno número de microrganismos das águas de torneiras, sendo a causa 
principal dessa alarmante contaminação das águas dos equipos. Assim, 
recomendações para a manutenção da qualidade microbiológica da água de 
equipos, bem como a avaliação de fungos deveriam ser acatadas pelos profissionais 
da Odontologia. 
 
Palavras-chave: Água, Biofilme, Contaminação Microbiana, Equipo Odontológico. 
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ABSTRACT 
 
WATANABE, E. Dental unit water: conventional and modern techniques to 
evaluate the microbial contamination. 2007. 142f. Thesis (Doctoral). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2007. 
 
Dental unit water may serve as microorganism dissemination, since it is the second 
major source of contamination in dentistry. The aim of this research was to assess 
the contamination level of total aerobic bacteria in water from dental units (reservoirs, 
air-water syringes and high-speed handpieces) and taps from 5 Dental Clinics at the 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP using conventional method (R2A 
Agar) and Petrifilm™ system (3M™, St Paul, MN, USA). Moreover, to evaluate the 
level of contamination by Pseudomonas spp. (Cetrimide Agar Base), coliforms (Endo 
Agar) and fungi (Petrifilm™ YM for yeasts and molds) as well as to identify the 
bacteria by means biochemical test in form of kit (API 20NE), to detect mouth 
microorganisms by Checkerboard DNA-DNA Hybridization technique and to analyze 
the biofilm formed on dental unit waterlines (air-water syringes and high-speed 
handpieces) by scanning electron microscopy (SEM). The levels of bacteria in water 
from tap and dental unit were higher by R2A Agar than Petrifilm™ AC (p<0.001). 
Although, the tap water used to supply the dental unit reservoirs had few bacteria 
(908CFU/ml) - R2A and (2CFU/ml) - Petrifilm™ AC, water from 25 dental units 
showed: reservoirs from 0 to 3,900,000CFU/ml (average of 211,705CFU/ml) – R2A 
Agar, and from 0 to 231,000CFU/ml (average of 14,065CFU/ml) - Petrifilm™ AC; air-
water syringes de 0 a 5,200,000CFU/ml (average of 509,068CFU/ml) - R2A Agar, 
and from 0 to 610,000 CFU/ml (average of 30,842CFU/ml) - Petrifilm™ AC; and high-
speed handpieces from 0 to 6.300.000CFU/ml (average of 862.279CFU/ml) - R2A 
Agar, and from 0 to 730,000CFU/ml (average of 61.817CFU/ml) - Petrifilm™ AC. The 
Petrifilm™ AC plates incubated at 23°C for 7 days demonstrated a level of bacterial 
contamination higher than those at 35°C for 48h (p<0.001). According to culture 
method, Escherichia coli, total coliforms and Pseudomonas spp. were not detected in 
water from taps, but E. coli and/or total coliforms were presented in 11 (44%) water 
samples from dental units and Pseudomonas aeruginosa in 1 (4%) high-speed 
handpiece water. However, according to molecular method, 1 (50%) water sample 
from a tap and 36 (48%) from dental units showed contamination with E. coli. Water 
from 10 taps and 25 dental units were contaminated with fungi in 1 (10%) and 17 
(68%) samples, respectively. The analyses by SEM showed in all dental unit 
waterlines biofilms constituted of a microbial diversity embedded in dense and 
extensive matrices of extracellular polymeric substances. The bacteria identified by 
API 20 NE were Acinetobacter Iwoffii, Brevundimonas vesicularis, Burkholderia 
cepacia, Moraxella spp., Oligella ureolytica, Pasteurella spp., P. aeruginosa e 
Sphingomonas paucimobilis. The oral bacteria prevalent in dental unit water samples 
were Streptococcus gordonii (35/46.7%), Treponema denticola (28/37.3%), and 
Aggregatibacter actinomycetemcomitansb (9/25.6%). In conclusion, BIOFILM formed 
in dental unit waterlines serve as an “amplifier system” of few microorganisms from 
tap water, being the major cause of high contamination of dental unit water. Besides, 
recommendations to maintain the microbiological quality of dental units as well as the 
fungal evaluation should be employed for Dentistry professionals. 
 
Keywords: Water, Biofilm, Microbial Contamintaion, Dental Unit. 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

A boca, com biofilme dentário e saliva, contém mais de 700 espécies de 

microrganismos, sendo que as cultiváveis não alcançam metade desse montante 

(AAS et al., 2005). Além disso, é a maior fonte de infecção na odontologia, seguida 

da água de mangueira/linha d’água de equipo odontológico, em virtude da 

formação/presença de biofilme (ITO et al., 1998). 

O objetivo do controle de infecção é reduzir ou eliminar a exposição dos 

pacientes e membros da equipe odontológica aos microrganismos (MILLER; 

PALENIK, 1998). 

A água que chega ao equipo, geralmente, contém pequeno número de 

microrganismos, uma vez que é a mesma consumida pela população. Segundo 

Prevost et al. (1995), no Japão o limite é de 100UFC/ml, na Europa é de 200UFC/ml 

e nos Estados Unidos é de 500UFC/ml. No Brasil, de acordo com a portaria no 518 

do Ministério da Saúde, esse limite é de 500UFC/ml de água (Brasil, 2004). 

No entanto, a literatura relata a contaminação da água de equipo 

odontológico em nível alarmante (ABEL, 1971; AGOSTINHO, 2004; AGUIAR; 

PINHEIRO, 1999; BARBEAU et al., 1996; BLAKE, 1963; COBB et al., 2002; 

FANTINATO et al., 1992; FEILZER et al., 2001; GROSS et al., 1976; ITO et al., 

1999; KARPAY et al., 1999; KETTERING et al., 2002; KIM et al., 2000; LINGER et 

al., 2001; MARAIS; BRÖZEL, 1999; MAYO et al., 1990; MILLS et al., 1986; NOCE et 

al., 2000; PANELIK et al., 2005; PETERS; McGAW, 1996; PREVOST et al., 1995; 

PUTNINS et al., 2001; SHEARER, 1996; SLAVKIN, 1997; SOUZA-GUGELMIN et al., 

2003; WALKER et al., 2004; WATANABE, 2003; WATANABE et al., 2001, 2005, 

2006, 2007; WHITEHOUSE et al., 1991; WILLIAMS et al., 1993,1994, 1995). O 

primeiro relato dessa contaminação foi feito por Blake em 1963, sendo Kelstrup et al. 

(1977) os pioneiros em demonstrar o crescimento de colônias de microrganismos 

aderidas na parede das linhas d’água dos equipos, que posteriormente seriam 

chamadas de biofilme. 

A causa do número elevado de microrganismos na água do equipo é a 

formação de biofilme microbiano na parede da linha d’água, oriundo do pequeno 

número presente na água de abastecimento público (AGOSTINHO, 2004; BARBEAU 

et al., 1996; DOLCI; MONTEBUGNOLI, 2000; MARAIS; BRÖZEL, 1999; MAYO et 

al., 1990; MILLS et al., 1986; PREVOST et al., 1995; TALL et al., 1995; WATANABE, 
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2003; WATANABE et al., 2001, 2005, 2006, 2007; WHITEHOUSE et al., 1991; 

WILLIAMS et al., 1993, 1994, 1995). 

A linha d’água/mangueira é um tubo flexível de aproximadamente 1,0mm de 

diâmetro (MILLS, 2003; PANKHURST et al., 1998). Este sistema, bem como a 

maioria das superfícies sólidas, em contato com água, funciona como 

“lares/moradas” de comunidades microscópicas, conhecidas como biofilme (MILLS; 

KARPAY, 2002). 

Geralmente, o biofilme é formado em resposta às condições ambientais 

disgenésicas, como resultado de uma estratégia universal utilizada pelos 

microrganismos para otimizar a sobrevivência e a perpetuação da espécie 

(PREVOST et al., 1995; SHEARER, 1996). 

De acordo com Costerton et al. (1987), biofilme é a massa microbiana 

resultante da multiplicação e desenvolvimento de microrganismos aderidos na 

superfície de sólidos, embutida na matriz de polissacáride extracelular (PEC), em 

ambiente que contém líquidos. Ainda, segundo Costerton et al. (1999) o biofilme não 

é uma massa compacta, mas uma massa de microrganismos desenvolvida em 

colunas e em andares, com canais “primitivos”, onde circulam líquidos contendo 

nutrientes, biocidas, subprodutos e gases. 

No biofilme, os microrganismos se desenvolvem em verdadeira associação 

comunitária constituindo cadeia alimentar (MARSH; BRADSHAW, 1999; STOODLEY 

et al., 1999, 2002). Segundo Peters e McGaw (1996), as formas fixas ou aderidas 

são denominadas de sésseis, e as não aderidas, livres, flutuantes ou nadantes de 

planctônicas. 

O biofilme funciona como verdadeira fonte de infecção/reservatório de 

microrganismos planctônicos e a microbiota séssil é altamente resistente a agentes 

antimicrobianos (BAYSTON, 1999; GILBERT; ALLISON, 1999; STOODLEY et al., 

1999, 2002), sendo que uma vez formado, não há meio químico capaz de removê-lo, 

a não ser por meios mecânicos e físicos, constituindo assim, em fonte contínua de 

microrganismos (POTERA, 1996). A resistência a biocidas ocorre em virtude do PEC 

funcionar como esponja captadora e concentradora de cátions e íons 

(COSTERTON; LEWANDOWSKI, 1997). 

Assim, o CDC - Center for Disease Control and Prevention (1993) 

recomendou a não utilização de água de equipo odontológico em procedimentos 

cirúrgicos. 
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A presença de biofilme nas linhas d’água de equipos odontologicos foi 

observada com auxílio de microscópio eletrônico de varredura – MEV (AGOSTINHO, 

2004; COBB et al., 2002; KARPAY et al., 1999; KIM et al., 2000; LINGER et al., 

2001; MARAIS; BRÖZEL, 1999; MAYO et al., 1990; MURDOCH-KINCH et al., 1997; 

NOCE et al., 2000; PUTINIS et al., 2001; SHEPHERD et al., 2001; SINGH et al., 

2003; TALL et al., 1995; WHITEHOUSE et al., 1991; WILLIAMS et al., 1993, 1995), e 

por métodos de cultura e molecular, bactérias patogênicas e oportunistas (AGUIAR; 

PINHEIRO, 1999; AL-HIYASAT et al., 2007; BARBEAU et al., 1996; MILLS et al., 

1986; PORTEUS et al., 2004; SHEPHERD et al., 2001; SINGH et al., 2003; STAMPI 

et al., 1999; SZYMANSKA, 2006; TALL et al., 1995; WALKER et al., 2004; 

WILLIAMS et al., 1993), bolores e leveduras (AGOSTINHO, 2004, MILLS et al., 

1986; PORTEOUS et al., 2003, SZYMANSKA, 2005, 2006; WALKER et al., 2004; 

WATANABE, 2003; WATANABE et al., 2005; WILLIAMS et al., 1993), bem como 

bactérias da boca (MONTEBUGNOLI et al., 2004; PETTI; TARSITANI, 2006; 

SHEPHERD et al., 2001; WALKER et al., 2004) foram relatadas na água de equipos 

odontológicos. 

A qualidade microbiológica da água pode ser avaliada por vários métodos, 

entre os quais se destaca o Petrifilm™ (3M™), que mostrou ser de grande valia, em 

função da facilidade e rapidez de execução (AGOSTINHO, 2004; BELOTI et al., 

2002; ITO et al., 1999; WATANABE, 2003; WATANABE et al., 2001; 2005, 2006, 

2007). 

Ainda, a ADA – American Dental Association (1996) recomendou que toda 

comunidade, tanto científica como industrial, canalizasse esforços para que no ano 

2000 a água não apresentasse contaminação maior que 200UFC/ml, e 

desenvolvesse métodos mais rápidos, práticos e com menor custo para efetuar a 

contagem de microrganismos, além de implementar medidas de prevenção e 

controle da formação do biofilme na linha d’água/mangueira. 

Então, estudos empregando diferentes métodos (convencionais e modernos) 

para avaliar a contaminação microbiana da água de equipos odontológicos são 

necessários e relevantes para os avanços da ciência e tecnologia. 
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22..  RREEVVIISSTTAA  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  
 

Blake (1963) efetuou a contagem de microrganismos presentes nas águas 

de reservatórios de 4 seringas tríplices e de 3 alta rotação pertencentes a equipos 

odontológicos de um hospital. Alíquotas de 0,1ml das amostras in natura e diluídas 

foram semeadas na superfície de placas com ágar sangue e incubadas em 

aerobiose a 37oC por 24h. Nas três amostras de água dos reservatórios de alta 

rotação, encontraram 103.000, 252.000 e 1.000UFC/ml. Com relação às 4 águas 

dos reservatórios das seringas tríplices, 3 estavam sem contaminação, mas 1 

apresentou 670.000UFC/ml. Concluiu que a contaminação das águas dos 

reservatórios de alta rotação e das seringas tríplices pode ser controlada pela adição 

de antimicrobiano. 

 

Em 1971, Abel et al. determinaram o nível de contaminação bacteriana das 

águas de torneiras e de equipos odontológicos (seringas tríplices e alta rotação) 

pertencentes a consultórios particulares. Diluições decimais seriadas das amostras 

foram realizadas, semeadas em placas com Heart Infusion Agar, Mitis Salivarius 

Agar e Eosin Methylene Blue Agar (EMB) e incubadas a 37oC por 48h. Todas as 

águas foram coletadas em tubos com tiossulfato de sódio, para neutralizar o cloro 

residual. As amostras de água dos equipos odontológicos (seringas tríplices e alta 

rotação) apresentaram contagens de 400 a 1.000.000UFC/ml (média de 

180.000UFC/ml). Amostras de água doméstica, que abasteciam os equipos, 

mostraram contagens de 0 a 90UFC/ml (média de 15UFC/ml). Em conclusão, 

recomendaram a realização de análise microbiológica das águas de seringas 

tríplices e de alta rotação, bem como medidas corretivas para prover água potável 

aos pacientes, quando ela fosse considerada poluída (>100UFC/ml). 

 

De acordo Gross et al. (1976), a avaliação do nível de contaminação 

microbiana das águas de torneiras e equipos odontológicos (seringas tríplices, alta 

rotação e ultra-sons) foi efetuada antes e após flush de água por 2,0min. Coletaram 

amostras de 12 equipos pertencentes a 2 clínicas do exército. As amostras de água 

in natura e diluídas foram semeadas em placas com Trypticase Soy Agar e 
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incubadas a 35oC por 48h e 7 dias. A maioria das águas apresentou contagens de 2 

a 10 vezes maior com 7 dias, do que com 48h. As amostras dos ultra-sons 

apresentaram contagens de 5.500 a 2,6x106UFC/ml, com médias de 509.000 e 

587.000UFC/ml, em dois dias diferentes de coleta. Antes do início da rotina de 

trabalho a contaminação de alta rotação variou de 5.700 a 3,3x106UFC/ml. Depois 

de longos períodos de feriado e de um dia para outro, em que as águas ficaram 

estagnadas nas linhas d’água dos equipos, as médias de contagens de bactérias 

foram de 285.000UFC/ml e 929.000UFC/ml, respectivamente. As médias das 

contagens após 2,0min de flush de água foram de 10.000UFC/ml e 98.000UFC/ml. 

As águas das seringas tríplices estavam menos contaminadas do que as dos ultra-

sons e de alta rotação. Ademais, as águas de torneira, antes e depois da drenagem 

de água por 5min apresentaram contaminações de 0 a 63UFC/ml e 0 a 3UFC/ml, 

respectivamente. Concluíram que o flush de água por 2,0min reduziu o nível de 

contaminação das águas dos equipos odontológicos, porém não foi capaz de 

eliminá-la por completo. 

 

Mills et al. (1986) avaliaram a contaminação microbiana das águas de 10 

equipos odontológicos, com reservatórios esterilizados e preenchidos com água 

esterilizada. Amostras de água foram coletadas de 2 seringas tríplices e 2 alta 

rotação, sem as peças de mão, de cada equipo. Alíquotas das amostras in natura e 

diluídas foram semeadas em placas com Dextrose Agar. A incubação foi realizada à 

temperatura ambiente por 48, 96 e 120h. Todas as amostras de água dos equipos 

apresentaram contaminação acima de 7x103UFC/ml (média de 4,5x104UFC/ml). 

Além disso, os microrganismos predominantemente isolados foram a levedura 

Rhodotorula rubra e as bactérias Pseudomonas paucimobilis (Sphingomonas 

paucimobilis), Pseudomonas cepacia (Burkholderia cepacia), Pseudomonas 

maltophilia (Stenotrophomonas maltophilia) e Flavobacterium spp. Em suma, 

relataram que apenas o uso de água esterilizada nos reservatórios dos equipos não 

é suficiente para prover água de qualidade. 

 

Em 1990, Mayo et al. estudaram a qualidade da água não esterilizada, 

distribuída através das seringas tríplices de equipos odontológicos. O objetivo foi 

determinar se o flush de água através das seringas tríplices poderia ser capaz de 
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prover água potável. Coletaram amostras de água das seringas tríplices de 6 

equipos, que não haviam sido usados por pelo menos 48h. As amostras de água 

estagnadas foram coletadas, antes e após 2, 4 e 6min do flush de água. Alíquotas 

das amostras in natura e diluídas foram semeadas em placas com Plate Count Agar 

ou ágar sangue e incubadas a 35oC por 48h. O nível de coliformes totais foi 

estimado por meio da técnica de semeadura em tubos múltiplos (NMP/100ml). 

Ainda, removeram fragmentos de 5,0cm das porções proximais das linhas d´água 

das seringas tríplices e analisaram com auxílio de microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). Após 6min de flush a contaminação passou de 107UFC/ml para 

104UFC/ml. Além disso, detectaram menos de 2NMP/100ml de coliformes totais. As 

águas de torneira apresentaram apenas 12UFC/ml de bactérias heterotróficas e 

menos de 2NMP/100ml de coliformes totais. A MEV revelou a presença de bactérias 

em biofilmes nas paredes das linhas d’água das seringas tríplices, porém, nas linhas 

de ar das seringas tríplices e nas linhas d´água e ar sem uso (novas) não foram 

evidenciadas contaminação. Concluíram que o flush por 6min reduziu o nível de 

contaminação em apenas 2 das 6 amostras de água, para níveis aceitáveis 

(<500UFC/ml), segundo o padrão de potabilidade. 

 

Em 1991, Whitehouse et al. investigaram a dinâmica da contaminação da 

água e o biofilme formado nas linhas d´água de 11 equipos odontológicos. As 

amostras in natura e diluídas foram semeadas em placas com ágar nutriente 

(Tryptose Blood Agar com extrato de levedura) e incubadas a 37ºC por 48h. Após 

20min de flush de água, cada equipo foi fechado por 48h para permitir a 

reconstituição do nível original de bactérias. Subseqüentemente, os equipos foram 

continuamente operados, e amostras de água coletadas em determinados intervalos 

de tempo. Ainda, segmentos de linhas d´água foram analisados por microscopia 

óptica e eletrônica. Inicialmente, todas as águas provenientes dos equipos estavam 

contaminadas (1,0x105UFC/ml), porém, após 5 e 20min de flush de água 

apresentaram 4,9x102UFC/ml e isentas de contaminação bacteriana, 

respectivamente. As águas de torneiras adjacentes aos equipos apresentaram 

1,4x104UFC/ml e as distantes não mostraram contaminação. Tanto a microscopia 

óptica como a eletrônica confirmaram a presença de massas de microrganismos na 

superfície das linhas dos equipos. A isenção da contaminação bacteriana das águas 
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dos equipos aconteceu após o flush por 20min e a recontaminação bacteriana 

decorrido o período de estagnação da água de 48h. Em conclusão, sugeriram que o 

biofilme formado na parede das mangueiras fosse a provável fonte de contaminação 

microbiana das águas dos equipos. 

 

Fantinato et al. (1992) avaliaram o nível de contaminação bacteriana de 

amostras de água de seringas tríplices de 83 equipos odontológicos pertencentes à 

Faculdade de Odontologia e 10 clínicas particulares. As amostras foram coletadas 

em frascos contendo solução de tiossulfato de sódio. A semeadura das amostras in 

natura e diluídas foi realizada pelo método pour plate, em placas de Petri e com 

meio Plate Count Agar à temperatura aproximada de 45oC. Decorrida a incubação a 

35oC por 48h, a leitura das placas foi efetuada e os resultados expressos em 

UFC/ml. Apenas 1 equipo, dentre 83 pertencentes às clínicas da Faculdade de 

Odontologia, e 2 dentre 10 das clínicas particulares estavam com águas potáveis. 

Contagens acima de 100.000UFC/ml foram freqüentes (25 equipos da Faculdade de 

Odontologia) e a maior contagem detectada foi de 308.000UFC/ml. Concluíram que 

a maioria dos equipos odontológicos apresentava águas com altos níveis de 

contaminação microbiana e em desacordo com a legislação brasileira (≤500UFC/ml). 

 

Williams et al. (1993) verificaram a contaminação das águas e a formação de 

biofilme nas linhas d’água de equipos odontológicos. Amostras de água de 116 

seringas tríplices, de 54 alta rotação e de 12 ultra-sons (150 equipos), provenientes 

de 54 diferentes localidades em Washington (Oregon) e Califórnia foram coletadas 

várias vezes durante o expediente de trabalho. Antes de cada coleta foi realizada 

uma rotina de flush de água (sem tempo). As amostras foram diluídas, semeadas em 

placas com Tryptcase Soy Agar (TSA) e incubadas a 20oC por 96h. Fragmentos de 

mangueira foram observados em microscópio eletrônico de varredura. A 

contaminação bacteriana foi detectada em 72% das amostras dos equipos. As 

contagens das seringas tríplices variaram de 49.700 a 1.200.000UFC/ml (média de 

156.200UFC/ml), e as dos alta rotação de 72.500 a 550.000UFC/ml (média de 

140.300UFC/ml). Para as amostras dos ultra-sons a contaminação variou de 0 a 

37.300UFC/ml (média de 19.800UFC/ml). Os microrganismos identificados foram 
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Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cepacia (Burkholderia cepacia), 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas vesicularis (Brevundimonas vesicularis), 

Pseudomonas paucimobilis (Sphingomonas paucimobilis), Pseudomonas pickettii 

(Ralstonia pickettii), Pseudomonas acidovorans (Comamonas acidovorans), 

Pseudomonas testosteroni (Comamonas testosteroni), Pseudomonas stutzeri, 

Xanthomonas maltophilia (Stenotrophomonas maltophilia), Pasterurella haemolytica, 

Pasterurella spp., Achromobacter xylosoxidans (Alcaligenes xylosoxidans), Klebsiella 

pneumoniae, Serratia marcescens, Nocardia spp., Streptococcus spp., Micrococcus 

luteus, Flavobacterium indologenes, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus 

capitus, Staphylococcus warneri, Staphylococcus spp., Legionella spp., Alcaligenes 

denitrificans, Bacillus spp., Acinetobacter spp., Ochromobacterum anthropi, e os 

fungos Penicillium spp., Cladosporium spp., Alternaria spp., Scopulariopsis spp. Em 

conclusão, evidenciaram elevada contaminação microbiana das águas, bem como 

formação de biofilme nas linhas d´água dos equipos odontológicos. 

 

Williams et al., em 1994, avaliaram a qualidade da água de 24 equipos 

odontológicos (reservatórios e seringas tríplices), dos quais 12 eram de uma clínica 

cirúrgica e os outros 12 de diferentes consultórios particulares, bem como das fontes 

de abastecimento. Na clínica de cirurgia, as águas para o abastecimento dos 

reservatórios eram esterilizadas, e obtidas de contêineres comerciais, ou por 

destilação. Alíquotas das amostras de água in natura e diluídas foram semeadas em 

placas com ágar peptona e incubadas a 25oC por 4 semanas. As águas das seringas 

tríplices apresentaram elevados níveis de contaminação, que variaram de 1.700 a 

1.000.000UFC/ml (média de 288.000UFC/ml), enquanto que as dos reservatórios de 

garrafas apresentaram em média 22.000UFC/ml. Com apenas uma exceção (equipo 

8), as contagens de bactérias das águas dos reservatórios de garrafa foram maiores 

que das seringas tríplices (média de 292.000UFC/ml). De acordo com os equipos 

conectados diretamente à água de abastecimento municipal, a contaminação foi de 

3.200 a 5.600.000UFC/ml (média de 167.400UFC/ml). Concluíram que a fonte de 

contaminação das águas era a presença de biofilme nas paredes das mangueiras, 

visto que a maioria das águas dos equipos apresentou elevado nível de 

contaminação microbiana, embora a água de abastecimento público, ou de contêiner 

comercial estivesse isenta de contaminação. 
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Prevost et al., em 1995, avaliaram a qualidade das águas de equipos 

odontológicos. De cada seringa tríplice, alta rotação (sem a peça de mão), e ultra-

som pertencente aos equipos principal e auxiliar foram coletadas 2 amostras de 

água. A amostras T0 foi obtida antes e a T1 após um flush de água de 2min. 

