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RESUMO 
 
 
KAWAKITA, E. R. H. Efeito de dispersão e micropartículas de quitosana em 
células planctônicas e biofilme de Streptococcus mutans. 2017. 64f. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
A quitosana é um produto natural que apresenta propriedades antimicrobianas ainda 
não totalmente elucidadas, principalmente em biofilmes cariogênicos. Em acréscimo, 
tem sido sugerido que a forma de apresentação da molécula pode alterar seus 
efeitos biológicos. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da dispersão e de 
micropartículas de quitosana em células planctônicas e biofilmes de Streptococcus 
mutans. Dispersões de quitosana de médio peso molecular foram preparadas em 
ácido acético 0,1 M e caracterizadas parcialmente quanto ao seu perfil de textura 
(consistência, coesividade e adesividade) a 25 ºC e 37 °C. As micropartículas de 
quitosana foram preparadas por secagem de uma dispersão a 2 % em spray dryer e 
caracterizadas quanto ao seu tamanho, potencial zeta, morfologia externa e teor de 
umidade. A atividade em células planctônicas de ambas as formas foi avaliada pelo 
método de microdiluição para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 
e concentração bactericida mínima (CBM) (n=3). Em seguida, as duas formas de 
quitosana foram avaliadas quanto ao seu efeito em biofilmes de 5 dias de S. mutans, 
os quais foram formados em lamínulas de vidro utilizando-se banhos de sacarose 
8x/dia. A partir do terceiro dia de formação, os biofilmes foram expostos 2x/dia por 1 
minuto à dispersão ou suspensão de micropartículas de quitosana a 0,25 % e a 1 % 
(n=4). Soluções de digluconato de clorexidina 0,12 % e salina 0,9 % foram utilizadas 
como controles positivo e negativo, respectivamente. Solução de etanol em tampão 
fosfato foi utilizada como controle de veículo no experimento com as micropartículas. 
A viabilidade celular e a acidogenicidade dos biofilmes foram determinadas. Após 
análise estatística (nível de significância de 5 %), os resultados mostraram que o 
perfil de textura da dispersão não foi influenciado pela temperatura da análise; a 
coesividade e a adesividade da dispersão foram diretamente proporcionais à 
concentração. As micropartículas apresentaram pequena distribuição de tamanho e 
alto potencial zeta positivo. Os valores de CIM da dispersão e das micropartículas de 
quitosana foram de 5,2 µg/mL e 13,1 µg/mL, respectivamente. A CBM apresentou o 
mesmo valor que a CIM para ambas as formas. A dispersão de quitosana 
apresentou menor efeito na acidogenicidade dos biofilmes se comparadas às 
micropartículas, principalmente na concentração de 1 %. Após o tratamento com a 
dispersão, a viabilidade dos biofilmes diminuiu de forma concentração dependente. 
Já as micropartículas a 0,25 % não apresentaram ação sobre a viabilidade, mas o 
efeito das micropartículas a 1% foi superior ao da dispersão. Embora ambas as 
formas de apresentação de quitosana tenham apresentado efeito antimicrobiano 
sobre células livres e biofilmes de S. mutans, os resultados sugerem que as 
micropartículas a 1% podem alterar significativamente a viabilidade e, principalmente, 
a acidogenicidade de biofilmes cariogênicos, podendo ser consideradas para futuras 
aplicações na Odontologia. 
 
Palavras-chave: Quitosana. Biofilme. Streptococcus mutans. Dispersão. 
Micropartículas. 
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ABSTRACT 
 
 
KAWAKITA, E. R. H. Effect of chitosan dispersion and microparticles on 
Streptococcus mutans planktonic cells and biofilm. 2017. 64p. Dissertation 
(Master).. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 

Chitosan is a natural product with antimicrobial property not fully elucidated, 
especially on cariogenic biofilms. Furthermore, the physical form of chitosan is 
suggested to influence its biological effects. The aim of the study is to evaluate the 
effect of chitosan in the form of dispersion and microparticles against Streptococcus 
mutans planktonic cells and biofilms. Chitosan medium molecular weight dispersions 
(0.25 % and 1 %) were prepared in 0.1 M acetic acid and partially characterized by 
its texture profile (consistency, cohesiveness and adhesiveness) at 25 °C and 37 °C. 
Microparticles were prepared by spray drying a 2 % dispersion and partially 
characterized by particle size, zeta potential, external morphology and moisture 
content. Antimicrobial activity of both forms was evaluated on planktonic cells by 
microdilution method for minimum inhibitory concentrations (MIC) and minimum 
bactericidal concentration (MBC) determination. Then, activity of both forms was 
evaluated on S. mutans biofilms grown for 5 days, formed on glass slides and 
exposed to sucrose 8x/day. Starting on the third day of formation, biofilms were 
exposed 2x/day for 1 min to 0.25 % and 1 % chitosan dispersions or microparticles 
suspension (n=4). Chlorhexidine digluconate and saline solution were used as 
positive and negative controls, respectively. Ethanol solution in phosphate buffer was 
used as vehicle control in microparticles assay. Biofilm cellular viability and 
acidogenicity were determined. After statistical analysis (level of significance of 5 %), 
results showed that dispersion texture was not influenced by temperature; 
cohesiveness and adhesiveness were directly proportional to concentration. 
Microparticles were spherical, with narrow size distribution and high positive zeta 
potential. On the antimicrobial activity evaluation, dispersion and microparticles MICs 
were 5,2 µg/mL e 13,1 µg/mL, respectively. MBC values were equal to MIC for both 
forms. Chitosan dispersion had lower effect on biofilm acidogenicity compared to 
microparticles, especially at 1 % concentration. Dispersion treatment reduced biofilm 
viability in concentration- dependent form. Microparticles at 0.25 % did not affected 
biofilm viability; in contrast 1 % microparticles effect was superior to dispersion. 
Despite both forms having antimicrobial effect on S. mutans planktonic cells and 
biofilms, results suggest that 1 % microparticles could significantly change cariogenic 
biofilm cellular viability and, specially, acidogenicity, so it could be considered for 
future applications in Dentistry. 
 
 
Keywords: Chitosan. Biofilm. Streptococcus mutans. Dispersion. Microparticles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O biofilme oral é considerado o fator etiológico da cárie dental, considerada a 

enfermidade crônica não transmissível mais prevalente no mundo (KASSENBAUM 

et al., 2015). A formação do biofilme cariogênico inclui a colonização por 

microrganismos como o Streptococcus mutans, que podem utilizar carboidratos da 

dieta para produzir ácidos que desmineralizam a estrutura dental (MARSH; 

MOTTER; DEVINE, 2011). Assim, tanta a inibição do crescimento dos 

microrganismos formadores de biofilme quanto a inibição da acidogenicidade 

bacteriana tornam-se fatores determinantes para o controle da cárie dental (MARSH, 

2010).  

Ainda que a doença possa ser controlada pela remoção mecânica do biofilme, 

existem casos para os quais os antimicrobianos são indicados (RODE et al., 2012). 

A clorexidina, por exemplo, é amplamente utilizada para o controle químico do 

biofilme (ELEY, 1999), mas seus efeitos adversos podem restringir sua utilização por 

período prolongado (VARONI et al., 2012). Neste contexto, diversos produtos 

naturais vêm sendo estudados e, entre eles, a quitosana tem recebido destaque por 

apresentar propriedades antimicrobiana e bioadesiva, biocompatibilidade e baixa 

toxicidade (TAVARIA et al., 2013; BELLICH et al., 2016). Estas características 

tornam a utilização da quitosana promissora na área odontológica (ROJO; DEB, 

2015; TAVARIA et al., 2013). 

A quitosana é um polissacarídeo derivado da desacetilação da quitina que 

apresenta boa solubilidade em ácidos nos quais forma dispersões viscosas (KONG 

et al., 2010), sendo bastante utilizada como sistema de liberação de fármacos 

(SINHA et al., 2004). Entretanto, as propriedades antimicrobianas intrínsecas das 

dispersões de quitosana são pouco estudadas, principalmente considerando 

biofilmes bacterianos patogênicos, que podem ser muito menos susceptíveis ao 

antibacteriano se comparado às células livres da mesma bactéria (CERI et al., 1999). 

