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RESUMO 

Os diversos métodos utilizados na remoção de limas endodônticas fraturadas do 

conduto radicular não asseguram o sucesso. O objetivo deste estudo foi desenvolver 

o biofarmaco BACCOR e determinar sua ação biocorrosiva em limas endodônticas 

Kerr. Material e métodos: isolamento e a reidentificação biomolecular em Bactérias 

Redutoras de Sulfato (BRS); obtenção do veiculo de inoculação do BACCOR, 

baseando-se no meio Postgate C e E, com variações na concentração de Agar-agar 

e de carragena, verificando-se a viabilidade celular das cepas de BRS nestes 

veículos nos tempos de 30, 45 e 70 dias; determinação da cinética de crescimento 

microbiano das BRS em aerobiose e anaerobiose; testes de citotoxicidade in vitro, 

teste MTT, em linhagens celulares L929 e Vero, por 24 horas, nos veículos de 

inoculação do BACCOR, em limas endodônticas Kerr usadas pulverizadas, 

sobrenadante e pellet celular do crescimento bacteriano de 7 e 42 dias de cultivo; 

avaliação da biocorrosão e da formação de biofilme em limas endodônticas usadas 

imersas por 445 dias em cultivos de BRS seguidos de diferentes períodos de 

reimersão e avaliadas em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) e Microscópio 

Confocal de Varredura a Laser (MCVL); desenvolvimento de um protocolo para 

avaliação in vitro da formação de biofilme do BACCOR em limas endodônticas em 

canais radiculares em dentes humanos. Resultados: das 11 cepas foi identificado 

Desulfovibrio desulfuricans; a formulação que apresentou melhor escoamento foi a 

carragena Iota a 0,5% g/l; a cinética de crescimento microbiano demonstrou que as 

BRS são viáveis em aeróbiose; o teste MTT sugeriu ser citotóxico o Agar-agar 

(veículos) e o meio de cultura Postgate E sem Agar-agar apresentaram melhor 

viabilidade celular nas duas linhagens empregadas em todos os grupos de 

avaliação; maiores concentrações de limas endodônticas pulverizadas represaram 

menores níveis de viabilidade celular; após o tempo de 445 dias foi verificada a 

presença de biofilme de BRS através do MCVL e MEV; após a decapagem foram 

verificadas áreas sugestivas de pite de corrosão nas limas endodônticas; o protocolo 

de avaliação em canais radiculares sugeriu a presença de BRS sobre a superficie 

das limas endodônticas e áreas sugestivas de corrosão. Os resultados indicam que 

as BRS são bactérias fastidiosas, requerendo diferentes técnicas para alcançar o 

seu isolamento; o emprego carragena iota apresentou melhores características nos 

meios de cultura; as BRS são bactérias anaeróbicas facultativas ou aerotolerantes e 

não estritas como defende a maior parte da literatura; a presença do Agar-agar 



 

sugere um efeito citotóxico, sendo o meio de cultura Postgate E sem Agar-agar o 

com menor efeito citotóxico; os produtos bacterianos das BRS, sem a ocorrência de 

biocorrosão, sobrenadante e pellet celular, são biologicamente aceitáveis; as BRS 

podem apresentar crescimento no interior de canais radiculares in vitro, 

apresentando afinidade a superfície metálica da lima endodôntica presente no canal 

radicular. 

Palavras-Chaves: Biocorrosão, Desulfovibrio, limas endodônticas, microbiologia e 

Bactéria redutora de sulfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The various methods used in the removal of fractured endodontic root canal files do 

not ensure success. The aim of this study was to develop biopharmaceutical 

BACCOR and determine its action biocorrosiva endodontic files Kerr. Material and 

Methods: Isolation and biomolecular reidentification in sulfate-reducing bacteria 

(SRB); obtaining vehicle BACCOR inoculation, based on the medium Postgate C and 

E, with changes in concentration of agar-agar and carrageenan; checking the cell 

viability of the strains of these SRB vehicles in times of 30 , 45 and 70 days; 

determination of the kinetics of microbial growth of SRB in aerobic and anaerobic 

conditions; cytotoxicity tests in vitro, MTT assay in L929 and Vero cell lines for 24 

hours, in vehicles inoculation BACCOR, in endodontic files used sprayed Kerr, 

supernatant and cell pellet of bacterial growth by 7 and 42 days of culture; evaluation 

biocorrosion and biofilm formation used in endodontic files immersed for 445 days in 

cultured SRB followed by different periods of immersion and evaluated in a scanning 

electron microscope (SEM) and confocal laser scanning microscope (CLSM); 

development of a protocol for evaluation of in vitro biofilm formation of BACCOR in 

endodontic files in root canals in human teeth. Results: 11 strains of Desulfovibrio 

desulfuricans was identified; the formulation showed better properties Iota 

carrageenan was 0.5% g/l; the kinetics of microbial growth demonstrated that the 

SRB are viable under aerobic conditions; the MTT assay suggested that the cytotoxic 

Agar-agar (vehicles) and the culture medium Postgate E without Agar - agar showed 

better cell viability in both strains employed in all assessment groups; higher 

concentrations of sprayed endodontic files dammed lower levels of cell viability; after 

time of 445 days was verified the presence of biofilm SRB by CLSM and SEM; after 

stripping areas suggestive of pitting corrosion were observed in endodontic files; the 

evaluation protocol in root canals suggested the presence of SRB on the surface of 

endodontic files and suggestive areas of corrosion. The results indicate that the SRB 

are fastidious bacteria, requiring different techniques to achieve isolation; 

employment iota carrageenan showed better characteristics in culture media; SRB 

are facultative anaerobic bacteria or aerotolerantes and not as strict defends most of 

the literature; The presence of agar-agar suggesting a cytotoxic effect, and 

Postgate's medium E without the agar-agar culture with less cytotoxic effect; bacterial 

products from SRB, without the occurrence of biocorrosion, supernatant and cell 

 



 

pellet, are biologically acceptable; SRB can show growth within the root canal in vitro, 

showing affinity to metal surface of endodontic file present in the root canal. 

