
 
 

 

UNESP - Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” 

Faculdade de Odontologia de Araraquara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIA ISABEL AMAYA ARBELAEZ 

 
 
 
 
 
 

EFEITO DA IMERSÃO EM SOLUÇÕES DESINFETANTES NA CAPACIDADE 
DE FORMAÇÃO DE BIOFILME DE C. ALBICANS E CARACTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICAS DE UMA  RESINA ACRÍLICA PARA BASE DE PRÓTESE E 
UM REEMBASADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Araraquara 
 
 

2016 



	  

 

UNESP - Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” 

Faculdade de Odontologia de Araraquara 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARIA ISABEL AMAYA ARBELAEZ 
 
 
 
 

EFEITO DA IMERSÃO EM SOLUÇÕES DESINFETANTES NA CAPACIDADE 
DE FORMAÇÃO DE BIOFILME DE C. ALBICANS E CARACTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICAS DE UMA  RESINA ACRÍLICA PARA BASE DE PRÓTESE E 
UM REEMBASADOR 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao programa de 
Pós-Graduação em Reabilitação Oral. Área 
de Prótese da Faculdade de Odontologia de 
Araraquara, da Universidade Estadual 
Paulista para título de Mestre em 
Reabilitação Oral 
 
Orientadora: Profa Dra Janaina Habib 
Jorge    
 

 
 
 
 
 
 

Araraquara 
 
 

2016 
 



	  

MARIA ISABEL AMAYA ARBELAEZ 
 

 
 
 
 
 

EFEITO DA IMERSÃO EM SOLUÇÕES DESINFETANTES NA CAPACIDADE 
DE FORMAÇÃO DE BIOFILME DE C. ALBICANS E CARACTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICAS DE UMA  RESINA ACRÍLICA PARA BASE DE PRÓTESE E 
UM REEMBASADOR 

 
 
 

Comissão julgadora 
 
 
 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Reabilitação Oral  
 
 
 
Presidente e orientadora:  Profa  Dra Janaina Habib Jorge 
 
2o Examinador: Profa  Dra  Nara Hellen Campanha Bombarda 
 
3o Examinador: Profa  Dra  Ana Carolina Pero Vizoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Araraquara, 25 de abril de 2016 
 

  



	  

MARIA ISABEL AMAYA ARBELAEZ 
 
 

DADOS CURRICULARES  
 
 

 
 

Nascimento: 12/09/1981- Medellín- Antioquia- Colômbia 
 
Filiação: Rafael Jenaro Amaya Suarez e Luz Amalia Arbeláez Henao 
 
 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
 
 

 
2001 – 2005: Curso de graduação – Faculdade de Odontologia Universidade CES, 
Medellín, Antioquia, Colômbia. 
 
2014 – 2016: Curso de Pós-Graduação em Reabilitação Oral – Curso de Mestrado – 
Faculdade de Odontologia de Araraquara Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

AGRADECIMENTO 

À minha família, em especial aos meus pais, Rafael e Amália, agradeço pelo apoio e 

pelo exemplo que me impulsionam a tentar ser uma pessoa melhor, e ao meu irmão 

Esteban, pelos momentos de descontração.  

Ao Juan Pablo pela ajuda constante, por ser o companheiro de todas as horas, obrigada 

pelo incentivo, pelo apoio e principalmente pela sua infinita paciência. 

À minha orientadora, Professora Dra. Janaina Habib, pelo bom recebimento na sua linha 

de pesquisa, por toda a ajuda e orientação durante a realização deste mestrado. E por 

estar sempre com aquela boa disposição para me ajudar em tudo.  

À Faculdade de Odontologia de Araraquara, por ter me aceitado no programa de pós-

graduação. A todos os professores do Programa em Reabilitação Oral, agradeço por 

todo aprendizado recebido durante meu mestrado. 

Agradeço à CAPES pela bolsa oferecida durante esses 24 meses. 

Aos meus amigos da Faculdade especialmente Manuel e Diego; a todos os meus 

companheiros obrigada pela companhia, pela amizade, e por todos os ensinamentos 

valiosos. 

A todos os funcionários da biblioteca, em especial à Ines, obrigada pelo auxílio e pela 

disponibilidade sempre.  

A todos, que durante meu mestrado, participaram direta ou indiretamente da minha 

caminha e que de alguma forma me ajudaram na concretização deste estudo, meu 

muitíssimo obrigada. 

 

 

 

 

 

 



	  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 7 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................... 10 

 

3 PROPOSIÇÃO ............................................................................................. 16 

 

4 MATERIAL E MÉTODO .......................................................................... 17 

 

4.1 Material .....................................................................................................17 

 

4.2 Instrumentos .............................................................................................19 

 

4.3 Aparelhos ..................................................................................................19 

 

4.4 Método .......................................................................................................21 

 

4.4.1 Confecção dos corpos de prova ............................................................21 

 

4.4.2 Grupos experimentais ...........................................................................23 

 

4.4.3 Valores de pH ........................................................................................23 

 

4.4.4 Cultura de micro-organismos ..............................................................24 

 

4.4.5 Formação de biofilme ...........................................................................25 

 

4.4.6 Método de contagem de colônias (UFC/mL) ......................................26 

 

4.4.7 Ensaio Alamar Blue® ...........................................................................26 

 

4.4.8 Análise das amostras  por  microscopia  eletrônica  de  varredura  

(MEV)..............................................................................................................27 



	  

 

4.4.9 Metodologia estatística .........................................................................27 

 

5 RESULTADO .............................................................................................. 28 

 

6 DISCUSSÃO ................................................................................................ 34 

 

7 CONCLUSÃO .............................................................................................. 39 

 

REFERÊNCIAS .............................................................................................. 40 

 

APÊNDICE A ................................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
Amaya Arbeláez MI. Efeito da imersão em soluções desinfetantes na capacidade de 
formação de biofilme de C.albicans e características topográficas de uma resina acrílica 
para base de prótese e um reembasador [Dissertação de Mestrado]. Araraquara: 
Faculdade de Odontologia da UNESP; 2016. 
 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a capacidade de formação de biofilme de 
Candida albicans sobre resinas acrílicas para base (Vipi Wave) e reembasamento 
(Tokuyama Rebase Fast II) de próteses, após imersão diária por períodos de até 6 meses 
em soluções desinfetantes. Foram confeccionados 360 corpos de prova circulares de 
cada resina acrílica usando uma matriz metálica (14 x 1,2 mm). As amostras foram 
imersas overnight durante 0, 1, 3, e 6 meses em 5 soluções desinfetantes: hipoclorito de 
sódio 0,5%, perborato de sódio 3,8%, digluconato de clorexidina 2%, vinagre de maçã 
puro (Minhoto®) e água destilada (grupo controle). Após os diferentes períodos de 
imersão, um biofilme maduro de 48h de C. albicans (cepa ATCC 90028) foi formado 
sobre os corpos de prova. A capacidade de formação deste biofilme foi analisada 
utilizando o método de contagem de colônias (UFC/mL) e o ensaio de viabilidade 
celular Alamar Blue®. Para todos os grupos experimentais, imagens foram obtidas a 
partir de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para avaliação das características 
topográficas das resinas após a imersão nos diferentes tempos. Todas os experimentos 
foram realizados em três ocasiões independentes. Análise de variância de três fatores 
(ANOVA) foi utilizada para avaliar o metabolismo celular (ensaio Alamar Blue®) e os 
valores de UFC/mL obtidos a partir da formação do biofilme de C. albicans. Foi 
adotado o nível de significância de 5%. Os resultados de Alamar Blue® mostraram um 
efeito significativo no tempo de armazenamento (p <0,001). O teste de Tukey 
identificou que a média inicial (tempo zero) dos valores de fluorescência foi mais 
elevada do que a média em qualquer tempo de armazenamento, sendo estes equivalentes 
uns aos outros. Em relação ao UFC/mL, a análise de variância não mostrou diferença 
significativa entre os grupos. Os resultados mostraram também que as duas resinas 
acrílicas tiveram o mesmo comportamento em relação à capacidade de formação do 
biofilme após imersão em diferentes soluções. A partir da análise das imagens do MEV, 
foi possível observar alteração superficial, de ambas as resinas, de acordo com o tempo, 
após a imersão em todas as soluções. Pode-se concluir que o tipo de solução 
desinfetante e a imersão diária (overnight) por período prolongado influenciaram o 
metabolismo celular do biofilme de C. albicans. 
 
 
Palavras-chave: Biofilmes. Resinas acrílicas. Reembasadores de dentadura. 
Desinfetantes.  
  