A tecnologia farmacêutica representa uma das áreas mais promissoras da 

ciência e pode modificar o efeito terapêutico de moléculas como a quitosana, pois 

pode alterar propriedades importantes como conformação das cadeias e densidade 

de carga do polímero (KONG et al., 2010). Tais propriedades podem modificar a 

interação da quitosana com os microrganismos e, consequentemente, afetar sua 

atividade antimicrobiana. Neste contexto, a obtenção de sistemas microparticulados 
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pode ser considerada um avanço, pois pode modificar a biodisponibilidade de 

fármacos, incluindo os antimicrobianos. Alguns estudos tem reportado efeito 

antimicrobiano das micropartículas de quitosana em bactérias planctônicas 

(GIUNCHEDI et al., 2002; OSMAN et al., 2013) mas não há dados disponíveis sobre 

seu efeito em biofilmes cariogênicos.  

Assim, considerando que a modificação da forma da molécula pode ter efeito 

sobre suas propriedades antimicrobianas, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 

da dispersão e de micropartículas de quitosana em células planctônicas e em 

biofilmes de Streptococcus mutans.  



 
 

 

  

REVISÃO DE LITERATURA 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 BIOFILMES  

  

Biofilmes são comunidades de microrganismos aderidos a uma superfície e 

envoltos por uma matriz polimérica extracelular composta de polissacarídeos, 

proteínas e ácidos nucleicos (COSTERTON; STEWART; GREENBERG, 1999). A 

formação desta comunidade é um processo sequencial que apresenta diversas 

etapas (DUFOUR, LEUNG; LÉVESQUE, 2012; HALL-STOODLEY; COSTERTON; 

STOODLEY, 2004). Inicialmente, as células planctônicas (livres) interagem de forma 

fraca e transiente com uma superfície abiótica ou biótica, sucedida por uma forte 

adesão (ligações de hidrogênio, interações iônicas e hidrofóbicas) mediada por 

lipopolissacarídeos, exopolissacarídeos e outros mecanismos de adesão (DUFOUR, 

LEUNG; LÉVESQUE, 2012). A agregação das células leva a formação de 

microcolônias que proliferam e permitem a adesão de outras células. Com o 

crescimento e a estruturação do biofilme ocorre a formação de macrocolônias 

envoltas por canais que auxiliam na distribuição de nutrientes e moléculas de 

sinalização. Por fim, algumas células podem se desprender do biofilme e, assim, 

colonizar outras superfícies (HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004).  

A presença da matriz polimérica extracelular é uma característica comum a 

todos os biofilmes, o que proporciona diversas vantagens se comparados aos 

mesmos microrganismos em forma planctônica (SUTHERLAND, 2001). Sua 

estrutura está em constante remodelamento em função de fatores como 

disponibilidade de nutrientes e alteração das condições ambientais (FLEMMING, 

2016). A matriz atua como arcabouço onde as células são imobilizadas e mantidas 

próximas umas das outras, o que facilita interações intercelulares como troca de 

metabólitos, moléculas de sinalização, material genético e compostos de defesa 

(FLEMMING et al., 2016). A estrutura aberta do biofilme, conferida por seus poros e 

canais, permite a circulação de água, que além de servir como meio de difusão de 

compostos, auxilia na prevenção da dissecação das células (FLEMMING et al., 

2016). Além disso, em alguns biofilmes, a própria matriz polimérica pode servir como 

reserva e fonte energética em períodos de escassez de nutrientes (SUTHERLAND, 

2001; KOO; FALSETTA; KLEIN, 2013). As substâncias poliméricas extracelulares da 

matriz também podem servir de barreira contra a difusão de agentes antimicrobianos, 
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resultando na diminuição de seu efeito (DUFOUR, LEUNG; LÉVESQUE, 2012). Este 

também é um dos motivos pelos quais muitos antimicrobianos avaliados em células 

planctônicas mostram-se ineficazes em estudos in vivo. Além disso, a matriz 

também proporciona a formação de microambientes com diferentes gradientes de 

oxigênio, nutrientes, íons e outros compostos, os quais podem levar a diminuição do 

metabolismo daqueles microrganismos localizados nas camadas mais profundas do 

biofilme, ou seja, próximos ao substrato de adesão (FLEMMING, 2016).  

Um exemplo de comunidade microbiana altamente organizada é o biofilme 

oral, composto por mais de 700 espécies de bactérias vivendo em simbiose com o 

hospedeiro (MARSH; MOTTER; DEVINE, 2011). Contudo, seu acúmulo pode 

promover um desequilíbrio na microbiota (disbiose), ocasionando doenças como a 

cárie dental (MARSH; MOTTER; DEVINE, 2011). 

 

2.2 CÁRIE DENTAL 

 

A cárie dental é considerada um problema de saúde pública, sendo uma das 

doenças mais prevalentes (KASSENBAUM et al., 2015) e onerosas no mundo (JIN 

et al., 2016). Em 2010, a cárie não tratada em dentes permanentes acometia 2,4 

bilhões de pessoas enquanto as lesões em dentes decíduos afetavam 621 milhões 

de crianças no mundo (KASSENBAUM et al., 2015). A falha na remoção do biofilme 

dental (ex.: escovação ineficiente e falta de uso de fio dental) promove a progressão 

da doença, podendo levar a perda do elemento dental e ao comprometimento da 

mastigação, ingestão de alimento, fala, autoestima, qualidade de vida e das 

interações sociais (BEIKLER; FLEMMIG, 2011; JIN et al., 2016). 

A cárie é uma doença biofilme e açúcar-dependente que promove a 

desmineralização dental, afetando não só o esmalte, mas a dentina e até o cemento 

(SELWITZ; ISMAIL; PITTS, 2007). A desmineralização ocorre pela ação de ácidos 

provenientes da metabolização de carboidratos por bactérias do biofilme. O 

ambiente ácido formado leva a uma disbiose (MARSH; HEAD; DEVINE, 2015) que 

favorece espécies acidúricas (capazes de sobreviver em ambientes ácidos) e 

acidogênicas (produtoras de ácidos). Em vista disto, o controle do biofilme pode ser 

realizado não somente pela redução da população microbiana, mas também pelo 

controle da produção de ácidos por espécies acidogênicas (MARSH; HEAD; 

DEVINE, 2015). Dentre essas espécies está o Streptococcus mutans, considerado 
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um dos principais fatores etiológicos da cárie (TAKAHASHI; NYVAD, 2011; XIAO; 

KOO, 2010).  

 

2.3 Streptococcus mutans 

 

A virulência e cariogenicidade do S. mutans é relacionada não somente a sua 

acidogenicidade (capacidade de produzir ácidos) e aciduricidade (capacidade de 

tolerar ácidos), mas também por sua grande capacidade de produzir polissacarídeos 

extracelulares (BOWEN; KOO, 2011). Parte dos carboidratos (açúcares) 

metabolizados são fermentados a ácidos, que promovem a queda do pH do biofilme, 

e parte é utilizada na produção de polissacarídeos (HAMADA; SLADE, 1980). Os 

polissacarídeos extracelulares conferem maior volume e porosidade ao biofilme 

dental formado (DIBDIN; SHELLIS, 1988), o que facilita a penetração dos açúcares 

da dieta nas partes mais internas do biofilme, retendo os ácidos bacterianos por 

mais tempo (ZERO; VAN HOUTE; RUSSO, 1986) e favorecendo a desmineralização 

dental (CURY et al., 2000). Para continuar metabolicamente ativo neste 

microambiente ácido, o S. mutans apresenta mecanismos como bomba de prótons 

para manutenção do pH intracelular e alterações de expressão gênica e proteica 

para o reparo de DNA e proteínas danificadas pela acidificação (BANAS, 2004; 

LEMOS; ABRANCHES; BOURNE, 2005).  