Alíquotas das amostras in natura e diluídas foram semeadas em placas com Brain 

Heart Infusion Agar (BHI) suplementado com vitamina K e hemina, e em meio de 

cultura para microrganismos heterotróficos. Após a incubação a 37ºC por 48h, as 

placas foram analisadas e os resultados expressos em UFC/ml. A contagem de 

bactérias no início do dia foi acima do limite permitido para a água de consumo 

humano, variando de 500 a 3.330.000UFC/ml. Após o flush de água por 2min os 

níveis bacterianos diminuíram significativamente, porém nunca aquém do limite de 

500UFC/ml, requerido para água potável. O nível médio de microrganismos, nas 

águas dos reservatórios (garrafas) foi de 660UFC/ml, porém a água de torneira da 

sala de cirurgia, utilizada para preencher as garrafas, continha em média apenas 

15UFC/ml. Relataram que todas as amostras de água dos equipos apresentavam 

elevado nível de contaminação microbiana, porém as águas das torneiras, que 

abasteciam os reservatórios dos equipos estavam muito aquém do nível de 

500UFC/ml. Em conclusão, especularam que a provável causa do elevado nível de 

contaminação das águas dos equipos fosse o biofilme presente nas paredes das 

linhas d’água/mangueira. 

 

Em 1995, Tall et al. investigaram a formação de biofilme em linhas d´água 

novas de equipos odontológicos, durante um longo período de tempo. Além disso, 

identificaram e relacionaram a microbiota do biofilme por cultura microbiana e com 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). Linhas d´água novas de poliuretano 

foram instaladas nas seringas tríplices dos equipos. No momento da instalação 

fragmentos dessas linhas foram coletados para análise microbiológica com meio de 

cultura e MEV. Após a instalação das linhas d´água, os equipos foram utilizados na 

rotina diária da clínica odontológica. Em intervalos de tempo determinados por até 6 

meses, 2 fragmentos de cada linha d´água foram coletados. O microrganismo que 

inicialmente colonizou as linhas d´água foi a Pseudomonas spp., mas também foram 

relatados mais tarde a Pasteurella spp., Moraxella spp., Ochrobactrum anthropi, 

Aeromonas salmonicida, Flavobacterium spp., e Acinetobacter calcoaceticus. Com 



______________________________________________________________________Revista da Literatura 
 

1 0

auxílio de MEV foi observado no 7º dia, muitos bacilos e bactérias com forma de 

espiral colonizando as linhas d´água dos equipos. No 30º dia, colônias individuais 

embutidas em material polimérico extracelular. No 120º dia, o início da coagregação 

das colônias, e no 180o dia o desenvolvimento do biofilme heterogêneo. A média do 

nível de contaminação microbiana por meio da cultura e MEV foram, em valores de 

log, 5,9UFC/ml e 4,2UFC/cm2, respectivamente. Concluíram que existe uma 

dinâmica microbiana na formação do biofilme linha d´água/mangueira de equipos 

odontológicos. 

 

Em 1995, Williams et al. avaliaram a contaminação microbiana da água e a 

formação de biofilme em 3 linhas d’água de equipos odontológicos (seringas 

tríplices). As amostras de água foram coletadas dos equipos: após 24 e 48h de 

estagnação da água nas mangueiras, após flush de água por 10min, e decorrido 

mais 24h de estagnação da água. As amostras in natura e diluídas foram semeadas 

em placas com peptona diluída (duplicata) e incubadas a 25oC por 28 dias. Ainda, 

fragmentos de mangueiras de seringas tríplices foram cortados e analisados com 

auxílio de microscópio eletrônico de varredura (MEV). A média de contaminação da 

água no início do acionamento dos equipos foi de 9,2x106UFC/ml, após estagnação 

de água por 24 e 48h de 3,0x106UFC/ml e 1,4x106UFC/ml, decorrido flush de água 

por 10min de nenhuma UFC/ml, e depois da estagnação da água por 24h com 

tempo total de 72h de 15UFC/ml. Com auxílio de MEV, observaram a presença de 

biofilme nas linhas d’água dos equipos convencionais. O flush de 10min reduziu o 

número de microrganismos a nível não detectável, com o uso de água sem 

contaminação, porém, não deve ser interpretado como seguro. Concluíram que o 

biofilme formado nas paredes das mangueiras era a maior fonte de contaminação 

microbiana das águas dos equipos odontológicos. 

 

Em 1996, Barbeau et al. analisaram a contaminação das águas de equipos 

odontológicos por meio de vários parâmetros. Amostras de água de 121 equipos 

odontológicos (seringas tríplices e alta rotação) foram avaliadas conforme: nível de 

contaminação bacteriana, com semeaduras por pour plate e spiral plater em meio de 

cultura R2A modificado (incubação de 25 a 37ºC por 24h a 20 dias). Não houve 

diferença estatisticamente significante entre os níveis de contaminação bacteriana 
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obtidas pelas técnicas de semeadura (pour plate e spiral plater), sendo os melhores 

resultados apresentados em incubação à temperatura de 22 a 25ºC por 7 dias. Além 

disso, nenhuma das amostras de água estava isenta de contaminação bacteriana. 

No início do expediente de trabalho a média dos níveis de contaminação dos alta 

rotação (2,52 e 3,48x105UFC/ml) foi maior (p=0,001) que a das seringas tríplices 

(1,13x105UFC/ml). Ainda, foi observado que em menos de 5 dias da instalação dos 

equipos odontológicos novos, o nível de contaminação bacteriana alcançou 

2,0x105UFC/ml. As bactérias predominantemente isoladas das amostras foram 

Sphyngomonas paucimobilis, Acinetobacter calcoaceticus, Methylobacterium 

mesophilicum, e Pseudomonas aeruginosa. A P. aeruginosa não foi isolada da água 

das torneiras e mostrou não estar distribuída uniformemente nos equipos 

odontológicos, sendo que 89,5% de todos os isolados estavam presentes em 

apenas 3 das 9 clínicas. Os equipos contaminados com P. aeruginosa mostraram 

maior nível de contaminação bacteriana que os demais. Em conclusão, as linhas 

d´água dos equipos odontológicos deveriam ser consideradas ecossistemas 

aquáticos suscetíveis à colonização de microrganismos patogênicos oportunistas, 

em níveis perigosos à saúde. 

 

Em 1997, Murdoch-Kinch et al. investigaram a contaminação das linhas 

d´água de equipos odontológicos novos tratados com hipoclorito de sódio, bem 

como o uso de filtros durante 2 meses. Após 25 e 58 dias, fragmentos de linhas 

d´água de seringas tríplices e de alta rotação foram coletados para análise em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). Decorrido 25 dias, o equipo controle 

positivo apresentou linhas d´água contaminadas com uma microbiota heterogênea 

formada por cocos e bacilos embutidos em uma matriz de polissacáride extracelular, 

o biofilme. Por outro lado, as linhas d´água novas das seringas tríplices e dos alta 

rotação tratadas com desinfetante e fazendo uso de filtros mostraram-se apenas 

com traços de aderência microbiana. Ainda, no equipo abastecido com água da rede 

municipal, uma quantidade significativa de bacilos foi observada na linha d´água da 

seringa tríplice, que não fazia uso de filtro. Decorrido 58 dias, o equipo controle 

continuou apresentando uma variedade de formas microbianas. Por outro lado, no 

equipo tratado com desinfetantes não foi evidenciado a formação de biofilme, mas 

apenas a presença de alguns microrganismos ocasionais. Além disso, o equipo 
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abastecido com água de rede municipal apresentou um biofilme com numerosos 

tipos de bacilos longos e curtos, no entanto, após a instalação de filtros, poucos 

microrganismos foram observados no biofilme. Concluíram que a contaminação 

microbiana das linhas d´água dos equipos odontológicos pode ser controlada por 

longos períodos, por meio do uso de água destilada, manutenção do protocolo de 

desinfecção com hipoclorito de sódio e utilização de filtros. 

 

Em 1999, Aguiar e Pinheiro avaliaram a qualidade da água de equipos 

odontológicos, provenientes da cidade de Recife. Os equipos foram divididos em 3 

grupos, de acordo com a localização dos reservatórios de água e a disponibilidade 

do Sistema Flush® (Dabi-Atlante, São Paulo), que, segundo o fabricante tem a 

função de desinfetar as mangueiras e as peças de mão, por meio de drenagem de 

solução de hipoclorito de sódio. Grupo I: equipos com reservatório de água na caixa 

de comando, Grupo II: equipos com reservatório de água acoplado à unidade 

auxiliar e Grupo III: equipos com Sistema Flush®. Coletaram 148 amostras de água 

de 37 equipos, em frascos com solução de tiossulfato de sódio para neutralizar o 

cloro residual. A técnica de tubos múltiplos foi empregada para a determinação do 

NMP de coliformes totais e fecais, e a contagem de microrganismos totais em placa 

com PCA. Do total dos equipos analisados, 70,2 e 92,3% apresentaram 

contaminação nas águas dos reservatórios e das seringas tríplices, respectivamente. 

Em alguns deles, apesar das águas dos reservatórios não estarem contaminadas, 

54,5% das amostras procedentes das seringas tríplices e 63,7% dos alta rotação 

apresentaram elevados níveis de contaminação bacteriana. Os dados dos Grupos I 

e III (Sistema Flush®) mostraram que 64,3 e 100% das amostras estavam 

contaminadas, respectivamente. A água procedente da unidade auxiliar do Grupo II 

apresentou 57,1% de contaminação. As águas dos reservatórios dos Grupos I, II e III 

apresentaram, respectivamente, 78,6; 57,1 e 77,8% de contaminação. Quanto à 

contaminação por coliformes, nas águas das seringas tríplices, dos alta rotação com 

as turbinas, das mangueiras e dos reservatórios apresentaram, respectivamente, 

13,5; 16,2; 2,7 e 13,5%. Em conclusão, o Sistema Flush® foi ineficaz. Ainda, 

somente 32 amostras de água das 144 foram consideradas potáveis, enquanto 116 

impróprias para o consumo doméstico/hospitalar, devido aos elevados níveis 

microbianos. 
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Arvanitidou et al. (1999) investigaram paralelamente a prevalência de fungos 

em águas potáveis com a presença de bactérias indicadoras de poluição ambiental. 

Coletaram 126 amostras (84 hospitalares e 42 comunitárias), após 3 a 5min da 

drenagem de água das torneiras. A contagem de fungos foi efetuada em meio de 

cultura Sabouraud Dextrose Agar (SDA) adicionado de cloranfenicol, e SDA com 

uma mistura de cloranfenicol-actidiona (SDA-ca) incubadas à temperatura ambiente 

por 3 a 4 semanas, enquanto a das bactérias heterotróficas em meio Plate Count 

Agar (PCA) pela técnica de pour plate e incubação a 37ºC por 48h. Além disso, a 

contagem de coliformes totais e fecais foi realizada em meio m-Endo. Fungos 

filamentosos foram isolados de 104 amostras (82,5%), leveduras de 14 (11,1%), e 

ambos de 14 (11,1%). Quanto à procedência da água, fungos filamentosos e 

leveduras foram isolados das águas da comunidade (95,2 e 9,5%) e hospitalares 

(76,2 e 11,9%). A média de contaminação das águas de torneira por fungos 

filamentosos foi de 36,6UFC/100ml e de leveduras 4,4UFC/100ml. Por outro lado, o 

nível de bactérias heterotróficas nas águas cloradas estava de acordo com o padrão 

estabelecido pela Grécia (<10UFC/ml), no entanto, baixos níveis de coliformes totais 

foram relatados em algumas amostras. Concluíram que a água de torneira pode ser 

considerada perigosa para indivíduos imunossuprimidos, visto que representam uma 

via potencial de transmissão de fungos filamentosos e leveduras, tanto no ambiente 

hospitalar como comunitário. 

 

Em 1999, Cardoso et al. verificaram o grau de contaminação das águas de 

equipos odontológicos, antes e depois do uso de alta rotação, e em 3 condições 

clínicas diferentes. Grupo I, equipos de clínicas cuja água provinha da rede de 

abastecimento público; Grupo II, equipos com Sistema Flush (Dabi Atlante), que 

permitem a descontaminação das linhas d’água, e abastecimento com água 

destilada esterilizada em reservatórios de garrafas de plástico; Grupo III, equipos do 

centro cirúrgico, abastecidos com água destilada esterilizada em um reservatório 

externo. Antes e após a realização dos procedimentos clínicos as amostras de água 

dos alta rotação foram coletadas com swabs. Esses swabs foram transferidos para 

tubos de ensaio com caldo simples e incubados a 37oC por 48h. Decorrido o período 

de incubação foram realizadas diluições em solução salina até 10-3. Destas 

diluições, alíquotas de 0,1ml foram semeadas em placas com ágar simples e com 
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ágar sangue. A incubação foi realizada, tanto em aerobiose como em anaerobiose, a 

37oC por 48h. No Grupo I não houve diferença estatisticamente significante entre a 

água coletada antes e depois dos procedimentos clínicos. No Grupo II foi observada 

após a utilização do Sistema Flush de desinfecção uma redução estatisticamente 

significante na contagem de UFC/ml de água. No Grupo III observaram depois da 

intervenção cirúrgica de pacientes um aumento estatisticamente significante na 

contaminação da água. Em conclusão, mostraram a importância do Sistema Flush 

na redução do nível de contaminação da água de equipo odontológico. 

 

Em 1999, Ito et al. determinaram o nível de contaminação da água de 

equipos odontológicos com o emprego de placas PetrifilmTM AC (3M, St Paul, MN, 

USA). As amostras de água in natura de 39 seringas tríplices foram semeadas em 

placas PetrifilmTM AC. A primeira amostra foi obtida antes e a segunda após 2min do 

acionamento contínuo do jato de água (flush) das seringas tríplices. A incubação foi 

realizada em câmara úmida a 35ºC por 48h. Todas as amostras de água semeadas 

nas placas, tanto antes como após o flush de água continham colônias em número 

incontável. Concluíram que o emprego do PetrifilmTM é de grande valia na análise da 

qualidade da água de equipos odontológicos, em virtude da facilidade e rapidez na 

execução e na contagem de UFC. 

 

Em 1999, Karpay et al. determinaram a eficácia do tratamento intermitente e 

contínuo, com hipoclorito de sódio, para a melhoria da qualidade microbiológica da 

água de equipos odontológicos. Selecionaram para o estudo 10 equipos 

odontológicos com aproximadamente 25 anos de uso. A cloração para a desinfecção 

das linhas d´água foi realizada com concentrações de 3ppm (protocolo de 

tratamento de choque e manutenção). As amostras de águas foram coletadas em 

garrafas contendo tiossulfato de sódio. Fragmentos das linhas d´água das seringas 

tríplices foram removidos e analisados com auxílio de microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). A avaliação do nível de contaminação bacteriana foi efetuada em 

placas com Plate Cout Agar (PCA) incubadas a 24oC por 7 dias. Nas amostras de 

água foram encontradas 11.000UFC/ml até mais de 250.000UFC/ml. Por outro lado, 

as amostras submetidas ao tratamento por 7 dias, ou 7 semanas com hipoclorito de 

sódio apresentaram menos de 10UFC/ml, sendo que 61% delas estavam isentas de 
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contaminação bacteriana. Todas as águas após passagem pelas linhas d´água 

mostraram níveis de 3,0ppm de cloro livre. Por MEV foi possível observar, antes do 

tratamento, o biofilme formado em todas as linhas d´água. No entanto, depois do 

tratamento, 6 das 10 linhas estavam isentas de biofilme. Dessa maneira, concluíram 

que o tratamento semanal com hipoclorito de sódio a 5,25% diluído 1:10, e o uso 

concomitante de água clorada (3ppm) foi capaz de atingir a meta proposta pela ADA 

(<200UFC/ml), sem a utilização de filtros. 

 

Marais e Brözel (1999) investigaram o efeito da água ativada 

eletroquimicamente (ECA), invenção russa, sobre o biofilme formado em linhas 

d’água de equipos odontológicos. Selecionaram 6 equipos, que sempre haviam sido 

abastecidos com água esterilizada, desde o início da instalação há 20 anos. As 

amostras de água in natura e diluídas foram semeadas em placas com R2A Agar e 

incubadas a 28oC por 96h. Fragmentos de mangueira das linhas d´água foram 

observadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). As amostras de água 

das seringas tríplices de 6 equipos odontológicos apresentaram de 3x104 a 

2x105UFC/ml. Com o MEV foi observado que as linhas d’água das seringas tríplices 

estavam recobertas por biofilme, com bacilos, cocos e espiroquetas. Concluíram que 

devido à presença do biofilme mangueira a água destilada esterilizada não foi capaz 

de controlar a contaminação bacteriana da água. 

 

Stampi et al. (1999) estudaram a colonização por Comamonas acidovarans 

em 38 equipos odontológicos de clínicas públicas e privadas da cidade de Bolonha 

(Itália). Coletaram 152 amostras de água de oral rinsing cup, seringas tríplices, 

turbinas e suprimentos das mangueiras dos equipos odontológicos. Para neutralizar 

o cloro residual das águas foi adicionado tiossulfato de sódio. As amostras foram 

semeadas em placas com meio de cultura MacConkey agar (Unipath) e 

Pseudomonas CFC agar (Unipath) e incubadas a 36°C por 24h (MacConkey agar) e 

30°C por 24 a 48h (Pseudomonas CFC agar). Ainda, a contagem de microrganismos 

heterotróficos foi realizada pelo método pour plate em meio de cultura Plate Count 

Agar (Unipath) e incubação a 36 ou 22°C. A Comamonas acidovarans foi encontrada 

em 23,7% das amostras de água, sendo em maior quantidade nos equipos de 
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clínicas públicas, principalmente nos meses de verão. Em outros pontos foram 

relatados 10,5% em oral rinsing cup e seringas tríplices e 7,9% nas turbinas. Em 

suma, a Comamonas acidovarans foi encontrada em maior quantidade e freqüência 

nas amostras de água com baixa contagem de bactéria a 22°C, elevada 

temperatura, pequena quantidade de matéria orgânica e geralmente alta 

concentração de cloro residual. 

 

Kim et al. (2000) em um estudo piloto avaliaram 2 diferentes concentrações 

de hipoclorito de sódio no controle de biofilme formado nas linhas d´água de equipos 

odontológicos, abastecidos com água de torneira e esterilizada. A contagem de 

bactérias heterotróficas em placa foi efetuada após filtragem das águas em filtro 

Millipore e semeadura em meio de cultura indicado pelo fabricante e incubação a 

24oC por 7 dias. Além disso, fragmentos de linhas d´água dos equipos foram 

removidos dos equipos para serem analisados com auxílio de MEV. O nível de 

contaminação bacteriana da água esterilizada foi estatisticamente menor que da 

água de torneira. Ainda, não houve diferença estatisticamente significante entre os 

níveis de contaminação das águas dos reservatórios com hipoclorito de sódio a 

5.000ppm e 1.500ppm (<200UFC/ml), bem como entre as águas das seringas 

tríplices e dos alta rotação obtidas antes dos tratamentos (>400.000UFC/ml). Com 

MEV foi observado que antes do tratamento os equipos apresentavam um biofilme 

maduro e bem estabelecido nas linhas d´água, constituído por bacilos, cocos, matriz 

orgânica, mas sem a presença de matéria inorgânica. Após o tratamento com as 

soluções de hipoclorito de sódio (5.000ppm e 1.500ppm) não foi observado com 

MEV biofilme nas linhas d´água dos equipos odontológico. Ainda, não houve 

diferença estatisticamente significante entre o tratamento com as 2 diferentes 

concentrações do desinfetante. Em suma, a água esterilizada pode reduzir a 

contaminação bacteriana quando comparada com a água de torneira, e a solução de 

hipoclorito de sódio (1.500ppm) deveria ser empregada para a desinfecção das 

linhas d´água de equipos odontológicos. 

 

Em 2000, Noce et al. avaliaram a contaminação microbiana das amostras de 

água e as linhas d’água de seringas tríplices e alta rotação, de equipos 

odontológicos, apresentando protocolos de coleta e análise. Alíquotas de amostras 
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de água in natura e diluídas foram plaqueadas, em duplicata, em R2A Agar e Plate 

Count Agar. A incubação foi realizada a 35ºC por 7 dias, e a 21, 28 e 35ºC durante 

2, 4 e 7 dias, respectivamente. De acordo com a MEV, a superfície das linhas 

d’água, dos equipos odontológicos novos, estavam lisas e sem a presença de 

biofilme. Em contraste, ambas as linhas das seringas tríplices, dos alta rotação, em 

uso, apresentaram filmes contínuos de matriz orgânica, que continham bacilos 

curtos e longos. A temperatura e o tempo de incubação afetaram o crescimento de 

microrganismos heterotróficos. A utilização das técnicas spread plate (superfície) e 

pour plate (profundidade) mostraram resultados similares para a contagem de 

microrganismos. O aumento da contagem de microrganismos nas seringas tríplices, 

depois da neutralização do cloro residual, variou, significativamente, em cada 

equipo, sendo de 140.000UFC/ml, antes da neutralização, e de 220.000UFC/ml, 

após. A contagem de microrganismos heterotróficos, em 2 e 7 dias de incubação, 

mostrou que 36 e 88% dos equipos, respectivamente, excederam os limites 

recomendados de UFC/ml. Concluíram que o tempo e a temperatura de incubação 

das placas, bem como a inibição do cloro residual, influenciaram a contagem de 

microrganismos nas águas. 

 

Amostras de água para consumo humano foram avaliadas por Zanetti et al. 

(2000), com a finalidade de verificar a presença de 2 bactérias Gram-negativas: 

Burkholderia pseudomallei e Burkholderia cepacia. Coletaram 85 amostras de água 

de redes: públicas (44) e privadas (41) da cidade de Bolonha (Itália) durante um 

período de 10 meses. As medidas de temperatura e cloro residual foram feitas antes 

da adição de tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro residual (análise 

bacteriológica). As amostras foram filtradas e semeadas em placas com meio de 

cultura MacConkey agar e Pseudomonas CFC agar. A incubação foi realizada a 

36°C por 24h (MacConkey agar) e 30°C por 24 a 48h (Pseudomonas CFC agar). A 

contagem dos microrganismos heterotróficos foi realizada após a semeadura das 

amostras pelo método de pour plate (APHA, 1995) em placas com meio de cultura 

Plate Count Agar e incubação a 36 ou 22°C. Além disso, determinaram parâmetros 

físico-químicos das amostras (temperatura, pH, cloro residual, demanda de oxigênio 

e dureza total). Elevados níveis de B. pseudomallei foram isolados em 

aproximadamente 7% das águas (média de 578UFC/100ml), enquanto a B.cepacia 
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em 3,5% (média de <1UFC/100ml). Os 2 microrganismos encontrados tiveram uma 

correlação positiva com as contagens de heterotróficos a 22 e 36°C, no entanto os 

parâmetros físico-químicos não demonstraram correlação. Em conclusão, o estudo 

da contaminação das águas de consumo humano com espécies de microrganismos 

pertencentes ao gênero Burkholderia é de extrema importância, visto que são 

encontrados amplamente no ambiente e apresentam potencial patogênico. 

 

Feilzer et al. (2001) investigaram a qualidade microbiológica das águas de 

clínicas odontológicas situadas na cidade de Amsterdam (Holanda), por meio de um 

sistema comercial de teste microbiológico (Dip-slide). Em 50 clínicas odontológicas 

foram coletadas amostras de água de alta rotação, de seringas tríplices e de 

torneiras. A semeadura foi realizada em placas contendo Plate Count Agar e Dip-

slide (Difco), seguida de incubação a 30ºC por 5 dias. Com o Dip-slide a situação 

bacteriológica da maioria das amostras de água pôde ser avaliada como sendo de 

baixa qualidade (sem resultado de UFC/ml). As amostras provenientes da torneira 

foram, significativamente, melhores que as dos alta rotação e das seringas tríplices. 