	  

Amaya Arbeláez MI. Effect of immersion in disinfectant solutions in C.albicans biofilm 
formation and topographic characteristics of acrylic denture base resin and one hard 
reline [Dissertação de Mestrado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 
2016.  
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the effect long-term of daily chemical 
disinfection on the topographic and Candida albicans biofilm formation on denture 
base and reline acrylic resins. Circular specimens (360 of each resin) were fabricated 
from denture base (Vipi Wave) and reline (Tokuyama Rebase Fast II) acrylic resins (14 
x 1,2 mm) and immersed overnight during 0, 1, 3, and 6 months in 5 different solutions: 
0,5% sodium hypochlorite, 3,8% sodium perborate, 2%chlorhexidine gluconate, 
Minhoto® apple vinegar, containing 4%maleic acid; and distilled water. After 
immersion, C. albicans (ATCC 90028) biofilm (48 hours) was formed on specimens 
surface. The surface topographic and biofilm formation were evaluated at 0, 1, 3, and 6 
months. The biofilm formation of C. albicans was evaluated using CFU/mL method and 
Alamar Blue® assay (cell metabolism) and the surface topographic was evaluated using 
Scanning Electron Microscope (SEM). All experiments were performed in triplicate on 
three independent occasions and three-way ANOVA and Tukey test were used to assess 
the cell metabolism and CFU/mL logarithms obtained from C. albicans biofilm 
formation. A 5% significance level was adopted. The results of cell metabolism 
(Alamar Blue® assay) showed significant effect of storage time (p <0.001) on 
fluorescence values. The Tukey test indicated that the initial time (zero time) showed 
the highest values of fluorescence. Regarding CFU/mL logarithms, analysis of variance 
does not show significant difference between groups. The results showed also that the 
two resins acrylic evaluated have similar behavior in respect to biofilm formation after 
immersion in different solutions. From the SEM image analysis, it was possible to 
observe surface changes, of both resins, according to immersion time, in all solutions. It 
can be concluded that the type of disinfectant solution and daily storage (overnight) 
over prolonged periods of time affect the C. albicans cell metabolism of biofilm.  
 
 
Keywords: Biofilms. Acrylic resins. Relines. Disinfectants.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

As próteses removíveis parciais ou totais são confeccionadas com resinas 

acrílicas, as quais são compostas pela mistura de um polímero, contendo peróxido de 

benzoíla e um monômero, geralmente o metacrilato de metila. O peróxido de benzoíla 

pode ser ativado por substâncias químicas incorporadas ao monômero, pela luz, calor, 

por meio de micro-ondas, banho de água quente ou calor a seco em estufa. Os 

reembasadores são resinas especialmente formuladas para o reembasamento direto das 

próteses. Uma vez que os materiais reembasadores estão em contato direto com a 

fibromucosa que reveste o rebordo residual, suas propriedades mecânicas, físicas e 

biológicas devem ser similares às das resinas termopolimerizáveis empregadas na 

confecção de bases de próteses. Porém, as variações na composição química e na pureza 

dos sistemas de resinas comerciais, o grau de conversão de seus monômeros e as 

variáveis de manipulação podem influenciar nas propriedades biológicas e físicas das 

resinas acrílicas de base ou reembasamento de próteses, podendo aumentar as 

irregularidades superficiais dos materiais15. As irregularidades na superfície das 

próteses atuam como um reservatório de micro-organismos, os quais podem penetrar e 

sobreviver a uma profundidade que varia de 1,0 a 2,0 µm14, favorecendo o 

desenvolvimento de doenças como a estomatite protética.  

A estomatite protética é uma lesão inflamatória eritematosa da mucosa, que 

ocorre em pacientes usuários de próteses. Apesar da etiologia multifatorial, a 

contaminação por espécies do tipo Candida spp. parece ser o fator primordial para o 

início e propagação da doença21. Esses micro-organismos tem a capacidade de colonizar 

e se aderir em ambos, tecidos orais e resinas acrílicas, além de ter a habilidade de co-

agregar bactérias da cavidade oral, formando uma estrutura complexa, coberta por 

matriz extracelular, denominadas biofilme8, 12. Os biofilmes são capazes de tolerar 

elevadas concentrações de drogas antifúngicas e podem apresentar resistência à diversos 

tipos de medicamentos64. Por esse aspecto, o tratamento da estomatite protética tem sido 

um desafio na prática clínica devido a sua alta prevalência e incidência e ao elevado 

número de casos clínicos relatados como recorrentes após o tratamento com 

antifúngicos33. 

Para diminuir a recorrência e prevenir novos casos de estomatite protética, 

diferentes técnicas de desinfecção das próteses têm sido propostas na literatura. O 

protocolo de desinfecção que associa a limpeza mecânica (escovação) e a imersão em 
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soluções desinfetantes (desinfecção química) tem sido indicado, pois diminui a 

formação de biofilmes microbianos e mantem a integridade das próteses58,76. Neste 

contexto, as pessoas idosas ou com deficiências motoras, cuja destreza manual pode ser 

limitada, muitas vezes preferem o uso de soluções desinfetantes para higienizar suas 

próteses, sendo uma alternativa à escovação mecânica6.  

Uma variedade de produtos de limpeza e desinfecção de próteses com 

propriedades antimicrobianas estão disponíveis no mercado. Entre os produtos mais 

utilizados estão as soluções desinfetantes. O hipoclorito de sódio, digluconato de 

clorexidina e perborato de sódio foram consideradas soluções efetivas contra 

colonização de C. albicans em tempos de imersão de 10 minutos10. O vinagre de maçã 

apresentou atividade fungicida contra espécies de C. albicans após 120 minutos de 

imersão na concentração de 10 mg/mL49. Os desinfetantes deveriam ser eficazes contra 

micro-organismos sem causar efeitos prejudiciais sobre as propriedades físicas e 

mecânicas dos materiais utilizados para confecção ou reembasamento de próteses. Mota 

et al.49 (2014) observaram que o vinagre de maça foi capaz de prevenir a adesão desses 

micro-organismos sobre amostras de resinas acrílicas sem causar alteração de cor e de 

rugosidade após duas horas de imersão na solução. O hipoclorito possui ação 

antifúngica contra espécies de Candida spp em curtos períodos de imersão10, 17, 76. 

Porém, em temperaturas mais elevadas, a solução pode causar o clareamento da resina19, 

44, 65. Além disso, elevada concentração do hipoclorito de sódio e aumento do tempo de 

imersão da resina acrílica nesta solução podem diminuir a resistência à flexão do 

material53. Devido seu poder corrosivo, a superfície da resina acrílica pode apresentar 

mais porosidade pela imersão em hipoclorito de sódio e a dureza pode ser diminuída45. 

O perborato de sódio apresenta uma função efervescente que promove a remoção 

mecânica de detritos da prótese através da liberação de oxigênio na reação do perborato 

ou bicarbonato de sódio com a água. Como desinfetante, foi capaz de reduzir a 

quantidade de espécies de C. albicans após tempos de imersão de 60 minutos. Porém, 

não foi considerado um antifúngico, uma vez que sua ação é reduzida quando 

comparado com outras soluções desinfetantes15, 29. Os desinfetantes com base em 

peróxido de solução fortemente alcalina e com alto nível de oxigenação podem 

dissolver componentes da matriz ou provocar absorção de água ou saliva27, resultando 

em aumento da rugosidade superficial e diminuição da dureza15, 46. A clorexidina é 

atualmente considerada solução desinfetante padrão e é a substância mais 

extensivamente pesquisada na área odontológica em função das suas propriedades 
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antimicrobianas15, 29. Porém, os efeitos da imersão sobre as propriedades físicas e 

mecânicas das resinas acrílicas para bases de próteses são ainda contraditórios. Pinto et 

al.60 (2010) e da Silva et al.15 (2008) encontraram alterações na rugosidade da superfície 

de resinas acrílicas para base e reembasamento após períodos de imersão entre 10 e 60 

minutos em clorexidina 4%. Por outro lado outros autores como Azevedo et al.1 (2006) 

e Machado et al.47 (2012) não acharam alterações na rugosidade superficial de resinas 

acrílicas para base e reembasamento após períodos de até 7 dias de imersão em soluções 

de clorexidina a 4% e 2%.  

Panariello et al.55 (2014) e Fernandes et al.23 (2010) avaliaram as 

propriedades físicas e mecânicas das resinas acrílicas após imersão em diferentes 

soluções desinfetantes e observaram eficácia dessas soluções na capacidade de inibir a 

formação dos biofilmes. Porém, nesses estudos, as propriedades foram avaliadas após 

curtos períodos de imersão. Somente Izumida et al.30 (2014) avaliaram o efeito de 

diferentes desinfetantes sobre a rugosidade e capacidade de formação do biofilme de C. 

albicans sobre uma resina acrílica para reembasamento de próteses em diferentes 

tempos durante um ano. Os resultados mostraram que os valores de rugosidade variaram 

de 0,31 a 0,69 µm para todos os grupos avaliados e nenhuma diferença foi encontrada 

em relação à capacidade de formação de biofilme de C. albicans. Porém, no estudo 

acima referido, as amostras ficaram imersas nas soluções desinfetantes durante 190 

minutos por dia.   

A capacidade de formação de biofilme de C. albicans sobre resinas acrílicas 

após imersão diária (overnight), a longo prazo, em diferentes soluções desinfetantes 

deveria ser avaliada, uma vez que o efeito cumulativo das soluções pode causar 

alterações irreversíveis na estrutura do polímero, aumentando a rugosidade do material 

e favorecendo o acúmulo de micro-organismos. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

investigar o efeito da desinfecção química diária (overnight), a longo prazo, na 

formação do biofilme de C. albicans e na topografia de resinas acrílicas para base e 

reembasamento de próteses. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

As resinas acrílicas termicamente ativadas têm sido, ao longo dos anos, o 

material de escolha para a confecção de bases de próteses removíveis parciais ou totais 

devido às suas características de cor e translucidez, que permitem a imitação da 

aparência natural da gengiva. Os reembasadores são resinas acrílicas autopolimerizáveis 

especialmente formuladas para o reembasamento direto das próteses; suas propriedades 

mecânicas, físicas e biológicas deveriam ser similares às das resinas acrílicas 

termopolimerizáveis empregadas na confecção de bases de próteses. Esses materiais, na 

sua maioria, são compostos pela mistura de um polímero contendo peróxido de benzoíla 

e um monômero. O peróxido de benzoíla pode ser ativado por substâncias químicas, 

geralmente incorporadas ao monômero, pela luz ou pelo calor, por meio de micro-

ondas, banho de água quente ou calor a seco em estufa. Entretanto, a conversão de 

monômero em polímero pode não ser completa, possibilitando a ocorrência de 

alterações nas propriedades físicas, químicas e/ou biológicas das resinas acrílicas.  