Em vista de sua acidogenicidade, aciduricidade e produção da matriz 

extracelular o S. mutans é utilizado em diversos estudos de cárie (BOWEN; KOO, 

2011; CAI et al., 2016; CCAHUANA-VÁSQUEZ; CURY, 2010). Entretanto, muitos 

desses estudos não contemplam a flutuação da concentração de carboidratos aos 

quais os biofilmes são expostos. Assim, com o objetivo de mimetizar episódios de 

miséria e fartura que ocorrem na cavidade oral decorrentes da exposição aos 

carboidratos da dieta, Ccahuana-Vásquez e Cury (2010) desenvolveram um modelo 

no qual biofilmes estruturados de S. mutans são formados por exposições rápidas e 

frequentes a sacarose, seguida por períodos de jejum. Este modelo de biofilme foi 

validado e seu efeito dose-resposta foi demonstrado utilizando-se clorexidina, 

antimicrobiano considerado padrão-ouro no controle químico de biofilmes bucais 

(JONES, 1997; VARONI et al., 2012).  
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2.4 CLOREXIDINA 

 

A clorexidina possui amplo espectro de ação contra bactérias Gram positivas 

e Gram negativas, fungos e vírus (KARPIŃSKI; SZKARADKIEWICZ, 2015; MATHUR 

et al., 2011). Este composto é uma bisbiguanida que em pH fisiológico encontra-se 

protonado, possuindo densidade de carga positiva (VARONI et al., 2012). Em 

acréscimo, a clorexidina apresenta alta substantividade (tempo de permanência) na 

cavidade oral, propriedade que promove o prolongamento de sua ação por 8 a 12 

horas (CARRILHO et al., 2010; VARONI et al., 2012)  

Apesar de sua ação na viabilidade e acidogenicidade do biofilme (GEORGIOS, 

VASSILIKI; SOTIRIOS, 2015; OPPERMANN; GJERMO, 1980), esta molécula possui 

diversos efeitos adversos que limitam sua utilização por tempo prolongado. Alguns 

destes efeitos são: alteração do paladar, por impedir a transdução do sinal do sabor 

salgado (FRANK; GENT; HETTINGER, 2001), sabor metálico, manchamento dos 

dentes e restaurações pela precipitação de cromógenos de alimentos; lesão de 

mucosa, estomatite, glossite e inchaço da parótida (ELEY, 1999; VARONI et al., 

2012). Estudos sugerem que a clorexidina apresenta efeitos citotóxicos 

(concentração e tempo dependentes) em fibroblastos gengivais, células do 

ligamento periodontal e células da linhagem osteoblástica (ELEY, 1999; KARPINSKI; 

SZKARADKIEWICZ, 2015). Neste aspecto, a busca por antimicrobianos naturais 

pode ser uma alternativa (JEON et al., 2011). Dentre estas substâncias, a quitosana 

tem se mostrado promissora para utilização na área odontológica (ROJO; DEB, 

2015; TAVARIA et al., 2013)  

 

2.5 QUITOSANA 

 

O termo quitosana se refere um grupo de polissacarídeos lineares derivados 

do processo de desacetilação da quitina (KONG et al., 2010). A quitina é encontrada 

em diversos organismos como crustáceos, insetos e fungos, sendo o segundo 

polissacarídeo mais abundante na natureza (GOY; BRITTO; ASSIS, 2009). A fonte e 

as condições do processamento da quitina levam a geração de diferentes tipos de 

quitosanas cujo peso molecular e grau de desacetilação tem grande influência sobre 

sua solubilidade (RAAFAT; SAHL, 2009). A quitosana é insolúvel em pH neutro e 

alcalino, mas solúvel em meio ácido, no qual forma dispersões viscosas.  
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A estrutura da quitosana (Figura 1) consiste em dois monossacarídeos, N-

acetil-D-glucosamina e D-glucosamina, ligados por ligações β-(1→4). A amina livre 

da D-glucosamina, gerada pela etapa de desacetilação, pode ser protonada 

(pka~6,3) em meio ácido, conferindo carga positiva e permitindo, consequentemente, 

a dispersão da quitosana (RAAFAT; SAHL, 2009). Sua natureza catiônica é um 

diferencial, uma vez que a maioria dos polissacarídeos naturais é carregada 

negativamente ou neutra em meio ácido (RAAFAT; SAHL, 2009). 

 

Figura 1 – Representação esquemática da estrutura da quitina e quitosana 

 

Fonte: Adaptado de Goy, Britto e Assis (2009).  

 

A quitosana apresenta diversas propriedades como biocompatibilidade, 

atoxicidade, baixa alergenicidade, mucoadesividade, ação regenerativa de tecido 

conjuntivo gengival, úlceras e lesões, aceleração da formação osteoblástica e óssea, 

efeito hemostático, absorção de lipídeos, efeito antitumoral e antimicrobiano 

(CHEUNG et al., 2015; DUTTA; DUTTA; TRIPATHI, 2004). 

O amplo espectro de ação antimicrobiano desta molécula contra vírus, fungos 

e bactérias (CHEUNG et al., 2015) depende de fatores intrínsecos, como peso 

molecular, grau de desacetilação, densidade de carga, e de fatores extrínsecos, 

como o tipo de microrganismo, temperatura, pH e força iônica do meio (RAAFAT; 

Quitina 

Quitosana 
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SAHL, 2009). Apesar do mecanismo de ação antimicrobiano ainda não estar bem 

estabelecido, as hipóteses incluem sua natureza catiônica e seu peso molecular 

(HOSSEINNEJAD; JAFARI, 2016). A densidade de carga positiva da quitosana pode 

levar a interações eletrostáticas com componentes da superfície de bactérias Gram 

negativas (ex: lipopolissacarídeos) e Gram positivas (ex: ácido teicóico), resultando 

em aglutinação das células, inibição do crescimento e alteração de permeabilidade 

celular, o que pode culminar na ruptura e morte do microrganismo (KONG et al., 

2010; RABEA et al., 2003). Além disso, quitosanas de baixo peso molecular 

poderiam penetrar nas células, ligarem-se ao DNA e inibirem os processos de 

transcrição e tradução de RNA, enquanto que as de alto peso molecular formariam 

uma camada impermeável em torno das bactérias, alterando sua permeabilidade e 

bloqueando o transporte para o interior das células (HOSSEINNEJAD; JAFARI, 

2016). Em pH maior que seu pKa, a quitosana perderia sua carga positiva 

ocasionando – provavelmente - a quelação de cátions metálicos e micronutrientes 

necessários para estrutura e funcionamento das células (HOSSEINNEJAD; JAFARI, 

2016). 

Há estudos da dispersão de quitosana em células planctônicas de bactérias 

Gram positivas como Listeria monocytogenes, Bacillus megaterium, Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus 

bulgaris, e Gram negativas como Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, 

Salmonella typhymurium, Vibrio parahaemolyticus, Shigella dysenteriae (NO et al, 

2002; TSAI et al., 2002), além de microrganismos orais como Prevotella buccae, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Streptococcus mutans, Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia (COSTA et al., 2012). Entretanto, poucos são os 

estudos deste polímero em biofilmes, considerados causadores da maior parte das 

infecções bacterianas e nosocomiais (WU et al., 2015). Dentre os trabalhos estão o 

de Orgaz et al. (2011), que mostraram o efeito de quitosana de médio peso 

molecular (190-310 kDa) na diminuição da viabilidade de biofilmes de Listeria 

monocytogenes, Bacillus cereus e Salmonella enterica e o de Costa et al. (2013), no 

qual quitosanas de baixo (107 kDa) e alto (624 kDa) pesos moleculares reduziram a 

viabilidade de biofilmes de S. mutans. Entretanto, neste último trabalho, os 

microrganismos foram cultivados na presença de sacarose constante, o que não 

mimetiza a oscilação de miséria e fartura de carboidratos aos quais os biofilmes 

orais são submetidos. Em acréscimo, o tempo de exposição aos tratamentos 
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antimicrobianos foi de várias horas, constituindo inviabilidade de aplicação clínica. 

Assim, um modelo de estudo que possa simular tanto a oscilação de carboidratos 

quanto um tempo curto de exposição aos tratamentos pode ter grande relevância 

para os estudos inicias in vitro.  

Apesar de sua reconhecida ação antimicrobiana, as dispersões de quitosana 

se limitam a pH ácidos menores que seu pKa, o que dificulta sua utilização em pH 

neutros e alcalinos. Além disso, a concentração utilizada pode ser limitada pela 

viscosidade da dispersão, que é diretamente proporcional ao peso molecular e a 

concentração de polímero. Em vista disso, uma estratégia para superar essas 

restrições seria a obtenção de sistemas sólidos, como as micropartículas.  