Assim, sugeriram que os profissionais da área odontológica deveriam tomar 

cuidados e medidas especiais para melhorar a qualidade da água dos equipos 

odontológicos, uma vez que, segundo padrão holandês (200UFC/ml), raras foram as 

águas com níveis aceitáveis de contaminação microbiana para o consumo humano.  

 

Em 2001, Linger et al. selecionaram aleatoriamente e avaliaram a 

contaminação bacteriana das águas de 24 equipos odontológicos (A-dec) com 

reservatórios individuais de água (PET), dentre os 76 existentes na University of 

Detroit Mercy Simulation Lab,. Coletaram as amostras de água de seringas tríplices 

e de alta rotação em tubos esterilizados. Todas as amostras de água coletadas 

foram diluídas em água destilada esterilizada (1:100) e 1,0ml de cada amostra foi 

semeado na superfície de placas com R2A Agar e incubadas a 37oC por 7 dias. 

Fragmentos de 1,0cm provenientes de 3 seringas tríplices foram colocados em tubos 

com glutaraldeído a 3,2% e processados para análise em microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). A maioria das amostras excedeu 200UFC/ml (média de 

8.440UFC/ml). Além disso, as águas de torneira apresentaram contaminações 

aquém de 200UFC/ml. Com MEV observaram nos fragmentos das mangueiras das 
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seringas tríplices uma variedade de número e forma de microrganismos presentes 

nos biofilmes bem estabelecidos. Concluíram que o nível de contaminação das 

águas de seringas tríplices e de alta rotação era elevado. Além disso, o biofilme 

(MEV) apresentou-se maduro e bem estabelecido, embora os equipos tivessem sido 

abastecidos com água de torneira de boa qualidade (<200UFC/ml). 

 

Putnins et al. (2001) investigaram a formação de biofilme nas linhas d’água 

de equipos odontológicos, bem como a contaminação microbiana e o nível de 

endotoxina (LPS) nas águas. Coletaram amostras de água de 11 equipos (A-dec) 

pertencentes a uma clínica odontológica. Alíquotas das diluições das amostras foram 

semeadas na superfície de placas com R2A Agar. A incubação foi efetuada a 35oC 

por 7 dias. Ainda, fragmentos das linhas d’água das seringas tríplices foram cortados 

e analisados com auxílio de MEV. Com auxílio de microscópio confocal, as bactérias 

vivas foram evidenciadas pelo método de fluorescência. A quantificação de 

endotoxina nas águas dos equipos foi realizada de acordo com o teste de Limulus 

Amebocyte Lysate – LAL (Sigma), utilizando materiais e reagentes livres de LPS. 

Todas as linhas d’água dos equipos apresentaram biofilme bem estabelecido e 

composto de fungos filamentosos e bacilos. As águas apresentaram elevadas 

contagens bacterianas, que variaram de 6,3x102 a 1,0x105UFC/ml (média de 

1,3x104UFC/ml), porém, 64% das bactérias estavam mortas, de acordo com a 

técnica de fluorescência vital/não vital. As médias dos níveis de LPS nas águas 

coletadas dos alta rotação e das seringas tríplices foram de 480 e 1.008EU/ml, 

respectivamente. Estes níveis foram considerados elevados, quando comparados 

com as 66EU/ml encontradas nas águas das torneiras das pias adjacentes aos 

equipos. Em conclusão, são fontes de risco aos pacientes, os elevados níveis de 

bactérias heterotróficas e de LPS nas águas dos equipos odontológicos, bem como 

o biofilme formado nas linhas d’água. 

 

Em 2001, Shepherd et al. avaliaram a eficácia do desinfetante HPI-PTC 

(peróxido de hidrogênio) na remoção de biofilme e manutenção da limpeza das 

linhas d´água de equipos odontológicos. As amostras foram coletadas de 9 equipos 

pertencentes às clínicas odontológicas da University of Louisville Dental School e de 

108 equipos de uma clínica particular de cirurgia. As amostras in natura e diluídas 
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foram semeadas em placas com R2A Agar, Mitis Salivarius Agar (MS) e Legionella 

Selective Agar (DGVP) e incubadas a 23 a 26ºC e 37ºC por 7 dias, respectivamente. 

Fragmentos das linhas d´água dos equipos foram coletados antes e após o 

tratamento com HPI-PC para análise com auxílio de MEV. Em placas com R2A Agar, 

as amostras de água das seringas tríplices e dos alta rotação antes do tratamento 

apresentaram nível de contaminação bacteriana média de 1,4x105UFC/ml. Os 

microrganismos isolados predominantemente nas placas com R2A Agar foram 

Actinobacter, Alcaligenes, Flavobacterium, Pseudomonas, Sphingomonas, 

Xanthomonas, Bacillus e Streptococcus. Nas placas MS os microrganismos 

predominantes foram Streptococcus sanguis (Streptococcus sanguinis), 

Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus intermedius, 

Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius. No entanto, no meio DGV não houve 

desenvolvimento microbiano. A observação em MEV revelou após o tratamento uma 

diminuição drástica do biofilme nas linhas d´água dos equipos. Em conclusão, a 

rotina semanal de desinfecção com HPI-PTC controlou o biofilme linha d´água dos 

equipos e reduziu o nível de contaminação bacteriana nas águas para menos de 

200UFC/ml. 

 

A qualidade bacteriológica de águas de poços na região metropolitana de 

Recife-PE (RMR) foi avaliada por Silva e Salgueiro (2001). Foram coletadas 225 

amostras de água pelo menos 30 dias após a perfuração dos poços. A técnica 

empregada na análise bacteriológica das águas foi a dos tubos múltiplos para a 

determinação presuntiva e a confirmação de coliformes totais e fecais, bem como de 

Pseudomonas aeruginosa. Além disso, realizaram a contagem de bactérias aeróbias 

mesófilas em placas Petrifilm (3M), pela inoculação das amostras in natura e diluídas 

e incubação a 35ºC por 48h. Os resultados da determinação de coliformes totais e 

fecais, bem como P.aeruginosa foram expressos em NMP/100ml de amostra, 

enquanto que para bactérias aeróbias mesófilas em UFC/ml. Das 225 amostras de 

água, 43% estavam dentro do padrão bacteriológico exigido pelas normas oficiais, 

mas apenas 18% foram consideradas próprias para o consumo humano, por não 

apresentarem coliformes e P.aeruginosa, bem como contagem padrão aquém de 

500UFC/ml. Concluíram que a maioria das águas dos poços RMR estava 

contaminada com microrganismos, assim inferiram a extrema importância da 
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detecção de P.aeruginosa, por ser um patógeno oportunista, que inibe o 

desenvolvimento de coliformes. Ademais, as placas Petrifilm foram consideradas 

valiosos instrumentos para contagem de UFC. 

 

Em 2001, Watanabe et al. determinaram o nível de contaminação 

microbiana da água de equipos odontológicos com o uso do Petrifilm™ AC (3M, St 

Paul, MN, USA) e SimPlate® WHPC (IDEXX, Westbrook, MN, USA). 

Aproximadamente 15,0ml de amostras de água foram coletadas de 13 alta rotação e 

de 11 seringas tríplices de clínicas odontológicas da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – USP (FORP-USP) após 30s de drenagem de água (flush), bem 

como 3 águas de bebedouros. As amostras foram homogeneizadas, semeadas nas 

placas e incubadas a 35°C por 48h (Petrifilm™ AC) e a 30°C por 48h (SimPlate® 

WHPC). Todas as 24 amostras de água dos equipos mostraram níveis elevados de 

contaminação e inadequadas para uso, conforme os dois métodos. Todavia, as 

águas dos bebedouros foram consideradas próprias para o consumo humano. Em 

suma, as placas Petrifilm™ e SimPlate® foram consideradas práticas para esse 

propósito, devido a facilidade, rapidez e economia de tempo na contagem das UFC. 

 

Wirthlin e Marshall Jr. (2001) avaliaram o efeito do flush de água na redução 

da contaminação microbiana da água de equipos odontológicos (ultra-som). 

Utilizaram 15 ultra-sons de equipos, pertencentes a uma clínica odontológica. As 

amostras foram diluídas e semeadas em placas para contagem de microrganismos 

heterotróficos. A incubação foi efetuada à temperatura ambiente por 7 dias. Para 

simular a rotina de trabalho coletaram a primeira amostra após um flush com água 

esterilizada por 2min, depois realizaram 8 corridas (drenagens) sucessivas e 

alternadas de 15min de flush com as peças de mão; seguidas de 15min de 

estagnação de água e 1min de flush, sem as peças de mão. Nas corridas de 

números 4 e 5 os períodos de estagnação de água foram de 45min, correspondente 

ao intervalo de almoço. No dia seguinte realizaram outra coleta para simular a rotina 

de trabalho. Os 15 ultra-sons que estavam em desuso, por um dia ou mais, 

apresentaram após o flush de 2, 3 e 4min, médias de 582, 359 e 162UFC/ml, 

respectivamente. Dez dos 15 equipos (66%) proveram água com o padrão proposto 

pela ADA (<200UFC/ml). Em relação às amostras coletadas para simular a rotina de 
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trabalho, a média de contaminação antes foi de 2.489UFC/ml; depois de 458UFC/ml, 

e no dia seguinte de 3.168UFC/ml. Concluíram que o flush pode reduzir o número de 

microrganismo, para o padrão estabelecido pela ADA, mas na simulação da rotina 

de trabalho isso não foi observado. 

 

Araújo e Lopes-Silva (2002) verificaram a qualidade microbiológica das 

águas dos reservatórios de equipos odontológicos. Analisaram 6 amostras de água 

de consultórios de Odontopediatria. De acordo com as normas propostas pela 

Companhia de Saneamento Ambiental – CETESB determinaram o nível de 

contaminação por coliformes totais e fecais, bem como de bactérias heterotróficas, 

aeróbias e anaeróbias facultativas. Todas as 6 amostras de água estavam isentas 

de contaminação por coliformes totais e fecais, porém as amostras 3 e 6 de 

abastecimento público/caixa d’água, cujos reservatórios estavam acoplados às 

unidades auxiliares dos equipos apresentaram mais de 5.700UFC/ml. Além disso, a 

amostra 5, água mineral do galão com reservatório acoplado à unidade auxiliar do 

equipo apresentou 741UFC/ml. Por outro lado, a amostra 1 (3UFC/ml), de 

abastecimento público direto da rua com reservatório acoplado à unidade auxiliar do 

equipo; amostra 2 (1UFC/ml), de abastecimento público/caixa d’água tratada com 

hidrosteril (higienizador) e reservatório acoplado à unidade auxiliar do equipo, e 

amostra 4 (6UFC/ml), de abastecimento público direto da rua, ligada ao reservatório 

da caixa de comando/chão estavam próprias para o consumo humano, segundo o 

Ministério da Saúde (<500UFC/ml). Concluíram que metade das amostras de água 

analisadas não atendeu ao padrão microbiológico de potabilidade estabelecido pelo 

Ministério da Saúde, podendo ser consideradas fontes potenciais de infecção 

cruzada. 

 

Beloti et al. (2002) avaliaram a qualidade microbiológica de amostras de 

água de efluentes e abastecimento da Ilha do Mel - PR, utilizando PetrifilmTM HS, 

para enumeração de coliformes totais, e Petrifilm™ EC para Escherichia coli 

(UFC/ml). Coletaram 72 amostras de água na Ilha do Mel – PR, nas comunidades de 

Encantadas (37), Brasília (3), Farol (21), Praia Grande (3) e Fortaleza (8). Sendo 8 

amostras de pontos na captação em morros, 9 de canais de drenagem, 19 de poços 

rasos particulares e 3 que abastecem a rede (profundidade de 5 a 18m), 3 de bicas, 
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5 de fontes e minas, 2 da rede de abastecimento, 1 de lagoa e 22 de pontos em 

riachos. As amostras de água, para consumo humano, foram semeadas em 

quantidades de 1,0ml (Petrifilm™ EC), ou 5,0ml (Petrifilm™ HS), in natura e diluídas. 

Assim, observaram duas realidades distintas. Na região de Encantadas ocorre 

contaminação exagerada dos efluentes e preservação do lençol freático, enquanto 

que, nas demais localidades o contrário, ou seja, baixa contaminação das águas 

superficiais e maior contaminação do lençol freático. Concluíram que as placas 

Petrifilm™ HS e EC mostraram-se valiosas e práticas na pesquisa da qualidade da 

água, principalmente, quando o método tradicional, ou mesmo outros métodos 

rápidos, que empregam o uso de tubos não podem ser realizados, devido à não 

disponibilidade de laboratório, como na Ilha do Mel. 

 

Chibebe et al. (2002) investigaram a contaminação de águas de equipos 

odontológicos e as possíveis correlações com os tipos de clínica, reservatório e a 

origem da água de abastecimento. Foram coletadas 40 amostras de água das 

seringas tríplices, pertencentes a consultórios odontológicos particulares e clínicas 

populares da cidade de Taubaté - SP. Alíquotas das amostras in natura e diluídas 

foram distribuídas em placas de Petri, e adicionados 20,0ml do meio de cultura 

Tryptic Soy Agar (TSA-DIFCO) a 45°C (pour plate). Depois da solidificação do meio 

de cultura, as placas foram incubadas a 37°C por 48h. Os equipos eram de diversas 

marcas comerciais presentes no mercado, como a Beltimore (1), Cristófoli (2), Dabi 

Atlante (19), GNATUS (12), KaVo (3) e Olsen (3), que apresentavam sistema de 

PET/garrafa de plástico (24), ou reservatório de água (16). Com relação à água 

utilizada para preencher a PET ou o reservatório: 7 relataram utilizar água de 

torneira, 12 água mineral comercializada em galão, e 21 água proveniente de filtro 

caseiro. Relataram contaminação em 72,5% das amostras de água, sendo que as 

clínicas particulares e os reservatórios tipo PET apresentaram menor taxa de 

contaminação, quando comparadas com as clínicas populares e os reservatórios 

tradicionais. Em conclusão, não observaram diferenças significativas entre as 

variáveis: tipo de clínica, reservatório, e água utilizada no abastecimento (torneira, 

filtrada, ou mineral). 
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Cobb et al. (2002) avaliaram a presença de biofilme nas linhas d’água de 

equipos odontológicos e o tempo necessário de flush contínuo de água para atingir 

nível aceitável de contaminação bacteriana. A contagem de bactérias heterotróficas 

planctônicas foi realizada a partir de águas de alta rotação, escolhidos 

aleatoriamente, de 220 equipos odontológicos. Realizaram a coleta de água e de 

fragmentos das linhas d’água, antes e após 2, 3 e 4min de flush contínuo de água. A 

semeadura das amostras in natura e diluídas foi realizada em placas de Petri com 

meio Trypticase Soy Agar enriquecido com dextrose e incubação a 37ºC por 72h 

(5% de CO2). Os fragmentos de linhas d’água de alguns alta rotação positivos no 

exame bacteriológico das águas foram submetidos à análise por MEV. As amostras 

submetidas ao flush de água durante 2, 3 e 4min (média de 3.160UFC/ml), quando 

comparadas com o tempo zero (média de 15.320UFC/ml) e entre si mostraram uma 

redução estatisticamente significante no número de microrganismos planctônicos. 

Além disso, todas as 20 amostras das linhas d’água dos alta rotação apresentaram 

biofilmes constituídos de diferentes morfotipos microbianos (cocos, bacilos curtos e 

médios, espirilos e esporos de fungos). Concluíram que o flush contínuo de água por 

4min foi capaz de reduzir o nível de contaminação bacteriana das águas, porém 

continuaram além do proposto pela ADA (<200UFC/ml). 

 

Kettering et al., em 2002, avaliaram 15 equipos odontológicos novos, 

providos com reservatórios individuais (garrafas PET). Amostras de água de 

seringas tríplices e de alta rotação foram coletadas antes e após 2, 4 e 6 semanas. 

As garrafas dos equipos eram preenchidas com água esterilizada. 

Aproximadamente, 5,0ml de água das seringas tríplices e de alta rotação (sem as 

pontas) foram coletados em contêineres de plástico após um flush de água de 30s. 

As amostras foram enviadas o mais rápido possível para o laboratório de 

microbiologia, onde foram homogeneizadas por 30s, com auxilio de um mixer, e 

diluídas a 1:20 e 1:2000 em água deionizada esterilizada. Alíquotas de 100,0ml das 

diluições das amostras foram filtradas em filtros de membrana com poros de 47µm 

de diâmetro (Micro-Funnel, Gelman Sciences, Ann Arbor, MI), e transferidas 

assepticamente para placas com meio de cultura R2A (Difco). A incubação foi 

realizada à temperatura ambiente por 5 dias, e os resultados expressos em UFC/ml. 

Por outro lado, em intervalos de uma semana, as águas de torneira foram coletadas 
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de 7 diferentes locais da escola de odontologia, sendo as análises realizadas em um 

laboratório comercial licenciado do estado da Califórnia. O número de 

microrganismos presente nas 7 amostras de água de torneira variou de 4 a 

95UFC/ml. A aplicação sistemática do flush de 30s com água esterilizada durante 6 

semanas foi ineficaz na redução do nível de contaminação microbiana (média de 

6.447.500UFC/ml). 

 

Em 2003 Porteous et al. avaliaram o uso contínuo de dióxido de cloro na 

desinfecção das linhas d’água de 3 equipos odontológicos pertencentes a uma 

clínica odontológica. Todos os equipos tinham reservatórios individuais de garrafa e 

eram dotados de 5 diferentes linhas d’água: 2 de alta rotação, 2 de seringas tríplices 

de operador e de assistente, e 1 de ultra-som. Nos equipos testes, os reservatórios 

foram preenchidos com 100,0ml de solução de dióxido de cloro 1:10. Após um flush 

por 5min, o desinfetante foi mantido em contato com as linhas d’água de um dia para 

outro. As amostras de água foram coletadas em garrafas esterilizadas com 

tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro residual. Em seguida, alíquotas das 

águas in natura e diluídas foram semeadas na superfície de placas com R2A Agar e 

incubadas a (22 a 28oC) por 7 dias. Isolaram durante 8 semanas apenas bactérias 

aeróbias mesófilas, tanto dos equipos testes como os controle. No entanto, na 9ª 

semana, a predominância de microrganismos nas amostras de um dos equipos teste 

mudou para um tipo de colônia fúngica (pequena, escura, e brilhante). Ainda, da 

água de torneira foram isolados tipos similares de microrganismo. O fungo foi 

identificado como Exophiala mesophila pelo seqüênciamento do DNAr. Em virtude 

de não terem isolados fungos dos 3 equipos controle concluíram que o tratamento 

de linhas d’água com uso contínuo de produtos germicidas pode alterar a natureza 

da microbiota e promover a proliferação de fungos presentes em pequeno número 

na água de abastecimento municipal. 

 

Singh et al. (2003) avaliaram a diversidade microbiana de biofilmes formados 

nas linhas d´água de equipos odontológicos, de acordo com 3 métodos. Pelo 

primeiro método foram analisados com auxílio de MEV, coloração com laranja de 

acridina, e por hibridação in situ por fluorescência (FISH). A maioria das bactérias 

presente estava viva. Pelo FISH foram detectadas as subclasses beta, gama, mas 
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não a alfa da Proteobacteria. No segundo método, 55 microrganismos cultiváveis 

dos biofilmes foram isolados e identificados com o sistema Biolog, análise do ácidos 

graxos (cromatografia gás-líquido), e seqüênciamento do DNA da região 16S do 

ribossomo (DNAr). Somente o 16S DNAr identificou todos os 55 isolados 

pertencentes a 13 gêneros. O mais comum dos microrganismos, como mostrou as 

análises do 16S DNAr, pertencia aos gêneros da Afipia (28%) e Sphingomonas 

(16%). O terceiro método foi independente da cultura, com a amplificação direta e 

seqüenciamento dos 165 subclones das comunidades do bioflme (16S DNAr). Esse 

método identificou 40 gêneros microbianos, sendo os mais comuns a Leptospira 

(20%), Sphingomonas (14%), Bacillus (7%), Escherichia (6%), Geobacter (5%), e 

Pseudomonas (5%). Alguns desses microrganismos podem ser patógenos 

oportunistas. Os resultados demonstraram que o biofilme linha d´água pode conter 

uma vasta diversidade microbiana. Ainda, refletem as limitações das técnicas 

baseadas no cultivo microbiano para detectá-los e identificá-los. Embora essa seja a 

diversidade microbiana reportada nas linhas d´água de equipos, outros gêneros 

podem ter sido negligenciados. Com o uso da técnica baseada na análise estatística 

de jackknife, foi possível aumentar em 25 vezes o número de subclones 

seqüenciados, aproximadamente, o dobro de gêneros mencionados, refletindo a 

riqueza e elevada diversidade microbiana dessas comunidades presentes nos 

biofilmes linha d´água de equipos odontológicos. 

 

Em 2003 Souza-Gugelmin et al. determinaram a contaminação microbiana 

das águas de equipos odontológicos. Coletaram amostras de água dos 

reservatórios, das seringas tríplices e dos alta rotação de 15 equipos, pertencentes à 

clínicas odontológicas da cidade de Ribeirão Preto – SP. As águas foram diluídas 

em eluente APHA (American Public Health Association) até 10-6. Em duplicata, 

transferiram 1,0ml das águas in natura e diluídas em placas de Petri esterilizadas e 

adicionaram 19,0ml de Plate Count Agar (pour plate). Após a homogeneização e 

solidificação as placas foram incubadas a 32oC por 48h. O número de UFC/ml foi 

calculado depois da contagem das colônias. Verificaram com o emprego do teste de 

Wilcoxon, que a contaminação microbiana das amostras de água dos alta rotação e 

das seringas tríplices foram significativamente maior que a dos reservatórios. Além 

disso, o teste de Mann-Whitnney demonstrou que os níveis de contaminação das 
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águas de alta rotação e de seringas tríplices não foram significativamente diferentes 

entre si. Em conclusão, níveis elevados de contaminação microbiana das águas das 

seringas tríplices e dos alta rotação, possivelmente, são decorrentes da formação do 

biofilme/linha d’água.  

 

Watanabe (2003) avaliaram o nível de contaminação microbiana de 

amostras de água (reservatórios, seringas tríplices e de alta rotação) de equipos 

odontológicos instalados há 13 anos (velhos) e há 1 ano (novos) da Associação 

Odontológica de Ribeirão Preto – SP, bem como da água da fonte de 

abastecimento/filtro. Para essa avaliação foram empregados os métodos rápidos 

Petrifilm™ AC (3M, St Paul, MN, USA) para bactérias aeróbias totais, Petrifilm™ YM 

para fungos e leveduras e Petrifilm™ EC para Escherichia coli e coliformes. Amostras 

de água foram coletadas antes e após flush de água (drenagem) de seringas 

tríplices e de alta rotação. Todas as amostras de água das seringas tríplices e dos 

alta rotação velhos e novos estavam altamente contaminadas, exceto da seringa 

tríplice de um equipo velho. O flush das linhas d’água reduziu a contaminação 

bacteriana em todas as amostras de água dos equipos. A redução foi maior nas 

amostras de água dos equipos novos. Entre 24 amostras de água de equipos 

velhos, somente uma da seringa tríplice e uma do alta rotação estavam isentas de 

fungos. Dos equipos novos: 4 amostras de seringas tríplices e 2 de alta rotação 

estavam sem fungos. As águas dos reservatórios de equipos velhos estavam 

altamente contaminadas, exceto uma. No entanto, duas amostras dos equipos 

novos estavam contaminadas. Fungos foram detectados em 10 águas de 

reservatórios velhos, porém em nenhum dos novos. Em conclusão, o flush deveria 

fazer parte da rotina da clínica odontológica e as placas Petrifilm™ mostraram ser 

úteis para a avaliação do nível de contaminação da água de equipos odontológicos, 

em virtude da facilidade, rapidez de execução e economia. 