O tempo de vida útil das resinas acrílicas utilizadas para bases de próteses é 

de difícil determinação já que numerosos fatores podem afetar a sua durabilidade. Os 

materiais solúveis presentes na composição como iniciadores, plastificantes e 

monômeros livres permitem a absorção de água e componentes químicos do ambiente 

produzindo a liberação de monômeros e causando alterações na estrutura e função dos 

polímeros como foi descrito por Tuna et al.70 (2008). A liberação de componentes 

químicos reage com as cadeias poliméricas produzindo efeitos irreversíveis como 

plastificação da estrutura, ruptura dos enlaces entre as cadeias, alteração irreversível da 

matriz polimérica o que pode produzir tensão interna no material resultando na 

formação de fendas ou na fratura da prótese (Pinto et al.60, 2010; Peracini et al.58, 2010) 

As irregularidades superficiais das resinas acrílicas para bases de próteses 

podem ser influenciadas pelos procesos de polimerização. Romo et al.66 (2006), 

analisaram a aderência de C. albicans após três diferentes processos de acrilização das 

resinas acrílicas para bases de próteses e concluíram que cada uma das técnicas altera a 

rugosidade superficial das resinas, uma vez que no processo laboratorial podem ocorrer: 

liberação do monômero residual, proporção inadequada líquido/pó, pressão inadequada 

ou insuficiente da resina na mufla ou a incorporação de ar durante a manipulação do 

material. A liberação do monômero ocorre quando a temperatura da resina durante o 
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processo de polimerização atinge ou excede o seu ponto de ebulição (100,8°C). Quando 

a proporção líquido/pó não é adequada, algumas regiões da resina ficam com mais 

monômero do que as outras e, durante a polimerização, aquelas regiões com uma maior 

concentração irão produzir espaços vazios. A pressão inadequada ou insuficiente pode 

ocasionar porosidades que irão apresentar um padrão irregular.  

A presença de inúmeros poros existentes nas superfícies internas das 

próteses são condições propícias para que diferentes micro-organismos proliferem, 

acarretando em condições favoráveis para as infecções. Esses micro-organismos podem 

colonizar a cavidade bucal, uma vez que apresentam capacidade de aderência às células 

epiteliais e às resinas acrílicas, como foi reportado por Nikawa et al.50 (1998). Os 

autores destacaram que, independentemente do tipo de técnica utilizada na acrilização 

das resinas, os micro-organismos podem penetrar e sobreviver a uma profundidade que 

varia de 1,0 a 2,0 µm. Dessa forma, a prótese pode funcionar como um reservatório de 

micro-organismos, possibilitando a infecção da mucosa do paciente, como foi descrito 

por Davenport et al.14 no ano de 1972; favorecendo o desenvolvimento de patogêneses 

como a estomatite protética. A estomatite protética é uma lesão inflamatória eritematosa 

da mucosa, que ocorre em pacientes usuários de próteses. Apesar da etiologia 

multifatorial, a presença de espécies do tipo Candida spp. na base da prótese parece ser 

o fator primordial para o início e propagação da doença (Douglas21, 2003). Esses micro-

organismos tem a capacidade de colonizar e se aderir nos tecidos orais e resinas 

acrílicas, além de ter a habilidade de co-agregar bactérias da cavidade oral, formando 

uma estrutura complexa, coberta por matriz extracelular, denominada biofilme 

(Blankership et al.8,  2006 ; Cannon, Chaffin12, 1999). 

Uma vez que existe colonização e aderência dos micro-organismos nas 

bases das próteses, diferentes métodos de higienização deveriam ser utilizados. A 

escovação e a imersão em soluções desinfetantes são métodos de fácil acesso e 

manipulação além do baixo custo, o que pode levar ao uso sem a realização de um 

protocolo clínico (Basson et al.5, 1992). Porém, no ano 2011, o American College of 

Prosthodontists (ACP)  formou uma equipe de trabalho para estabelecer protocolos para 

o cuidado e manutenção das próteses removíveis baseados em evidências científicas, 

determinando que a escovação associada a métodos de desinfecção química é 

considerada o procedimento mais indicado  (Felton et al.22, 2011). 

 As soluções desinfetantes, como o hipoclorito de sódio, digluconato de 

clorexidina e perborato de sódio são consideradas soluções efetivas contra colonização 
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de C. albicans (Buerguers et al.10, 2008; da Silva et al.15, 2008; de Sousa Porta et al.17, 

2015; Iseri et al.29, 2010; Lima et al.41, 2006; Yilmaz et al.76, 2005;). A ação do 

hipoclorito em bases de próteses de pacientes com estomatite protética foi avaliada por 

Barnabé et al.3 no ano 2004, determinando que imersões de 10 minutos em uma 

concentração de 0,5%, por 15 dias, após a escovação, foram efetivas  na diminuição das 

lesões palatinas dos pacientes. Os autores concluíram que o método de desinfecção 

química foi eficaz uma vez que reduziu a habilidade de adesão de C. albicans nas 

resinas acrílicas. Da mesma forma, Buerguers et al.10 (2008) ao compararem a eficácia 

de 10 diferentes soluções desinfetantes, concluíram que o hipoclorito de sódio e a 

radiação por micro-ondas foram os métodos de desinfecção mais eficazes na inibição da 

colonização por C. albicans em resinas acrílicas. 

Porém, algumas desvantagens do uso das soluções desinfetantes tem sido 

descritas na literatura. O hipoclorito em temperaturas mais altas, pode causar o 

clareamento da resina (Devlin et al.19, 2005; Robinson et at.65, 1987). Além disso, a 

concentração do hipoclorito de sódio e o tempo de imersão da resina acrílica nesta 

solução (Hong et al.27, 2009; Odagiri et al.53, 2012) pode diminuir a resistência à flexão 

do material. Devido seu poder corrosivo, a superfície da resina acrílica pode apresentar 

mais porosidade pela imersão em hipoclorito de sódio e a dureza pode ser diminuída 

(Mac Callum et al.45, 1968). O perborato de sódio é uma solução fortemente alcalina e 

com alto nível de oxigenação, podendo dissolver componentes da matriz ou provocar 

absorção de água ou saliva (Devlin et al.19, 2005; Hong et al.27, 2009), resultando em 

aumento da rugosidade de superfície e diminuição da dureza, danificando as resinas 

acrílicas das bases das próteses (da Silva et al.15, 2008; Machado et al.46, 2009). A 

clorexidina é atualmente considerada uma solução desinfetante padrão, é a substância 

mais extensivamente pesquisada na área odontológica em função das suas propriedades 

antimicrobianas. Porém, os efeitos da imersão sobre as propriedades físicas e mecânicas 

das resinas acrílicas para bases de próteses são ainda contraditórios. Pinto et al.60 (2010) 

e da Silva et al.15 (2008) encontraram alterações na rugosidade da superfície de resinas 

acrílicas para base e reembasamento após períodos de imersão entre 10 e 60 minutos em 

clorexidina 4%; por outro lado outros autores como Azevedo et al.1 (2006) e Machado 

et al.47 (2012) não acharam alterações na rugosidade superficial de resinas acrílicas para 

base e reembasamento após períodos de imersão em até 7 dias nas soluções de  

clorexidina 4% e 2%. 

A desinfecção de próteses com vinagre de maçã puro, é um protocolo 
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recentemente encontrado na literatura. Mota et al.49 (2014), determinaram a mínima 

concentração inibitória (MIC) e a mínima concentração fungicida (MFC), a cinética 

microbiana, a inibição da adesão de Candida spp. à superfície das resinas acrílicas, e 

alterações na rugosidade superficial e na cor. Os resultados demonstraram que o vinagre 

de maçã puro apresenta atividade fungicida contra espécies de C. albicans após 

períodos de imersão de 120 minutos em concentrações 10 mg/mL, além de prevenir a 

adesão desses micro-organismos sobre amostras de resinas acrílicas sem causar 

alteração de cor e de rugosidade após duas horas de imersão na solução. Jafari et al.32 

(2012) avaliaram a efetividade de vinagre branco em imersões diárias (overnight) na 

inibição de C. albicans aderida ás superfícies de bases de próteses em concentrações de 

10% e 5%. Os resultados foram de 100% e 99% na inibição fúngica.  

As soluções desinfetantes tem benefícios como fácil acesso e manipulação 

além do baixo custo, o que pode levar ao uso sem a realização de um protocolo clínico 

(Basson et al.5, 1992). Buerguers et al.10 (2008) ao compararem a eficácia de 10 

diferentes soluções desinfetantes, descobriram que o hipoclorito de sódio e a radiação 

por micro-ondas foram os métodos de desinfecção mais eficazes na inibição da 

colonização por C. albicans em resinas acrílicas. Panariello et al.55 (2014) e Fernandes 

et al.23 (2013) avaliaram as propriedades físico-mecânicas das resinas acrílicas após 

períodos curtos de imersão e escovação com soluções desinfetantes e determinaram a 

eficácia de tais soluções na inibição de formação de biofilme. Em relação à dureza e 

rugosidade os autores observaram que não existe alteração dessas propriedades em 

função das composições químicas das soluções de armazenamento. Izumida et al.30 

(2014) ao avaliar o efeito de diferentes métodos de limpeza de próteses sobre a 

rugosidade e formação de biofilme de C. albicans sobre um reembasador, em diferentes 

períodos ao longo de um ano, concluíram que, para todos os grupos, não foram 

encontradas diferenças significativas na quantificação de C. albicans. 