 

2.6 MICROPARTÍCULAS  

 

O termo micropartículas se refere a partículas com diâmetro de 0,2-5000 µm 

(RÉ, 1998). Este sistema de liberação oferece vantagens em relação às formas 

convencionais como: controle da taxa de liberação do composto no interior da 

partícula, proteção contra o ambiente (ex.: temperatura, umidade, radiação UV, 

interação com outros compostos), conversão de líquidos em pós, mascaramento de 

propriedades indesejáveis (ex.: sabor, odor, pH ou atividade catalítica), diminuição 

do perigo de manipulação de substâncias tóxicas (ex.: pesticidas, herbicidas), 

diminuição de efeitos adversos (ex.: irritação gástrica), entre outras (RÉ, 1998; 

SINGH et al., 2010). 

As micropartículas podem ser obtidas por diferentes métodos como 

gelificação ionotrópica, coacervação, evaporação de solvente e spray drying (SINHA 

et al., 2004). O processo de spray drying é rápido, contínuo, economicamente viável, 

reprodutível e escalonável, que produz pós secos através da secagem de fluidos 

(solução, emulsão, suspensão ou dispersão) atomizados em uma corrente de gás 

quente, normalmente ar (SOSNIK; SEREMETA, 2015).  

O processo de spray drying (Figura 2) ocorre em etapas contínuas que 

envolvem a atomização, contato do ar com spray, evaporação e coleta do pó seco 

(BOWEY; NEUFELD, 2010). O fluido atomizado na câmara de secagem forma 

gotículas que em contato com o ar quente perdem solvente rapidamente em função 

de sua área superficial. Logo, o tamanho da partícula formada é influenciado 

diretamente pelo tamanho da gotícula atomizada, que pode ser modulada pelo tipo e 
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tamanho de bico atomizador, vazão de alimentação e de atomização, tensão 

superficial e viscosidade do fluido. Após a secagem, as partículas passam por um 

ciclone, que as separa por força centrífuga e/ou gravitacional, e, assim, partículas 

maiores que o diâmetro de corte do ciclone são recolhidas em um coletor (BOWEY; 

NEUFELD, 2010). 

 

Figura 2 – Representação do equipamento de spray drying 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Dentre os polímeros utilizados no processo de produção das micropartículas, 

a quitosana é o que apresenta o maior número de vantagens (ESTEVINHO et al., 

2013). Na área farmacêutica este polímero vem sendo amplamente estudado como 

sistema de liberação de fármacos como agentes antihipertensivos, quimioterápicos, 

proteínas, peptídeos, vacinas e antibióticos (SINHA et al., 2004). 

Muitos pesquisadores desenvolveram micropartículas de quitosana contendo 

agentes antimicrobianos para o tratamento da periodontite, mas sem avaliação de 

seu efeito antimicrobiano propriamente dito (GOVENDER et al., 2006; 

PICHAYAKORN; BONME, 2013; KOCKISCH et al., 2005). Outros estudos verificam 

a atividade antimicrobiana das micropartículas de quitosana, mas somente em 

células planctônicas (GASPAR et al., 2015; GIUNCHEDI et al., 2002; OSMAN et al., 

2013). Ensaios realizados em células planctônicas de Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Candida albicans realizados 

por Giunchedi et al. (2002) mostraram que as micropartículas apresentam por si só 
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efeito antimicrobiano e que este efeito foi potencializado pela incorporação de 

clorexidina às mesmas. As micropartículas de quitosana obtidas por Osman et al. 

(2013) também apresentaram atividade contra S. aureus, que foi maximizada pela 

encapsulação de ciprofloxacino. Gaspar et al. (2015) observaram que 

micropartículas reticuladas com ácido glutárico e genipina contendo levofloxacino  

apresentavam atividade antimicrobiana contra células planctônicas de Pseudomonas 

aeruginosa, além de apresentar propriedades aerodinâmicas satisfatórias para 

veiculação como aerossol no tratamento de fibrose cística. 

Entretanto, a atividade antimicrobiana avaliada em células planctônicas não 

indica que haverá efeito em biofilmes devido à diferença de susceptibilidades destas 

formas de vida microbiana. Neste sentido, estudos com biofilmes são essenciais 

para a avaliação de tratamentos para doenças biofilme-dependentes (BJARNSHOLT 

et al., 2013; STEINBERG; FRIEDMAN, 2017). 

 

2.7 DISPERSÃO E MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANA 

 

A diferença no estado físico da quitosana é considerada um fator importante 

para a atividade antimicrobiana deste polímero já que as propriedades físico-

químicas de cada forma poderiam levar a distintas formas de interação com os 

microrganismos (KONG et al., 2010; KUMIRSKA et al., 2011). Este fenômeno foi 

observado no trabalho de Foster e Butt (2011) no qual dispersões de quitosana 

apresentaram efeito antimicrobiano contra S. aureus, Staphylococcus epidermidis e 

E. coli, diferente dos filmes com o mesmo polímero.  

A manipulação da quitosana para formar micro e nanopartículas é uma 

estratégia que pode contornar a restrição da sua solubilidade, além de melhorar sua 

viscosidade (BELLICH et al., 2016). No caso das micropartículas, além da obtenção 

de um sistema sólido mais estável que a forma dispersa, o aumento da área 

superficial total pode favorecer a interação com os microrganismos (ARDILA et al., 

2017; KONG et al., 2008; QI et al., 2004). Entretanto, a comparação da atividade 

antimicrobiana destas duas formas de apresentação da quitosana ainda é pouco 

estudada, principalmente em biofilmes orais patogênicos, como o de Streptococcus 

mutans. 
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3 OBJETIVOS 

 

Avaliar o efeito antimicrobiano da dispersão e de micropartículas de quitosana 

de médio peso molecular em células planctônicas e em biofilmes cariogênicos de 

Streptococcus mutans. A hipótese nula testada neste estudo foi a de que o efeito 

antimicrobiano das micropartículas é igual ao da dispersão de quitosana. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

A Figura 3 apresenta o delineamento experimental do trabalho em forma de 

fluxograma. Duas formas de apresentação, dispersão e micropartículas de quitosana, 

foram preparadas. A dispersão foi caracterizada parcialmente quanto ao seu perfil 

de textura e as micropartículas foram caracterizadas quanto à distribuição de 

tamanho das partículas, potencial zeta, morfologia externa e ao teor de umidade. A 

seguir, ambas as formas de quitosana foram avaliadas quanto à sua atividade 

antimicrobiana em células planctônicas (ensaios de concentração inibitória e 

bactericida mínima) e em biofilmes (ensaios de acidogenicidade e viabilidade 

celular) de Streptococcus mutans UA 159.  

 

Figura 3 – Delineamento experimental do trabalho  
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4.2 PREPARO DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE QUITOSANA 

 

4.2.1 Obtenção da dispersão de quitosana 

 

Para o preparo da dispersão em diferentes concentrações (0,25 %, 1 % ou 

2 %) foi utilizada quitosana de médio peso molecular (190,000-310,000 Da) com 

grau de desacetilação de 76 % (Lote MKBH1108V, Sigma-Aldrich Co. LLC, St. Louis, 

MO, USA) em solução aquosa de ácido acético 0,1 mol/L (Synth, Labsynth, Diadema, 

SP, BR). Após agitação por 3 horas, as dispersões (pH 4,0 - 4,5) ficaram em 

repouso por 24 horas para sua completa hidratação. Para os ensaios biológicos, as 

dispersões tiveram o pH ajustado entre 5,5 e 6,0, sendo armazenadas a 4 °C até o 

momento de sua utilização. 

 

4.2.2 Obtenção das micropartículas de quitosana 

 

As micropartículas foram preparadas através da secagem de uma dispersão a 

2 % (pH~4,5) em spray dryer (modelo LM-MSD 1.0, Labmaq do Brasil Ltda, Ribeirão 

Preto, SP, BR). As características do equipamento são: câmara de secagem de inox 

com altura de 50 cm e diâmetro de 18 cm, acoplada a base cônica com ângulo de 

60 ° e bico atomizador do tipo duplo fluído com orifício de 1,2 mm. Após 

padronização, as condições operacionais foram: temperatura do ar de entrada 

160 °C e de saída 104-118 °C, vazão do soprador de 1,05 m3/h, vazão de 

atomização de 35-40 L/min, vazão de alimentação de 6,7 mL/min. Duas secagens, 

em dias diferentes, foram realizadas sob as mesmas condições com rendimento em 

torno de 30 %. As partículas foram armazenadas em dissecador até o momento de 

sua utilização. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE 

QUITOSANA 

 

4.3.1 Dispersão de quitosana 

 

4.3.1.1 Perfil de textura 

 

A análise do perfil de textura foi realizada com analisador de textura TA-XT 

plus (Stable Micro Systems Ltd., Godalming, Surrey, UK). Uma alíquota de 100 g das 

dispersões a 0,25 % ou 1 % foi colocada em béquer de vidro de 250 mL (70 mm de 

diâmetro), evitando a formação de bolhas de ar. Um disco de acrílico (modelo A/BE, 

45 mm de diâmetro) comprimiu a amostra por 15 mm, com velocidade de 2 mm/s, 

seguindo o protocolo de análise disponível na biblioteca do software Exponent 

(Stable Micro Systems Ltd., Godalming, Surrey, UK). O experimento foi realizado em 

quadruplicata nas temperaturas de 25 °C e 37 ºC. 