 

Montebugnoli et al., 2004, avaliaram a presença de um grupo de bactérias 

periodontais patogênicas nas linhas d´água de equipos odontológicos, por meio da 

reação de polimerase em cadeia (PCR). Foram analisados 18 equipos de 3 

diferentes marcas. Os equipos foram divididos em 2 grupos, de acordo com o uso na 

rotina odontológica. O 1º grupo com 9 equipos tinham suas canetas de alta rotação 
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freqüentemente utilizadas na boca dos pacientes e assim em contato com saliva. O 

2º grupo com 9 equipos, foi o controle, que não havia sido utilizado na rotina 

odontológica. Fragmentos de 1,0cm das linhas d´água dos alta rotação foram 

removidos de cada equipo odontológico para avaliar a presença de DNA de 

Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aggregatibacter actinomycetemcomitans), 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus (Tannerella 

forsythensis) e Treponema denticola. No 1º grupo, 2 linhas d´água de alta rotação de 

equipos odontológicos foram positivas para o DNA da Prevotella intermedia. Em 

suma, esses resultados claramente sugerem que os equipos odontológicos são 

fontes potenciais de transmissão de patógenos periodontais. 

 

Porteous et al. (2004) investigaram a presença de micobactérias não 

tuberculosas em amostras de água das linhas d’água de equipos dontológicos, que 

estavam sendo tratadas quimicamente. As amostras foram coletadas de uma clínica 

odontológica de um hospital que assistia pacientes imunocomprometidos. Amostras 

de água de 2 diferentes linhas d’água de cada 2 equipos foram coletadas. A 

repetição de coleta das amostras em duplicata foi realizada nos mesmos equipos e 

trimestralmente. As técnicas laboratoriais empregadas foram centrifugação da 

amostras, filtração em membrana e detecção do pequeno número de 

microrganismos. O Micobacterium simiae foi isolado em 1 das 4 amostras antes do 

tratamento e em 2 das 4 amostras após o tratamento. Ainda, o Mycobacterium 

mucogenicum foi isolado em 1 das 4 amostras antes do tratamento e em 2 das 4 

amostras após o tratamento. Concluíram que as micobactérias não tuberculosas 

estavam presentes na água das linhas d’água de equipos odontológicos, 

rotineiramente tratados com produto químico. Além disso, a água esterilizada 

deveria ser utilizada tanto em procedimentos cirúrgicos como não, para o tratamento 

de pacientes imunocomprometidos. 

 

Em 2004, Walker et al. avaliaram a contaminação microbiológica da água e 

o biofilme formado nas linhas d’água de equipos odontológicos pertencentes a 7 

diferentes países da Europa: Reino Unido (UK), Irlanda (IRL), Grécia (GR), Espanha 

(ES), Alemanha (D), Dinamarca (DK) e os Países Baixos (NL). Das 237 amostras de 

água coletadas das linhas d’água dos equipos, 51% estavam com contaminação 
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acima da recomendada pela ADA (200UFC/ml). A contaminação microbiológica das 

águas que abasteciam os equipos foram de 0 (DK, NL e ES) e 4,67log UFC/ml (IRL); 

as amostras provenientes das linhas d’água variaram de 1,52log UFC/ml (ES) a 

2,79log UFC/ml (GR), e as contagens das colônias/biofilme nas linhas d’água 

variaram de 1,49log UFC/cm2 (GR) a 3,22log UFC/cm2 (DK). Microrganismos 

oportunistas, como a Legionella sp. (DK e ES), Legionella pneumophila SG1 (DK e 

GR) e Mycobacterium spp. (DK, NL, GR, D e ES) foram isolados ocasionalmente. 

Além disso, estreptococos orais (ES e NL), anaeróbios orais (GR), Candida spp. 

(UK, NL e ES) e sangue (GR e IRL) foram detectados com pouca freqüência. 

Presumiram que fluidos orais foram aspirados para as linhas d’água dos equipos, 

devido às falhas de válvulas anti-refluxo. Concluíram que as linhas dos equipos 

odontológicos apresentavam alto nível de contaminação microbiana, independente 

do país de origem, tipo do equipo e procedência da água, tendo assim, necessidade 

da implementação dos meios para reduzir os riscos de contaminação/infecção 

cruzada na rotina odontológica. 

 

Palenik et al. (2005) determinaram o efeito da demora das análises 

microbiológicas na avaliação do nível de contaminação bacteriana da água de 

equipos odontológicos. Amostras de água foram coletadas de 10 alta rotação de 

equipos odontológicos. As amostras de água in natura e diluídas foram semeadas 

por spiral plater, em placas com R2A Agar e incubadas a 21°C por 7 dias. As 10 

amostras de água de alta rotação que foram analisadas logo após a coleta 

apresentaram contaminação de 0 a 1.000UFC/ml. Em 90% das amostras de água 

dos alta rotação incubadas a 21°C demonstraram níveis de contaminação 

extremamente elevados (1.540 a 866.000UFC/ml), entretanto, em incubação a 37°C 

foram apenas de 50%. As amostras que foram analisadas após 5 dias da coleta da 

água estavam inaceitáveis em 70% das amostras. Na fase 2 do estudo, somente 

uma amostra analisada após a coleta (tubos 1) continha mais de 500UFC/ml. No 

entanto, 80% das amostras enviadas à temperatura ambiente (tubos 2) tiveram 

níveis elevados de contaminação bacteriana (780 a 376.000UFC/ml). O envio dos 

tubos 3 em contêiner refrigerado produziu os mesmos resultados do processamento 

após coleta (tubos 1). Em conclusão, a demora das análises microbiológicas devido 

ao transporte à temperatura ambiente causou o aumento nos níveis de 

contaminação microbiana, mesmo que originalmente as amostras estivessem 
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isentas ou com poucas bactérias. Esse problema pode ser controlado, analisando as 

amostras de água logo após a coleta, ou mantendo-as refrigeradas até o momento 

da análise. 

 

Em 2005, Szymanska avaliou a contaminação fúngica da água de equipos 

odontológicos. As espécies de fungo foram identificadas na água dos reservatórios, 

alta rotação e na parede da linha d´água que conectava os reservatórios aos alta 

rotação. Os fungos identificados foram Aspergillus amstelodami, Aspergillus 

fumigatus, Aspergillus spp. do grupo do Aspergillus glaucus, Aspergillus repens, 

Citromyces spp., Geotrichum candidum, Penicillium aspergilliforme, Penicillium 

pusillum, Penicillium turolense, Sclerotium sclerotiorum; e as leveduras: Candida 

albicans, Candida curvata. Alguns desses microrganismos, em certas circunstâncias 

e especialmente em pessoas imunodeprimidas, podem ser a causa de infecções 

oportunistas. Concluíram que é necessário um protocolo de descontaminação das 

linhas d´água dos equipo odontológicos e uma rotina de monitoramento da 

contaminação microbiana da água, com o intuito de garantir a qualidade apropriada 

para o uso no tratamento odontológico. 

 

Em 2005, Watanabe et al. avaliaram o nível de contaminação da água de 

equipos odontológicos por fungos (leveduras e bolores) com o uso de Petrifilm YM 

(leveduras e bolores). Amostras de água foram coletadas de 24 equipos (12 velhos e 

12 novos) da Associação Odontológica de Ribeirão Preto – SP (seringas tríplices, 

alta rotação, reservatórios e água de torneira filtrada). Vinte e duas (91,7%) 

amostras de água de equipos velhos (12 seringas tríplices e 12 alta rotação) 

estavam contaminadas com fungos. No entanto, 8 (66,7%) águas de seringas 

tríplices e 10 (88,3%) de alta rotação pertencentes a 12 equipos velhos tiveram 

fungos detectados. Ainda, 10 (88,3%) águas de 12 reservatórios velhos 

apresentaram contaminação, porém todas as águas filtradas da torneira 

abastecedora e de 12 reservatórios novos estavam sem fungos. Concluíram que a 

água de equipo pode ser considerada fonte, ou veículo de transmissão de fungos 

em clínicas odontológicas. Além disso, o método Petrifilm™ foi prático para esse 

propósito. 
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Petti e Tarsitani (2006) investigaram a prevalência de streptococos orais 

como indicadores biológicos de contaminação da água por fluidos orais na água de 

equipos odontológicos, pela detecção e quantificação desses microrganismos da 

cavidade oral. Além disso, o nível de contaminação por microrganismos mesófilos 

totais e a sua eficácia como teste preditivo para a contaminação por estreptococos 

orais foi avaliado. Foram avaliados 21 equipos odontológicos equipados com 

dispositivo anti-refluxo. As amostras de água foram semeadas em Columbia Agar 

com 5% de sangue de carneiro (incubação em anaerobiose a 37°C por 3 dias) e em 

Mitis Salivarius Agar (incubação em anaerobiose a 37°C por 2 dias) para 

determinação de estreptococos orais. Para avaliar o nível de contaminação por 

microrganismos aeróbios mesófilos totais as amostras foram semeadas em meio de 

Plate Count Agar (incubação a 22°C por 7 dias). As taxas de prevalência da 

contaminação por estreptococos orais e da positividade por microrganismos 

aeróbios mesófilos totais, respectivamente, de 34,4% (11 de 32 amostras) e 25,0% 

(8 de 32 amostras) para seringas tríplices, 27,8% (10 de 36 amostras) e 8,3% (3 de 

36 amostras) para reservatórios, e 0,0% (0 de 7 amostras) para as torneiras. O nível 

de contaminação por estreptococos orais variou de 1 a 6UFC/ml, sendo 

Enterococcus durans, Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, 

Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, Streptococcus intermedius, 

Streptococcus sanguinis e Streptococcus salivarius. Ainda, o nível de contaminação 

por microrganismos mesófilos totais e a sua eficácia como teste preditivo para a 

contaminação por estreptococos orais não foi observada. Em suma, devido a 

ausência de estreptococos orais na água da torneira e a prevalência reportada na 

contaminação das águas de equipos odontológicos por esses microrganismos, 

sugeriram que os fluidos orais foram aspirados durante o tratamento odontológico, 

com freqüência relativamente alta, sendo eles, fontes potenciais de exposição a 

infecções cruzadas para pacientes sucessivos. 

 

Szymanska (2006) avaliou a contaminação bacteriana das linhas d´água de 

equipos odontológicos – o nível e a composição da microbiota (aerobia, facultativa e 

anaeróbia), bem como o efeito de um produto desinfetante, Oxygenal 6, frente ao 

biofime linha d´água. Fragmentos das linhas d´água foram removidos de 25 equipos, 

antes e após desinfecção, para obtenção de suspensão bacteriana em solução 

fisiológica. A microbiota foi determinada com a semeadura em placas com meio de 
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cultura EMB e ágar sangue. As bactérias foram identificadas com microtestes 

bioquímicos: API 20E, API 20NE (bioMerieux, France) and GP2 MicroPlate™ 

(BIOLOG, USA). Antes da desinfecção as bactérias identificadas foram: Gram-

negativas - Ralstonia pickettii, Pseudomonas vesicularis, Sphingomonas 

paucimobilis, Xanthomonas maltophilia; cocos Gram-positivos - Micrococcus luteus, 

Micrococcus lylae, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus lentus, Staphylococcus 

spp., Streptococcus spp.; Actinomicetos - Streptomyces albus. A prevalência das 

bactérias foi: R. pickettii (78,62%), encontrada em todos os equipos, e S. 

paucimobilis (20,45%). Após a desinfecção das linhas d´água dos equipos 

odontológicos, a prevalências foi de S. paucimobilis (88,79%), Staphylococcus spp. 

(5,61%) e Pseudomonas spp. (3,74%). Além disso, 13 das 25 amostras de linha 

d´água (52%) estavam isentas das bactérias identificadas antes da desinfecção. Em 

conclusão, esse estudo mostrou a atividade antimicrobiana do Oxygenal 6 na 

redução dos diferentes tipos bacterianos no biofilme das linhas d´água dos equipos 

odontológicos. 

 

Em 2006, Watanabe et al. determinaram o nível de contaminação 

microbiana das amostras de água de seringas tríplices e de alta rotação de 5 

equipos odontológicos da Clínica de Cirurgia da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – USP, bem como da água de torneira dessa clínica e da filtrada que 

abastecia esses equipos. Aproximadamente, 10,0ml das amostras de água foram 

coletadas, homogeneizadas e semeadas em placas Petrifilm™ AC (3M, St Paul, MN, 

USA) para contagem de bactérias aeróbias totais e Petrifilm™ EC para Escherichia 

coli e coliformes. A incubação foi realizada a 35°C por 48h. Todas as amostras de 

água das seringas tríplice (126.000UFC/ml) e dos alta rotação (56.000UFC/ml) 

estavam altamente contaminadas, não havendo diferença estatisticamente 

significante (p>0,05) quando o nível de contaminação das águas das seringas 

tríplices foram comparadas com as dos alta rotação. No entanto, as águas da 

torneira e filtrada apresentaram pequeno número de bactérias aeróbias totais 

(<2UFC/ml). Ainda, em nenhuma amostra foi detectada E. coli e/ou coliformes. 

Concluíram que os níveis de contaminação das águas dos equipos estavam acima 

da recomendada pela ADA (200UFC/ml). Além disso, o método Petrifilm™ mostrou-

se útil para esse propósito, em virtude da facilidade, rapidez da execução e 

economia. 
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Al-Hiyasat et al. (2007) avaliaram o nível de contaminação por 

Pseudomonas aeruginosa nas águas de equipos odontológicos do Centro de Ensino 

Odontológico da Jordânia. As amostras de água foram coletadas de 30 equipos 

odontológicos, sendo 10 de cada uma das 3 Clínicas de Ensino (Odontologia 

Preventiva, Periodontia e Prostodontia). As amostras de água foram coletadas das 

seringas tríplices, alta rotação e reservatórios, no início do dia de trabalho (antes do 

uso), após 2min de flush e no meio do expediente. P aeruginosa foi detectada em 

86,7% (26/30) dos equipos odontológicos, no início do dia de trabalho, e em 73,3% 

(22/30) após 2min de flush e no meio do expediente. Os equipos da Clínica de 

Odontologia Preventiva apresentaram os maiores níveis de contaminação, seguidos 

pelos da Clínica de Periodontia e da Prostodontia (p<0,05). Ainda, o maior nível de 

contaminação (logUFC/ml) por P. aeruginosa aconteceu no início do dia de trabalho 

(1,38 ± 1,05), e o menor após o flush de 2min (1,10 ± 1,03), entretanto níveis 

elevados foram observados novamente no meio do expediente (1,15 ± 1,04) com 

p<0,05. Em suma, 86,7% dos equipos odontológicos estavam contaminados com P. 

aeruginosa, sendo que os da Clínica de Odontologia Preventiva apresentaram os 

maiores níveis de contaminação. Ainda, o flush de 2min dos equipos reduziu de 

forma significativa o nível de P. aeruginosa. 

 

Em 2007, Watanabe et al. determinaram o nível de bactérias aeróbias totais 

presentes em amostras de água de seringas tríplice de 10 equipos odontológicos da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, por meio dos métodos rápidos 

Petrifilm™ AC (3M, St Paul, MN, USA) e SimPlate® WHPC (IDEXX, Westbrook, MN, 

USA). Cerca de 10,0ml das amostras de água foram coletadas das seringas tríplices 

em tubos de ensaio (25x150mm). As amostras foram homogeneizadas, diluídas, 

semeadas e incubadas. Cinco amostras de água das seringas tríplices (50%) 

estavam com o nível de contaminação bacteriana de acordo com o recomendado 

pela American Dental Association (<200UFC/ml) e 8 amostras (80%) dentro do 

permitido pela legislação brasileira (<500UFC/ml). Além disso, não houve diferença 

estatisticamente significante (p>0,05) entre o nível de contaminação encontrado 

pelos dois métodos rápidos. Em conclusão, o método rápido Petrifilm™ foi 

considerado mais prático e adequado, que o SimPlate®, para esse propósito. 
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33..  PPRROOPPOOSSIIÇÇÃÃOO  

 

Tendo em vista a literatura consultada, o objetivo desse estudo foi: 

 

- Avaliar em clínicas odontológicas o nível de contaminação da água de 

equipos odontológicos (reservatórios, seringas tríplice e alta rotação) e 

torneiras por: 

- Bactérias aeróbias totais: método convencional (R2A Ágar) e 

Petrifilm™ AC; 

- Fungos (bolores e leveduras): Petrifilm™ YM; 

- Pseudomonas spp.: Cetrimide Agar Base; 

-  Coliformes: Endo Agar; 

- Identificar as bactérias utilizando série bioquímica na forma de kit comercial 

(API 20NE); 

- Detectar o DNA de bactérias da boca nas amostras de água, pela técnica 

de Checkerboard DNA-DNA Hybridization; 

- Analisar a presença de biofilme nas paredes das linhas d’água dos equipos 

odontológicos (seringas tríplice e alta rotação), com auxílio de microscópio 

eletrônico de varredura (MEV). 
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44..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  
 

4.1. Coleta das amostras de água 
 

As amostras de água foram coletadas de 5 clínicas odontológicas (Cirurgia, 

Pacientes Especiais, Clínica I, Clínica II e Especialização) da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – USP, durante o 2º semestre de 2006. 

De cada clínica foram coletadas amostras de 5 equipos odontológicos 

(reservatórios, seringas tríplices e alta rotação) e de duas torneiras. 

Coletou-se aproximadamente 10,0ml de água em tubos de ensaio 

(25x150mm) esterilizados. A coleta das amostras de água das seringas tríplices, alta 

rotação (sem as peças de mão) e torneiras foram efetuadas após flush, ou 

drenagem de água por cerca de 30s. 

O cloro residual das amostras de água foi neutralizado pela adição de 

0,05ml de solução aquosa de tiossulfato de sódio a 2,0%, ou seja, na concentração 

final de 100mg/l (AGOSTINHO, 2004; AGUIAR; PINHEIRO, 1999, FANTINATO et 

al., 1992; WATANABE, 2003, WATANABE et al., 2005). 

As amostras de água foram acondicionas em uma caixa térmica refrigerada, 

e transportadas para processamento e análise microbiológica no Laboratório de 

Microbiologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP 

(FCFRP-USP). O período entre a coleta e o início do processamento das amostras 

foi de aproximadamente 30min. 

 

4.2. Processamento e análise microbiológica 
 

O experimento foi realizado em câmara de fluxo laminar vertical (VECO, 

Campinas, SP, BR), onde as amostras de água foram homogeneizadas, submetidas 

às diluições decimais seriadas, em água destilada esterilizada até a ordem de 10-4, e 

semeadas em placas com diferentes meios de cultura. 
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4.2.1. Ágar R2A  
 

Extrato de levedura ....................................... 0,50g 

Peptona protease n.° 3 .............................. 0,50g 

Ácidos casaminos ......................................... 0,50g 

Dextrose ........................................................ 0,50g 

Amido solúvel ............................................... 0,50g 

Piruvato de sódio ....................................... 0,30g 

Difosfato de potássio ..................................... 0,30g 

Sulfato de magnésio ..................................... 0,05g 

Ágar ............................................................ 15,00g 

Água destilada ....................................... 1000,00ml 

 

O R2A Agar (Difco™, USA) foi desenvolvido por Reasoner e Geldreich 

(1985) para a contagem de bactérias heterotróficas em águas potáveis tratadas. 

Para cada 18,2g de meio de cultura foram adicionados 1000,0ml de água 

destilada, de acordo com as instruções do fabricante. Após esterilização em 

autoclave a 120°C por 20min o meio foi distribuído em placas de Petri (20x100mm) 

esterilizadas. 

A semeadura de 100,0µl de cada amostra de água (in natura e diluída) foi 

realizada na superfície do meio de cultura R2A Agar, com auxílio de bastão de vidro em L. 

Para secagem das amostras de água na superfície do meio de cultura, as 

placas foram mantidas abertas em fluxo laminar por cerca de 15min, e a incubação 

efetuada em estufa BOD mod.347F (FANEM, São Paulo, SP, BR) a 23°C por 7 dias. 

 

4.2.2. Ágar Cetrimida 
 

Digesto pancreático de gelatina ............. 20,0g 

Cloreto de magnésio ................................. 1,4g 

Sulfato de potássio ................................. 10,0g 

Cetrimida .................................................... 0,3g 

Ágar ....................................................... 13,6g 

Água destilada .................................. 1000,0ml 
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O Cetrimide Agar Base (Difco™, USA) é um meio de cultura seletivo 

utilizado para o isolamento e identificação de Pseudomonas aeruginosa. 

Para cada 45,3g de meio de cultura foram adicionados 1000,0ml de água 

destilada e 10,0ml de glicerol, segundo as instruções do fabricante. Após 

esterilização em autoclave a 120°C por 20min o meio foi distribuído em placas de 

Petri (20x100mm) esterilizadas. 

A semeadura de 50,0µl das amostras de água in natura foi realizada na 

superfície do meio de cultura Ágar Cetrimida pela técnica da gota (WESTERGREN; 

KRASSE, 1978). Em cada placa foram semeadas 5 amostras, estando cada uma 

delas a cerca de 20,0mm da borda da placa e como no vértice de um pentágono 

regular. 

Para secagem das amostras de água na superfície do meio de cultura, as 

placas foram mantidas abertas em fluxo laminar por aproximadamente 15min, e a 

incubação efetuada a 35°C por 48h. 

 

4.2.3. Ágar Endo  
 

Digesto péptico de tecido animal .................. 10,0g 

Lactose .......................................................... 10,0g 

Difosfato de potássio ....................................... 3,5g 

Sulfito de sódio ............................................... 2,5g 

Fucsina básica ............................................... 0,5g 

Ágar .............................................................. 15,0g 

Água destilada ......................................... 1000,0ml 

 

O Endo Agar (Difco™, USA) é um meio de cultura seletivo diferencial 

utilizado para detectar coliformes em água. 

De acordo com as instruções do fabricante, para cada 41,5g de meio de 

cultura foram adicionados 1000,0ml de água destilada. Após esterilização em 

autoclave a 120°C por 20min o meio foi distribuído em placas de Petri (20x100mm) 

esterilizadas. 

A semeadura de 50,0µl das amostras de água in natura foi realizada na 

superfície do meio de cultura Endo Agar pela técnica da gota (WESTERGREN; 

KRASSE, 1978). Em cada placa foram semeadas 5 amostras, estando cada uma 
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delas a cerca de 20,0mm da borda da placa, como no vértice de um pentágono 

regular. 

Para secagem das amostras de água na superfície do meio de cultura, as 

placas foram mantidas abertas em fluxo laminar por cerca de 15min, e a incubação 

efetuada a 35°C por 48h. 

 

4.2.4. Sistema Petrifilm™ 
 

Do sistema Petrifilm™ (3M™, St Paul, MN, USA) foram utilizadas placas 

Petrifilm™ AC (AGOSTINHO, 2004; WATANABE, 2003; WATANABE et al., 2001, 

2006, 2007) para contagem de bactérias aeróbias totais e Petrifilm™ YM para 

bolores e leveduras (AGOSTINHO, 2004; WATANABE, 2003; WATANABE et al., 

2005). 

A placa Petrifilm™ AC (Aerobic Count) para contagem de bactérias aeróbias 

totais é constituída de um meio de cultura pronto, com ágar nutriente padrão, um 

agente gelificante solúvel em água fria e um indicador de potencial de óxido 

redução, o cloreto de trifeniltetrazólio (TTC), contidos no filme inferior. 

A placa Petrifilm™ YM (Yeast and Mold Count) para contagem de bolores e 

leveduras é constituída de um meio de cultura pronto com nutrientes, antibiótico e 

agente gelificante solúvel em água fria, contidos no filme inferior. Além disso, contém 

um indicador de fosfatase capaz de corar as colônias, facilitando a contagem e 

diferenciação. 

Para a semeadura nas placas Petrifilm™, de acordo com as instruções do 

fabricante, suspendeu-se o filme superior do Petrifilm™ e alíquotas de 1,0ml das 

amostras de água in natura e diluídas foram depositadas com lentidão e cuidado no 

centro do filme inferior das placas codificadas. O filme superior foi deixado cair sobre 

a amostra, evitando o aprisionamento de bolhas de ar, e em seguida pressionou-se 

o difusor de plástico, delicadamente, no centro da placa por cerca de 10s. Após a 

remoção do difusor, as placas Petrifilm™ foram mantidas em repouso por pelo 

menos 1min para a solidificação do gel. Em seguida, as placas foram 

acondicionadas em contêiner tipo tupperware, com chumaço de algodão umedecido 

com água (câmara úmida), e em posição horizontal (pilhas de até 20 unidades). As 

placas Petrifilm™ AC foram incubadas a 35°C por 48h, ou a 23°C por 7 dias, 

enquanto que as Petrifilm™ YM a 23°C por 5 dias, em estufa BOD mod.347F. 
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4.3. Leitura dos métodos convencionais e sistema Petrifilm™ 

 

A leitura das placas Petrifilm™ foi efetuada com auxílio de 

estereomicroscópio (Nikon, JP) sob luz refletida e os números de unidades 

formadoras de colônia de microrganismos expressos por mililitro de amostra de água 

in natura (UFC/ml). 