No processo de desinfecção por micro-ondas, há maiores benefícios 

antimicrobianos quando feito na presença de água (Dixon et al.20, 1999). Além disso, 

seu aquecimento promove uma polimerização adicional diminuindo os monômeros 

residuais ou permitindo que estes saiam da base de resina acrílica, aumentando assim a 

dureza da resina (Machado et al.46, 2009), mas também podendo levar a uma maior 

fragilidade do material e maior porosidade (Hamouda et al.26, 2010). Não há um 

consenso na literatura sobre o tempo de exposição e potência mais adequado para 
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desinfecção com mínimos danos às propriedades físicas e mecânicas da resina acrílica, 

no entanto se sabe que os efeitos desta irradiação sobre o material são cumulativos 

(Senna et al.67, 2011). 

Em função da importância da rugosidade superficial das resinas acrílicas no 

processo de retenção bacteriana, Schwindling et al.69 (2014), realizaram uma revisão de 

literatura para verificar as alterações na rugosidade superficial após diversos tipos de 

tratamentos. Dentro dos critérios de inclusão desses estudos estão o tempo de imersão 

nas soluções desinfetantes, concentração da solução e tipo de resina (polimerizadas por 

micro-ondas, por calor e reembasadores rígidos). As soluções avaliadas foram perborato 

de sódio, hipoclorito de sódio, digluconato de clorexidina, glutaraldeido e alguns 

desinfetantes disponíveis no mercado. Os artigos deste estudo reportaram que existem 

alterações nas superfícies das resinas acrílicas após a desinfecção química; o aumento 

do Ra foi descrito como o fator mais importante na adesão de micro-organismos sobre 

as superfícies de resinas acrílicas. 

Estudo in vitro, Bollen et al.9 (1997) sugere um valor de rugosidade 

superficial de 0,2 µm, abaixo do qual nenhuma redução no acúmulo de bactéria poderia 

ser esperada. Valores maiores de rugosidade promoveriam um maior acúmulo de 

biofilme e, consequentemente, aumento do risco de infecções. Quanto à rugosidade da 

resina acrílica, os estudos não citam um procedimento de acabamento ou polimento que 

reduza claramente essa propriedade. A rugosidade superficial da parte interna das bases 

de próteses auxilia na colonização dessas superfícies por diferentes micro-organismos. 

Esta colonização será maior quanto mais rugosa for a superfície (Zamperini et al.77, 

2010). Escovação agressiva e repetida das próteses, com agentes de limpeza abrasivos, 

irá tornar rugosas mesmo as superfícies que, inicialmente, apresentavam-se lisas. Com 

base nestas informações, os autores verificaram que todos os materiais odontológicos 

necessitam de um tratamento específico para a obtenção e manutenção de superfícies 

lisas o suficiente a evitar um maior acúmulo de micro-organismos.  

Verran e Maryan72 (1997) compararam a retenção de C. albicans em 

superfícies lisas e rugosas de uma resina acrílica e de um silicone para próteses faciais, 

e determinaram o efeito da rugosidade superficial na infecção das próteses. Corpos de 

prova com superfícies lisas e rugosas de cada material foram confeccionados e 

submetidos à mensuração da rugosidade em rugosímetro. Previamente ao experimento 

de adesão microbiana, as amostras foram colocadas em ultrassom com álcool 90% por 1 

minuto, lavadas em água destilada e imersas em água estéril por 24h a 24oC. A seguir, 
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os corpos de prova foram contaminados com suspensões padronizadas de C. albicans 

por 1 hora a 24oC. Após esse período, as amostras foram lavadas e os micro-organismos 

aderidos sobre as superfícies foram corados e contados. O número de C. albicans nas 

superfícies lisas foi baixo, não ocorrendo diferença significante entre os materiais 

avaliados. Maior quantidade de C. albicans foi encontrada nas superfícies rugosas 

comparada com as superfícies lisas, sendo que as superfícies rugosas do silicone 

aderiram mais células que a resina acrílica. Os autores concluíram que um aumento na 

rugosidade superficial pode facilitar a retenção fúngicas e a infecção das próteses. 

Na tentativa de diminuir a adesão de micro-organismos na superfícies das 

resinas acrílicas, Lazarin et al.40 (2013) investigaram o efeito de revestimentos 

fotopolimerizados contendo monômeros zwitteriónicos ou hidrofílicos, os quais 

produzem uma modificação na hidrofobicidade das resinas acrílicas para base de 

prótese sobre a aderência de C. albicans. Foram confeccionados corpos de prova e 

modificada a sua hidrofobicidade com hydroxyethyl methacrylate (HE); 3-

hydroxypropyl methacrylate (HP); 2-trimethylam- monium ethyl methacrylate chloride 

(T); e sulfobetaine methacrylate (S). As amostras foram incubadas em suspensões de C. 

albicans (1x 107 cel/mL) a 37oC, por 90 minutos. Estes revestimentos apresentaram 

superfícies mais hidrofílicas do que o grupo de controle. A rugosidade aumentou a 

adesão apenas no grupo controle, e a saliva não influenciou na adesão. A análise por 

espectroscopia de fotoelétrons (XPS) confirmou as alterações químicas das amostras 

experimentais, em particular para revestimentos HP e S, concluindo que os 

revestimentos reduzem significativamente a adesão de C. albicans e poderiam ser 

considerados métodos preventivos para inibir a colonização de micro-organismos nas 

superfícies protéticas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da desinfecção química 

(overnight) por períodos prolongados sobre a capacidade de formação de biofilme de C. 

albicans em resinas acrílicas para base e reembasamento de próteses. Além disso, as 

características superficiais das amostras foram avaliadas a partir de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), nos mesmos grupos experimentais, para 

complementação dos resultados. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

Para a realização da fase experimental dessa pesquisa foram utilizados os 

seguintes materiais, instrumentos e aparelhos: 

4.1 Material 

1. Água destilada  

2.  Alamar Blue®, fabricado pela InvitrogenTM, Lote no 542940  

3. Alça descartável calibrada para inoculação de microrganismos  

4.Alça de Drigalsky estéril, importado por Equipar Equipos Laboratoriais e Hospitalares 

Ltda, Rua Tenente Francisco F de Souza, 2131, Curitiba, Pr, Brasil; Lote no 19456  

5. Álcool 70%, fabricado e envasado por Ciclo Forma Indústria Química Eireli, Serrana, 

SP, Brasil; Lote no 15102757 

6.Cultura de Candida albicans proveniente da empresa American Type Culture 

Collection (ATCC), Manassas, EUA número (ATCC 90028): 2327 

7. Cubeta descartável de 1,5mL, importador e distribuidor de produtos de laboratório 

Ltda, Rua Abrão Calixto, 153, Curitiba, Pr, Brasil; Lote no 015006     

8. Frasco coletor translúcido estéril 80mL  

9. Meio de cultura Sabouraud Dextrose Agar (SDA), DifcoTM fabricado pela Becton 

Dickinson and Company Sparks, MD 21152, EUA; Lote no 5084711 

10. Meio de cultura RPMI-1640, fabricado pela Sigma-Aldrich, 3050 Spruce Street, St 

Louis, EUA; Lote no SLBG2294 

11. Meio de cultura Yeast Nitrogen Base (YNB), fabricado por HiMedia Laboratories 

Pvt. Ltd. LBS Marg, Mumbai, India; Lote no 180161  

12. Microtubo de centrifugação transparente 1,5mL, marca Kasvi, importado e 

distribuido por produtos para laboratório Ltda, Rua Abrão Calixto, 153, Curitiba, PR, 
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Brasil; Lote no 122273 

13. Morpholinepropanesulfonic acid (MOPS), fabricado pela Sigma-Aldrich, 3050 

Spruce Street, St Louis, EUA; Lote no BCBP3585V 

14. Placas de Petri descartáveis estéreis, de 90mm de diâmetro por 10 mm de altura, 

fabricado por J. Prolab, São José dos Pinhais, PR, Brasil; Lote no 55175 

15. Placa de fluorescência preta de 96 poços, fabricado pela Thermo Fischer Scientific, 

4000 Roskilde, Denmark, Lote no 137066  

16. Placa estéril de 24 poços, marca Kasvi, importado e distribuido por produtos para 

laboratório Ltda, Rua Abrão Calixto, 153, Curitiba, PR, Brasil; Lote no 141115-076 

17. Pontas descartáveis para micropipeta  

18. Resina acrílica autopolimerizável para reembasamento imediato Tokuyama Rebase 

Fast II, fabricada pela Tokuyama Dental Corp., Tokyo, Japan, Lote no 225EZ3 

19. Resina acrílica termopolimerizável por energia de micro-ondas Vipi Wave, 

fabricada pela VIPI Indústria e Comércio Exportação e Importação de Produtos 

Odontológicos Ltda, Pirassununga, SP, Brasil, Lote no 22325 

20. Solução de digluconato de clorexidina a 2%, fabricado pela Farmácia de 

Manipulação Santa Paula, Araraquara, SP, Brasil, Lote no 274942 

21. Solução de hipoclorito de sódio 0,5%, fabricado pela Farmácia de Manipulação 

Santa Paula, Araraquara, SP, Brasil, Lote no 274942 

22 . Solução de perborato de sódio 3,8%, fabricado pela Farmácia de Manipulação 

Santa Paula, Araraquara, SP, Brasil, Lote no 274942 

23. Solução Salina Tamponada com Fosfato (PBS) 

24.  Tubo cônico de polipropileno de alta transparência de 15 e 50 mL, fabricado pela 

Corning Science México S.A de C.V; Lote no 16815127 

25. Vinagre Minhoto®, fabricado por Ind. Reunidas Raymundo da Fonte S.A, Paulista; 
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Lote no L321B. 