Os parâmetros avaliados foram consistência (trabalho exercido na 

compressão), coesividade (força máxima exercida na retirada do disco do fluido) e 

adesividade (trabalho realizado na retirada do disco). 

 

4.3.2 Micropartículas de quitosana 

 

4.3.2.1 Distribuição de tamanho das partículas 

 

A distribuição de tamanho de partículas de cada uma das secagens foi 

determinada pelo analisador por difração de laser (Beckman Coulter LS 13 320, 

Beckman Coulter Inc., Miami, FL, USA). As micropartículas foram suspensas em 

etanol (OLIVEIRA; SANTANA; RÉ, 2005) e as leituras realizadas em triplicata. Os 

resultados foram dados como média, mediana, moda, d10, d50, d90 e span. O span é 

um índice de polidispersão da distribuição de tamanho das partículas, calculado pela 

equação       
       

   
, onde d10, d50 e d90 são os diâmetros que compreendem até 

10 %, 50 % e 90 % da distribuição de tamanho, respectivamente.  
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4.3.2.2 Potencial zeta 

 

Uma alíquota das partículas foi dispersa em água (WANG et al., 2011) para a 

análise do potencial zeta (Zetasizer Nano ZS, Malvern Instruments Limited, 

Malvern,Worcestershire, UK). 

 

4.3.2.3 Morfologia externa 

 

A análise morfológica (superfície e forma) das micropartículas de quitosana foi 

realizada com microscópio eletrônico de varredura (Philips XL-30 FEG, Philips 

Electron Optics BV, Eindhoven, Netherlands) após metalização das partículas com 

ouro (Balzers Sputter Coater SCD 004, Balzers Union limited, Balzers, Liechtenstein, 

Germany). As fotomicrografias foram obtidas utilizando-se uma voltagem de 

aceleração de 25 kV e aumentos de 1000 e 5000 x. As amostras foram preparadas e 

analisadas no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE) da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar, São Carlos, SP, BR). 

 

4.3.2.4 Teor de umidade 

 

O teor de umidade das micropartículas foi determinado a 105 °C (ANVISA, 

2010) pela balança analisadora de umidade com lâmpada halógena (OHAUS MB 45, 

Ohaus Corporation, Parsippany, NJ, USA) e o conteúdo de umidade foi expresso em 

porcentagem. A análise foi realizada em triplicata. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA 

 

4.4.1 Efeito das formas de apresentação de quitosana em células planctônicas 

 

A determinação dos valores de concentração inibitória mínima (CIM) das 

formas de apresentação de quitosana foi realizada em triplicata pelo método de 

diluição em microplaca segundo a metodologia preconizada pelo “Clinical and 

Laboratory Standards Institute” (CLSI, 2012), empregando resazurina como 

revelador do crescimento bacteriano. A partir das diluições microbianas deste ensaio 
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foram determinadas as concentrações bactericidas mínimas (CBM). A CIM 

corresponde a menor concentração capaz de inibir o crescimento microbiano e a 

CBM corresponde a menor concentração capaz de impedir o crescimento 

microbiano após subcultivo em meio sem agente antimicrobiano. 

Assim, a bactéria Streptococcus mutans UA 159 foi reativada em meio 

triptona-extrato de levedura ultrapurificado contendo 1 % glucose (p/v) e incubada 

por 18 h em estufa com 5 % CO2 a 37 ºC. Posteriormente, as colônias foram 

isoladas em ágar Brain Heart Infusion (BHI; Oxoid LTD., Basingstoke, Hampshire, 

UK) e incubadas por 24 h em estufa com 5 % CO2 a 37 ºC. A partir dessas colônias, 

um inóculo a 0,5 McFarland foi preparado e diluído em caldo de cultura Mueller-

Hinton (BD, Becton, Dickinson & Co, Sparks, MD, USA) para que a concentração 

final fosse de 5 x 105 UFC/mL por poço.  

Para a determinação de CIM foram utilizadas dispersão de quitosana (DQ) de 

0,8 – 0,00003 % (p/v) ou suspensão de micropartículas de quitosana (MQ) de 0,8 – 

0,00003 % (p/v). Solução de digluconato de clorexidina (Sigma-Aldrich Co. LLC, St. 

Louis, MO, USA; CHX) de 0,048 – 0,000006 % (p/v) foi utilizada como controle 

positivo em ambos os ensaios. Etanol de 30,72 – 0,00129 % (p/v) foi utilizado como 

controle do veículo de suspensão das micropartículas (EtOH). 

Após 24 horas em estufa com 5 % CO2 a 37 ºC, o crescimento bacteriano foi 

aferido a olho nu. Para confirmação dos resultados, 50 μL do revelador resazurina 

(Sigma-Aldrich Co. LLC, St. Louis, MO, USA) a 0,02 % foram adicionados em todos 

os poços das placas, que foram lidas visualmente após incubação em microaerofilia.  

A determinação da concentração bactericida mínima (MBC) foi realizada 

antes da adição de resazurina 0,02 % aos poços da placa. Assim, uma alíquota de 

10 µL de cada poço foi semeada em BHI ágar. As placas foram incubadas a 37 ºC 

em estufa com 5 % de CO2 e, após um período de 24 horas, o crescimento 

bacteriano foi avaliado visualmente.  

 

4.4.2 Efeito das formas de apresentação de quitosana em biofilmes 

 

A Figura 4 resume as etapas da avaliação das formas de apresentação em 

biofilmes. Colônias isoladas de S. mutans UA 159 foram utilizadas para preparação 

do inóculo que foi transferido para placas de 12 poços contendo caldo de cultura 

Muller-Hinton e glicose 0,1 mM. Lamínulas de vidro (2,1 cm x 1,9 cm x 0,1 cm) foram 
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inseridas nos poços das placas e o conjunto incubado a 37 °C com 5 % CO2 por 24 

h para formação dos biofilmes (CCAHUANA-VÁSQUEZ; CURY, 2010). Após as 24 

horas, as lamínulas foram expostas durante 1 minuto à solução de sacarose a 10 %, 

8 vezes ao dia (8:00; 9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00 e 18:30 h). Após cada 

desafio cariogênico, as lamínulas foram lavadas em solução salina e recolocadas 

nos poços contendo os meios de cultura. O meio foi trocado diariamente (8:00 h) e 

seu pH aferido para o ensaio de acidogenicidade (descrito no item 4.4.2.1).  Do 

terceiro ao quinto dia de crescimento, além dos banhos de sacarose, os biofilmes 

receberam banhos de tratamentos duas vezes ao dia (8:00 e 17:00 h) durante 1 

minuto (CCAHUANA-VÁSQUEZ; CURY, 2010). Para a avaliação do efeito da 

dispersão foram utilizados: a) solução de digluconato de clorexidina 0,12 % (CHX), 

como controle positivo; b) solução salina 0,9 % (NaCl), como controle negativo; c) 

dispersão de quitosana a 0,25 % e a 1 % (DQ 0,25 e DQ 1, respectivamente). No 

ensaio das micropartículas os tratamentos foram: a) solução de digluconato de 

clorexidina 0,12 % (CHX), como controle positivo; b) solução salina 0,9 % (NaCl), 

como controle negativo; c) solução etanol 96 % (v/v) e tampão fosfato 0,1 M pH 7 

(1:1), como controle do veículo (CV); d) suspensão de micropartículas de quitosana 

a 0,25 % e a 1 % (MQ 0,25 e MQ 1, respectivamente). Após os banhos, as lamínulas 

foram lavadas novamente com NaCl 0,9 % para retirar o excesso dos tratamentos e 

recolocadas nos respectivos poços contendo meio de cultura. 