 

4.4. Isolamento e conservação das bactérias 
 

Quando necessário, o isolamento das bactérias que cresceram no meio R2A 

Agar foi feito pela semeadura de suspensões bacterianas (solução fisiológica) em 

placas com Mueller Hinton Agar - Oxoid, Basingstake, Hampshire, UK (MH). A 

incubação foi realizada a 23°C por até 7 dias. Decorrido o período de incubação, 

cerca de três colônias isoladas de cada tipo morfológico foram pescadas e 

semeadas por estrias em tubos de ensaio (15x125mm) com MH, para conservação 

das bactérias. 

 

4.5. Identificação bacteriana: API 20 NE 
 

As bactérias conservadas em MH foram reativadas, submetidas às 

comprovações de pureza em placas com MH e depois identificadas em sistema 

“mutirão” (todas de uma única vez) por coloração de Gram, teste de oxidase 

(Newprov Produtos para Laboratórios Ltda, Pinhais, PR, BR) e emprego do kit 

comercial API 20 NE (bioMérieux, França - galeria). 

O API 20 NE é um sistema padronizado de 20 microtubos com meios e/ou 

substratos desidratados, com 8 testes convencionais e 12 testes de assimilação 

(Anexo A), para a identificação de bastonetes Gram-negativos não pertencentes aos 

grupos das enterobactérias e fastidiosos (ex. Pseudomonas spp., Actinetobacter 

spp., Flavobacterium spp., Moraxella spp., Vibrio spp., Aeromonas spp.). 

Os 8 testes convencionais foram inoculados com suspensão bacteriana em 

solução fisiológica (0,5 da escala 1 de McFarland). As reações positivas foram 

interpretadas de acordo com a viragem das cores ou reveladas por meio da adição 

de reagentes. Os 12 testes de assimilação foram inoculados com um meio mínimo, 
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onde as bactérias crescem apenas quando capazes de utilizar o substrato 

correspondente, turvando o meio de cultura.  

A incubação foi efetuada em estufa BOD mod.347F a 30°C por 24 a 48h. 

De acordo com as instruções do fabricante (bioMérieux), a leitura dessas 

reações foi realizada com auxílio do Quadro de Leitura (Anexo A) e a identificação 

das bactérias utilizando a Tabela de Identificação (Anexo B). 

 

4.6. Detecção de bactérias da boca pela técnica de biologia molecular 
Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

 

4.6.1. Tratamento das amostras 
 

De cada amostra de água coletada foi transferida alíquota de 1,0ml para 

tubos Eppendorf (1,5ml). Após centrifugação a 14.000rpm durante 45min a 5°C 

(Rotina 35R - Hettich - Zentrifugen), o sobrenadante foi descartado. Em seguida, 

foram adicionados 150,0µl de tampão TE (0,785g deTris HCl + 0,186g de EDTA + 

500,0ml de água destilada) e efetuada agitação manual vigorosa, a fim de 

suspender o sedimento. A seguir, 150,0µl de NaOH a 0,50M foram adicionados e, 

novamente, efetuada agitação manual vigorosa. 

Os tubos Eppendorf com as amostras foram armazenados refrigerados a 

4°C. 

 

4.6.2. Extração do DNA 
 

Como descrito por Socransky et al. (1994) e modificado por Haffajee et al. 

(1997), as suspensões nos tubos Eppendorf foram fervidas em banho-maria por 

10min. Após a fervura, as suspensões foram neutralizadas com a adição de 800,0µl 

de acetato de amônia a 5,0M. Desta forma, as bactérias foram lisadas e o DNA 

suspenso na solução. Na primeira fase de montagem do Checkerboard, a placa 

metálica contendo 30 canaletas, denominada Minislot 30 (Immunetics, Cambridge, 

MA, USA), foi colocada sobre uma membrana de nylon (15x15cm) com carga 

positiva (Amersham Pharmacia Biotech, Buckinghamshire, England) e o conjunto 

aparafusado sobre uma base de acrílico. Cada suspensão contendo DNA livre foi 

inoculada nas fendas do Minislot 30 e o DNA concentrou-se na membrana de nylon. 
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Decorrida a secagem da membrana por 10min, esta foi removida do aparato e 

exposta ao calor (120°C por 20min) para a fixação do DNA na membrana. Em cada 

membrana foram inoculadas 28 amostras, sendo as duas últimas canaletas 

reservadas para os controles, com suspensões contendo todas as espécies 

bacterianas analisadas em duas concentrações diferentes (105 e 106 bactérias). 

 

4.6.3.Preparo das sondas de DNA 
 

As sondas de DNA foram confeccionadas usando o kit random primer 

digoxigenin labelling (Roche Molecular Systems, Inc., Alameda, CA, USA), como 

descrito por Feinberg e Vogelstein (1983). A Tabela 1 apresenta as 28 sondas de 

DNA de bactérias da boca empregadas nesse estudo (HAFFAJEE; SOCRANSKY, 

1994; MOORE; MOORE, 1994). 

 
Tabela 1 - Espécies bacterianas utilizadas na confecção das sondas genômicas de DNA. 

Espécies bacterianas Procedência da 
cepa Morfotipo Fisiologia 

Actinomyces naeslundii I ATCC 12104 Bastonete Gram-positivo Facultativo 
Actinomyces odontolyticus ATCC 17929 Bastonete Gram-positivo Facultativo 
Actinomyces viscosus ATCC 43146 Bastonete Gram-positivo Anaeróbio 
Aggregatibacter actinomycetemcomitansa ATCC 43718  Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Aggregatibacter actinomycetemcomitansb ATCC 29523 Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Campylobacter rectus ATCC 33238 Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Capnocytophaga gingivalis ATCC 33624 Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Eikenella corrodens ATCC 23834 Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Enterococcus faecalis † Coco Gram-positivo Facultativo 
Escherichia coli ATCC 33780 Bastonete Gram-negativo Aeróbio 
Eubacterium nodatum ATCC 33099 Bastonete Gram-positivo Anaeróbio 
Fusobacterium nucleatum sit vicentii ATCC 49256 Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Gemella morbillorum ATCC 27824 Coco Gram-positivo Anaeróbio 
Peptostreptococcus micros ATCC 33270 Coco Gram-positivo Anaeróbio 
Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Prevotella melaninogenica ATCC 25845 Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Prevotella nigrescens ATCC 33563 Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 43636 Bastonete Gram-positivo Aeróbio 
Selenomonas noxia ATCC 43541 Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Streptococcus constellatus ATCC 27823 Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus gordonii ATCC 10558 Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus intermedius ATCC 27335 Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus mitis ATCC 49456 Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus oralis ATCC 35037 Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus sanguinis ATCC 10556 Coco Gram-positivo Facultativo 
Tannerella forsythia ATCC 43037 Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Treponema denticola B1 Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Veillonella parvula ATCC 10790 Coco Gram-negativo Anaeróbio 

a, sorotipo a; b, sorotipo b 

†; B1, cepas do Forsyth Institute, Boston, MA, USA. 

ATCC (American Type Culture Collection, Rockville, MD, USA) 
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Dessas 28 sondas, 13 eram de bactérias anaeróbias (8 de bastonetes Gram-

negativos, 2 de bastonetes Gram-positivos, 2 de cocos Gram-positivos e 1 de cocos 

Gram-negativos), 13 facultativas (7 cocos de Gram-positivos, 4 de bastonetes Gram-

negativos e 2 de bastonetes Gram-positivos) e 2 de aeróbias (1 de bastonetes 

Gram-negativos e 1 de bastonetes Gram-positivos). 

As bactérias foram cedidas pelo Departamento de Microbiologia Médica do 

Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

(INCQS), estando disponíveis no Laboratório de Microbiologia Oral da UFRJ. 

Previamente ao uso, o teste das sondas foi realizado com uma mistura 

controle contendo as espécies avaliadas, numa concentração de 104 bactérias. Este 

procedimento foi efetuado a fim de se obter a mesma sensibilidade para a detecção 

de cada espécie, isto é, as concentrações bacterianas foram ajustadas de modo que 

a intensidade dos sinais de todas as sondas fosse semelhante. Ainda, o teste de 

cada sonda foi efetuado com uma bateria de bactérias da coleção de isolados do 

Laboratório de Microbiologia Oral da UFRJ para a avaliação da especificidade de 

cada uma delas. 

 

4.6.4. Hibridação com as sondas de DNA 
 

Após a fixação do DNA nas membranas, essas foram pré-hibridadas a 42°C, 

durante 1h, em uma solução de 50% de formamida, 5 x SSC (1 SSC = NaCl a 

150,0mM e citrato de sódio a 15,0mM, em pH 7,0), 1% de caseína, fosfato de sódio 

a 25,0mM (pH 6,5) e 0,50mg/ml de RNA de levedura. Em seguida, cada membrana 

foi colocada sob a placa de acrílico do aparelho Minibloter 45 (Immunetics, 

Cambridge, MA, USA), de maneira que as linhas contendo o DNA fixado das 

bactérias da amostra ficassem em posição perpendicular às canaletas desse 

aparato, que contém 45 canaletas onde, em cada uma delas, foi inoculada e 

preenchida com 135,0µl de uma determinada sonda de DNA, contida em uma 

solução de hibridação (45% de formamida, 5 x SSC, fosfato de sódio a 20,0mM com 

pH 6,5, 0,20mg/ml de RNA de levedura, 10% de sulfato de dextrano, 1% de caseína 

e 20,0ng/mg de sonda de DNA). As sondas de DNA foram hibridadas 

perpendicularmente às linhas contendo o DNA bacteriano das amostras, propiciando 

um formato em “tabuleiro de xadrez” (Figura 1), com as amostras de DNA na 
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posição horizontal e as sondas de DNA na vertical. O aparato contendo as 

membranas foi colocado em um saco de plástico, para evitar a desidratação das 

mesmas. A hibridação das amostras com as sondas de DNA foi realizada a 42°C por 

um período mínimo de 16h. 

 

4.6.5. Detecção das espécies bacterianas 
 

Decorrida a hibridação das amostras com as sondas, a membrana foi 

removida do Miniblotter 45 e lavada durante 5min à temperatura ambiente. Em 

seguida, em uma solução tampão (fosfato de sódio a 20,0mM, EDTA a 1,0mM e 1% 

de SDS) foi efetuada uma lavagem a 65°C por 40min, com o intuito de remover as 

sondas que não haviam hibridado completamente. Após esse procedimento, as 

membranas foram imersas durante 1h em uma solução de bloqueio (ácido maléico a 

0,1M, cloreto de sódio a 3,0M, hidróxido de sódio a 0,2M, 0,3% de Tween 20 e 0,5% 

de caseína em pH 8,0) e depois, durante 30min, na mesma solução de bloqueio, 

porém, contendo o anticorpo anti-digoxigenina conjugado à fosfatase alcalina 

(Roche Molecular Systems, Inc., Alameda, CA, USA), em diluição 1/25.000 

(ENGLER-BLUM et al., 1993).  

Posteriormente, as membranas foram lavadas com uma solução (ácido 

maléico a 0,1M, cloreto de sódio a 3,0M, hidróxido de sódio a 0,2M e 0,3% de Tween 

20 em pH 8,0) por 30min, e com outra (Tris HCl a 50,0mM e cloreto de sódio a 

50,0mM em pH 9,5) por 5min. Então, as membranas foram colocadas em sacos de 

plásticos e incubadas em 4,0ml de solução tampão (84,0mg de dietanoamina + 

1,6mg de cloreto de magnésio em água destilada) contendo 1,0ml do substrato para 

a enzima ECF da Western Blotting® (Amersham Pharmacia Biotech), durante 45min. 

As membranas foram transferidas para outros sacos de plásticos e mantidas 

bem esticadas em cassete radiográfico durante 24h, no escuro. Em seguida, a 

detecção dos sinais de quimioluminescência, onde as amostras de DNA se 

hibridaram com as sondas de DNA foram efetuadas em um aparelho STORM® (GE 

Healthcare), Figura 1. 
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A leitura dos resultados foi qualitativa (presença ou ausência de DNA 

bacteriano nas amostras), avaliada por meio de comparação dos sinais das 

amostras de água com os sinais das amostras controle. Essa comparação foi 

realizada a partir do DNA de todas as bactérias que foram pesquisadas, e 

inoculadas nas duas últimas canaletas controle do Minislot 30, que equivaliam a 

100.000 (105) e 1.000.000 (106) bactérias. 

Todas as análises foram realizadas por um único examinador treinado. 

 

4.7. Análise do biofilme linha d’água: Microscópio Eletrônico de Varredura 
(MEV) 

 

Fragmentos das linhas d’água/mangueiras dos equipos odontológicos 

(seringas tríplices e alta rotação), de aproximadamente 10,0mm de comprimento 

foram cortados nas extremidades proximais das seringas tríplices e alta rotação, e 

transferidos para tubos Eppendorf (1,5ml), contendo 1,0ml de glutaraldeído a 2,5% 

em tampão cacodilato de sódio a 0,1M e pH 7,4, para fixação e armazenamento. 

O método de preparação das amostras para análise em MEV foi realizado 

de acordo com Santos (1992) e Agostinho (2004). 

Após a fixação, por no mínimo 12h, as amostras foram assepticamente 

cortadas ao meio, para a exposição da face interna das mangueiras e desidratadas 

em série de álcoois a 15, 30, 50, 70, 95 e 100%, durante 15min para cada 

concentração. Uma vez desidratados, os fragmentos foram transferidos para tubos 

Eppendorf perfurados, centrifugados a baixa velocidade (300rpm) a 40ºC por 20min 

Amostras  
de água 

Sondas de DNA 

Bactéria 
detectada na 

amostra 

Figura 1. Checkerboard DNA-DNA Hybridization 
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para secagem e armazenados em contêiner com sílica, a fim de se evitar a 

incorporação de água. 

As amostras foram levadas ao Instituto de Química da UNESP em 

Araraquara, onde a microscopia eletrônica de varredura foi realizada. Após fixação 

das amostras em suporte e eliminação da água em secador de ponto crítico 

utilizando CO2, procedeu-se à metalização da superfície interna das mangueiras 

com ouro (20KV, 15mAp, 2min), no aparelho Denton Vaccum DeskII, para torná-las 

condutoras. Os fragmentos foram submetidos à análise descritiva, principalmente 

quanto à presença de biofilme, por meio de MEV JEOL, modelo JSM-T330A, e 

fotografados. 

 

4.8. Análise Estatística 
 

Em função de resultados anteriores obtidos pela análise exploratória dos 

dados optou-se pela análise das contagens em escala logarítmica. Como em alguns 

casos as contagens foram zero, a transformação utilizada para análise dos dados foi 

log (contagem+1). 

Para os resultados obtidos pelo método R2A Agar e o sistema Petrifilm™ 

AC, bem como o sistema Petrifilm™ AC nos 2 diferentes tipos de incubação foram 

utilizados um modelo de análise de variância com medidas repetidas de 2 fatores: 

método e local (VERBEKE; MOLENBERGHS, 1997). Ainda, para a contagem de 

fungos foi empregado um modelo de análise de variância com medidas repetidas de 

apenas 1 fator (local). 

O pacote computacional utilizado foi o SAS 9.1 e para as comparações post 

hoc empregou-se a correção de Bonferroni (NETER et al., 1996), com níveis de 

confiança de 95% e de significância de 5% para todas as análises. 

O fator clínica não foi considerado nas comparações, uma vez que em 

análises preliminares verificou-se que este fator poderia ser descartado. A 

correlação entre as medidas foi modelada por meio do fator equipo (aleatório). 

Com relação aos resultados obtidos pelo método R2A Agar e o sistema 

Petrifilm™ AC, bem como o sistema Petrifilm™ AC nos 2 diferentes tipos de 

incubação avaliou-se a associação entre a contagem de bactérias aeróbias totais e 

os fatores (método e local). Ainda, com relação ao número de fungos, avaliou-se a 

associação apenas entre o fator local. 
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55..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Os resultados estão apresentados nas Tabelas 1-8, Figuras 2-34 e 
Apêndices A-E. 

 

5.1. Água de equipos: R2A Agar e Petrifilm™ AC 
 
Tabela 1. Nível de contaminação da água de equipos odontológicos (FORP-USP) por 

bactérias aeróbias totais (UFC/ml), pelo método convencional (R2A Agar) e 
sistema Petrifilm™ AC. 

R2A Agar Petrifilm™ AC # Equipo RE ST AR RE ST AR 
1 CCI-02 310 200.000 540.000 1 115 17.300
2 CCI-03 1.350 65.000 96.000 27 88 11.700
3 CCI-15 550 136.000 15.600 0 0 0
4 CCI-18 3.900.000 5.200.000 6.300.000 231.000 610.000 730.000
5 CCI-20 470 340.000 320.000 0 3.500 600
6 CPE-02 2.600 51.000 870.000 20 540 42.000
7 CPE-04 0 180 10 0 0 0
8 CPE-08 0 2.200 90 0 0 0
9 CPE-11 110 62.000 20.000 0 0 0

10 CPE-14 70 73.000 3.100 0 2 0
11 CL1-34 0 1.960 2.010 0 0 0
12 CL1-36 0 0 4.210 0 0 0
13 CL1-38 0 0 130 0 0 0
14 CL1-40 0 0 430 0 0 0
15 CL1-42 0 60 32.500 0 0 0
16 CL2-18 770 53.000 26.000 0 0 6.000
17 CL2-20 0 20.000 20.900 0 0 0
18 CL2-22 510 17.300 52.000 0 0 1
19 CL2-24 80 131.000 208.000 0 0 4.300
20 CL2-26 1.300 14.000 3.800.000 0 0 490.000
21 CES-01 19.500 720.000 136.000 66 800 520
22 CES-02 202.000 1.510.000 3.400.000 2.400 11.000 63.000
23 CES-10 380.000 1.090.000 750.000 114.000 61.000 96.000
24 CES-11 23.000 1.630.000 3.900.000 3.300 14.000 63.000
25 CES-12 760.000 1.410.000 1.060.000 800 70.000 21.000

Média 211.705 509.068 862.279 14.065 30.842 61.817
Legenda: UFC/ml, unidades formadoras de colônia por mililitro; RE, reservatório; ST, seringa tríplice; 

AR, alta rotação; CCI, Clínica de Cirurgia; CPE, Clínica de Pacientes Especiais; CL1, 
Clínica I; CL2, Clínica II; CES, Clínica de Especialização (FORP-USP). 

 

Os valores de p dos fatores: métodos (R2A Agar e Petrifilm™ AC) e locais 

(reservatórios, seringas tríplices e alta rotação) indicaram interações estatísticas 

significantes entre eles (p=0,0047). Isto quer dizer que o nível de contaminação 

bacteriana da água depende da combinação desses dois fatores. 

De acordo com as comparações post hoc, para método R2A Agar, houve 

diferenças estatísticas significantes entre os níveis de contaminação bacteriana das 
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águas de reservatórios x seringas tríplices (p<0,001) e de reservatórios x alta 

rotação (p<0,001). Entretanto, não foi observada diferença estatística significante 

entre os níveis de contaminação bacteriana das águas de seringas tríplices x alta 

rotação (p=1,000). 

Pelo sistema Petrifilm™ AC, as comparações post hoc mostraram que houve 

diferenças estatísticas significantes entre os níveis de contaminação bacteriana das 

águas de reservatórios x alta rotação (p<0,001). No entanto, não foram observadas 

diferenças estatísticas significantes entre os níveis de contaminação bacteriana das 

águas de reservatórios x seringas tríplices (p=0,781) e de seringas tríplices x alta 

rotação (p=0,063). 

Ainda, as comparações post hoc entre os níveis de contaminação 

bacteriana das águas de reservatórios (R2A Agar) x reservatórios (Petrifilm™ AC), 

seringas tríplices (R2A Agar) x seringas tríplices (Petrifilm™ AC) e alta rotação (R2A 

Agar) x alta rotação (Petrifilm™ AC) mostraram diferenças estatísticas significantes 

(p<0,001). 
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Figura 2. Nível de contaminação bacteriana da água de reservatórios (FORP-
USP) pelo método R2A Agar e sistema Petrifilm™ AC. 
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Figura 3. Nível de contaminação bacteriana da água de seringas tríplices (FORP-
USP) pelo método R2A Agar e sistema Petrifilm™ AC. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0

1

2

3

4

5

6

7

Lo
g 

(U
FC

/m
l)

Amostras Petrifilm - AR R2A - AR
 

Figura 4. Nível de contaminação bacteriana da água de alta rotação (FORP-USP) 
pelo método R2A Agar e sistema Petrifilm™ AC. 
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5.2. Água de equipos: Petrifilm™ AC após diferentes tipos de incubação 
 

Tabela 2. Nível de contaminação da água de equipos odontológicos (FORP-USP) por 
bactérias aeróbias totais (UFC/ml), pelo sistema Petrifilm™ AC após incubação a 
35°C por 48h e a 23°C por 7 dias. 

35 C por 48h 23 C por 7 dias # Equipo RE ST AR RE ST AR 
6 CPE-02 20 540 42.000 87 1.290 46.000
7 CPE-04 0 0 0 0 1 1
8 CPE-08 0 0 0 0 0 0
9 CPE-11 0 0 0 0 1.980 150

10 CPE-14 0 2 0 0 66 5
11 CL1-34 0 0 0 0 1.670 220
12 CL1-36 0 0 0 76 0 1.530
13 CL1-38 0 0 0 0 0 17
14 CL1-40 0 0 0 0 0 22
15 CL1-42 0 0 0 1 0 18.600
16 CL2-18 0 0 6.000 0 0 13.000
17 CL2-20 0 0 0 0 1.630 740
18 CL2-22 0 0 1 0 330 2.100
19 CL2-24 0 0 4.300 0 900 30.000
20 CL2-26 0 0 490.000 15 73 490.000
21 CES-01 66 800 520 3.500 78.000 9.000
22 CES-02 2.400 11.000 63.000 4.100 17.000 360.000
23 CES-10 114.000 61.000 96.000 116.000 66.000 112.000
24 CES-11 3.300 14.000 63.000 3.800 69.000 85.000
25 CES-12 800 70.000 21.000 9.000 280.000 86.000

Média 6.029 7.867 39.291 6.829 25.897 62.719
Legenda: UFC/ml, unidades formadoras de colônia por mililitro; RE, reservatório; ST, seringa 

tríplice; AR, alta rotação; CPE, Clínica de Pacientes Especiais; CL1, Clínica I; CL2, 
Clínica II; CES, Clínica de Especialização (FORP-USP). 

 

Os valores de p dos fatores: método (Petrifilm™ AC) nos dois diferentes 

tipos de incubação (35°C por 48h e a 23°C por 7 dias) e locais (reservatórios, 

seringas tríplices e alta rotação) não mostraram interações estatísticas significantes 

entre eles (p=0,0973), apesar de ambos os fatores (método e locais) serem 

estatisticamente significantes (p<0,001). Assim, o comportamento do nível de 

contaminação bacteriana da água acontece quando se somam os efeitos dos dois 

fatores. 

De acordo com as comparações post hoc entre as placas Petrifilm™ AC 

incubadas a 35°C por 48h e a 23°C por 7 dias mostraram diferenças estatísticas 

significantes (p<0,001) entre os níveis de contaminação bacteriana das águas de 

reservatórios (35°C por 48h) x reservatórios (23°C por 7 dias), seringas tríplices 

(35°C por 48h) x seringas tríplices (23°C por 7 dias) e alta rotação (35°C por 48h) x 

alta rotação (23°C por 7 dias). 
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Figura 5. Nível de contaminação bacteriana da água de reservatórios (FORP-

USP) pelo sistema Petrifilm™ AC (35°C por 48h e a 23°C por 7 dias de 
incubação). 
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Figura 6. Nível de contaminação bacteriana da água de seringas tríplices (FORP-
USP) pelo sistema Petrifilm™ AC (35°C por 48h e a 23°C por 7 dias 
de incubação). 
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Figura 7. Nível de contaminação bacteriana da água de alta rotação (FORP-USP) 

pelo sistema Petrifilm™ AC (35°C por 48h e a 23°C por 7 dias de 
incubação). 