 

4.2 Instrumentos 

1. Béquer graduado, fabricado pela Vidrolabor  

2. Bico de Bunsen  

3. Caneta, fabricada por Faber Castell, São Carlos, SP, Brasil 

4. Erlenmeyer graduado, fabricado pela Vidrolabor 

5. Espátula de aço no 36, marca Duflex, fabricada por SSWhite, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil 

6. Matriz metálica, contendo orifícios medindo 1,4 x 1,2 mm de aço inoxidável 

7. Micropipeta de 1000-5000µL, fabricada por Boeco, Alemanha  

8. Micropipeta de 100-1000µL, fabricada por Boeco, Alemanha  

9. Micropipeta de 20-200µL, fabricada por Boeco, Alemanha  

10. Placas de vidro quadradas com dimensões de 150 mm de comprimento, 70 mm de 

largura por 20 mm de altura jateadas com óxido de aluminio 

11. Recipientes plásticos com tampa  

12. Régua milimetrada, fabricada por Faber Castell, São Carlos, SP, Brasil 

13. Ponta Maxi-Cut fabricada por Lesfils de August Malleifer SA, Ballaigues, Suiça 

 

4.3 Aparelhos 

1. Agitador de tubos orbital, fabricado por Phoenix Indústria e Comércio de 

Equipamentos Científicos Limitada, Araraquara, São Paulo, Brasil; Modelo: AP 56; 
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No9803 

2. Agitador de tubos, fabricado por Marconi Equipamentos Laboratoriais Ltda; 

Piracicaba, SP, Brasil. Modelo: A 162. No8187148; 

3. Autoclave vertical, fabricada pela Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos 

Científicos Limitada, Araraquara, São Paulo, Brasil; Modelo: AV 60; No 6614 

4. Balança de precisão, fabricada por Gehaka– Indústria e Comércio Eletro Eletrônica 

Gehaka Limitada, São Paulo, São Paulo, Brasil; Modelo: BG440; No1010; 

5. Balança de precisão, fabricada por Gehaka – Indústria e Comércio Eletro Eletrônica 

Gehaka Limitada, São Paulo, São Paulo, Brasil; Modelo: BG 400; No 016450 

7. Câmara de fluxo laminar vertical, fabricada pela Pachane Indústria e Comércio 

Limitada, Piracicaba, São Paulo, Brasil; Modelo: PA 115; No 12898 

8. Contador de colônias CP 600 Plus, fabricado pela Phoenix Indústria e Comércio de 

Equipamentos Científicos Limitada, Araraquara, São Paulo, Brasil; Modelo: CP-600; 

No 919 

9. Estufa bacteriológica, produzida por Marconi Equipamentos Laboratoriais Limitada, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil; Modelo: MA 0324; Série – 9819011 

10. Estufa de cultura, fabricada por Fanem Ltda., São Paulo, SP, Brasil; Modelo: 

002CB 

11. Estufa para secagem e esterilização, fabricada por Marconi Equipamentos 

Laboratoriais Limitada, Piracicaba, São Paulo, Brasil; Modelo: MA 033; No9819 

12. Fluoroskan Ascent FL fabricado pela Thermo Fischer Scientific, 4000 Roskilde, 

Denmark. 

 

13. Incubadora de agitação orbital, fabricada por Quimis Aparelhos científicos LTDA, 

Diadema, São Paulo, Brasil, No275 dez/05. 

14. pHmetro digital, fabricado por Quimis Aparelhos Científicos Ltda, Diadema, SP, 

Brasil, modelo Q400AS 
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15. Prensa hidráulica, fabricada por Delta Máquinas Especiais, Vinhedo, SP, Brasil; 

16. Rugosímetro Digital, fabricado por Mytutoyo Corporation, Tóquio, Japan; Modelo: 

SJ 401 

17. Centrífuga, fabricada por Eppendorf AG, Hamburgo, Alemanha; Modelo: 5810R 

18. Espectrofotômetro Bio Photometer, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha. 

19. Forno de micro-ondas 500W (Brastemp da Amazônia SA, Manaus, AM, Brasil) 

4.4 Método 

Para a realização da fase experimental dessa pesquisa foram utilizados os 

seguintes métodos: 

4.4.1 Confecção dos corpos de prova  

Corpos de prova de resinas acrílicas para base (Vipi Wave) e 

reembasamento (Tokuyama Rebase Fast II) de próteses foram fabricados, 

separadamente, totalizando 360 amostras circulares (1,4 x 1,2 mm) para cada tipo de 

resina e para cada ocasião (Esquema 1). As variáveis utilizadas foram: tempo de 

armazenamento (quatro tempos) e soluções desinfetantes (cinco soluções). 

 

 

Esquema-1  Desenho experimental 
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Para confeccionar as amostras de resinas acrílicas para base de próteses, 

matrizes metálicas, contendo 10 orifícios medindo 14 mm de diâmetro x 1,2 mm de 

espessura, foram colocadas na mufla entre duas placas de vidro (Figura 1). As placas de 

vidro foram previamente jateadas com óxido de alumínio para padronizar a rugosidade 

da superfície das amostras em aproximadamente 3,0 µm30, simulando a superfície 

interna das próteses Posteriormente, a resina acrílica para base para próteses foi 

manipulada de acordo com as instruções do fabricante em uma proporção de 14,6 g de 

pó pesados em balança de alta precisão com 6,5 ml de líquido medidos em proveta de 

vidro. A matriz foi, então, preenchida com a resina acrílica na fase plástica. A mufla foi 

levada à prensa hidráulica com 1,0 kg/f e aumentado gradualmente até 1.5 kg/f. Em 

seguida, os corpos de prova foram polimerizados em um forno de micro-ondas 

doméstico 500W por 20 min com potência de 20%, seguido por 5 min com potência de 

80% (de acordo com as recomendações do fabricante). As muflas foram colocadas na 

bancada durante a noite para o resfriamento. Após a demuflagem, os excessos das 

amostras foram removidos com uma ponta Maxi-Cut. As amostras foram imersas em 

agua destilada durante 48h para permitir a liberação do monômero residual71, 18. 

 

 
Figura 1 – Conjunto mufla, vidro jateado e matriz para a confecção das amostras 

 

 
                                               Fonte: Elaboração própria 

             

 

Para a confecção dos corpos de prova do reembasador Tokuyama Rebase 

Fast II, uma matriz de metal, medindo 14 mm de diâmetro x 1,2 mm de espessura, foi 

fixada a uma placa de vidro jateado. O reembasador Tokuyama foi manipulado de 
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acordo com as instruções do fabricante, 2,4 g de pó pesado em balança de alta precisão 

e 1 ml de líquido medido em proveta de vidro, e inserido nos compartimentos da matriz 

(Figura 2). Após a colocação da resina de reembasamento, uma outra placa de vidro foi 

colocada sobre a matriz e foi aplicada uma pressão controlada nas placas de vidro para 

remover o excesso de material do molde. Da mesma forma, as placas de vidro foram 

previamente jateadas com óxido de alumínio para padronizar a rugosidade da superfície 

das amostras em aproximadamente 3,0 µm30. Os corpos de prova do reembasador foram 

confeccionados a temperatura ambiente. Após a polimerização, as amostras foram 

retiradas da matriz com o auxílio de um êmbolo e os excessos foram removidos com 

uma ponta (Maxi-Cut; Lesfils de agosto Malleifer SA). As amostras não receberam 

polimento após a sua fabricação para simular a rugosidade encontrada na superfície 

interna da prótese, (aproximadamente 3,0 µm).  

 

 

Figura 2- Matriz para reembasador e resina Tokuyama Rebase Fast II 
 

 
                                                  Fonte: Elaboração própria 

 

Logo após a confecção, todos os corpos de prova foram lavados em banho 

de ultrassom utilizando água destilada durante 15 min para remover os resíduos da 

confecção das resinas e, em seguida, foram submetidos à leitura da rugosidade 

superficial, de ambos os lados, por meio da utilização de um rugosímetro (Surftest SJ-

400, Mitutoyo Sul Americana Ltda, Santo Amaro, SP) com precisão de 0,01 µm a fim 

de padronizar a rugosidade superficial para todas as amostras. Foram realizadas quatro 

leituras para cada amostra, em locais distintos dentro de uma área pré-determinada e 

semelhante para todos. Foram selecionadas as amostras cujos valores de rugosidade 

ficaram entre 2,50 e 3,50 µm30. As amostras com valores abaixo ou acima desse 
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intervalo foram descartadas. Finalmente os corpos de prova foram expostos a luz ultra 

violeta sob condições secas durante 20 minutos (de cada lado) para desinfecção34-37. 