Key words: Biocorrosion, dental instruments, Desulfovibrio, endodontic files, 

microbiology, Sulfate-reducing bacteria. 



 

 

1 INTRODUÇÃO   

A complexa anatomia do sistema de canais radiculares, variando em forma 

e tamanho, limita o sucesso do tratamento endodôntico. Além desta complexidade 

morfológica, existe a necessidade de se alcançar e preencher todo o espaço 

anteriormente ocupado pela polpa e posteriormente instrumentado, onde se idealiza 

a inexistência de vazios e exige o vedamento do forame apical. Tudo isso torna o 

tratamento endodôntico ainda mais complexo e duvidoso quando estamos diante de 

um quadro de fratura de lima.(SCHILDER, 1967 e 1974; LOPES & SIQUEIRA 

JUNIOR, 1999) O insucesso na remoção deste fragmento pode levar à perda do 

elemento dentário assim como à necessidade de um retratamento endodôntico na 

presença de sinais e sintomas que demonstrem a continuidade do processo 

infeccioso.(LEONARDO et al., 1982; ALVES, 1997; RUDDLE, 2004). 

As forças mecânicas geradas durante o tratamento endodôntico, 

associadas à forma do instrumento endodôntico, possuindo pequenas dimensões 

com formas complexas e variações geométricas bruscas em sua extensão, se tornam 

fatores adicionais à condição de estresse mecânico do material, podendo ocasionar 

uma fratura da lima durante o tratamento endodôntico.(LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 

1999; ZILENIS & MARGELOS, 2002) No intuito de remover este fragmento metálico, 

diversas técnicas e manobras são empregadas durante o tratamento, sendo, em boa 

parte dos casos, alcançado o sucesso na remoção deste material.(NEHME, 1999; DE 

OLIVEIRA, 2003; SUTER et al., 2005) Entretanto, nenhuma técnica se mostra 

totalmente segura, podendo levar a perfurações, destruição da raiz dentária ou em 

uma redução na resistência mecânica da raiz dentária.(BAHCALL et al., 2005; 

TERAUCHI et al., 2006). 

As limas endodônticas manuais são instrumentos fabricados desde 1961 

com ligas de aço inoxidável austenítico, sendo utilizadas na formatação adequada do 

canal radicular, eliminando substratos orgânicos, debris e microorganismos.(LOPES 

et al., 1994; LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 1999). 

Os aços inoxidáveis austeníticos se caracterizam por possuírem em sua 

estrutura cromo acima de 12%, com elementos de liga que alteram a sua 

microestrutura influenciando na resistência mecânica, elétrica, a deformação metálica 

em altas temperaturas, à fluência e à fratura. Definindo, assim, o comportamento do 
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aço, frente à corrosão.(LOPES et al., 1994; LOPES  & SIQUEIRA JUNIOR, 1999) O 

cromo adicionado ao aço irá formar, na superfície do instrumento, uma película de 

óxido de cromo aderente, impermeável e de elevada dureza e densidade, 

minimizando o processo de corrosão. Enquanto o níquel fornecerá a tenacidade e a 

capacidade de resistência ao calor e à corrosão, sendo esta influência maior com 

teores acima de 6% de níquel. Além destes elementos, o manganês, o silício, o 

molibdênio, o cobalto e o vanádio são incluídos na liga com o intuito de melhorar a 

resistência mecânica do aço.(LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 1999) Frente a tal 

variação de composição química, os aços são classificados de acordo com a 

presença dos diferentes elementos determinado pela American Iron and steel institute 

(AISI), sendo as séries 301, 302 e 303 da AISI, a dos aços inoxidáveis austeníticos 

(GENTIL, 1996) e a determinada pela ADA (American Dental Association) para a 

fabricação das limas endodônticas manuais.(LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 1999) 

Darabara et al. (2004) relataram a utilização de aços da classe AISI 303 e 302 nas 

diferentes marcas comerciais de limas Kerr e Hedströem. Enquanto Heggendorn 

(2010), a partir da análise química (composição química via combustão e análise 

quantitativa por espectrometria de fluorescência de Raios-X) de duas amostras de 

limas endodônticas tipo Kerr nº 80, classificou o aço constituinte das limas analisadas 

como AISI 304, baseando-se nos elementos existentes neste aço. Dessa maneira, 

verificou-se que uma das características deste tipo de aço que compõem a lima 

endodôntica tipo kerr é a sua incapacidade de resistir à corrosão.(GENTIL, 1996; 

BLACK & HASTINGS, 1998). 

Por outro lado, biocorrosão ou corrosão influenciada por microorganismos 

(MIC – microbiologically influenced corrision) é um tipo de corrosão em que 

microorganismos participam ativamente nesse processo, iniciando ou acelerando a 

reação eletroquímica de dissolução metálica. Um passo fundamental desse processo 

é a capacidade de formação de biofilme pelos microorganismos, onde, através do 

seu metabolismo, induzem e mantêm o gradiente de concentração de oxigênio. Isso 

leva à aceleração do processo de corrosão, através da redução do oxigênio e da 

liberação de seus produtos metabólicos.(VIDELA, 2003; LARRY & HAMILTON, 2007) 

Diferente da corrosão inorgânica, a biocorrosão é induzida por microorganismos, 

como por exemplo, as BRS (Bactérias Redutoras de Sulfatos), com a capacidade de 

reduzir íon sulfato a sulfeto. Na obtenção da energia necessária para reduzir o íon 

sulfato a sulfeto, as BRS utilizam fontes de carbono orgânico como lactato, piruvato, 
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etanol, maleato, succinato, formiato e alguns ácidos graxos. O resultado desta 

redução é a geração de CO2, sulfetos, bissulfetos e hidrogênio sulfetado, assim como 

produtos metabólicos intermediários como tiossulfatos, tetrationatos, politionatos, que 

possuem um papel importante na corrosão anaeróbica do ferro.(LE GALL, 1963; 

POSTGATE, 1965; BADZIONG & THAUER, 1978; BIRNBAUM & WIREMAN, 1984; 

VOORDOUW, 1995; VIDELA, 2003; MADIGAN, 2003; LARRY & HAMILTON, 2007; 

MUYZER & STAMS, 2008) Também é possível verificar em culturas puras de 

Desulfovibrio sp. a utilização de oxigênio como aceptor de elétrons para a redução do 

sulfato em condições de microaerofilia.(VOORDOUW, 1995) A produção destes 

metabólitos, como por exemplo, os sulfetos biogênicos, serão vitais no mecanismo de 

biocorrosão por serem responsáveis pela ruptura dos filmes protetores sobre o metal 

(VIDELA, 2003), sendo indicada a disponibilidade de hidrogênio e o estado fisiológico 

das bactérias como dois parâmetros determinantes para produção destes metabólitos 

(H2S) como produto final.(FOUCHER et al., 2001).  