 
5.3. Água de torneiras: R2A Agar e Petrifilm™ AC 
 

Tabela 3. Nível de contaminação da água de torneiras (FORP-USP) por bactérias aeróbias 
totais (UFC/ml), pelo método convencional (R2A Agar) e sistema Petrifilm™ AC. 

# Torneira R2A Agar Petrifilm™ AC 
1 CCI-01 1.080 0 
2 CCI-02 50 0 
3 CPE-01 20 0 
4 CPE-02 30 0 
5 CL1-34 2.100 0 
6 CL1-40 4.300 17 
7 CL2-18 60 0 
8 CL2-22 80 0 
9 CES-02 1.060 0 

10 CES-12 300 0 
Média 908 2 

Legenda: UFC/ml, unidades formadoras de colônia por mililitro; CCI, Clínica de Cirurgia; CPE, Clínica 
de Pacientes Especiais; CL1, Clínica I; CL2, Clínica II; CES, Clínica de Especialização 
(FORP-USP). 

 

As comparações post hoc entre o método R2A Agar e o sistema Petrifilm™ 

AC mostraram diferenças estatísticas significantes entre os níveis de contaminação 

bacteriana das águas de torneiras (p<0,001). 
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5.4. Petrifilm™ YM 
 

5.4.1. Água de equipos 

 

Tabela 4. Nível de contaminação da água de equipos odontológicos (FORP-USP) por 
bolores e leveduras (UFC/ml), pelo sistema Petrifilm™ YM. 

Reservatório Seringa Tríplice Alta Rotação Equipo 
A B C Total A B C Total A B C Total

CCI-02 0 0 10 10 0 0 2 2 0 730 100 830
CCI-03 0 0 0 0 0 13 0 13 0 300 2 302
CCI-15 0 27 4 31 0 180 2 182 0 45 4 49
CCI-18 0 6.300 9 6.309 0 1.940 0 1.940 0 2.090 30 2.120
CCI-20 0 12 4 16 0 130 1 131 0 1.970 3 1.973
CPE-02 0 15 3 18 0 0 40 40 0 710 20 730
CPE-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPE-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPE-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
CPE-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL1-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL1-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL1-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL1-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL1-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL2-18 26 0 0 26 0 0 0 0 2 0 0 2
CL2-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CL2-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
CL2-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 1 461
CL2-26 7 15 0 22 0 5 0 5 0 850 3 853
CES-01 0 126 0 260 0 8.400 0 8.400 0 11 0 11
CES-02 0 1.830 1 1.831 0 >300 0 >300 0 210 240 450
CES-10 0 970 3 973 0 11.100 0 11.100 0 33 0 33
CES-11 0 23 370 393 0 6.000 0 6.000 0 10 0 10
CES-12 0 21 32 53 0 900 0 900 0 18 1 19
Legenda: UFC/ml, unidades formadoras de colônia por mililitro; CCI, Clínica de Cirurgia; CPE, Clínica 

de Pacientes Especiais; CL1, Clínica I; CL2, Clínica II; CES, Clínica de Especialização 
(FORP-USP). Cores das colônias*: A, preta (NCS S9000-N); B, verde-amarela (NCS S9010-
G20Y); C, azul-verde (NCS S4040-B55G). 

 

Não houve diferença estatística significante entre os níveis de contaminação 

fúngica das águas de reservatórios x seringas tríplices x alta rotação (p=0,387). 

 

 

 

 
                                                 
*De acordo com Natural Color System®. Disponível em: <http://83.168.206.163/webbizz/mainPage/main.asp>. 
Acesso em: 20 junho 2007. 
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Figura 8. Nível de contaminação fúngica da água de reservatórios (RE), 

seringas tríplices (ST) e alta rotação (AR) da FORP-USP, pelo 
sistema Petrifilm™ YM. 

 

5.4.2. Água de torneiras 

 
Tabela 5. Nível de contaminação da água de torneiras (FORP-USP) por bolores e leveduras 

(UFC/ml), pelo sistema Petrifilm™ YM. 

Petrifilm YM (UFC/ml) 
# Torneira A B C Total 

1 CCI-01 2 0 3 5 
2 CCI-02 0 0 0 0 

3 CPE-01 0 0 0 0 
4 CPE-02 0 0 0 0 

5 CL1-34 0 0 0 0 
6 CL1-40 0 0 0 0 

7 CL2-18 0 0 0 0 
8 CL2-22 0 0 0 0 
9 CES-02 0 0 0 0 

10 CES-12 0 0 0 0 
Legenda: UFC/ml, unidades formadoras de colônia por mililitro; CCI, Clínica de Cirurgia; CPE, Clínica 

de Pacientes Especiais; CL1, Clínica I; CL2, Clínica II; CES, Clínica de Especialização 
(FORP-USP). Cores das colônias*: A, preta (NCS S9000-N); B, verde-amarela (NCS S9010-
G20Y); C, azul-verde (NCS S4040-B55G). 

                                                 
*De acordo com Natural Color System®. Disponível em: <http://83.168.206.163/webbizz/mainPage/main.asp>. 
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Não houve diferença estatística significante entre os níveis de contaminação 

fúngica das água de torneiras (p>0,05). 

 

5.5. Ágar Cetrimida Base 

 

Em apenas uma amostra de água do alta rotação do equipo 1 da Clínica de 

Especialização foi observada a presença de 160UFC/ml de P. aeruginosa. Ainda, 

não houve detecção de Pseudomonas spp. em qualquer água de torneira. 

 

5.6. Ágar Endo 

 
Tabela 6. Nível de contaminação da água de equipos odontológicos (FORP-USP) por E. coli 

e coliformes totais (UFC/ml) em placas com Endo Agar. 

E. coli Coliformes totais # Equipo RE ST AR RE ST AR 
1 CCI-02 0 0 >300 0 0 >300 
2 CCI-03 0 0 0 1 0 14 
3 CCI-15 0 0 0 0 0 0 
4 CCI-18 0 0 >300 >300 >300 >300 
5 CCI-20 0 0 0 0 0 0 
6 CPE-02 0 0 1 0 0 >300 
7 CPE-04 0 0 0 0 0 0 
8 CPE-08 0 0 0 0 0 0 
9 CPE-11 0 0 0 0 0 0 

10 CPE-14 0 0 0 0 0 0 
11 CL1-34 0 0 0 0 0 0 
12 CL1-36 0 0 0 0 0 0 
13 CL1-38 0 0 0 0 0 0 
14 CL1-40 0 0 0 0 0 0 
15 CL1-42 0 0 0 0 0 0 
16 CL2-18 0 0 0 0 0 0 
17 CL2-20 0 0 0 0 0 0 
18 CL2-22 0 0 0 0 0 0 
19 CL2-24 0 0 4 0 0 165 
20 CL2-26 0 0 >300 0 0 >300 
21 CES-01 0 0 0 >300 40 200 
22 CES-02 0 0 0 >300 0 >300 
23 CES-10 0 0 0 >300 >300 >300 
24 CES-11 0 0 0 >300 >300 >300 
25 CES-12 0 0 0 >300 >300 >300 

Legenda: UFC/ml, unidades formadoras de colônia por mililitro; >, maior; Endo Agar, meio de cultura; 
RE, reservatório; ST, seringa tríplice; AR, alta rotação; CCI, Clínica de Cirurgia; CPE, 
Clínica de Pacientes Especiais; CL1, Clínica I; CL2, Clínica II; CES, Clínica de 
Especialização (FORP-USP). 
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E. coli foram detectadas apenas em 5 (20%) amostras de água de alta 

rotação, enquanto coliformes totais em 7 (28%) amostras de água de reservatórios, 

5 (20%) de seringas tríplices e 11 (44%) de alta rotação. Além disso, não houve 

detecção de E. coli e coliformes totais em qualquer água de torneira. 

 
5.7. API 20 NE  
 

As bactérias identificadas nas amostras de água foram Acinetobacter Iwoffii, 

Brevundimonas vesicularis, Burkholderia cepacia, Moraxella spp., Oligella ureolytica, 

Pasteurella spp., P. aeruginosa e Sphingomonas paucimobilis (Figuras 24-29). 

 

5.8. Checkerboard DNA-DNA Hybridization 
 

Em apenas 1 torneira de cada uma das clínicas (CCI, CL1 e CL2), e em 2 

torneiras da CPE foram detectadas P. aeruginosa nas amostras de água. Ainda, 

água de 1 torneira da CES apresentou E. coli. 

Assim, 6 (60%) das 10 amostras de água das torneiras das Clínicas 

Odontológicas da FORP-USP estavam contaminadas com alguma espécie de 

bactéria da boca. 
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Tabela 8. Prevalência de bactérias da boca em amostras de água de equipos odontológicos 
(reservatórios, seringas tríplices e alta rotação) das 5 Clínicas Odontológicas 
(FORP-USP) pelo método Checkerboard DNA-DNA Hybridization. 

Prevalência Espécies bacterianas n % 
Actinomyces naeslundii I 3 4,0 
Actinomyces odontolyticus 2 2,7 
Actinomyces viscosus 0 0 
Aggregatibacter actinomycetemcomitansa 7 9,3 
Aggregatibacter actinomycetemcomitansb 9 25,3 
Campylobacter rectus 5 6,7 
Capnocytophaga gingivalis 8 10,7 
Eikenella corrodens 2 2,7 
Enterococcus faecalis 4 5,3 
Escherichia coli 13 17,3 
Eubacterium nodatum 2 2,7 
Fusobacterium nucleatum sit vicentii 1 1,3 
Gemella morbillorum 1 1,3 
Peptostreptococcus micros 2 2,7 
Porphyromonas gingivalis 5 6,7 
Prevotella melaninogenica 0 0 
Prevotella nigrescens 0 0 
Pseudomonas aeruginosa 36 48,0 
Selenomonas noxia 0 0 
Streptococcus constellatus 7 9,3 
Streptococcus gordonii 35 46,7 
Streptococcus intermedius 8 10,7 
Streptococcus mitis 7 9,3 
Streptococcus oralis 7 9,3 
Streptococcus sanguinis 8 10,7 
Tannerella forsythia 5 6,7 
Treponema denticola 28 37,3 
Veillonella parvula 8 10,7 
Total 213 100,0 
Legenda: n, quantidade; %, porcentagem. 

 
5.9. MEV 
 

As análises mostraram a presença de biofilme nas linhas 

d´água/mangueiras dos equipos odontológicos (seringas tríplices e alta rotação) de 

todas as 5 (100%) Clínicas Odontológicas da FORP-USP (CCI, CPE, CL1, CL2 e 

CES), Figuras 30-34. 
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66..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
 

Durante o último século, o equipo odontológico evoluiu do modelo original, 

constituído de polia e movido a pedal, para os atuais, avançados. A maior 

transformação ocorreu no início dos anos 50 com o surgimento de seringas tríplices 

e alta rotação. Os equipamentos giratórios/rotatórios de alta velocidade exigem 

resfriamento à água, para prevenir a injúria térmica. Esse problema foi contornado 

com a instalação de uma mangueira/tubulação longa, fina e flexível, para 

canalização de água e ar aos alta rotação e as seringas tríplices. Os inventores e 

profissionais não imaginavam que essas linhas d’água longas e delgadas serviriam 

para abrigar, de forma eficaz, um abundante número de microrganismos da água 

(MILLS; KARPAY, 2002). 

No começo dos anos 60 os cirurgiões-dentistas haviam observado que 

microrganismos pareciam “florescer” na água dos equipos odontológicos. Blake 

(1963), um cirurgião-dentista do Reino Unido, foi o primeiro a relatar a existência de 

elevados níveis de bactérias na água de refrigeração de um alta rotação. Porém, 

Kelstrup et al. (1977) foram os pioneiros a demonstrar o crescimento de colônias de 

microrganismos aderidas na parede das linhas d’água de equipos, que 

posteriormente foram chamadas de biofilme. 

De acordo com a American Dental Association (ADA, 1996), no ano 2000 o 

nível de contaminação bacteriana das águas dos equipos odontológicos não deveria 

exceder 200UFC/ml. No entanto, há relatos de águas de equipos odontológicos 

(seringas tríplices e alta rotação) com contagens superiores a 7.000UFC/ml (MILLS 

et al., 1986), 100.000UFC/ml (FANTINATO et al., 1992) e 400.000UFC/ml (KIM et 

al., 2000), bem como de 630 a 100.000UFC/ml (PUTNINS et al., 2001), 30.000 a 

200.000UFC/ml (MARAIS; BRÖZEL, 1999), 11.000 a 250.000UFC/ml (KARPAY et 

al., 1999), 72.500 a 550.000UFC/ml (WILLIAMS et al., 1993), 400 a 

1.000.000UFC/ml (ABEL et al., 1971), 1.700 a 1.000.000UFC/ml (WILLIAMS et al., 

1994), 49.700 a 1.200.000UFC/ml (WILLIAMS et al., 1993), 500 a 3.330.000 

(PREVOST et al., 1995), 5.700 a 3.300.000UFC/ml (GROSS et al., 1976), 3.200 a 

5.600.000UFC/ml (WILLIAMS et al., 1994); e de até 1.960UFC/ml (WATANABE et 

al., 2007), 308.000UFC/ml (FANTINATO et al., 1992), 5.020.000UFC/ml 

(WATANABE et al., 2006), 10.000.000UFC/ml (MAYO et al., 1990), 

300.000.000UFC/ml (SOUZA-GUGELMIN et al., 2003), 610.000.000UFC/ml 
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(WATANABE, 2003). Ainda, médias de 8.440 UFC/ml (LINGER et al., 2001), 

13.000UFC/ml (PUTNINS et al., 2001), 15.320UFC/ml (COBB et al., 2002), 

32.000UFC/ml (NOCE et al., 2000), 45.000UFC/ml (MILLS et al., 1986), 

100.000UFC/ml (WHITEHOUSE et al., 1991), 113.000UFC/ml (BARBEAU et al., 

1996), 140.000UFC/ml (SHEPHERD et al., 2001), 140.300UFC/ml, 156.200UFC/ml 

(WILLIAMS et al., 1993), 167.400UFC/ml (WILLIAMS et al., 1994), 180.000UFC/ml 

(ABEL et al., 1971), 252.000UFC/ml (BARBEAU et al., 1996), 288.000UFC/ml 

(WILLIAMS et al., 1993), 348.000UFC/ml (BARBEAU et al., 1996), 6.447.500UFC/ml 

(KETTERING et al., 2002), 9.200.000UFC/ml (WILLIAMS et al ., 1995) foram 

relatadas. 

No que diz respeito a essas avaliações, diversos métodos e meios de cultura 

podem ser empregados. A semeadura das amostras de água em profundidade (pour 

plate) é um método padrão utilizado para contagem de bactérias aeróbias totais em 

Plate Count Agar (AGUIAR; PINHEIRO, 1999; FANTINATO et al., 1992; FEILZER et 

al., 2001; MAYO et al., 1990; NOCE et al., 2000; SOUZA-GUGELMIN et al., 2003). 

Também, há na literatura relatos de semeaduras na superfície de placas com ágar 

dextrose (MILLS et al., 1986), ágar peptona (WILLIAMS et al., 1994, 1995; TALL et 

al., 1995), ágar sangue (BLAKE, 1963; CARDOSO et al., 1999; MAYO et al., 1990), 

ágar simples (CARDOSO et al., 1999), Brain Heart Infusion suplementado com 

vitamina K e hemina (PREVOST et al., 1995), Heart Infusion Agar (ABEL et al., 

1971), R2A Agar (BARBEAU et al., 1996; LINGER et al., 2001; MARAIS; BRÖZEL, 

1999; NOCE et al., 2000; PALENIK et al., 2005; PORTEOUS et al., 2003; PUTNINS 

et al., 2001; SHEPHERD et al., 2001), Trypticase Soy Agar (GROSS et al., 1976; 

WILLIAMS et al., 1993; CHIBEBE et al., 2002; COBB et al., 2002), Tryptose Blood 

Agar suplementado com extrato de levedura (WHITEHOUSE et al., 1991), bem 

como o emprego da técnica de membrana filtrante (ARVANITIDOU et al., 1999; 

KARPAY et al., 1999; KETTERING et al., 2002; KIM et al., 2000; PORTEOUS et al., 

2004). 

O meio de cultura padrão Plate Count Agar/Standard Methods Agar (Plate 

Count Agar; Tryptose Glucose Yeast Agar) feito de acordo com a American Public 

Health Association (APHA) é usado para contagem de microrganismos presentes em 

amostras de leite e seus derivados, alimentos, água e outros materiais de 

importância sanitária (APHA, 1998). 
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A quantidade de nutrientes é a diferença entre o meio de cultura padrão 

Plate Count Agar e, por exemplo, o R2A Agar, desenvolvido mais recentemente por 

Reasoner e Geldreich (1985) para contagem de bactérias aeróbias totais em água 

potável tratada, por meio de métodos padrão, como semeaduras em pour plate, na 

superfície e com membrana filtrante. 

O R2A Agar com quantidade de nutrientes menor do que o Plate Count Agar 

e o sistema Petrifilm™ permite um melhor desenvolvimento de bactérias de 

crescimento lento, “estressadas” e tolerantes ao cloro, que são encontradas em 

águas tratadas (FIKSDAL et al., 1982). Entretanto, os meios de cultura padrão com 

maior quantidade de nutrientes permitem um melhor desenvolvimento de bactérias 

de crescimento rápido. 

De acordo com Schraft e Watterworth (2005) as placas Petrifilm™ AC têm 

sido utilizadas para contagem de bactérias aeróbias totais em alimentos, pois 

contém, segundo o fabricante (3M™), ágar nutriente padrão. Ainda, a literatura vem 

mostrando a utilização desse sistema rápido na análise de amostras de água 

(AGOSTINHO, 2004; BELOTI et al., 2002; ITO et al., 1999; SILVA; SALGUEIRO, 

2001; WATANABE, 2003; WATANABE et al., 2001; 2005, 2006, 2007). 

O sistema Petrifilm™ AC foi comparado com o SimPlate® WHPC (Water 

Heterotrophic Plate Count), desenvolvido para avaliar o nível de bactérias aeróbias 

totais em águas (NMP/ml), e não foram observadas diferenças entre os resultados. 

Entretanto, o sistema Petrifilm™ foi considerado mais prático e adequado que o 

SimPlate® para esse propósito (WATANABE et al., 2007). 

Por essas razões, nesse estudo foram utilizadas placas com R2A Agar e 

Petrifilm™ AC para determinar o número de bactérias aeróbias totais em águas de 

equipos odontológicos e torneiras das 5 Clínicas Odontológicas da FORP-USP (CCI, 

CPE, CL1, CL2 e CES). 

Os níveis de bactérias aeróbias totais variaram nas amostras de água das 

seringas tríplices de 0 a 5.200.000UFC/ml (média de 509.068UFC/ml) - R2A Agar, e 

de 0 a  610.000 UFC/ml (média de 30.842UFC/ml) - Petrifilm™ AC. Ainda, a 

contaminação das águas de alta rotação variaram de 0 a 6.300.000UFC/ml (média 

de 862.279UFC/ml) - R2A Agar, e de 0 a 730.000UFC/ml (média de 61.817UFC/ml) - 

Petrifilm™ AC, Tabela 1. 

Segundo Yabune et al. (2005), o nível de contaminação bacteriana máxima 

recomendada pela ADA (200UFC/ml) deveria ser convertido para 20.000UFC/ml, 
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quando o R2A Agar fosse utilizado, uma vez que ele apresenta cerca de 100 vezes 

mais sensibilidade para a detecção/recuperação de bactérias. 

Dessa forma, nesse estudo, o R2A Agar (23°C por 7 dias) mostrou média de 

cerca de 125 vezes mais bactérias, do que as placas Petrifilm™ AC (35°C por 48h), 

sendo para as águas de torneiras, reservatórios, seringas tríplices e alta rotação 

(454, 15, 17 e 14 vezes mais). 

Ainda, com as placas com R2A Agar foram obtidas maiores contagens de 

bactérias aeróbias totais nas águas de equipos (reservatórios, seringas tríplices e 

alta rotação) do que com as placas Petrifilm™ AC (p<0,001). 

Esses resultados indicam que de acordo com o método R2A Agar, 20 (80%) 

das águas de seringas tríplices e 22 (88%) e das de alta rotação estavam com 

contagens fora da recomendada pela ADA (200UFC/ml), bem como 20 (80%) das de 

seringas tríplices e de alta rotação apresentaram contaminação acima da permitida 

pela legislação brasileira (500UFC/m). Por outro lado, conforme o Petrifilm™ AC, 8 

(32%) das águas de seringas tríplices e 13 (52%) de alta rotação mostraram níveis 

de contaminação acima da recomendada pela ADA (200UFC/ml) e permitida pela 

legislação brasileira (500UFC/m). 

Entretanto, se os níveis recomendado pela ADA e permitido pela legislação 

brasileira para as placas com R2A Agar fossem convertidos para 20.000 e 

50.000UFC/ml, respectivamente, os resultados mostrariam 15 (60%) das águas de 

seringas tríplices e 16 (64%) das de alta rotação com números de bactérias fora da 

recomendada pela ADA, e 15 (60%) das de seringas tríplices e 13 (52%) das de alta 

rotação com contaminação bacteriana acima da permitida pela legislação brasileira. 

Com relação ao nível de contaminação bacteriana das águas dos equipos 

foram efetuadas comparações entre as placas Petrifilm™ AC incubadas por duas 

diferentes temperaturas e períodos. Somente as amostras da CPE, CL1, CL2 e CES 

foram utilizadas nesse estudo, visto que houve perda de alguns dados da CCI. Os 

resultados demonstraram um nível maior de contaminação bacteriana nas placas 

Petrifilm™ AC incubadas a 23°C por 7 dias, do que a 35°C por 48h (p<0,001). 

Assim, concordamos com Noce et al. (2000), que o tempo e a temperatura 

de incubação influenciam no crescimento microbiano. 

Segundo Gross et al. (1976), a incubação de placas com Trypticase Soy 

Agar durante 7 dias foi capaz de recuperar de 2 a 10 vezes mais microrganismos da 

água de equipos e torneiras, do que por 48h. 
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Em 1996, Barbeau et al. analisaram a contaminação de águas de equipos 

em placas com R2A Agar modificado incubadas entre 25 a 37ºC por 24h a 20 dias. 

Concluíram que os melhores resultados foram obtidos com incubação entre 22 a 

25ºC durante 7 dias. 

Palenik et al. (2005) demonstraram um nível elevado de bactérias em 90% e 

50% das amostras de água incubadas a 21 e 37°C, respectivamente. 

A incubação realizada nesse estudo foi a preconizada pelo fabricante 3M™ 

para as placas Petrifilm™ e pela U. S. Environmental Protection Agency (EPA) para 

contagem de bactérias aeróbias totais (35°C por 48h), todavia, concordamos com a 

APHA (1998), que demonstrou um aumento no número de microrganismos 

recuperados em amostras de água incubadas de 20 a 28ºC por 5 a 7 dias. 

De acordo com as metodologias empregadas para a avaliação do nível de 

contaminação microbiana de águas, as placas Petrifilm™ apresentam diversas 

vantagens quando comparadas com métodos convencionais. Dentre elas a 

conveniência, pois estão prontas para o uso, eliminando as etapas de preparação 

dos meios de cultura e vidrarias. Ainda, ocupam menos espaço nas estufas 

incubadoras (até 20 placas empilhadas), geladeiras, armários. Além disso, podem 

ser mais facilmente descartadas, ou armazenadas em refrigerador para contagem 

posterior/reanálise, não quebram e não derramam. Por outro lado, a praticidade do 

sistema permite que as análises sejam realizadas em qualquer localidade, onde é 

difícil a implantação de um laboratório tradicional, necessitando apenas da 

montagem de uma zona asséptica com lamparinas, pissetas descartáveis e uma 

estufa adaptada. Por conseguinte, fundamentado ao custo/benefício e à 

necessidade do monitoramento da qualidade microbiológica da água de equipos, 

sugere-se o emprego do sistema Petrifilm™. 