 

4.4.2 Grupos experimentais 

As amostras permaneceram imersas durante 0, 1, 3, e 6 meses, em 5 

diferentes soluções: hipoclorito de sódio 0,5%, perborato de sódio 3,8%, digluconato de 

clorexidina 2%, vinagre de maçã Minhoto® puro, contendo 4% de ácido acético e água 

destilada (grupo controle). As amostras ficaram imersas nas soluções durante 8h por dia 

e em água destilada por 16h, simulando a imersão noturna diária das próteses, tendo 

sido as soluções trocadas diariamente sem enxaguar. De acordo com Shay et al.68 (2000) 

e Cakan et al.11 (2015) algumas soluções desinfetantes são mais efetivas quando usadas 

“overnight” 

4.4.3 Valores de pH 

Com a finalidade de determinar a acidez das soluções utilizadas neste 

estudo, os valores de pH de todas as soluções utilizadas neste estudo foram medidos 

usando um medidor de pH digital (Quimis, Modelo Q400AS).  

 

4.4.4 Cultura de micro-organismos  

A cepa do micro-organismo utilizada no presente estudo foi C. albicans 

(ATCC 90028). O micro-organismo inativado a -80oC foi semeado em placa de Petri 

com meio de cultura Agar Dextrose Sabouraud (SDA) suplementado com Cloranfenicol 

(50 mg/L) e incubou-se a 37 ° C durante 48h (Figura 3). Após o período de incubação, 

para a preparação do pré-inóculo, cinco colônias desta cultura foram transferidas para 

10 mL de meio de cultura Yeast Nitrogen Base (YNB), suplementado com glucose 100 

mM, e incubou-se a 37 °C durante 16h. Em seguida, uma diluição de 1:20 para a 

formação do inóculo foi incubado durante mais 8h, até atingir a fase mid-log de 

crescimento (0,550nm)56. Após a incubação, as células foram centrifugadas e lavadas 

duas vezes com solução salina tamponada com fosfato estéril (PBS) (pH 6,8) a 5000 

rpm durante 10 minutos, e ressuspensas em meio de cultura RPMI-1640 tamponado 

com MOPS (Sigma, St. Louis, MO, EUA) a um pH de 7,0. A densidade óptica da 

suspensão foi medida e normalizada para uma concentração de 1x106 células/mL40, 52, 78. 
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     Figura 3 -Reativação da cepa C. albicans ATCC 90028 e formação da cultura 
   
                       A                         B                                    C 

 
  A-Micro-organismo congelado a -80 graus, B-Agar Dextrose Sabouraud(SDA), 

C-Cultura de C. Albicans após 48 horas de incubação. 

                       Fonte: Elaboração própria 

 

4.4.5 Formação de biofilme 

Após a imersão nas soluções, as amostras foram colocadas, 

individualmente, em cada orifício de uma placa de 24 poços. Em seguida, foi realizada a 

formação de um biofilme de 48h. Para isso, 750 µL do meio de cultura, contendo as 

células fúngicas na concentração de 1x106 células/mL, complementado com 750 µL de 

meio RPMI-1640 tamponado, com MOPS pH 7,059, foram adicionados a cada poço, e 

depois levados para incubação a 37 °C, em agitador orbital (75 rpm) durante 90 minutos 

(adesão inicial)13. (Figura 4). Posteriormente, as células não aderidas foram removidas 

das amostras por meio de lavagem com tampão PBS estéril, por duas vezes, e 1500 µL 

de meio de cultura RPMI-1640 tamponado com MOPS (pH de 7,0) foram colocados em 

cada poço da placa para formação do biofilme e a placa foi levada para incubação 

durante 24h a 37 °C sob agitação orbital (75 rpm). Após as 24h, 750 µL de meio foram 

retirados dos poços e o mesmo volume de RPMI-1640 tamponado com MOPS fresco 

(pH 7,0) foi adicionado. A placa de 24 poços, contendo as amostras, foi então incubada 

novamente durante mais 24h, totalizando 48h de formação de um biofilme maduro13. 

Após 48h, o meio foi, então, aspirado e as células não aderentes foram removidas por 

lavagem dos biofilmes duas vezes com tampão PBS estéril. A formação de biofilme de 

C. albicans foi avaliada utilizando o método de contagem de unidades formadoras de 

colônias (UFC/mL) e o ensaio Alamar Blue®. Todos os experimentos foram realizados 

em triplicata, em três ocasiões diferentes. 
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 Figura 4 - Formação do biofilme nas amostras de resina acrílica de base e reembasador 

 

	   	  
                         Fonte: Elaboração própria 

 

4.4.6 Método de contagem de colônias (UFC/mL) 

Após a formação do biofilme, as amostras de resinas (n=3)25, 31, foram 

transferidas para uma placa estéril de 24 poços e as células de C. albicans foram 

removidas usando 100 µL de PBS e raspando a superfície homogeneamente com uma 

ponteira estéril durante 3 minutos75. O processo de diluição seriada foi realizado através 

da transferência de 100 µL da suspensão de biofilme para microtubos estéreis contendo 

900 µL de tampão de PBS estéril. As diluições de 10-1 a 10-4 foram obtidas e uma 

alíquota de 25 µL das diluições de 10-3 e 10-4 foram semeadas sobre placas de Petri 

contendo SDA. Em seguida, todas as placas foram incubadas a 37 ° C durante 48h. 

Após este período, as placas foram colocadas em um contador de colônias (modelo 

CP600; Phoenix Luferco), e o número de colônias foi determinado em UFC/mL. Para o 

cálculo foi utilizada a fórmula (UFC/mL=número de colônias x 10n/q). Nesta fórmula n 

é igual ao valor absoluto da diluição (1, 2, 3 ou 4) e q é a quantidade em mililitros (25 

µL) que foi pipetada para cada diluição e semeada nas placas.  

 

4.4.7 Ensaio Alamar Blue® 

A capacidade de formação de biofilme de C. albicans sobre as amostras de 

resina acrílica para base e reembasamento de próteses também foi avaliada pelo ensaio 

Alamar Blue®, uma técnica que mede a viabilidade celular baseada na atividade das 

enzimas mitocondriais. Uma mudança de cor ocorre em função da atividade metabólica 

do biofilme produzindo um sal de alta fluorescência. Os corpos de prova (n=2) foram 

individualmente transferidos para novas placas de cultura de células estéreis de 24 

poços contendo 1500 µL de meio de cultura RPMI-1640 tamponado com MOPS a um 
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pH de 7,0, complementado com a adição de 150 µL de solução de Alamar Blue® 

(ThermoFisher Scientific, Denmark). As placas foram incubadas a 37°C por 48h sob 

agitação orbital (75 rpm) e, após esse período, 200 µL da solução foram transferidos 

para os orifícios de uma placa de fluorescência preta de 96 poços (ThermoFischer 

Scientific, Denmark). A medição foi realizada com filtros de excitação / emissão de 

544/590 nm utilizando o aparelho Fluoroskan Ascent (Thermo Scientific, EUA).  

 

4.4.8 Análise das amostras por microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

A avaliação da topografia da superfície das amostras de resinas acrílicas de 

base e reembasamento de prótese foi realizada por meio da MEV. Para esta avaliação 

foi utilizada uma amostra de cada tipo de resina (base e reembasamento) após cada 

tempo de imersão nas soluções desinfetantes. As amostras foram colocadas sob 

condições secas e armazenadas em um dissecador com sílica durante 7 dias para 

garantir que estivessem livres de umidade. Em seguida, as amostras foram fixadas em 

uma placa de alumínio para realizar a metalização com ouro e as imagens foram obtidas 

por meio do Microscópio Eletrônico de Varredura (JEOL JSM-6610LV) usando 

magnificação de 100x . 

 

 

4.4.9 Metodologia estatística 

Foram empregadas análises de variância (ANOVA) de três fatores para 

avaliar tanto o metabolismo celular (teste Alamar Blue®) como a contagem de colônias 

(UFC/mL), obtidos em biofilmes de C. albicans, variando-se o tempo de 

armazenamento em diversas soluções desinfetantes, utilizando dois tipos de resinas 

acrílicas. As comparações entre as médias foram feitas através do teste de Tukey. 

Adotou-se o nível de significância de 5% para a tomada de decisões. 
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5 RESULTADO 

 

A análise de variância, relativa ao metabolismo celular (teste Alamar Blue), 

mostrou efeito significativo somente do tempo de armazenamento (p<0,001) e nenhum 

outro efeito principal ou de interações (Tabela 1). Isso significa que, independentemente 

do tipo de resina e da solução desinfetante utilizados, houve somente diferença 

significativa entre médias de fluorescência entre tempos de armazenamento nas 

soluções. O teste de Tukey identificou que as médias iniciais (tempo zero) foram 

maiores do que as médias em qualquer tempo de armazenamento, sendo essas 

equivalentes entre si. Na Tabela 2 são mostradas as médias e desvios padrão dos valores 

de fluorescência (teste Alamar Blue), obtidas de três repetições independentes, de cada 

condição experimental, para avaliar a viabilidade do biofilme de C. albicans, de acordo 

com o tipo de resina acrílica (base e reembasamento), solução desinfetante (água 

destilada, perborato de sódio, clorexidina, hipoclorito de sódio e vinagre) e tempo de 

armazenamento na solução (0, 1, 3 e 6 meses). 