No sexto dia do início da formação dos biofilmes (Figura 5), as lamínulas 

foram lavadas e os biofilmes foram coletados com o auxílio de uma espátula estéril, 

sendo transferidos para tubos de microcentrífuga de 1,5 mL. Após pesagem para 

determinação da massa úmida (Balança analítica de 5 casas decimais AUW 220D, 

Shimadzu Corporation, Kyoto, Kyoto, Japan), 1 mL de NaCl 0,9 % foi adicionado a 

cada tubo e, a seguir, as amostras foram sonicadas (Sonic Dismembrator, Model FB 

505, Fischer Scientific, Pitsburgh, PA, USA) para a homogeneização dos biofilmes 

(AIRES et al., 2008). Esta suspensão de biofilme foi utilizada para a determinação 

da viabilidade bacteriana. 
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Figura 4 – Fluxograma da formação dos biofilmes, coleta e determinação da viabilidade 

celular 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Biofilme de Streptococcus mutans em lamínula de vidro no momento da coleta 
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4.4.2.1 Acidogenicidade 

 

Os biofilmes tiveram sua acidogenicidade determinada pela mensuração 

diária de pH no meio de cultura (DUARTE et al., 2008) 24 h, 48 h e 72 h após o 

início dos tratamentos, correspondendo ao 3º, 4º e 5º dia de formação do biofilme. 

 

4.4.2.2 Viabilidade bacteriana 

 

Uma alíquota de 100 μL da suspensão de biofilme sonicada foi diluída em 

escala decimal. Cada diluição foi inoculada, em duplicata, pela técnica da gota 

(HERIGSTAD; HAMILTON; HEERSINK, 2001) em BHI ágar. Após incubação em 

estufa com 5 % de CO2 a 37 ºC por 48 horas, as unidades formadoras de colônia 

(UFC) foram contadas com o auxílio de lupa estereoscópica (Stemi DV4, Zeiss 

Microlmaging GmbH, Göttingen, Germany). Os resultados foram expressos em 

UFC/cm2 da lamínula de vidro.  

 

4.5 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Os dados foram analisados com o auxílio do software SAS System (The SAS 

System release 9.3. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2012). A aderência dos 

resíduos à distribuição Gaussiana foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, coeficiente 

de assimetria, curtose e análise gráfica. Após verificação da distribuição normal dos 

dados, one-way ANOVA seguida do teste post hoc de Tukey (perfil de textura da 

dispersão de quitosana) e two-way ANOVA seguida do teste post hoc de Tukey-

Kramer (viabilidade celular e acidogenicidade dos biofilmes tratados com dispersão 

e micropartículas de quitosana) foram utilizados para comparar as médias dos 

efeitos significativos. O nível de significância foi estabelecido em 5%.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RESULTADOS 
RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE 

QUITOSANA 

 

5.1.1 Dispersão de quitosana 

 

5.1.1.1 Perfil de textura 

 

A consistência das dispersões é mostrada na Figura 6. Não houve diferença 

na consistência da dispersão a 0,25 % e a 1 % em ambas as temperaturas (p>0,05).   

 

Figura 6 – Valores de consistência das dispersões de quitosana a 0,25 % e 1 % a 25 °C e 
37 °C  
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DQ 0,25: dispersão de quitosana a 0,25 % (n=4); DQ 1: dispersão de quitosana a 1 % (n=4). 
Os valores que partilham a mesma letra (A) não são significativamente diferentes entre si. 
ANOVA seguida pelo teste post hoc Tukey, p<0,05. 

 

Na Figura 7, observa-se a coesividade das amostras. A dispersão a 0,25 %, 

em ambas as temperaturas, apresenta coesividade menor em relação às dispersões 

a 1 % (p<0,05). 
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Figura 7 – Valores de coesividade das dispersões de quitosana a 0,25 % e 1 % a 25 °C e 
37 °C  
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DQ 0,25: dispersão de quitosana a 0,25 % (n=4); DQ 1: dispersão de quitosana a 1 % (n=4). 
Os valores que não partilham a mesma letra (A, B) são significativamente diferentes entre si. 
ANOVA seguida pelo teste post hoc Tukey, p<0,05. 

 

A adesividade das dispersões pode ser observada na Figura 8. A dispersão a 

1 % apresentou adesividade estatisticamente maior que a dispersão em menor 

concentração (p<0,05). A temperatura não afetou a adesividade das dispersões em 

ambas as concentrações (p>0,05). 

 

Figura 8 – Valores de adesividade das dispersões de quitosana a 0,25 % e 1 % a 25 °C e 
37 °C 
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DQ 0,25: dispersão de quitosana a 0,25 % (n=4); DQ 1: dispersão de quitosana a 1 % (n=4). 
Os valores que não partilham a mesma letra (A, B) são significativamente diferentes entre si. 
ANOVA seguida pelo teste post-hoc Tukey, p<0,05. 
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5.1.2 Micropartículas de quitosana 

 

5.1.2.1 Distribuição de tamanho das partículas 

 

Os parâmetros de distribuição de tamanho das partículas são mostrados na 

Tabela 1. A primeira e a segunda secagem apresentaram valores semelhantes e a 

média do tamanho das partículas de quitosana de ambas foi de 5,61 ± 0,57 µm. A 

moda foi de 4,38 ± 0,31 µm e a mediana (d50), 4,15 ± 0,20. µm. A média do span foi 

de 2,2 ± 0,19, já que as partículas variaram em torno de 1,56 ± 0,04 µm a 10,81 ± 

1,19 µm (d10 e d90, respectivamente). 

 

Tabela 1 – Parâmetros da análise de distribuição do tamanho de partículas após processo 
de secagem  

 

1ª Secagem (n=3) 
(µm) 

 
2ª Secagem (n=3) 

(µm) 
 

Média (n=6)  
(µm) 

Média 5,96 ± 0,07 5,27 ± 0,66 5,61 ± 0,57 

Moda 4,59 ± 0,25 4,18 ± 0,23 4,38 ± 0,31 

d10 1,58 ± 0,01 1,54 ± 0,05 1,56 ± 0,04 

d50 4,32 ± 0,06 3,98 ± 0,12 4,15 ± 0,20 

d90 11,70 ± 0,25 9,91 ± 1,03 10,81 ± 1,19 

Span 2,34 ± 0,03 2,10 ± 0,2 2,22 ± 0,19 

d10, d50 e d90: diâmetros que compreendem até 10 %, 50 % e 90 % da distribuição de 
tamanho, respectivamente; Span: índice de polidispersão da distribuição de tamanho, dado 
pela fórmula (d90 – d10)/d50. 

 

 

5.1.2.2 Potencial zeta 

 

As micropartículas apresentaram potencial zeta de + 58,7 ± 3,7 mV. 

 

5.1.2.3 Morfologia externa 

 

A Figura 9 mostra fotomicrografias das micropartículas de quitosana com 

aumento de 1000x em (Figura 11A) e 5000x (Figura 11B). Na Figura 11A observa- 

se a heterogeneidade do tamanho das partículas. Na Figura 11B, uma ampliação 
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da área demarca na Figura 11A, é possível visualizar melhor a forma, esférica, e a 

superfície das partículas, lisa ou rugosa. 

 

Figura 9 – Fotomicrografias das micropartículas de quitosana por microscopia eletrônica de 
varredura  

  

Aumento de 1000 x (A) e 5000 x (B). 

 

 

 

 

5.1.2.4 Teor de umidade 

 

A média do teor de umidade das micropartículas foi de 9,72 ± 0,23 % e, por 

este motivo, a massa de micropartículas foi corrigida para a realização dos 

experimentos. 

 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA 

 

5.2.1 Efeito das formas de apresentação de quitosana em células planctônicas 

 

As concentrações inibitória mínima (CIM) e bactericida mínima (CBM) do 

digluconato de clorexidina (CHX) foram de 0,12 µg/ mL. O etanol (controle do veículo 

de suspensão das micropartículas) apresentou CIM de 307200 µg/ mL e a CBM não 

A 

B 
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foi detectada. Ambos os valores de CIM e CBM da quitosana na forma de dispersão 

(DQ) foram de 5,2 µg/ mL e na forma de micropartículas, de 13,1 µg/ mL (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida mínima (CBM) 
para células planctônicas de Streptococcus mutans  

 

 Streptococcus mutans UA 159 

 CIM ( µg/ mL) CBM ( µg/ mL) 

CHX 0,12 0,12 

EtOH 307200 - 

DQ 5,2 5,2 

MQ 13,1 13,1 

CHX: digluconato de clorexidina (n=3); EtOH: etanol (n=3); DQ: dispersão de quitosana 
(n=3); MQ: micropartículas de quitosana (n=3).  