No organismo humano, varias bactérias participam da digestão de ácidos 

gordurosos no microambiente intestinal, entre elas as BRS (DZIERŹEWICZ et al., 

1996; LASKIN et al., 2005), sendo estas encontradas também na microbiota oral de 

pacientes sadios e em bolsas periodontais, podendo estar associadas às doenças 

periodontais.(BOOPATHY et al., 2002) Logo as limas endodônticas fraturadas no 

interior do conduto radicular pode significar o insucesso do tratamento endodôntico. A 

tentativa de remoção mecânica pode gerar perfurações, falsos canais e o 

deslocamento deste fragmento além do ápice. Assim o desenvolvimento de um 

biofarmaco composto por um veículo de inoculação associado a cepas orais de BRS 

das espécies Desulfovibrio fairfieldensis ou Desulfovibrio desulfuricans ou a cepas 

ambientais de BRS da espécie Desulfovibrio desulfuricans para atuar na 

biodegradação do aço constituinte destas limas pode representar o sucesso no 

tratamento endodôntico destas iatrogênias. 

Ao idealizar um veículo de inoculação para o farmaco foi avaliada a 

possibilidade de utilização da carragena. Obtida a partir de algas marinhas vermelhas 

da espécie Rhodophyta e utilizada como espessante. (ROWE et al., 2009; CAMPO et 

al., 2009) Possui diversas propriedades funcionais que permitem seu uso na indústria 

alimentícia, cosmética e farmacêutica. Atuam como emulsificante, geleificante e 

estabilizante; agente de suspensão; controlam a fluidez e conferem sensação tátil 
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bucal de gordura (ROWE et al., 2009; CAMPO et al., 2009), além de não genotóxico 

e não carcinogênico.(COHEN & ITO, 2002) Quimicamente, são poligalactanos, 

polímeros sulfatados de moléculas alternadas de D-galactose e 3-6 anidrogalactose 

(3,6-AG) unidas por ligações (1-3) e (1-4) glicosídicas.(COHEN & ITO, 2002; ROWE 

et al., 2009; CAMPO et al., 2009) As moléculas de galactose e 3,6-AG encontram-se 

parcialmente substituídas por grupos sulfato e piruvato.(ROWE et al., 2009) O 

conteúdo e distribuição dos grupos éster sulfato nessas moléculas são responsáveis 

pelas diferenças primárias entre os diversos tipos de carragenas (ROWE et al., 2009) 

determinando o grau de viscosidade da solução.(CAMPO et al., 2009) A carragena 

tipo Iota contém de 28% a 35% de éster sulfato e de 25% a 30% de 3,6-AG.(ROWE 

et al., 2009). 

A partir destes pressupostos, foi elaborada a hipótese científica do 

presente estudo: a partir da associação entre um veículo de inoculação e cepas orais 

de Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) das espécies Desulfovibrio fairfieldensis ou 

Desulfovibrio desulfuricans ou a cepas ambientais de BRS da espécie Desulfovibrio 

desulfuricans é possível criar um biofármaco (BACCOR) que promove a dissolução 

metálica total ou parcial de limas endodônticas fraturadas no interior do canal 

radicular.  



 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Desenvolver um biomaterial (BACCOR) utilizando BRS das espécies Desulfovibrio 

desulfuricans (BACCOR-D) e Desulfovibrio fairfieldensis (BACCOR-F). 

2.2 ESPECÍFICOS 

2.2.1 Avaliar e comparar a capacidade biocorrosiva do BACCOR em relação às 

diferentes cepas: Desulfovibrio fairfieldensis; Desulfovibrio desulfuricans (oral) 

e Desulfovibrio desulfuricans (ambiental) em limas endodônticas manuais; 

2.2.2 Avaliar a atividade citotoxica do BACCOR em relação as diferentes cepas 

empregadas através de ensaios de citotoxicidade celular. 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O projeto de pesquisa deste estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina e do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

UFF, sendo aprovado através do parecer consubstanciado do CEP: CAAE 

17247013.3.0000.5243, número do parecer 426,311. 

Foram utilizados 2 dentes unirradiculares, nos ensaio in vitro obtidos 

através de doação de pacientes atendidos em consultório particular. Em primeiro 

momento estes dentes foram avaliados através de exame clínico e radiográfico e 

quando diagnosticada a necessidade de extração do elemento dentário foi exposto 

ao paciente a opção de doar este elemento dentário a fim de participar do projeto de 

pesquisa. Os dois pacientes foram esclarecidos através da explicação detalhada dos 

procedimentos a serem executados e da leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1 e 2). Foram utilizados como critério de inclusão pacientes 

maiores de 18 anos de idade e dentes permanentes, unirradiculares e hígidos, com 

restauração coronária e/ou com destruição coronária, mediante a permanência da 

integridade radicular da linha amelodentinária até a porção apical radicular. Foi 

utilizado como critério de exclusão, dentes com tratamento endodôntico prévio e/ou 

presença de porcesso carioso na porção radicular do dente. 