 
Tabela 1 – Sumário da análise de variância sobre os valores de fluorescência obtidos no teste 
Alamar Blue 

Efeito Graus de Média F Valor p  

  liberdade quadrática    

Resina 1 162683,0 2,57 0,113  

Tempo 3 1085630,0 17,17 <0,001 * 

Desinfetante 4 18514,0 0,29 0,882  

Resina x Tempo 3 9846,0 0,16 0,926  

Resina x Desinfetante 4 16216,0 0,26 0,905  

Tempo x Desinfetante 12 39251,0 0,62 0,819  

Resina x Tempo x Desinfetante 12 9031,0 0,14 1,000  

Resíduo 79 63245,0 
  

 

* significativo ao nível de 5% (O resultado das comparações múltiplas de médias entre 
os tempos de armazenamento, pelo teste de Tukey, está resumido na Tabela 1) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 2 – Médias (desvios padrão) de fluorescência obtidas em biofilmes de C. albicans, de 
acordo com o tempo de armazenamento em soluções desinfetantes, utilizando dois tipos de 
resinas acrílicas 

Resina Solução Tempo (meses) 

  desinfetante 0* 
 

1 
 

3 
 

6   

Base Água 2291 (137)  1735 (231)  1639 (352)  2067 (291)  

 

Perborato 2215 (157)  1784 (77)  1861 (412)  1986 (218)  

 

Clorexidina 2289 (144)  1869 (233)  1846 (516)  2012 (483)  

 

Hipoclorito 2323 (130)  2055 (114)  1894 (371)  1973 (366)  

  Vinagre 2263 (104)  1910 (178)  1898 (442)  1781 (300)  

Reemb. Água 2361 (62)  1919 (104)  1894 (294)  2076 (226)  

 

Perborato 2328 (27)  2015 (242)  1870 (314)  2095 (298)  

 

Clorexidina 2278 (61)  1848 (251)  1983 (180)  2004 (232)  

 

Hipoclorito 2303 (99)  2021 (135)  1953 (174)  2031 (289)  

  Vinagre 2350 (104)  1968 (127)  2045 (188)  1829 (152)  

Nota: *Pelo teste de Tukey as médias iniciais (tempo 0), equivalentes entre si, são 
significativamente maiores do que as médias nos diferentes tempos de armazenamento 
(p<0,05), também equivalentes entre si. 

       Fonte: Elaboração própria 
 

 

A análise de variância não apontou efeito significativo de nenhum fator 

principal ou de qualquer interação entre eles em relação aos logaritmos decimais de 

UFC/mL (Tabela 3). Na Tabela 4 são apresentadas as médias e desvios padrão de 

logaritmos decimais de UFC/mL, obtidas de três repetições independentes, de cada 

grupo experimental, para avaliar a formação de biofilme.  
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              Tabela 3 – Sumário da análise de variância sobre logaritmos de UFC/mL 

Efeito Graus de Média F Valor p*  

  liberdade quadrática    

Resina 1 0,697 4,6000 0,055  

Tempo 3 0,065 0,4300 0,732  

Desinfetante 4 0,122 0,8100 0,524  

Resina x Tempo 3 0,076 0,5000 0,682  

Resina x Desinfetante 4 0,066 0,4400 0,783  

Tempo x Desinfetante 12 0,097 0,6400 0,800  

Resina x Tempo x Desinfetante 12 0,070 0,4600 0,931  

Resíduo 77 0,151 
  

 

* nenhum efeito significativo (p>0,05) 
          Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
 
 
Tabela 4 – Médias (desvios padrão) de logaritmos de UFC/mL obtidas em biofilmes de células 
fúngicas, de acordo com o tempo de armazenamento em soluções desinfetantes, utilizando dois 
tipos de resinas acrílicas 

Resina Solução Tempo de armazenamento (meses) 

  desinfetante 0  1 
 

3 
 

6   

Base Água 6,84 (0,58)  6,65 (0,02)  6,70 (0,60)  7,05 (0,42)  

 

Perborato 6,92 (0,08)  6,73 (0,08)  6,70 (0,38)  6,69 (0,58)  

 

Clorexidina 6,46 (0,53)  6,77 (0,05)  6,64 (0,59)  6,55 (0,06)  

 

Hipoclorito 6,83 (0,42)  6,45 (0,09)  6,68 (0,61)  6,43 (0,09)  

  Vinagre 6,66 (0,57)  6,60 (0,05)  6,89 (0,37)  6,93 (0,48)  

Reemb. Água 6,95 (0,22)  7,17 (0,54)  6,36 (0,29)  7,12 (0,51)  

 

Perborato 6,96 (0,22)  6,87 (0,49)  6,87 (0,06)  6,69 (0,64)  

 

Clorexidina 7,04 (0,27)  6,95 (0,33)  6,62 (0,14)  6,96 (0,19)  

 

Hipoclorito 6,82 (0,04)  6,77 (0,10)  7,02 (0,54)  6,64 (0,08)  

  Vinagre 7,01 (0,08)  6,73 (0,29)  6,54 (0,09)  6,83 (0,09)  

Nota: a anova não identificou diferença entre médias 
             Fonte: Elaboração própria 
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Os valores de pH das soluções utilizadas neste estudo estão mostrados na 

Tabela 5. 

 

                         Tabela 5 – pH das soluções desinfetantes utilizadas neste estudo 

Soluções desinfetantes pH 

Água destilada 7,2 

Perborato de sódio 3,8% 7,9 

Clorexidina 2% 6,7 

Hipoclorito de sódio 0,5% 5,1 

Vinagre de maçã puro 2,8 

       Fonte: Elaboração própria. 

 

 

As imagens da topografia da superfície das amostras, obtidas a partir do 

MEV, demonstraram degradação superficial de ambas as resinas (base e reembasador), 

de acordo com o tempo de armazenamento, para todas as soluções. Foi possível 

observar também maior degradação superficial das amostras após o armazenamento 

para todos os tempos em vinagre de maçã puro (Figura 5). 
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Figura 5 – Imagens topográficas obtidas a partir da MEV (resinas de base e reembasador) 
  

	   	   	   	  
Resina de base: Água destilada 0, 1, 3 e 6 meses, respectivamente 
 

	   	   	   	  
Resina de base: Perborato de sodio 0, 1, 3 e 6 meses, respectivamente 
	  

	   	   	   	  
Resina de base: Clorexidina 0, 1, 3 e 6 meses, respectivamente 
	  

	   	   	   	  
Resina de base: Hipoclorito de sodio 0, 1, 3 e 6 meses, respectivamente 
	  

	   	   	   	  
Resina de base: Vinagre 0, 1, 3 e 6 meses 
Imagens de MEV (aumento 100x) ilustrando as alterações da matriz polimérica da resina 
acrílica de base nos diferentes tempos de imersão.  
Fonte: Elaboração própria 
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Reembasador: Água destilada 0, 1, 3 e 6 meses, respectivamente 
	  

	   	   	   	  
Reembasador: Perborato de sodio 0, 1, 3 e 6 meses, respectivamente 
	  

	   	   	   	  
Reembasador: Clorexidina 0, 1, 3 e 6 meses, respectivamente 
	  

	   	   	   	  
Reembasador: Hipoclorito de sodio 0, 1, 3 e 6 meses, respectivamente 
	  

	   	   	   	  
Reembasador: Vinagre 0, 1, 3 e 6 meses 
Imagens de MEV (aumento 100x) ilustrando as alterações da matriz polimérica do reembasador 
nos diferentes tempos de imersão. 
Fonte: Elaboração própria 
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6 DISCUSSÃO	  
 

O uso de próteses removíveis parciais ou totais pode alterar o ambiente bucal, 

aumentando a quantidade de micro-organismos e, consequentemente, o risco de 

doenças, como a estomatite protética. Além disso, algumas características das resinas 

acrílicas, tais como rugosidade, hidrofobicidade e as forças eletrostáticas podem 

promover a adesão dos micro-organismos, resultando na formação do biofilme40. A 

remoção efetiva do biofilme pelo método da escovação requer certo grau de destreza 

manual por parte dos usuários de próteses, a qual pode ser prejudicada em pacientes 

idosos. Portanto, o método mecânico associado à desinfecção química é considerado o 

procedimento mais indicado para a higienização das próteses22. 

A imersão das próteses em soluções desinfetantes é também considerada um 

método eficaz na inibição da formação de biofilme microbiano50. Porém, o uso rotineiro 

dessas soluções pode causar efeitos adversos nas propriedades físicas, mecânicas e/ou 

biológicas das resinas de base ou reembasamento de próteses em função da liberação e 

absorção dos seus componentes. Esses efeitos podem causar alterações na superfície das 

resinas, favorecendo ainda mais a adesão dos micro-organismos72, 77. Por essa razão, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar a topografia e a capacidade de formação de 

biofilme de C. albicans sobre resinas acrílicas para base e reembasamento de próteses 

após períodos prolongados de imersão em diferentes soluções desinfetantes. De acordo 

com Shay et al.68 (2000) e Cakan et al.11 (2015) algumas soluções desinfetantes são 

mais efetivas quando usadas “overnight”, portanto no protocolo utilizado para este 

estudo, as amostras ficaram imersas nas soluções 8h por dia, por período máximo de 6 

meses, simulando a desinfecção noturna diária57. 

As soluções desinfetantes como hipoclorito de sódio 0,5%, clorexidina 2%, 

perborato de sódio 3,8% e vinagre de maçã puro foram selecionadas para este estudo 

por suas propriedades antimicrobianas e pela capacidade de reduzir a adesão de 

biofilme sobre as superfícies de resinas acrílicas10, 17, 32. Esses métodos de desinfecção 

deveriam ser eficazes sem causar efeitos prejudiciais sobre as propriedades dos 

materiais utilizados para confecção ou reembasamento de prótese. Porém, alterações na 

rugosidade e morfologia da superfície de resinas acrílicas para base de próteses quando 

imersas nessas soluções tem sido descritas15, 46. Baseados nos resultados do presente 
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estudo, pôde-se observar que a imersão nas soluções desinfetantes produziu alterações 

na topografia da superfície de ambas as resinas estudadas e que essas alterações 

aumentaram de acordo com o tempo de armazenamento. Todas as soluções, 

principalmente o vinagre de maça, resultou na degradação da superfície das resinas 

acrílicas. 