 

 

5.2.2 Efeito das formas de apresentação de quitosana em biofilmes 

 

5.2.2.1 Acidogenicidade 

 

 Dispersão de quitosana 

 

A Tabela 3 mostra a acidogenicidade dos biofilmes tratados com dispersão de 

quitosana. O pH dos biofilmes tratados com clorexidina (CHX) diferiu daquele tratado 

com NaCl em todos os tempos, e foi maior que os demais grupos no tempo 48 h e 

72 h (p<0,05). Biofilmes tratados com NaCl não diferiram entre si em relação ao 

tempo (p>0,05). O grupo tratado com DQ 0,25 apresentou pH maior que NaCl no 

tempo 24 horas (p<0,05), mas essa diferença não se manteve nos demais tempos 

(p>0,05). Os biofilmes tratados com DQ 1 não foram diferentes de CHX no tempo 24 

horas (p>0,05) e foram maiores que NaCl em todos os tempos (p<0,05).  
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Tabela 3 - Análise de pH de biofilmes de Streptococcus mutans  ao longo do tempo após 
tratamento com dispersão 

 

 

Tempo após início do tratamento (h) 

  24 48 72 

CHX 7,1 ± 0,0 A 7,1 ± 0,0 A 7,4 ± 0,0 B 

NaCl 4,4 ± 0,0 C 4,4 ± 0,1 C 4,5 ± 0,0 C 

DQ 0,25 4,8 ± 0,1 D 4,5 ± 0,0 C 4,6 ± 0,1 C 

DQ 1 6,9 ± 0,0 A 5,4 ± 0,2 E 5,0 ± 0,1 F 

CHX: digluconato de clorexidina 0,12 % (n=4); NaCl: solução salina 0,9 % (n=4); DQ 0,25: 
dispersão de quitosana a 0,25 % (n=4); DQ 1: dispersão de quitosana a 1% (n=4). Os 
valores que não partilham a mesma letra (A-F) são significativamente diferentes entre si. 
ANOVA seguida pelo teste post hoc Tukey-Kramer, p<0,05. 

 

 

 Micropartículas de quitosana 

 

Na Tabela 4 é apresentado o resultado dos biofilmes tratados com 

micropartículas de quitosana (MQ). Biofilmes tratados com CHX apresentaram 

valores de pH maiores que aqueles tratados com NaCl em todos os tempos (p<0,05). 

O pH dos biofilmes tratados com o controle do veículo (CV) foi maior se comparado 

ao grupo NaCl nos tempos 24 e 48 horas (p<0,05) mas não diferiu significativamente 

no tempo 72 h (p>0,05). O grupo MQ 0,25 apresentou pH maior que o grupo CV nos 

tempos 24 e 48 horas (p<0,05) e não diferiu significativamente de NaCl no tempo 72 

horas (p>0,05). Já os biofilmes do grupo MQ 1 não foram diferentes de CHX em 

nenhum tempo (p>0,05). Em acréscimo, biofilmes tratados com micropartículas a 

1 % apresentaram pH maiores que os tratados com micropartículas a 0,25 % nos 

tempos de 48 e 72 h (p<0,05).  
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Tabela 4 – Análise de pH de biofilmes de Streptococcus mutans ao longo do tempo após 
tratamento com micropartículas 

 

 

Tempo após início do tratamento (h) 

  24 48 72 

CHX 6,9 ± 0,0 ABC 7,1 ± 0,1 AB  7,3 ± 0,0 AB 

NaCl 4,8 ± 0,0 D 4,8 ±0,1 D 4,6 ± 0,0 D 

CV 5,8 ± 0,4 EF 5,4 ± 0,0 FG 5,0 ± 0,2 DG 

MQ 0,25 6,5 ± 0,0 C 6,1 ± 0,4 E 5,0 ± 0,1 DG 

MQ 1 7,0 ± 0,0 ABC 7,1 ± 0,0 AB 7,3 ± 0,0 A 

CHX: digluconato de clorexidina 0,12 % (n=4); NaCl: solução salina 0,9 % (n=4); CV: 
controle do veículo (etanol:tampão fosfato; n=4); MQ 0,25: suspensão de micropartículas de 
quitosana a 0,25 % (n=4); MQ1.0: suspensão de micropartículas de quitosana a 1 % (n=4). 
Os valores que não partilham a mesma letra (A-G) são significativamente diferentes entre si. 
ANOVA seguida pelo teste post hoc Tukey-Kramer, p<0,05. 

 

 

5.2.2.2 Viabilidade bacteriana 

 

 Dispersão de quitosana 

 

A Figura 10 apresenta os resultados de viabilidade bacteriana dos biofilmes 

tratados com dispersão de quitosana. Biofilmes tratados com CHX e NaCl 

apresentaram, respectivamente, a menor e a maior viabilidade bacteriana se 

comparada aos demais grupos (p<0,05). Os biofilmes expostos à dispersão de 

quitosana a 1 % (DQ 1) apresentaram número menor de bactérias viáveis se 

comparados a dispersão a 0,25 % (p<0,05). 
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Figura 10- Viabilidade bacteriana de biofilmes de S. mutansapós tratamento com dispersão  

 

CHX: digluconato de clorexidina 0,12 % (n=4); NaCl: solução salina 0,9 % (n=3); DQ 0,25: 
dispersão de quitosana a 0,25 % (n=3); DQ 1: dispersão de quitosana a 1 % (n=3). Os 
valores que não partilham a mesma letra (A-D) são significativamente diferentes entre si. 
ANOVA seguida pelo teste post hoc Tukey-Kramer, p<0,05. 
 

 

 Micropartículas de quitosana 

 

A Figura 11 mostra a viabilidade dos biofilmes tratados com micropartículas 

de quitosana. O tratamento dos biofilmes com CHX resultou na menor viabilidade 

bacteriana se comparada aos demais grupos (p<0,05). Os biofilmes dos grupos 

NaCl (controle negativo), controle do veículo (CV) e micropartículas a 0,25 % não 

foram diferentes entre si (p>0,05), e apresentaram maior viabilidade se comparados 

ao grupo tratado com micropartículas a 1 % (p<0,05).  
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Figura 11 - Viabilidade bacteriana de biofilmes de Streptococcus mutans após tratamento 
com micropartículas  

 

 

CHX: digluconato de clorexidina 0,12 % (n=4); NaCl: solução salina 0,9 % (n=4); CV: 
controle do veículo (etanol:tampão fosfato; n=4); MQ 0,25: suspensão de micropartículas de 
quitosana a 0,25 % (n=4); MQ 1: suspensão de micropartículas de quitosana a 1 % (n=3). 
Os valores que não partilham a mesma letra (A, B, C) são significativamente diferentes entre 
si. ANOVA seguida pelo teste post hoc Tukey-Kramer, p<0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O controle de doenças associadas a biofilmes é um desafio, em especial 

aqueles formados na cavidade bucal, visto que este ambiente dinâmico pode 

diminuir o tempo de permanência das formulações no local (SHINKAR; DHAKE; 

SETTY, 2012), comprometendo a eficácia do tratamento (STEINBERG; FRIEDMAN, 

2017). Neste contexto, as propriedades mucoadesivas e antimicrobianas da 

dispersão de quitosana podem ser relevantes para o controle de doenças orais 

(KOCKISCH et al., 2001, 2003; NGUYEN; HIORTH, 2015). Por outro lado, a 

possibilidade de transformar este polímero natural em micropartículas pode permitir, 

dentre outras vantagens, o incremento da difusão da quitosana pelas camadas 

internas do biofilme, promovendo um efeito maior da molécula se comparada à 

dispersão.   