A coleta foi realizada imediatamente após a extração do elemento 

dentário, sendo este conservado em solução de formol a 10% e armazenado no 

Biorrepositório, localizado no programa de pós-graduação em Patologia no Serviço 

de Anatomia patológica do Hospital universitário Antonio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense, criado com a finalidade exclusiva de armazenar os elementos 

dentários obtidos durante o projeto de pesquisa. 

 

3.2 ISOLAMENTO DA AMOSTRA DESULFOVIBRIO FAIRFIELDENSIS  

Para o isolamento da amostra de Desulfovibrio fairfieldensis e de outras 11 

amostras viáveis, provenientes do banco de cepas do LABIO (Laboratório de 

biocorrosão e biodegradação do Instituto Nacional de Tecnologia - INT), originadas 

do projeto de mestrado desenvolvido no programa de Pós-Graduação em Patologia 
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da Universidade Federal Fluminense (UFF) e no Instituto Nacional de Tecnologia 

(INT), foi obedecido o seguinte protocolo: 

A- Preparo dos meios de cultura: previamente procedeu-se a preparação do meio 

de cultura Postgate E modificado acrescido de Agar-agar (POSTGATE, 1984), 

consistindo da seguinte composição (g./Litro de água destilada): KH2PO4 (0,5); NH4Cl 

(1,0); Na2SO4 (1,0); CaCl2.2H2O (0,67); MgCl2.6H2O (1,68); Lactato de sódio (7,0); 

Extrato de levedura (1,0); Ácido Ascórbico (0,1); Agar-agar (15,0); NaCl (5,0); 

Resazurina (4,0 mL) e FeSO4.7H2O (0,5). Este foi preparado sobre placa de 

aquecimento (IKA, C-MAG HS7) a 220°C, sob agitação e purga de nitrogênio 

constante. O pH do meio foi ajustado para 7,6 com NaOH. Após a preparação, o 

meio foi distribuído em jarras de meio litro, purgado com N2 por 20 segundos para, 

então, serem fechados com a tampa e, posteriormente, autoclavados por 15 minutos 

a 121 °C (Prismatec-Autoclaves, Autoclave vertical/cs). Após a autoclavagem, as 

jarras foram acondicionadas em Banho Maria a 50°C (Banho - QUIMIS) objetivando 

evitar a sua solidificação, até o momento de sua utilização nas Placas de Petri. 

Também foi preparado o meio de cultura Postgate E Modificado com alteração na 

quantidade de Agar-agar, de 15,0 g./l. para 1,9 g./l., sendo este meio o indicado para 

o crescimento e isolameto de BRS (POSTGATE, 1984). Após a preparação foram 

distribuídos 10 mL de meio em frascos tipo penicilina com capacidade de 15 mL, 

purgados, lacrados com tampa de borracha e lacre de alumínio e autoclavados. Os 

meios foram estocados em geladeira (Eletrolux-Frosfree DF45-Premium), em 

temperatura aproximada de 4°C, até o momento da sua utilização, os quais foram 

utilizados quando alcançaram a temperatura ambiente. Também foi preparada uma 

solução redutora para bactérias anaeróbias consistindo da seguinte metodologia e 

composição (g./Litro de água destilada): Tioglicolato de Sódio (0,124); Ácido 

ascórbico (0,1); NaCl (5,0) e Resazurina (4,0 mL). O pH do meio foi ajustado para 7,6 

com NaOH. Após o ajuste do pH, o meio foi submetido a constante homogeneização 

por agitação e purga de nitrogênio, distribuído em frascos tipo penicilina de 50 mL, 

purgados, lacrados com tampa de borracha e lacre de alumínio e autoclavados. Os 

frascos foram acondicionados em geladeira a 4°C, até o momento da sua utilização, 

os quais foram utilizados quando alcançaram a temperatura ambiente.  

B- Isolamento: Após a preparação dos meios, seguiu-se o preparo das placas de 

cultivo utilizando a técnica Pour Plate. Os seguintes procedimentos foram realizados 
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dentro da câmara de Fluxo Laminar (Veco – Bioprotector-09 Plus). Para cada 

amostra foi realizada uma diluição em 100, 10-1, 10-2, 10-3 e 10-4. Com o auxílio de 

uma seringa plástica descartável estéril de 1,0 mL foi coletada 1,0 mL de cada 

amostra e, então, inoculada em outro frasco tipo penicilina contendo solução redutora 

(diluição de 10-1). Este foi homogeneizado no Vortex (Phonex Ap56) por 3 segs. Após 

este procedimento, com o auxílio de outra seringa plástica descartável estéril, foi 

coletada 1,0 mL desta última diluição e inoculado em outro fraco contendo solução 

redutora (diluição de 10-2) e homogeneizado no Vortex. Os mesmos procedimentos 

foram seguidos para as diluições em 10-3 e 10-4. Para as diluições de 100, 10-1, 10-2, 

10-3 e 10-4, de cada cepa, procedeu-se a coleta de 1,0 mL de cada amostra para, 

então, com o auxílio de seringas plásticas descartáveis estéreis de 1,0 mL, serem 

inoculadas em placas Petri. Posteriormente foi vertido o meio de cultura Postgate E 

modificado acrescido de Agar-agar em cada placa. 

C- Incubação (FIG. 1): todas as placas de cultivo foram incubadas em jarra de 

anaerobiose juntamente com um sachet de AnaerogenTM (Oxoid Ltd, Wade Road, 

Basingstoke, Hants, RG24 8PW, UK. Lote 9275LJ-4), com a finalidade de gerar 

condições de anaerobiose no seu interior, e com um indicador de anaerobiose (Oxoid 