Segundo Noce et al. (2000), a adição de tiossulfato de sódio nas amostras 

de água de equipos odontológicos para inativar o cloro residual é de fundamental 

importância, visto que o nível de contaminação antes desse procedimento foi de 

140.000UFC/ml e, após, 220.000UFC/ml, portanto, um aumento de 57,0% de 

microrganismos. 

Por esse motivo, nesse estudo, o tiossulfato de sódio foi adicionado na 

concentração final de 100mg/l (AGOSTINHO, 2004; AGUIAR; PINHEIRO, 1999; 

FANTINATO et al., 1992; WATANABE, 2003; WATANABE et al., 2005). 
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Vários são os eluentes utilizados para a diluição das amostras, entre os 

quais água (PREVOST et al., 1995; TALL et al., 1995; WILLIAMS et al., 1993), água 

de torneira (GROSS et al., 1976; MARAIS; BRÖZEL, 1999), água destilada 

(AGOSTINHO, 2004; LINGER et al., 2001; MAYO et al., 1990; WATANABE, 2003; 

WATANABE et al., 2001, 2005, 2006, 2007; WHITEHOUSE et al., 1991; WILLIAMS 

et al., 1993, 1995), água deionizada (KETTERING et al., 2002), caldo glicosado 

(BLAKE, 1963), solução salina (AGUIAR; PINHEIRO, 1999; CARDOSO et al., 1999; 

FANTINATO et al., 1992), tampão APHA (SOUZA-GUGELMIN et al., 2003), tampão 

fosfato (COBB et al., 2002; NOCE et al., 2000; PORTEOUS et al., 2003; PUTNINS et 

al., 2001), e tampão fosfato com magnésio (BELOTI et al., 2002). 

Nesse estudo, as amostras foram diluídas com água destilada esterilizada, 

como recomendado pelo fabricante 3M™ das placas Petrifilm™. 

Quanto à fonte de água, a rede de abastecimento municipal pode estar 

conectada diretamente aos equipos (ABEL et al., 1971; ARAÚJO; LOPES-SILVA, 

2002; CARDOSO et al., 1999; COBB et al., 2002; PUTNINS et al., 2001; 

WHITEHOUSE et al., 1991; WILLIAMS et al., 1994, 1995). Entretanto, a água pode 

ser suprida por reservatórios independentes: de metal, de plástico, ou de vidro, que 

podem estar localizados no chão, ou acoplados aos equipos (ABEL et al., 1971; 

AGUIAR; PINHEIRO, 1999; ARAÚJO; LOPES-SILVA, 2002; BLAKE, 1963; 

CARDOSO et al., 1999; CHIBEBE et al., 2002; FANTINATO et al., 1992; 

KETTERING et al., 2002; KIM et al., 2000; LINGER et al., 2001; MARAIS; BRÖZEL, 

1999; MILLS et al., 1986; MURDOCH-KINCH et al., 1997; PORTEOUS et al., 2003; 

PREVOST et al., 1995; WATANABE, 2003; WATANABE et al., 2005, WILLIAMS et 

al., 1994, 1995; WIRTHLIN; MARSHALL Jr., 2001). 

Atualmente, os reservatórios PET de 500,0ml são os mais utilizados nos 

equipos (CARDOSO et al., 1999; CHIBEBE et al., 2002; LINGER et al., 2001; 

MURDOCH-KINCH et al., 1997; PORTEOUS et al., 2003; PREVOST et al., 1995; 

SHEPHERD et al., 2001; KETTERING et al., 2002; KIM et al., 2000; WATANABE, 

2003; WATANABE et al., 2005; WILLIAMS et al., 1994, 1995; WIRTHLIN; 

MARSHALL Jr., 2001). 

De acordo com Depaola et al. (2002), os reservatórios de água 

independentes, dos equipos, permitem o suprimento de água com qualidade 

microbiológica, uma vez que podem ser abastecidos com água esterilizada e 

adicionados de desinfetantes para descontaminação das linhas d’água. 
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Ainda, os reservatórios PET apresentam vantagens sobre os outros tipos 

(chão, metal e plástico), devido à facilidade de limpeza (manuseio e transparência) e 

ao menor volume, que diminui o período de estagnação da água, reduzindo o 

desenvolvimento de microrganismos, bem como a formação de biofilme.  

Nesse estudo, os reservatórios dos equipos eram de garrafas PET de 

500,0ml. Ainda, uma rotina com adição de água e hipoclorito de sódio nos 

reservatórios nas 5 Clínicas Odontológicas da FORP-USP foi instituída com o intuito 

de tornar a água dos equipos microbiologicamente própria para uso. 

Vários autores têm relatado a contaminação na água de torneira da rede 

municipal, para o abastecimento dos reservatórios de equipos odontológicos, aquém 

de 200UFC/ml (ABEL et al., 1971; AGOSTINHO, 2004; GROSS et al., 1976; 

KETTERING et al., 2002; KIM et al., 2000; LINGER et al., 2001; MAYO et al., 1990; 

PREVOST et al., 1995; PUTNINS et al., 2001; SHEPHERD et al., 2001; 

WATANABE, 2003; WATANABE et al., 2006). Contudo, outros relataram a presença 

de microrganismos acima de 500UFC/ml (WHITEHOUSE et al., 1991; WILLIAMS et 

al., 1993, 1994). 

A água utilizada para abastecer os reservatórios dos equipos foi de torneiras 

localizadas nas 5 diferentes Clínicas Odontológicas (CCI, CPE, CL1, CL2 e CES) e 

supridas do poço artesiano da FCFRP-USP e FORP-USP. Os níveis de 

contaminação com bactérias aeróbias totais variaram de 20 a 4.300UFC/ml (média 

de 908UFC/ml) – R2A Agar, e de 0 a 17UFC/ml (média de 2UFC/ml) – Petrifilm AC 

(Tabela 3). 

Dessa maneira, as comparações estatísticas mostraram que os níveis de 

contaminação bacteriana das águas de torneiras foram mais elevados pelo método 

R2A Agar, do que pelo sistema Petrifilm™ AC (p<0,001). 

Esses resultados indicam que de acordo com o método R2A Agar, 6 (60%) 

das amostras de água estariam com contagens acima da recomendada pela ADA 

(200UFC/ml) e permitida pela legislação brasileira (500UFC/m), porém, conforme o 

Petrifilm™ AC apenas a água da torneira CL1-40 apresentou 17UFC/ml, enquanto 

que as demais estavam isentas de contaminação bacteriana. 

Em contraste, se para o meio de cultura R2A Agar fossem convertidos os 

limites de contaminação da ADA (20.000UFC/ml) e da legislação brasileira 

(50.000UFC/ml), todas as amostras de água estariam dentro desses limites. 
Há relatos de contaminação bacteriana na água de reservatórios de equipos 
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de 0 a 32 .650UFC/ml, 12 a 538.000UFC/ml (WATANABE, 2003), bem como 1, 3, 4, 

e 741UFC/ml, e acima de 5.700UFC/ml (ARAÚJO; LOPES-SILVA, 2002). Ainda, 

médias de 0UFC/ml (ABEL et al., 1971), 660UFC/ml (PREVOST et al., 1995), 

2.726UFC/ml (WATANABE, 2003), 22.000UFC/ml (WILLIAMS et al., 1994), 

118.667UFC/ml, 167.500UFC/ml (BLAKE, 1963), 146.242UFC/ml (WATANABE, 

2003), 223.399UFC/ml (SOUZA-GUGELMIN et al., 2003).  

Embora, nesse estudo, as amostras de água das torneiras utilizadas para 

preencher os reservatórios dos equipos tivessem pequeno número de bactérias 

(Tabela 3), as dos 25 reservatórios apresentaram de 0 a 3.900.000UFC/ml (média 

de 211.705UFC/ml) – R2A Agar, e de 0 a 231.000UFC/ml (média de 14.065UFC/ml) 

- Petrifilm™ AC (Tabela 1). Esses resultados indicam que de acordo com o método 

R2A Agar, 14 (56%) e 12 (48%) das águas estavam com contagens acima da 

recomendada pela ADA (200UFC/ml) e permitida pela legislação brasileira 

(500UFC/m), respectivamente. Contudo, conforme o sistema Petrifilm™ AC, apenas 

5 (20%) das águas apresentaram contaminação acima da recomendada pela ADA e 

permitida pela legislação brasileira. 

Todavia, se os limites de contaminação fossem modificados para o R2A 

Agar, os resultados mostrariam 5 (20%) e 4 (16%) das amostras de águas dos 

reservatórios com níveis de contaminação bacteriana acima da recomendada pela 

ADA (20.000UFC/ml) e permitida pela legislação brasileira (50.000UFC/ml). 

Segundo Aguiar e Pinheiro (1999), 70,2% das águas de reservatórios e 

92,3% das seringas tríplices de 37 equipos odontológicos estavam contaminados 

com microrganismos. 

Nesse estudo, com 25 equipos, a prevalência da contaminação bacteriana 

das amostras de água foi de 17 (68%) reservatórios, 22 (88%) seringas tríplices e 25 

(100%) alta rotação pelo método R2A Agar, entretanto, de acordo com o sistema 

Petrifilm™ AC as prevalências foram menores, de 9 (36%) reservatórios, 11 (44%) 

seringas tríplices e 14 (56%) alta rotação. 

De acordo com as comparações estatísticas, pelo método R2A Agar, os 

níveis de contaminação bacteriana das águas das seringas tríplices e dos alta 

rotação foram semelhantes (p=1,000), mas maiores do que dos reservatórios 

(p<0,001). 

Pelo sistema Petrifilm™ AC, os níveis de contaminação bacteriana das 

amostras de água dos reservatórios e das seringas tríplices (p=0,781), bem como 
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das seringas tríplices e dos alta rotação (p=0,063) foram semelhantes. Em contraste, 

a dos alta rotação foram maiores do que a dos reservatórios (p<0,001). 

De acordo com Watanabe (2003), tanto equipos velhos quanto novos 

(seringas tríplices e alta rotação) apresentaram águas com elevados níveis de 

contaminação microbiana (1.900 a 610.000.000UFC/ml). Ainda, equipos novos 

instalados em um período inferior a 5 dias alcançaram contaminação bacteriana nas 

águas de até 200.000UFC/ml (BARBEAU et al., 1996). Dessa maneira, a partir da 

instalação dos equipos, o nível de contaminação das águas começa a aumentar 

progressivamente (KETTERING et al., 2002; MURDOCH-KINCH et al., 1997; 

WILLIAMS et al., 1995). 

A causa de níveis elevados de contaminação microbiana na água de 

equipos odontológicos é a formação de biofilme microbiano nas paredes das linhas 

d’água, decorrente da presença de um pequeno número de microrganismos da água 

de abastecimento público (AGOSTINHO, 2004; BARBEAU et al., 1996; DOLCI; 

MONTEBUGNOLI, 2000; MARAIS; BRÖZEL, 1999; MAYO et al., 1990; MILLS et al., 

1986; PREVOST et al., 1995; TALL et al., 1995; WATANABE, 2003; WATANABE et 

al., 2001, 2005, 2006, 2007; WHITEHOUSE et al., 1991; WILLIAMS et al., 1993, 

1994, 1995). Esses microrganismos encontram condições favoráveis para 

multiplicação, quando a água permanece estagnada durante períodos de ausência 

de fluxo, como depois do expediente diário e nos fins de semana. Portanto, 

concordamos com Dolci & Montebugnoli (2000), que consideram a mangueira como 

um “sistema amplificador” do pequeno número de microrganismos presentes na 

água de abastecimento público. 

Segundo Mills (2003), esse fenômeno acontece em função do 

design/geometria do sistema de distribuição de água do equipo. As linhas d’água 

são constituídas de tubulações com cerca de 10,0m de extensão e 0,5 a 1,0mm de 

diâmetro. Dessa maneira, o volume de água contido nesse sistema raramente 

excede 60,0ml. Para um volume fixo de fluido a área da superfície em um cilindro 

(linha d’água) aumenta em progressão geométrica com a diminuição do diâmetro. 

Por conseqüência, a área disponível para o desenvolvimento de biofilme na 

mangueira é muito grande. 

BIOFILME é uma comunidade séssil de microrganismos, caracterizada por 

células que estão irreversivelmente aderidas a um substrato, interface, ou entre si, 

embutida em uma matriz de substâncias poliméricas extracelulares produzidas por 
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esses microrganismos, que apresentam um fenótipo alterado com respeito à taxa de 

crescimento e transcrição de genes (DONLAN; COSTERTON, 2002). 

Autores relataram a presença de biofilme em linhas d’água de equipos com 

auxílio de MEV (AGOSTINHO, 2004; COBB et al., 2002; KARPAY et al., 1999; KIM 

et al., 2000; LINGER et al., 2001; MARAIS; BRÖZEL, 1999; MAYO et al., 1990; 

MURDOCH-KINCH et al., 1997; NOCE et al., 2000; PUTINIS et al., 2001; 

SHEPHERD et al., 2001; SINGH et al., 2003; TALL et al., 1995; WHITEHOUSE et 

al., 1991; WILLIAMS et al., 1993, 1995), microscópio confocal (PUTINIS et al., 2001; 

SINGH et al., 2003), e microscópio ótico (WHITEHOUSE et al., 1991). 

Em linhas de ar de seringas tríplices em uso e sem uso (novas) não foram 

evidenciadas a presença de biofilme (MAYO et al., 1990), bem como linhas d’água 

de equipos novos (NOCE et al., 2000). 

Conforme Tall et al. (1995) existe uma dinâmica microbiana na formação de 

biofilme em linha d´água de equipos após instalação e uso. No 7º dia foram 

observados muitos bastonetes e bactérias com forma de espiral colonizando as 

linhas d´água dos equipos. No 30º dia, colônias individuais embutidas em material 

polimérico extracelular. No 120º dia, o início da coagregação das colônias, e no 180o 

dia o desenvolvimento de um biofilme heterogêneo. 

Na literatura há relatos da formação de biofilmes bem estabelecidos nas 

linhas d´água de equipos (KIM et al., 2000; LINGER et al., 2001; PUTNINS et al., 

2001). Esses biofilmes eram constituídos por uma microbiota heterogênea (COBB et 

al., 2002; LINGER et al., 2001) de cocos (COBB et al., 2002; KIM et al., 2000; 

MARAIS; BRÖZEL, 1999; MURDOCH-KINCH et al., 1997), bastonetes curtos, e/ou 

médios, e/ou longos (COBB et al., 2002; KIM et al., 2000; MARAIS; BRÖZEL, 1999; 

MURDOCH-KINCH et al., 1997; NOCE et al., 2000; PUTNINS et al., 2001), espirilos 

(COBB et al., 2002), espiroquetas (MARAIS; BRÖZEL, 1999; MURDOCH-KINCH et 

al., 1997), fungos filamentosos (PUTNINS et al., 2001), esporos de fungos (COBB et 

al., 2002), por matriz de substâncias poliméricas extracelulares (KIM et al., 2000; 

MURDOCH-KINCH et al., 1997; NOCE et al., 2000) e sem matriz inorgânica (KIM et 

al., 2000). 

Nesse estudo, as análises com MEV mostraram a presença de biofilme nas 

linhas d´água (seringas tríplices e alta rotação) de todos os equipos das 5 Clínicas 

Odontológicas da FORP-USP (CCI, CPE, CL1, CL2 e CES). Embora, a água do 
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reservatório tivesse sido adicionada de hipoclorito de sódio e algumas amostras de 

água estivessem isentas de contaminação, ou com pequeno número de 

microrganismos, todas as linhas d´água estavam repletas de biofilmes, constituídos 

por densas e extensas matrizes de substâncias poliméricas extracelulares, onde se 

observou a presença de cocos, cocobacilos, bastonetes, espiroquetas, leveduras, 

interações microbianas do tipo espiga de milho (corn cob) e hemácias (Figuras 30-

34). 

A presença de hemácias nas linhas d´águas desse estudo pode ter sido em 

decorrência do refluxo de sangue da boca do paciente, como relatado por Walker et 

al. (2004). 

Segundo a legislação brasileira, a água para consumo humano em toda e 

qualquer situação, incluindo fontes individuais como poços, minas, nascentes, dentre 

outras devem estar em conformidade com o padrão microbiológico estabelecido pelo 

Ministério da Saúde, com ausência de E. coli e coliformes totais em 100,0ml de água 

(BRASIL, 2004). 

E. coli são bastonetes Gram-negativos pertencentes à família das 

enterobactérias. São encontrados em esgoto, efluentes tratados, águas naturais, e 

solos sujeitos à contaminação fecal recente de humanos, animais domésticos e/ou 

selvagens, e pássaros, sendo que sua presença requer providências imediatas 

(TRABULSI et al., 2005). 

Os coliformes totais são bastonetes Gram-negativos, pertencentes na sua 

grande maioria aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e Raoutella 

(Klebsiella). Além de estarem presentes nas fezes, também podem ser encontrados 

no meio ambiente, em águas com altos teores de material orgânico, solo ou 

vegetação em decomposição (TRABULSI et al., 2005). 

A técnica dos tubos múltiplos (NMP/100ml), para a avaliação da 

contaminação das amostras por coliformes totais e fecais é clássica e importante, 

uma vez que os microrganismos pesquisados podem indicar contaminação fecal 

(MAYO et al., 1990; AGUIAR; PINHEIRO, 1999; SILVA; SALGUEIRO, 2001). 

Beloti et al. (2002) empregaram placas Petrifilm™ HS e EC (3M) para a 

avaliação do nível de coliformes totais e fecais em águas, respectivamente. A maior 

sensibilidade dessas placas com relação ao método convencional de tubos múltiplos 

foi demonstrada pela utilização de menores volumes das amostras. 
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Agostinho (2004), Abel et al. (1971), Araújo & Lopes-Silva (2002) e 

Watanabe (2003) não encontraram coliformes totais e/ou E. coli nas águas de 

equipos odontológicos. Entretanto, Aguiar & Pinheiro (1999) relataram a presença de 

coliformes totais nas águas de seringas tríplices (13,5%), alta rotação com peças de 

mão (16,2%), linhas d´água (2,7%) e reservatórios (13,5%). Ainda, níveis de 

coliformes totais em águas de torneiras e equipos foram relatados como menores 

que 2NMP/100ml (MAYO et al., 1990). 

Nesse estudo, de acordo com o método de cultura, E. coli foram detectadas 

em 5 (20%) águas de alta rotação, enquanto coliformes totais em 7 (28%) águas de 

reservatórios, 5 (20%) de seringas tríplices e 11 (44%) de alta rotação. Além disso, 

em nenhuma amostra de água de torneira foi detectada E. coli e coliformes totais. 

Todavia, nesse estudo, segundo o método molecular, apenas 2 (8%) 

amostras de água de alta rotação, e 1 (10%) de torneira apresentaram E. coli. 

Dessa forma, de acordo com o método de cultura, as águas de torneiras 

estavam em conformidade com a legislação brasileira, quanto à ausência de E. coli e 

coliformes totais em 100,0ml de água. Porém, 11 (44%) equipos apresentaram-se 

em desacordo com o estabelecido pela legislação brasileira, sendo 3 (60%) da CCI, 

1 (20%) da CPE, 0 (0%) da CL1, 2 (40%) da CL2 e 5 (100%) da CES. Além disso, 

segundo o método molecular, 1 (50%) amostra de água de torneira da CES estava 

em desacordo com a legislação brasileira, bem como 2 (8%) equipos, sendo 1 (20%) 

da CCI e 1 (20%) da CPE. 

Assim, providências imediatas 

P. aeruginosa são bastonetes Gram-negativos não fermentadores mais 

freqüentemente isolados nos laboratórios de microbiologia clínica. São os 

microrganismos mais ubiqüitários, porque são encontrados no solo, na água, nos 

vegetais, nos animais, nos alimentos e nos mais diversos ambientes hospitalares. 

Raramente causam infecção em um paciente imunocompetente, porém em 

indivíduos imunocomprometidos são os principais agentes etiológicos. Considerados 

protótipos de patógenos oportunista são um dos mais importantes agentes de 

infecção hospitalar. Sua importância clínica está baseada na difícil erradicação da 

infecção e contínuos fracassos terapêuticos, devido à sua ampla expressão de 

fatores de virulência, bem como resistência natural intrínseca e adquirida a muitos 

antibióticos e desinfetantes (TRABULSI et al., 2005). 
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Os resultados desse estudo estão discordantes com os de Watanabe (2003), 

que não revelaram pelo método de cultura, Pseudomonas spp. em amostras de 

água de equipos (reservatórios, seringas tríplices e alta rotação) e de água filtrada 

que abastecia esses equipos da Associação Odontológica de Ribeirão Preto 

(AORP). Entretanto, concordantes com outros autores que relataram a presença de 

P. aeruginosa nas águas de equipos (AL-HIYASAT et al., 2007; BARBEAU et al., 

1996; WILLIAMS et al., 1993). 

Nesse estudo, segundo o método de cultura, em apenas uma amostra de 

água do alta rotação do equipo 1 da CES foi observada a presença de 160UFC/ml 

de P. aeruginosa. Por outro lado, não houve detecção de Pseudomonas spp. em 

qualquer água de torneira. 

Com relação ao método molecular, 36 (48%) das águas de equipos 

(13/86,7% de reservatórios, 12/80,0% de seringas tríplices e 11/73,3% de alta 

rotação) estavam contaminadas com P. aeruginosa, sendo 2 (13%) da CCI, 13 

(86,7%) da CPE, 5 (33,3%) da CL1, 5 (33,3%) da CL2, e 11 (73,3%) da CES 

(Tabelas 7 e 8). Por outro lado, 5 (50%) amostras de água de torneiras, sendo 1 

(20%) da CCI, 1 (20%) da CL1, 1 (20%) da CL2, e 2 (100%) da CPE foram positivas 

para P. aeruginosa. 

A técnica da gota (micrométodo) empregada para contar o número de S. 

mutans e Lactobacillus spp. na saliva mostrou resultados equivalentes, quando 

comparada com a técnica convencional de semeadura em toda a superfície de uma 

placa de Petri com meio de cultura (WESTERGREM; KRASSE, 1978). Apresenta 

vantagem como a utilização de menor quantidade de placas e meio de cultura, visto 

que até 6 gotas de amostras in natura ou diluídas podem ser semeadas em uma 

única placa de Petri (20x100mm). Contudo, devido ao espaço reduzido em que as 

amostras são semeadas, pode-se ter dificuldade na contagem de alguns 

microrganismos que formam colônias grandes e/ou espalhadas. 

Esse estudo mostrou o sucesso da técnica da gota para determinar o nível 

de contaminação por E. coli e coliformes (Endo Agar), bem como Pseudomonas spp. 

(Cetrimide Agar Base) em amostras in natura de água de equipos e torneiras. 

Em suma, comparando os métodos de cultura com o molecular 

(Checkerboard DNA-DNA hybridization) pode-se observar divergências nos 

resultados de presença e ausência de ambas as bactérias, E. coli e P. aeruginosa 

nas amostras de água, uma vez que o método de cultura detecta apenas 
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microrganismos viáveis, e uma célula é capaz de originar uma UFC. O 

Checkerboard DNA-DNA hybridization permite detectar os materiais genéticos (DNA) 

de microrganismos vivos e/ou mortos, desde que não estejam degradados, e 

somente a partir da presença de cerca de 10.000 células por mililitro de amostra. 

Outras bactérias patogênicas e oportunistas foram encontradas em amostras 

de água de equipos odontológicos como relatados por diversos autores: A. 

calcoaceticus (BARBEAU et al., 1996; TALL el al., 1995), Acinetobacter spp. 

(WILLIAMS et al., 1993), Actinobacter spp. (SHEPHERD et al., 2001), A. salmonicida 

(TALL el al., 1995), A. denitrificans, A. xylosoxidans (WILLIAMS et al., 1993), 

Alcaligenes spp. (SHEPHERD et al., 2001), Bacillus spp. (SHEPHERD et al., 2001; 

WILLIAMS et al., 1993), B. vesicularis (WILLIAMS et al., 1993), B. cepacia (MILLS et 

al., 1986; WILLIAMS et al., 1993), C. acidovorans (STAMPI et al., 1999; WILLIAMS 

et al., 1993), C. testosteroni, F. indologenes (WILLIAMS et al., 1993), Flavobacterium 

spp. (SHEPHERD et al., 2001; MILLS et al., 1986; TALL el al., 1995), K. pneumoniae 

(WILLIAMS et al., 1993), L. pneumophila (WALKER et al., 2004), Legionella spp., 

(WALKER et al., 2004; WILLIAMS et al., 1993), M. mesophilicum (BARBEAU et al., 

1996), M. luteus (SZYMANSKA, 2006; WILLIAMS et al., 1993), M. lylae 

(SZYMANSKA, 2006), Moraxella spp. (TALL el al., 1995), M. mucogenicum, M. 

simiae (PORTEOUS et al., 2004), Mycobacterium spp. (WALKER et al., 2004), 

Nocardia spp. (WILLIAMS et al., 1993), O. anthropi, P. haemolytica, Pasterurella spp. 