A degradação da superfície das resinas pode ter ocorrido pela liberação de 

produtos presentes no interior da matriz polimérica. O metacrilato de metila 

remanescente na resina polimerizada pode ser degradado em solução aquosa por meio 

da oxidação causada pelo oxigênio externo ou por meio de reações hidrolíticas24, 

resultando em alterações da superfície. Outros produtos, além do monômero residual e 

plastificantes, podem também ser liberados19, 42, 43. Sendo assim, as resinas estão 

sujeitas a alterações químicas e mecânicas, resultando na liberação de substâncias e 

consequente degradação da matriz polimérica44, 69. Os resultados deste estudo estão de 

acordo com os descritos por Cakan et al.11 (2015), os quais observaram aumento na 

rugosidade superficial de resinas acrílicas para base e reembasamento de próteses após a 

imersão em soluções desinfetantes, 8h por dia, durante 140 dias. De acordo com os 

autores, as alterações na topografia da superfície das resinas podem ter sido causadas 

pelos componentes das soluções desinfetantes, que podem atuar como solventes ou 

plastificantes. Estes resultados estão de acordo com outros estudos27, 47, os quais 

relataram que as alterações na porosidade e rugosidade de resinas acrílicas variaram de 

acordo com o tempo de imersão. De acordo com Paranhos et al.57 (2013), o aumento no 

tempo de exposição às soluções desinfetantes pode resultar em aumento da rugosidade 

da superfície. 

É importante destacar que, no presente estudo, as alterações superficiais 

ocorreram também nas amostras imersas em água destilada. Estes resultados estão em 

conformidade com Cakan et al.11 (2015) e Tuna et al.70 (2008), os quais descreveram 

que a absorção de água pode aumentar a rugosidade superficial das resinas acrílicas. A 

troca de fluidos da matriz polimérica pode aumentar a absorção de água e a liberação de 

produtos, podendo causar fendas no interior da matriz e, consequentemente, a 

integridade da estrutura pode ser significativamente comprometida4, 74. A composição 

química das soluções pode agir nas cadeias poliméricas das resinas acrílicas resultando 

em uma degradação superficial da amostra, a qual pode ter sido potencializada após o 
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armazenamento e a troca diária das soluções60. Alterações na superficie das resinas 

acrílicas, podem facilitar a adesão de mircro-organismos e subsequente formação do 

biofilme50, 77. 

Apesar das alterações na topografia das resinas acrílicas para base e 

reembasamento, para todos os grupos avaliados em este estudo, não existiu diferença 

significativa em relação à influência dessas alterações topográficas com a capacidade de 

formação de biofilme de C. albicans (observado na contagem de unidades formadoras 

de colônias). Esses resultados estão de acordo com os achados de Zamperini et al.78 

(2011), nos quais a rugosidade não influenciou significativamente a adesão de C. 

albicans. Os mecanismos pelos quais a adesão de micro-organismos sobre as bases de 

próteses acontece ainda não são totalmente conhecidos; alguns autores38, 48, 

descreveram que poderia ser causado pela influência de interações hidrofóbicas. Além 

disso interações eletrostáticas tem sido descritas como outro fator que poderia 

influenciar na adesão de micro-organismos aos polímeros62. 

Em relação à capacidade de formação de biofilme, os resultados deste 

estudo mostraram não haver diferença significativa entre os fatores de variação (tipo de 

resina acrílica, soluções de desinfecção e o tempo de imersão) para a contagem de 

unidades formadoras de colônias (UFC/mL). Em relação ao teste Alamar Blue®, foi 

observada maior atividade metabólica das células de C. albicans no tempo inicial. Os 

resultados mostraram que, para todos os grupos, houve formação de biofilme sobre a 

superfície das amostras de resinas acrílicas para base e reembasamento de próteses. Os 

mesmos resultados foram encontrados por Huh et al.28 (2014), os quais verificaram que 

a capacidade de formação de biofilme em amostras de resinas acrílicas não foi 

influenciada pelo uso diário de higienizadores de próteses. Da mesma forma, utilizando 

o método in vitro para simular as condições de limpeza de próteses durante 1 ano, 

Izumida et al.30 (2014) observaram que não houve diferenças significativas na formação 

de biofilme de C. albicans, em diferentes intervalos de tempo e soluções. No estudo de 

Nikawa et al.50 (2003), amostras de resina para base e reembasamento de prótese foram 

imersas em soluções desinfetantes, 8h por dia, durante 180 dias, e os resultados também 

mostraram nenhuma diferença na capacidade de formação de biofilme de C. albicans 

sobre as amostras. 
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Todos os grupos experimentais, no tempo zero de armazenamento, 

demonstraram os maiores valores de fluorescência no teste Alamar Blue®, o qual avalia 

o metabolismo celular das células fúngicas. Neste tempo, as amostras não foram 

imersas em solução desinfetante, o que poderia explicar a maior atividade metabólica 

das células fúngicas. O teste Alamar Blue® mede a atividade metabólica das células por 

meio de enzimas mitocondriais e é um teste complementar ao método de contagem de 

colônias (UFC/mL) que avalia a capacidade de proliferação das células, 

independentemente do seu estado metabólico. Portanto, a utilização de vários testes 

pode ser considerada importante para avaliação da viabilidade celular, ao invés de se 

confiar nos resultados de um único ensaio. 

Os resultados do presente estudo não mostraram diferença significativa 

entre as duas resinas (base e reembasador) em relação à topografia da superfície e à 

capacidade de formação de biofilme. Esses achados estão em conformidade com 

Machado et al.46 (2011) e Huh et al.28 (2014), os quais observaram que o uso diário de 

higienizadores de prótese não influenciou a capacidade de formação de biofilme em 

resinas acrílicas de base e reembasamento de próteses. Os autores mostraram que a 

rugosidade superficial dessas resinas não foi afetada pela imersão em diferentes 

soluções de desinfecção. Estes resultados podem estar relacionados com o tipo de 

polimerização dos materiais, uma vez que os materiais termopolimerizáveis possuem 

elevada taxa de conversão de monômero em polímero e um baixo teor de monômero 

residual. O material reembasador (Tokuyama Rebase) contém o monômero metacrilato 

de acetoacetoxietilo, o qual apresenta alta reatividade73. Estas características reduzem a 

quantidade de monômero residual liberada, o que torna as superfícies das resinas menos 

propícias a alterações topográficas. Além disso, estes resultados podem estar 

relacionados com o fato de que ambas as resinas (base e reembasamento) foram 

processadas entre duas placas de vidro com rugosidade padronizada, seguindo a 

recomendação de Radford et al.63 (1998), objetivando de simular a superfície interna 

das próteses. 

Nenhum estudo com os mesmos períodos de imersão e as mesmas soluções 

desinfetantes foi encontrado na literatura, assim, os resultados aqui descritos são 

considerados relevantes. Dessa forma, as propriedades físico-químicas das resinas para 

base e reembasamento de próteses, sob as mesmas condições experimentais, deveriam 
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ser avaliadas, especialmente no que diz respeito a rugosidade (Ra) dos materiais, uma 

vez que há relatos na literatura que sugerem a relação entre a rugosidade superficial e 

adesão de C. albicans aos materiais acrílicos69. Além disso, os mecanismos de desgaste 

das resinas são complexos e observações clínicas de longa duração deveriam ser 

realizadas em futuros estudos para complementação dos resultados aqui obtidos.  
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7 CONCLUSÃO 
 

Dentro das limitações deste estudo, pode-se concluir que: 

1. O tipo de solução desinfetante e o armazenagem durante períodos 

prolongados de tempo não afetaram a capacidade de formação de um biofilme de C. 

albicans;  

2. As resinas acrílicas utilizadas tiveram o mesmo comportamento em 

relação à capacidade de formação de biofilme de C. albicans em todos os períodos de 

armazenamento; 

3. A partir da análise das imagens do MEV, foi possível observar alteração 

superficial, de ambas as resinas, de acordo com o tempo, após a imersão em todas as 

soluções. 
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APÊNDICE A– Resultados  
 

 

 

                                              Figura A1 – Resultados Alamar Blue® 

 

 
Médias amostrais (colunas) de fluorescência e intervalos de confiança de 95% para as médias 
populacionais (barras de erro) obtidas de biofilmes de células fúngicas, de acordo com o tempo 
de armazenamento em soluções desinfetantes: água destilada, perborato de sódio (PB), 
clorexidina (CL), hipoclorito de sódio (HS) e vinagre (VN), em dois tipos de resinas acrílicas. 
Fonte: Elaboração própria 
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                        Figura A2 – Resultados unidades formadoras de colônias (ufc/mL) 

 
Médias mostrais (colunas) de logaritmos de UFC/mL e intervalos de confiança de 95% para as 
médias populacionais (barras de erro) obtidas de biofilmes de células fúngicas, de acordo com o 
tempo de armazenamento em soluções desinfetantes: água destilada, perborato de sódio (PB), 
clorexidina (CL), hipoclorito de sódio (HS) e vinagre (VN), em dois tipos de resinas acrílicas. 
Fonte: Elaboração própria 
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