Anaerobic Indicator, Oxoid Ltd, Wade Road, Basingstoke, Hants, RG24 8PW, 

UK.Lote: BR0055B), lacrada imediatamente e incubada por 28 dias a 30° C em 

estufa (Quimis-BODQ-315M). Após o período de incubação, a jarra de anaerobiose 

foi aberta para a leitura das placas de cultivo. No primeiro momento foi realizada uma 

inspeção visual nas placas de cultivo para verificar a formação de colônias de BRS, 

sendo indicada pela formação de precipitados negros na colônia, devido a formação 

de sulfeto de ferro. Verificado o crescimento de colônias de BRS isoladas nas placas 

de cultivo, foi removida uma alíquota de cada colônia pura com o auxílio de palito de 

madeira estéril, sendo inoculada em um microtúbulo Eppendorf de 2 mL, contendo 

solução redutora para anaeróbios. Com o auxílio de uma seringa plástica descartável 

estéril de 1 mL, uma alíquota da dissolução obtida no microtúbulo Eppendorf, de 

cada colônia isolada, foi inoculada em um frasco contendo meio de cultura Postgate 

E modificado, seguindo-se um período de incubação de 15 a 28 dias a 30° C, em 

estufa, até ser verificado o crescimento da cepa para seguir o reisolamento. 
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Figura 1- Seqüência do isolamento da amostra positiva a presença de BRS 

 

 

  

 

D- Reisolamento: Posteriormente foi procedida a mesma metodologia de isolamento, 

relatada acima, com estas amostras obtidas no primeiro isolamento. Porém, ao final, 

as cepas isoladas foram inoculadas em meio de cultura Postgate C sem Agar-agar. 

Este meio foi previamente preparado, a partir da seguinte metodologia e composição 

(g./Litro de água destilada): KH2PO4 (0,5); NH4Cl (1,0); Na2SO4 (4,5); CaCl2.2H2O 

(0,04); MgSO4.7H2O (0,06); Lactato de sódio (6 mL); Extrato de levedura (1,0); NaCl 

(0,5); Resazurina (4,0 mL); FeSO4.7H2O (0,004) e Citrato de Sódio dihidratado (0,3), 

sendo preparado sobre uma placa de aquecimento a 220 °C, sob constante 

homogeneização por agitação e purga de nitrogênio. O pH do meio foi ajustado para 

7,5 com NaOH. Após a preparação, o meio foi distribuído em frascos tipo penicilina 

de 50 mL, purgados, lacrados com tampa de borracha e lacre de alumínio e 

autoclavados. Então, foram acondicionados a 4°C até a ocasião de uso, os quais 

foram utilizados quando alcançaram a temperatura ambiente.  

Fonte: Heggendorn, FL. A – Coleta de 1 mL da amostra nº 5; B – Inoculação na placa de Petri; 
C – Despejo meio de cultura Postgate E modificado acrescido de Agar-agar sobre a placa de 
Petri contendo a alíquota de 1 mL inoculada na placa de Petri; D – Jarra de anaerobiose 
contendo as placas de cultivo. 
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O objetivo desta etapa foi isolar a amostra de Desulfovibrio fairfieldensis 

em consórcio e de outras 11 cepas de BRS, e o de garantir amostras para futura 

identificação biomolecular das cepas isoladas, sendo realizada a partir do 

seqüenciamento do gene da subunidade 16S de RNA ribossomal e posterior 

comparação com o banco de dados de seqüências de DNA e proteínas, Genbank, 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). Após o protocolo para obtenção destes cultivos foram 

obtidas somente quatro amostras puras, três originárias do cultivo da Desulfovibrio 

fairfieldensis em consórcio e somente uma das 11 amostras de BRS obtidas de 

cavidade oral. 

E- Identificação das espécies de BRS por biologia Molecular: Após o período de 

incubação (28 dias a 30° C, em estufa) das amostras puras em meio de cultura 

Postgate C, foi procedido o protocolo para a identificação da espécie de BRS. Para 

cada amostra isolada utilizou-se o Kit MOBio UltraClean Microbial DNA, para a 

extração de DNA. O DNA extraído foi visualizado por eletroforese em gel de agarose 

1% e marcação com SYBR Safe. Após a etapa de extração do DNA, o gene de RNA 

16S (1500pb) foi amplificado através do PCR utilizando os primers universais para 

bactérias, SAdir (5’-AGAGTTTGATCATGGCTCAGA-3’) e S17rev (5’-

GTTACCTTGTTACGACTT-3’). A amplificação foi realizada no termociclador 

GeneAmp PCR System 9700®
 (Applied Biosystems) e incluiu um ciclo inicial de 

desnaturação (94°C por 5 minutos); 30 ciclos intermediários de desnaturação (94°C 

por 30 segundos), anelamento (55°C por 30 segundos) e extensão (72°C por 30 

segundos) e um ciclo de extensão final (72°C por 5 minutos). Todos os produtos do 

PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1% com marcação por 

SYBR Safe os produtos e, então, purificados com o kit UltraClean PCR Clean-up 

(MOBio). Após esta etapa, foram determinadas a quantidade e a pureza dos produtos 

do PCR através da densidade ótica em espectrofotômetro (NanoDrop ND-1000 UV-

Vis - Thermo Scientific). Posteriormente, foi realizado o seqüenciamento dos produtos 

do PCR pelo Setor de Seqüenciamento de DNA (Centro de Estudos do Genoma 

Humano – USP), em seqüenciador automático MEGABACE 1000. O eletroferograma 

resultante do seqüenciamento foi analisado no programa Chromas Lite, versão 2,01 

(McCarthy, 1996, www.tecnelysium.com.au). As seqüências de DNA obtidas foram 

comparadas àquelas existentes no banco de dados de seqüências de DNA e 

proteínas, Genbank, (www.ncbi.nlm.nih.gov). A busca da seqüência similar ao 16S de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.tecnelysium.com.au/
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RNA ribossomal, isoladas das duas amostras, foi obtida através do servidor BLAST 

(Basic Alignment Search Tool, http://genome.eerie.fr/bin/blast-guess.cgi.) revelando 

as espécies de BRS isoladas. 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO VEÍCULO DE INOCULAÇÃO  

Nesta etapa buscou-se o desenvolvido do veiculo de inoculação do 

biofarmaco BACCOR. Foi objetivado um veículo que apresentasse uma viscosidade 

ideal para manipulação do BACCOR. Os veiculos I e II foram baseadosno meio de 

cultura Postgate C, sendo substituída a quantidade de 1,9 g/l de Agar-agar por 7.0 

g/l, para o veículo I, e por 4.0 g/l, para o veículo II. Também foi realizada a avaliação 

da Carragena, um polímero, como excipiente, no intuito de aumentar a viscosidade 

do veiculo do BACCOR. Foram utilizados dois tipos de carragenas, a Carragena Iota 