A quitosana na forma de dispersão apresentou maior atividade antimicrobiana 

se comparada às micropartículas em células planctônicas de S. mutans. Este 

resultado contribuiu para definir as concentrações de quitosana utilizadas nos 

estudos com os biofilmes de S. mutans (0,25 % e 1 %), uma vez que é bem 

estabelecido na literatura que biofilmes podem ser susceptíveis a um antimicrobiano 

se as concentrações do mesmo forem superiores a 100 vezes a CIM (CERI et al., 

1999). Raros são os estudos que comparam diferentes formas de apresentação da 

quitosana em células planctônicas de S. mutans. De uma forma geral, os trabalhos 

com esta bactéria avaliam a dispersão, como os de Tarsi et al. (1998) e Ji et al. 

(2009). Nestes trabalhos, os autores avaliaram dispersões de quitosanas de baixo e 

alto peso molecular, obtendo valores semelhantes de CIM. Entretanto, Costa et al. 

(2012) obtiveram valores de CIM e CBM menores para quitosana de alto peso 

molecular em relação a de baixo peso. Essas diferenças podem ser não só em 

função da cepa utilizada, mas também da concentração do inóculo, tipo de meio de 

cultura e condições do ensaio. Assim, embora o efeito de quitosanas de baixo e alto 

peso molecular já tenha sido sugerido, o presente estudo mostrou que a quitosana 

de médio peso molecular também pode apresentar ação antimicrobiana em células 

livres de S. mutans.  

A dispersão de quitosana levou a diminuição da viabilidade bacteriana do 

biofilme de forma dependente da concentração. Este efeito também foi observado 

por Costa et al. (2013) em biofilmes de S. mutans, no qual dispersões de quitosana 
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de alto peso molecular foram mais efetivas na redução da viabilidade celular que 

quitosana de baixo peso após exposição por 48 h. Entretanto, o longo período de 

exposição ao tratamento não simula o que de fato ocorreria clinicamente. Neste 

sentido, a escolha do modelo de biofilme com duas exposições diárias aos 

tratamentos poderia trazer uma contribuição importante, pois – apesar de ser um 

modelo monoespécie - estaria mais próximo do que ocorre na cavidade bucal. A 

redução da viabilidade celular dos biofilmes pode ter contribuído para a diminuição 

da concentração de ácidos, pois a acidogenicidade dos biofilmes tratados com a 

dispersão a 1% foi menor se comparada com a de 0,25% em todos os tempos 

avaliados. Outra hipótese para explicar a diminuição da acidogenicidade seria o 

efeito da quitosana sobre o metabolismo bacteriano, já que outros autores 

mostraram que Staphylococcus aureus expostos a quitosana apresentavam 

alteração da expressão de genes relacionados ao metabolismo de carboidratos 

(RAAFAT et al., 2008).   

Os resultados mostram que o aumento da concentração de quitosana 

influenciou de forma diretamente proporcional tanto a coesividade quanto a 

adesividade das dispersões. Este efeito pode indicar que as dispersões a 0,25 % e a 

1 % apresentam grande potencial de permanência na cavidade oral. De fato, 

Kockisch et al. (2001) mostraram que uma dispersão com concentração de 

quitosana menor que a utilizada neste experimento permaneceu na mucosa bucal de 

voluntários por pelo menos 1 h após administração. Além disso, o aumento da 

concentração também poderia ser responsável pela formação de uma membrana 

polimérica no local de exposição, impedindo a entrada de nutrientes na célula, o que 

poderia contribuir para seu efeito antimicrobiano (ZHENG; ZHU, 2003). Neste 

contexto, a dispersão a 1 % pode ter formado uma camada mais adesiva e coesa na 

superfície do biofilme em comparação à dispersão a 0,25 %.  

As micropartículas apresentaram efeito biológico distinto se comparado às 

dispersões de quitosana. As micropartículas a 0,25 % não alteraram a viabilidade 

celular, entretanto seu efeito sobre a acidogenicidade foi superior ao da dispersão 

em ambas as concentrações. Com o aumento da concentração das micropartículas 

para 1 % ocorreu uma considerável redução da viabilidade e uma maior capacidade 

de afetar a acidogenicidade dos biofilmes, mantendo o pH próximo a neutralidade 

durante todos os dias de sua formação. Provavelmente, a carga positiva e a 

variação de tamanho das micropartículas pode ter permitido a interação de 
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partículas menores com bactérias localizadas em camadas mais profundas do 

biofilme, enquanto as maiores atuariam mais superficialmente. Assim, considerando 

o remodelamento constante da matriz dos biofilmes, mais micropartículas poderiam 

ser imobilizadas no interior do biofilme, afetando bactérias adjacentes. 

Em relação à caracterização das micropartículas, embora tenham 

apresentado diferentes tamanhos, sua distribuição é considerada pequena para 

partículas com tamanho médio de até 10 µm pela técnica de spray drying 

(GOTTLIEB; SCHWARTZBACH, 2004). A polidispersão do tamanho das 

micropartículas, confirmada pela MEV, pode ter ocorrido em função da técnica de 

secagem, já que quanto maior a viscosidade do fluido, mais irregulares as gotículas 

atomizadas e, consequentemente, partículas com diferentes tamanhos são formadas 

(OLIVEIRA; SANTANA; RÉ, 2005). A variação da distribuição de tamanho poderia 

ser uma vantagem, já que partículas menores poderiam apresentar diferentes graus 

de penetrabilidade na matriz do biofilme, principalmente considerando que os poros 

nas camadas mais superficiais possuem tamanho de 1,7 – 2,7 µm (ZHANG; 

BISHOP, 1994).  

As condições do processo spray drying também influenciaram na deformação 

da superfície das partículas (KEEGAN et al., 2011; SANDER et al., 2013). As 

deformações observadas nas micropartículas podem ter ocorrido em função da 

pequena espessura da parede devido à baixa concentração de sólidos, limitada pela 

viscosidade da dispersão e/ou da alta velocidade de difusão do solvente durante a 

secagem, impedindo a organização uniforme do polímero (VEHRING, 2008). Em 

acréscimo, a viscosidade da dispersão também pode ter influenciado o teor de 

umidade das partículas devido ao aumento retenção de voláteis (RÉ, 1998). As 

micropartículas também apresentaram potencial zeta positivo alto, condizente com a 

literatura (OLIVEIRA; SANTANA; RÉ, 2005), o que poderia auxiliar na estabilização 

da suspensão das partículas e na atividade antimicrobiana. A alta densidade de 

carga aliada ao aumento da área superficial promoveria ação antimicrobiana através 

de interações eletrostáticas com componentes da superfície celular bacteriana 

(ARDILA et al., 2017), sendo esta uma das possíveis explicações para o efeito 

observado nos biofilmes de S. mutans.  

Embora o modelo de biofilme monoespécie utilizado neste estudo apresente 

limitações, as características patogênicas marcantes do S. mutans o tornam uma 

ferramenta útil no estudo inicial do para elucidação do efeito de compostos 
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antibiofilme. Entretanto, estudos futuros devem contemplar condições de cultivo 

mais complexas como presença de mais de uma bactéria (biofilmes multiespécie) e 

presença de saliva em fluxo contínuo. 

Em suma, tanto a quitosana na forma de dispersão como em forma de 

micropartículas apresentaram ação sobre a acidogenicidade e a viabilidade celular 

de biofilmes de S. mutans nas condições experimentais utilizadas. Entretanto, as 

micropartículas apresentaram maior influência sobre a acidogenicidade dos biofilmes 

em comparação às dispersões, em especial na concentração de 1 %. Assim, os 

dados sugerem que a quitosana na forma de micropartículas pode ter grande 

impacto no controle da população bacteriana e/ou na diminuição da acidogenicidade 

de biofilmes de Streptococcus mutans. Neste sentido, considerando conceitos atuais 

de estudos com antimicrobianos (MARSH; HEAD; DEVINE, 2015), as 

micropartículas poderiam controlar o biofilme sem eliminar as bactérias. Em 

acréscimo, a rapidez, reprodutibilidade, bom custo-benefício e rendimento na 

obtenção de micropartículas por spray drying (SOSNICK; SEREMETA, 2016) são 

qualidades que podem viabilizar a aplicação das micropartículas de quitosana na 

Odontologia. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Embora ambas as formas de apresentação de quitosana apresentem efeito 

antimicrobiano sobre células livres e biofilmes de Streptococcus mutans, os 

resultados sugerem que as micropartículas a 1% podem alterar significativamente a 

viabilidade e, principalmente, a acidogenicidade de biofilmes cariogênicos. Assim, a 

hipótese nula testada neste estudo foi rejeitada. 
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