(TALL el al., 1995; WILLIAMS et al., 1993), P. fluorescens, P. stutzeri (WILLIAMS et 

al., 1993), Pseudomonas spp. (SHEPHERD et al., 2001; TALL el al., 1995), R. 

pickettii (SZYMANSKA, 2006; WILLIAMS et al., 1993), S. marcescens (WILLIAMS et 

al., 1993), S. paucimobilis (BARBEAU et al., 1996; MILLS et al., 1986; SZYMANSKA, 

2006; WILLIAMS et al., 1993), Sphingomonas spp. (SHEPHERD et al., 2001), S. 

capitus (WILLIAMS et al., 1993), S. cohnii, (SZYMANSKA, 2006), S. lentus 

(SZYMANSKA, 2006), S. saprophyticus, S. warneri (WILLIAMS et al., 1993), 

Staphylococcus spp. (SZYMANSKA, 2006; WILLIAMS et al., 1993), S. maltophilia 

(MILLS et al., 1986; SZYMANSKA, 2006; WILLIAMS et al., 1993), Streptococcus 

spp. (SHEPHERD et al., 2001; SZYMANSKA, 2006; WILLIAMS et al., 1993), S. 

albus (SZYMANSKA, 2006) e Xanthomonas spp. (SHEPHERD et al., 2001). 

Segundo Singh et al. (2003), dos 40 gêneros bacterianos encontrados nas 

linhas d´água de equipos, os mais prevalentes foram Leptospira (20%), 
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Sphingomonas (14%), Bacillus (7%), Escherichia (6%), Geobacter (5%) e 

Pseudomonas (5%). 

Em um estudo a respeito da contaminação de águas para consumo humano, 

Zanetti et al. (2000) concluíram que a pesquisa de espécies de bactérias 

pertencentes ao gênero Burkholderia, como B. cepacia e B. pseudomallei são de 

extrema importância, pois são encontradas amplamente no ambiente e apresentam 

potencial patogênico. 

As bactérias identificadas nas amostras de água neste estudo por meio do 

API 20 NE foram A. Iwoffii, B. vesicularis, B. cepacia, Moraxella spp., O. ureolytica, 

Pasteurella spp., P. aeruginosa e S. paucimobilis. 

De acordo com Trabulsi et al. (2005): 

- A. Iwoffii são cocobacilos Gram-negativos, aeróbios estritos e de baixa virulência. 

Estão presentes na natureza (água e no solo úmido) e em ambientes hospitalares. 

Dentre as espécies de Acintetobacter o A. Iwoffii é a mais comumente associada a 

meningites. 

- B. vesicularis são bastonetes Gram-negativos aeróbios estritos que apresentam 

colônias com pigmentação bronze/laranja. São encontrados na água, no solo e em 

plantas, e já foram relacionados com bacteriemias, bem como isolados de líquido 

de diálise peritoneal e de equipos de diálise renal. 

- B. cepacia são bastonetes Gram-negativos aeróbios estritos isolados de inúmeras 

fontes de água e superfícies úmidas, incluindo soluções detergentes com 

clorexidina, bem como fluidos intravenosos e anestésicos. É um patógeno 

oportunista e nosocomial de baixa virulência, que pode causar infecção do trato 

respiratório e do trato urinário, sepse, endocardite, peritonite, conjuntivite e artrite 

séptica. Além disso, infecções pulmonares em indivíduos com doença 

granulomatosa crônica e fibrose cística. 

- Moraxella spp. são cocobacilos ou cocos Gram-negativos aeróbios estritos, que 

fazem parte da microbiota normal do trato respiratório superior. Podem causar 

bacteriemia, conjuntivite, meningite e endocardite. 

- Oligella ureolytica são bastonetes Gram-negativos aeróbios estritos, de 

crescimento lento (dois a quatro dias de incubação) e com motilidade devido à 

presença de flagelo peritríquio. É considerada uma bactéria comensal do trato 

genito-urinário de humanos, apesar de poder causar urosepse. 
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- Pasteurella spp. são cocobacilos Gram-negativos anaeróbios facultativos. O 

reservatório principal das pasteurelas é o trato respiratório de diferentes espécies 

animais como cães, gatos, porcos e ratos. Na grande maioria das vezes, as 

infecções humanas são adquiridas pelo contato com animais colonizados, 

principalmente cães e gatos, mas em uma proporção variável de casos não se 

consegue identificar o contato ou exposição a animais. Podem causar celulite, 

linfadenite, endocardite, meningite, pneumonia, sinusite e infecções em outros 

órgãos. 

- S. paucimobilis são bastonetes Gram-negativos aeróbios estritos, que produzem 

pigmentos amarelos intensos, decompõem compostos aromáticos, e podendo ser 

utilizados na biorremediação ambiental. São encontrados na água e no solo, mas 

também isolados de várias amostras clínicas, principalmente de pacientes que 

fazem hemodiálise, e de ambiente hospitalar. Podem causar infecções 

pulmonares, oculares, peritonite e bacteriemia. 

No que diz respeito à contaminação por fungos em águas para o consumo 

humano, Arvanitidou et al. (1999) analisando amostras de água potável da 

comunidade e de hospitais isolaram bolores em 82,5% e leveduras em 11,1%. 

Encontraram 36,6UFC/100ml de bolores e 4,4UFC/100ml de leveduras, identificados 

como Penicillium spp. (50,8%), Aspergillus spp. (42,1%) e Candida spp. (3,9%). 

Com relação às amostras de água de equipos odontológicos foram relatadas 

contaminações por bolores: R. rubra (MILLS et al., 1986), E. mesophila (PORTEOUS 

et al., 2003), A. amstelodami, A. fumigatus, Aspergillus spp. do grupo do A. glaucus, 

Aspergillus repens, Citromyces spp., G. candidum, P. aspergilliforme, P. pusillum, P. 

turolense, S. sclerotiorum (SZYMANSKA, 2005), Alternaria spp., Cladosporium, spp., 

Penicillium spp., Scopulariopsis spp. (WILLIAMS et al., 1993), e leveduras: Candida 

spp. (WALKER et al., 2004), C. albicans e C. curvata (SZYMANSKA et al., 2005). 

Os meios de cultura utilizados para o cultivo desses fungos foram ágar 

dextrose (MILLS et al., 1986), ágar malte (SZYMANSKA et al., 2005), R2A Agar 

(PORTEOUS et al., 2003), Sabouraud Dextrose Agar adicionado de cloranfenicol, e 

Sabouraud Dextrose Agar adicionado com uma mistura de cloranfenicol-actidiona 

(ARVANITIDOU et al. 1999) e Trypticase Soy Agar (WILLIAMS et al., 1993). 

No entanto, na literatura, a avaliação do “nível” de contaminação fúngica das 

águas de equipos odontológicos (AGOSTINHO, 2004; WATANABE, 2003; 

WATANABE et al., 2005) tem sido pouco explorada, uma vez que ainda são incertas 
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as correlações entre os fungos, qualidade da água e papel na formação de biofilmes 

em linhas d´água. 

Segundo Watanabe (2003) e Watanabe et al. (2005), de 12 equipos velhos, 

10 (83,3%) águas de reservatórios, 11 (95,5%) de seringas tríplices e 11 (95,5%) de 

alta rotação estavam contaminadas por fungos. Ainda, de 12 equipos novos, 

nenhuma água de reservatórios, 8 (66,7%) de seringas tríplices e 10 (88,3%) de alta 

rotação apresentaram contaminação fúngica. Pelo contrário, as amostras de água 

que abastecia os equipos estavam isentas de contaminação por fungos.  

Agostinho (2004) também não detectou fungos em amostras de água de 

torneiras que abasteciam os equipos. Entretanto, os níveis de contaminação fúngica 

nas amostras de água das seringas tríplices atingiram até 360UFC/ml e as dos alta 

rotação até 437UFC/ml. 

Como relatado por Agostinho (2004), Watanabe (2003) e Watanabe et al. 

(2005), placas Petrifilm™ YM (bolores e leveduras) foram utilizadas nesse estudo 

para determinar o nível de contaminação fúngica das águas de equipos 

odontológicos (reservatórios, seringas tríplices e alta rotação) e torneiras 

pertencentes as 5 Clínicas Odontológicas da FORP-USP (CCI, CPE, CL1, CL2 e 

CPE). 

Dos 25 equipos, 17 (68%) estavam contaminados com fungos, sendo 12 

(48%) águas dos reservatórios (0 a 6.309UFC/ml), 12 (48%) das seringas tríplices (0 

a 11.100UFC/ml) e 17 (68%) de alta rotação (0 a 2.120UFC/ml). A CCI (0 a 

6.309UFC/ml), a CL2 (0 a 853UFC/ml), e a CES (10 a 11.100UFC/ml) estavam com 

fungos na água de todos os equipos, enquanto que apenas 2 (40%) equipos da CPE 

(0 a 730UFC/ml), e 0(0%) da CL1 apresentaram contaminação fúngica (Tabela 4).  

De acordo com as análises estatísticas não houve diferença significante 

entre os níveis de contaminação fúngica das águas de reservatórios x seringas 

tríplices x alta rotação (p=0,387). 

Das 10 amostras de água das torneiras, apenas 1 (10%) da CCI estava 

contaminada com fungos (5UFC/ml), sem diferença estatística significante entre os 

níveis de contaminação fúngica das águas das torneiras (p>0,05), Tabela 5. 

Esses resultados vêem confirmar a assertiva de que as águas das torneiras 

utilizadas para abastecer os equipos tornam-se contaminadas por fungos ao serem 

mantidas nos reservatórios e ao fluírem através das linhas d´água recobertas com 

biofilmes. 
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Assim, o monitoramento da qualidade da água por fungos é um 

procedimento importante, que deveria ser incorporado com periodicidade na rotina 

odontológica, uma vez que segundo Porteous et al. (2003), o tratamento de linha 

d’água de equipos odontológicos, com uso contínuo de desinfetantes, pode alterar a 

natureza da microbiota e permitir a proliferação de fungos, presentes em pequeno 

número, na água de abastecimento municipal. 

Com relação à presença de bactérias da boca em equipos odontológicos, 

concorda-se com os autores que relataram estreptococos e anaeróbios orais 

(WALKER et al., 2004), P. intermedia (MONTEBUGNOLI et al., 2004), S. 

constellatus, (PETTI; TARSITANI, 2006), S. intermedius, S. mitis, e S. sanguinis 

(PETTI; TARSITANI, 2006; SHEPHERD et al., 2001). Todavia, discorda-se da 

ausência de A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. forsythensis, e T. denticola 

(MONTEBUGNOLI et al., 2004). 

Métodos de cultura (PETTI; TARSITANI, 2006; SHEPHERD et al., 2001; 

WALKER et al., 2004) e molecular, como o PCR (MONTEBUGNOLI et al., 2004), 

foram usados para determinar a presença de bactérias orais em equipos 

odontológicos. 

Segundo Socransky et al. (2004), existe uma grande dificuldade em utilizar 

métodos microbiológicos convencionais em estudos com ecossistemas microbianos 

complexos. Técnicas moleculares em novos formatos como o Checkerboard DNA-

DNA Hybridization permitem a pesquisa semi-quantitativa (104 a 107 células) 

simultânea de um grande número de microrganismos e amostras (SOCRANSKY et 

al., 2004). 

Nesse estudo utiliza-se a técnica de Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

para detectar bactérias da boca (DNA) em águas de equipos odontológicos e 

torneiras. Todavia, devido a dificuldade na leitura visual dos resultados das 

membranas preferiu-se não quantificar as bactérias das amostras, expressando os 

resultados apenas como presença ou ausência. 

A técnica de Checkerboard DNA-DNA Hybridization usa como alvo sondas 

de DNA total, que são construídas a partir de genomas inteiros de microrganismos. 

Um dos pontos negativos dessas sondas é que o uso de genomas inteiros pode 

aumentar a chance de reações cruzadas entre microrganismos com proximidades 

filogenéticas, devido a regiões comuns dos DNA. Além disso, as sondas de DNA 

total podem não detectar todas as cepas de uma determinada espécie microbiana, 
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bem como teriam uma baixa sensibilidade de detecção, ou seja, a necessidade 

acima de 10.000 células (NASCIMENTO et al., 2006b). 

No entanto, segundo Socransky et al. (2004), 93,5% das reações cruzadas 

de 80 microrganismos exibiram sinais menores que 5% daqueles detectados pelos 

controles positivos. 

De acordo com Nascimento et al. (2006b), a técnica Checkerboard DNA-

DNA Hybridization apresenta vantagens porque é rápida, sensível e relativamente de 

baixo custo na área de biologia molecular. Ainda, são eliminadas algumas limitações 

dos métodos de cultura, como, a necessidade de preservar os microrganismos 

viáveis durante o transporte e processamento das amostras e a dificuldade do cultivo 

de espécies sensíveis ou de crescimento lento. Por outro lado, as amostras podem 

ser analisadas in natura, superando problemas de quantificação, impostas pelas 

diluições seriadas ou procedimentos de amplificação por PCR. Também, a técnica 

permite que as amostras presentes nas membranas sejam reanalisadas com outras 

sondas ou com as mesmas. Em contraste, apresenta a desvantagem de detectar 

somente os microrganismos para o qual as sondas de DNA foram preparadas. 

Assim, novos ou importantes microrganismos presentes nas amostras, que poderiam 

ser detectados por cultura ou outras técnicas moleculares, não podem ser 

detectados por essa técnica. 

A ciência está em contínua evolução para descobrir, aperfeiçoar ou 

acompanhar a própria ciência. Assim, o marcador das sondas de DNA total da 

versão original do protocolo da técnica de Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

(digoxigenina) foi substituído pela fluoresceína. Logo, essa nova enzima se mostrou 

como uma alternativa viável e adequada para essa técnica (NASCIMENTO et al., 

2006a). 

Nesse estudo, das 10 amostras de água das torneiras das 5 Clínicas 

Odontológicas da FORP-USP, 6 (60%) estavam contaminadas com alguma dessas 

2 bactérias da boca (E. coli e/ou P. aeruginosa). Todavia, ambas não são 

exclusivamente orais e podem estar presentes no meio ambiente como na água 

(TRABULSI et al., 2005). 

Nas amostras de água de equipos odontológicos não foram detectadas as 

bactérias A. viscosus, P. melaninogenica, P. nigrescens e S. noxia. Entretanto, as 
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bactérias mais prevalentes exclusivas da boca foram S. gordonii (35/46,7%), T. 

denticola (28/37,3%) e A. actinomycetemcomitansb (9/25,6%) - Tabela 8. 

As amostras de água com maiores prevalências de bactérias da boca foram 

as dos reservatórios (27/6,4%) e alta rotação (22/5,2%) da CCI, e das seringas 

tríplices (23/5,5%) da CPE. Pelo contrário, as menores prevalências foram dos 

reservatórios (7/1,7%) da CL1, das seringas tríplices (7/1,7%) da CES e dos alta 

rotação (7/1,7%) da CL2 (Tabela 7). 

Dessa maneira, a água de equipos odontológicos é fonte de contaminação 

cruzada de bactérias da boca, que podem ser transferidas de pacientes para linhas 

d´água, e da água para os pacientes, profissionais, equipe odontológica e meio 

ambiente. 

Recomendações para a manutenção da qualidade microbiológica da água 

de equipos odontológicos baseadas na literatura científica e em procedimento de 

biossegurança deveriam ser acatadas pelos profissionais da Odontologia, como: 

 

1. No final do expediente de trabalho drenar completamente a água estagnada nas 

linhas d´água (seringas tríplices e alta rotação) e deixar todos os reservatórios 

sem água (vazios), uma vez que a completa drenagem da água estagnada nas 

linhas d´água (seringas tríplices e alta rotação) e esvaziamento dos reservatórios 

têm como intuito reduzir o desenvolvimento microbiano e a formação de biofilme; 

2. No início do expediente de trabalho preencher os reservatórios com água de boa 

qualidade microbiológica (<500UFC/ml e ausência de E. coli e coliformes totais), 

de preferência da torneira e/ou filtrada do sistema de abastecimento público, visto 

que a água mineral apresenta um custo mais elevado e não contém cloro, o que 

pode levar a maior proliferação microbiana. Ainda, não tocar com as mãos a boca 

ou o gargalo das garrafas (reservatórios) evitando a contaminação da água dos 

reservatórios pela microbiota das mãos; 

3. Realizar drenagem (flush) de água nas seringas tríplices e alta rotação antes do 

início do expediente, depois e entre o atendimento dos pacientes por no mínimo 

20 a 30 segundos (ADA, 1996; CDC, 2004), visto que o flush embora não remova 

o biofilme formado nas linhas d´água dos equipos, ele pode reduzir 

temporariamente a contaminação microbiana da água, bem como retirar fluidos 

orais que por ventura tenham entrado via refluxo da boca dos pacientes. Autores 

relataram efeitos positivos desse procedimento (AGUIAR; PINHEIRO, 1999; AL-
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HIYASAT et al., 2007; CARDOSO et al., 1999; COBB et al., 2002; GROSS et al., 

1976; KETTERING et al., 2002; MAYO et al., 1990; PREVOST et al., 1995, 

WATANABE, 2003; WHITEHOUSE et al., 1991; WILLIAMS et al., 1995; 

WIRTHLIN; MARSHALL Jr., 2001); 

4. Usar equipos com válvulas anti-refluxo de fluidos orais para diminuir as chances 

de contaminação cruzada dos pacientes para as linhas d´água e da água para os 

pacientes, profissionais, equipe odontológica e meio ambiente; 

5. Fazer uso de equipos com reservatórios de água independentes e de pequeno 

volume (garrafas de 500,0ml), os quais possibilitam a troca periódica de água, 

higienização interna mais fácil e permitem a adição de substâncias químicas para 

o tratamento das linhas d´água; 

6. Pelo menos uma vez por semana lavar o reservatório com escova e sabão, pois 

a higienização mecânica remove o biofilme formado nas paredes dos 

reservatórios; 

7. Seguir as recomendações do fabricante do equipo para o tratamento químico das 

linhas d´água (ele deve apresentar soluções para esse problema). No Brasil, 

ainda não há nenhum produto comercial aprovado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) para o tratamento das linhas d´água de equipos 

odontológicos. Contudo, nos Estados Unidos há uma variedade desses produtos 

regulamentados pela Food and Drug Administration (FDA) e registrados pela 

Environmental Protection Agency (EPA). Segundo o Sistema de Assepsia Flush® 

da Dabi-Atlante deve-se empregar um flush de água clorada a 1:500. Além disso, 

outros autores relataram substâncias químicas para tratar as linhas d´água dos 

equipos e melhorar a qualidade microbiológica da água (AGUIAR; PINHEIRO, 

1999; CARDOSO et al., 1999; KARPAY et al., 1999; KIM et al., 2000; MARAIS; 

BRÖZEL, 1999; PORTEOUS et al., 2003; SHEPHERD et al., 2001) 

8. Monitorar periodicamente a qualidade microbiológica da água, pois é a única 

maneira de se ter certeza que o tratamento das linhas d´água está surtindo efeito 

desejado, e que a água está própria para ser utilizada na prática odontológica. 

Embora o tratamento químico seja efetuado, fatores como falha do produto, uso 

inapropriado do produto ou contaminação da água dos reservatórios podem 

ocorrer. No mercado, há diversos kits para a análise da qualidade microbiológica 

da água. Além disso, algumas universidades públicas e privadas, bem como 

empresas oferecem esse tipo de serviço; 
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9. Usar apenas soro fisiológico esterilizado em procedimentos cirúrgicos com o 

intuito de diminuir as chances de contaminação/infecção do paciente, uma vez 

que a água dos equipos (seringas tríplices e/ou alta rotação) pode apresentar 

elevada contaminação microbiana; 

10. Trocar diariamente os filtros das pontas das linhas d´água (0,2µm de diâmetro) 

para evitar a formação de biofilme nos filtros, que pode diminuir e até obstruir o 

fluxo de água, bem como contaminar a água por endotoxinas. 

 

A contaminação microbiana da água dos equipos odontológicos é um 

problema de saúde pública, pois na maioria das vezes a água que chega à boca do 

paciente está imprópria para o consumo humano. 

Dois títulos de estudos são exemplos da realidade da contaminação 

microbiana que atinge as águas de equipos, são eles: Doctor, would you drink water 

from your dental unit? (“Doutor, você beberia a água de seu equipo odontológico?”) 

de Prevost et al. (1995), e Water, water everywhere but not a drop to drink (“Água, 

água em toda parte, mas nenhuma gota para beber”) de Smith et al. (1999). 

O aumento de pacientes imunocomprometidos devido ao advento da AIDS, 

doenças auto-imunes, transplantados e uso de medicamentos imunossupressores 

propiciaram ainda mais a probabilidade dos pacientes contraírem infecções 

oportunistas no consultório odontológico. 

A contaminação microbiana das águas, devido ao biofilme formado nas 

linhas d’água dos equipos, é um problema real que, no dia-a-dia das clínicas 

odontológicas deve ser confrontado de maneira séria, juntamente com a 

intensificação dos procedimentos de biossegurança, para o sucesso do tratamento 

dos pacientes. 

Chegamos ao século XXI com o novo paradigma da Odontologia: o 

BIOFILME LINHA D´ÁGUA, visto que a comunidade científica ainda não chegou a 

um consenso. Segundo o pesquisador alemão Hans-Curt Flemming§, no evento 

científico “EUROPEAN WORKSHOP. Drinking water quality in distribution systems”, 

que aconteceu nos dias 7 e 8 de setembro de 2006, na cidade de Nancy na França, 

“O júri ainda não voltou” (The juri is still out). 

                                           
§ Comunicação pessoal 
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Assim, mais estudos devem ser realizados para solucionar o problema 

biofilme linha d´água e prover água com qualidade microbiológica para o tratamento 

odontológico dos pacientes. Além disso, o emprego de sistemas comerciais como o 

Petrifilm™ deve ser estimulado no monitoramento periódico da qualidade 

bacteriológica e fúngica das águas dos equipos, pois apresenta vantagens quanto à 

rapidez, praticidade de execução e custo/benefício. 
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77..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
 

Os dados ora obtidos permitem concluir que: 

• Os níveis de contaminação bacteriana das amostras de água dos equipos 

odontológicos (reservatórios, seringas tríplices e alta rotação) estavam na grande 

maioria em acordo (Petrifilm AC) e desacordo (R2A Agar) com os limites 

recomendo pela ADA (200UFC/ml) e permitido pela legislação brasileira 

(500UFC/ml); 

• O meio de cultura com menor quantidade de nutrientes (R2A Agar) e incubado à 

baixa temperatura (23°C) e durante um período mais prolongado (7 dias) foi 

capaz de obter um maior número de bactérias, quando comparado com o 

Petrifilm™ AC (35°C por 48h);  

• Os limites de contaminação recomendado (ADA) e permitido (legislação 

brasileira) devem ser revistos e adaptados, com o uso do R2A Agar; 

• O BIOFILME formado nas linhas d´água dos equipos funciona como um “sistema 

amplificador” do pequeno número de microrganismos presentes nas águas de 

torneiras, e parece ser a causa principal dessa alarmante contaminação das 

águas dos equipos; 

• A análise por MEV do BIOFILME formado nas linhas d´água mostrou uma 

diversidade microbiana embutida em matrizes densas e extensas de substâncias 

poliméricas extracelulares; 

• Fungos (bolores e leveduras) estavam presentes nas águas de equipos; 

• Bactérias patogênicas, do meio ambiente e da boca foram detectadas nas águas 

dos equipos e de algumas torneiras; 

• O sistema Petrifilm apresenta vantagens (rapidez, facilidade, praticidade, custo), 

quando comparado com o convencional (R2A Agar); 

• Recomendações para a manutenção da qualidade microbiológica da água de 

equipos, bem como a avaliação de fungos deveriam ser acatadas pelos 

profissionais da Odontologia. 
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