(IBRAC Indústria Brasileira de Cond. e Aditivos) que foi empregada em um volume de 

0,5% em meio de cultura Postgate E sem Agar-agar e o tipo comercial denominado 

como Mix de carragenas TECGEM AA 018CA (GEMACOM TECH Indústria e 

Comércio LTDA, lote: AM0385/13) que foi empregada em um volume de 0,5% em 

meio de cultura Postgate E sem Agar-agar. Estes meios receberam a respectiva 

denominação, Veiculo III (meio Postgate E sem Agar com carragena Iota) e Veiculo 

IV (meio Postgate E sem Agar com Mix de carragena). 

 

3.4 VIABILIDADE CELULAR NO VEÍCULO DE INOCULAÇÃO 

Nesta etapa foi objetivado determinar a viabilidade celular da Desulfovibrio 

fairfieldensis, Desulfovibrio desulfuricans oral e Desulfovibrio desulfuricans ambiental 

em diferentes tempos de cultivo e em diferentes excipientes empregados nos meios 

de cultura. As cepas de BRS estavam cultivadas originalmente em meio de cultura 

Postgate E modificado sem Agar-agar (frascos tipo penicilina de 50 mL) e em cultura 

Postgate C sem Agar-agar (frascos tipo penicilina de 50 mL), sendo este reservado 

somente para a verificação de pH. Após 21 dias de incubação dos cultivos em meio 

de cultura Postgate E modificado sem Agar-agar, foi removida uma alíquota de 1,0 

mL de cada cultivo e então repicadas em meio de cultura Postgate C com 7 g/l 

(veículo I) e 4 g/l (veículo II) de Agar-agar e em meio de cultura Postgate E com 

Carragena Iota (Veiculo III) e mix de carragena (Veiculo IV) e divididos em três 



Material e Métodos 30 

 

grupos conforme a tabela 1. Após o repique dos cultivos de BRS nos veículos, os 

frascos tipo penicilina de 50 mL, que se encontravam as cepas BRS em meio de 

cultura Postgate E modificado sem Agar-agar, foram abertos e vertidos em 

recipientes plásticos de 10 mL, onde foi realizada a medição do pH destes cultivos 

através de tiras indicadoras de pH (universalindikator pH 0-14 – MERCK), que 

permaneceram imersas nos cultivos por 10 minutos (FIG. 2), as quais, 

posteriormente, foram comparadas a tabela indicadora de pH. O mesmo foi procedido 

para medição de pH dos cultivos em meio Postgate C sem Agar-agar, anteriormente 

reservados.  

Tabela 1- Avaliação de viabilidade celular nos veículos I e II BACCOR 

Grupos Cepa Bacteriana 
Veículo 

I 
Veículo 

II 
Veículo 

III 
Veículo 

IV 
P 

T1 

Desulfovibrio desulfuricans 
oral 

n=4 n=2 n=3 n=3 

30 
dias 

Desulfovibrio desulfuricans 
ambiental 

n=4 n=2 n=3 n=3 

Desulfovibrio fairfieldensis n=4 n=2 n=3 n=3 

T2 

Desulfovibrio desulfuricans 
oral 

n=4 * n=3 n=3 

45 
dias 

Desulfovibrio desulfuricans 
ambiental n=4 * 

 
n=3 

 
n=3 

Desulfovibrio fairfieldensis n=4 * n=3 n=3 

T3 

Desulfovibrio desulfuricans 
oral 

n=5 * n=3 n=3 

70 
dias 

Desulfovibrio desulfuricans 
ambiental 

n=5 * n=3 n=3 

Desulfovibrio fairfieldensis n=5 * n=3 n=3 

P=Período de incubação dos cultivos nos veículos; * Não realização do teste de viabilidade por ser uma 
formulação similar do veiculo I, somente com alteração no volume de Agar-agar. 

 
 

Figura 2- Medição do pH das cepas de BRS 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Tiras indicadoras de pH durante (A) e 

 após (B) a medição de pH. 

Decorrido o período de incubação dos respectivos grupos (T1, T2 e T3), 

cada cultivo foi repicado, em triplicata, em meio de cultura Postgate E modificado, 

onde após um período de 28 dias a 30 °C, neste meio de cultivo, foi possível verificar 
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a atividade celular das BRS, indicada pela formação de precipitados negros na 

colônia, devido à formação de sulfeto de ferro. Entretanto, devido à excessiva 

concentração de Agar-agar nos veículos I e II foi impossibilitada a realização dos 

repiques em triplicatas. Em duas amostras no grupo T2 no veiculo I: em uma 

inoculada com Desulfovibrio desulfuricans ambiental foi possível obter somente uma 

amostra de repique e em outra inoculada com a Desulfovibrio desulfuricans oral foi 

possível obter duas amostras de repique, e no grupo T3 no veículo I, em duas 

amostras inoculadas com Desulfovibrio desulfuricans ambiental foi possível realizar 

somente um repique de cada amostra e em uma amostra inoculada com 

Desulfovibrio desulfuricans oral foi possível realizar dois repiques.   

 

3.5 CINÉTICA DO CRESCIMENTO MICROBIANO DAS BRS 

Nesta etapa foi determinada a cinética de crescimento da Desulfovibrio 

desulfuricans (cepa ambiental e cepa oral) e da Desulfovibrio fairfieldensis em meio 

de cultura Postgate E modificado sem Agar-agar e meio de cultura Postgate C sem 

Agar-agar, em condição aeróbica e anaeróbica, a partir da seguinte metodologia 

descrita em sequência. 

Previamente foi preparado um litro de meio de cultura Postgate E 

modificado sem Agar-agar e de meio de cultura Postgate C sem Agar-agar. Para 

cada cepa utilizada (Desulfovibrio desulfuricans ambiental e oral e Desulfovibrio 

fairfieldensis) e para cada condição a ser utilizada na curva de crescimento 

(anaeróbica e aeróbica) foi realizada, dentro da câmara de Fluxo Laminar, a 

transferência de uma alíquota de 1,0 mL do meio de cultura original (meio Postgate E 

modificado com a bactéria cultivada) para um meio de cultura Postgate E modificado 

sem Agar-agar e meio Postgate C sem Agar-agar. Estes cultivos foram incubados por 

sete dias a 30° C em estufa. Após o preparo das amostras foi determinada a cinética 

de crescimento das cepas de BRS em condição aeróbica e anaeróbica: 

Cinética de crescimento em anaerobiose foi realizada em duas etapas. 

Após o período de incubação, cada frasco tipo penicilina de 50 mL contendo o cultivo 

foi aberto, dentro da câmara de Fluxo Laminar, e vertido em um tubo tipo Falcon de 

15 mL. Em seguida, as amostras, foram centrifugadas (centrifuga; Thermo Electron 

Corporation) a 10.000 g/05 min. para a recuperação das células bacterianas, 
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descartando o sobrenadante. Posteriormente, o precipitado de cada amostra foi 

ressuspendido com solução redutora para bactérias anaeróbias. Seguidamente, foi 

preparada a câmara de controle atmosférico (anaeróbico), Glove Box (Plas-Labs, 

INC., #855-AC), conforme recomendado pelo fabricante: repetindo nove vezes o 

procedimento de ligar o vácuo até uma pressão de 18-20 PSI para posteriormente 

injetar uma mistura de gás anaeróbico (nitrogênio a 85%, hidrogênio a 10% e dióxido 

de carbono a 5%) até uma pressão de 25-50 PSI. Após o preparo prévio da Glove 

Box, a câmara de transferência foi aberta para a colocação do material para este 

ensaio. Em seguida com a câmara de transferência lacrada, foi realizado por quatro 

vezes o procedimento de ligar o vácuo até uma pressão de 18-20 PSI para 

posteriormente injetar a mistura de gás anaeróbico (nitrogênio a 85%, hidrogênio a 

10% e dióxido de carbono a 5%) até o manômetro chegar a zero. 

Com a Placa de cultivo de 24 poços (BIOFIL®) no interior da Glove Box, foi 

distribuído 1,5 mL de Meio Postgate E modificado sem Agar-agar em cada um dos 12 

poços e 1,5 mL de Meio Postgate C sem Agar-agar em cada um dos demais 12 

poços. Posteriormente com o auxílio de uma pipeta as respectivas células, 

ressuspensas com solução redutora para bactérias anaeróbias, foram distribuídas, 

sendo inoculados 0,15 µg/l (inoculo de 10%) em cada poço, conforme a tabela 2, 

sendo em seguida lacrada a placa de cultivo com Parafilm M® (Laboratory Film), para 

então ser removida da Glove Box (FIG. 3). Em seguida a placa de cultivo foi incubada 

a 30ºC por 147 horas na leitora de microplacas, BioTek Synergy 2 Multi-Mode 

Microplate Reader (BioteK Instruments, Inc). A cada uma hora a placa era agitada por 

três segundos e a leitura da absorbância no comprimento de onda de 590 nm era 

realizada com o auxilio do software Gen5TM (BioteK Instruments, Inc) (FIG. 3). 

 
Tabela 2- Distribuição dos meios de cultivo e das células nas placas de cultivo 

Meios de 

cultivo 

Meio de cultura Postgate E modificado 

sem Agar-agar 
Meio de cultura Postgate C sem Agar-agar 

Células 
inoculadas 

Meio Branco – sem inoculação de bactérias 
(3 poços) 

Meio Branco – sem inoculação de bactérias 
(3 poços) 

Inoculação de Desulfovibrio desulfuricans 

(cepa ambiental, 3 poços) 

Inoculação de Desulfovibrio desulfuricans 

(cepa ambiental, 3 poços) 
Inoculação de Desulfovibrio desulfuricans 

(cepa oral, 3 poços) 

Inoculação de Desulfovibrio desulfuricans 

(cepa oral, 3 poços) 
Inoculação de Desulfovibrio fairfieldensis 

(cepa oral, 3 poços) 

Inoculação de Desulfovibrio fairfieldensis 

(cepa oral, 3 poços) 
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Figura 3- Inoculação da placa de cultivo na Glove Box 

  
Fonte: Heggendorn, FL. A – Glove Box; B - leitora por Polarização de  

fluorescência; C e D – Inoculação das cepas bacterianas na placa de cultivo. 

 

A cinética de crescimento em aerobiose ocorreu segundo protocolo em 

sequencia. Após o período de incubação, cada frasco tipo penicilina de 50 mL 

contendo o cultivo foi aberto dentro da câmara de Fluxo Laminar, e vertido em um 

tubo tipo Falcon de 15 mL. Posteriormente, os frascos tipo penicilina de 50 mL 

contendo o restante dos cultivos não utilizados na lavagem celular foram vertidos em 

recipientes plásticos de 10 mL, onde foi realizada a medição do pH destes cultivos 

através de tiras indicadoras de pH, que permaneceram imersas nos cultivos por 10 

minutos, as quais, posteriormente, foram comparadas a tabela indicadora de pH. As 

amostras no tubo tipo Falcon foram centrifugadas a 10.000 g/ 5 min para a 

recuperação das células bacterianas, o sobrenadante resultante de cada cepa foi 

vertido em tubo tipo Falcon de 15 mL e congelado a -80°C (Ultra-low temperature 

freezer; INNOVA® U535) para os posteriores testes de citotoxicidade com extrato 

celular no Grupo 3 dos testes de citotoxicidade por contato direto. Seguidamente, 

o precipitado de cada amostra foi ressuspendido com solução redutora para bactérias 

anaeróbias, centrifugado a 10.000 g/5 min. 

Com a Placa de cultivo de 24 poços dentro da câmara de Fluxo Laminar, foi 

distribuído 1,5 mL de Meio Postgate E modificado sem Agar-agar em cada um dos 12 

poços e 1,5 mL de Meio Postgate C sem Agar-agar em cada um dos demais 12 

poços (FIG. 4). Posteriormente com o auxílio de uma pipeta as respectivas células 
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ressuspensas foram distribuídas, sendo inoculados 0,15 µg/l (inoculo de 10%) em 

cada poço, seguindo o mesmo padrão de distribuição relatado no ensaio de 

anaerobiose, conforme a tabela 2. Em seguida a placa de cultivo foi incubada a 30ºC 

por 147 horas na leitora de microplacas. A cada uma hora a placa era agitada por 

três segundos e a leitura da absorbância no comprimento de onda de 590 nm era 

realizada com o auxilio do software Gen5TM. 

 

Figura 4- Placa de cultivo em condições de aerobiose 

  
Fonte: Heggendorn, FL. 

 

3.6 TESTES DE CITOTOXICIDADE 

Nos testes de citotoxicidade in vitro foram utilizados os testes por Contato 

direto: do veículo BACCOR, das bactérias e dos extratos celulares. Este tipo de 

ensaio possui um alto grau de sensibilidade, possibilitando um contato direto entre a 

célula e o material experimental. Também foram utilizadas diferentes diluições para 

se obter a curva dose-efeito dos compostos. 

As células utilizadas nos testes foram estabelecidas em cultura em 

monocamada no Laboratório de Bioquímica e Modelagem Molecular (LaBioMol) do 

Departamento de Biologia Celular e Molecular da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e no Laboratório de Bioensaios Farmacêuticos (LaBioFar) do departamento 

de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foram utilizadas 

duas linhagens celulares: L929 (fibroblastos de camundongos) (Banco de células do 
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Rio de Janeiro, BCRJ: 0188; lote: 000599) e VERO (célula epitelial do rim de macaco 

verde da áfrica) (Banco de células do Rio de Janeiro, BCRJ: 0245; lote: 000590). 

Os meios de cultura Postgate E modificado, Postgate E Modificado sem 

Agar-agar, Postgate C com 4 g./l. de Agar-agar e Postgate C sem Agar-agar foram 

previamente preparados em frascos tipo penicilina de 50 mL e acondicionados a 4°C 

até a ocasião de uso. 

Para a quantificação da citotoxicidade foi utilizado o ensaio MTT, sigla 

abreviatoria do tipo do sal empregado no teste de citotoxicidade, o brometo de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2il)-2,5-difenil tetrazolina, um teste usado para avaliar a viabilidade 

celular, de execução rápida e objetivo, baseado em uma reação colorimétrica. O sal 

MTT (brometo de 3-(4,5-dimetilazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio) entra na mitocôndria da 

célula viável e é clivado pela enzima succinato desidrogenase, produzindo cristais 

formazan, de coloração azul escuro. A quantidade de cristais formada é diretamente 

proporcional ao número de células viáveis. Assim, quanto mais escura a coloração ao 

final da reação, maior é a viabilidade celular. A densidade óptica resultante do teste 

MTT é determinada em espectrofotômetro de varredura de poços múltiplos com 

absorbância de 570 nm. (MOSMANN 1983). 

 

3.6.1 Testes por contato direto  

Para os testes por contato direto foram utilizadas diferentes variações de 

amostras. Abaixo segue a descrição do preparo e da característica de cada grupo de 

amostras utilizadas nestes ensaios.  

Os procedimentos abaixo foram similares para as diferentes condições de 

ensaios independentes: 

Foram plaqueadas células da linhagem L929 e Vero, em placas de cultivo 

de 96 poços com o fundo plano em monocamada celular, com meio de cultivo DMEM 

(Dulbecco's modified Eagle's medium) suplementado com 5% de soro fetal bovino 

(SFB), fugizona (antifúngico), L-glutamina (aminoácido) e penicilina (antibiótico), 

seguidos por um período de incubação de 24 horas em estufa (Thermo Lab) a 37°C e 

5% de dióxido de carbono (CO2) para retomar o crescimento exponencial. 

Decorrido o período de 24 horas e avaliada a presença de uma 

monocamada celular uniforme e próxima a confluência, os meios de cultivo DMEM 
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foram removidos de todos os poços cuidadosamente, para manter a integridade da 

monocamada de células de cada poço. As células nos poços foram lavadas com 200 

µl de solução tampão de PBS 0,1M (1 mL de PBS 10x e 9 mL água apirogênica) 

seguida por uma segunda lavagem com 100 µl de solução tampão de PBS 0,1M.  

Posteriormente, em cada poço de cultura foi inoculado 200 µl do meio 

DMEM a 5% SFB e incubado em estufa a 37°C e CO2 5% de 20 a 30 minutos, para 

garantir que a mudança de meio não afetasse a adaptação das células. Em seguida, 

o meio DMEM a 5% SFB em contato com as células foi descartado e as células da 

placa de cultivo foram expostas aos compostos-testes em um volume de 100 µl, 

conforme descrito em cada condição, e incubadas por 24 horas em estufa de CO2 5% 

a 37°C. 

Após a janela de tempo de 24 horas, a placa de cultivo foi removida 

seguindo-se: a) Remoção dos compostos-testes dos poços de cultivo; b) Lavagem 

das células com PBS (200 µl); c) Fixação das células: Inoculação de 50 µl de solução 

de MTT (Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, MTT; Sigma) (1 mg/mL em DMEM 5% 

de soro) em cada poço de cultura. Posteriormente a placa foi coberta com papel 

alumínio e incubada em estufa por 1 h a 37°C e CO2 5%. Durante todo o 

procedimento a iluminação da câmara de fluxo foi desligada, devido ao fato do MTT 

ser fotossensível. D) Após este período o MTT foi removido e o Isopropanol (100 µl) 

foi inoculado em cada poço e também foi pipetado Isopropanol puro, para controle, 

em três poços separados (Grupo Branco); e) Posteriormente a placa foi 

homogeneizada por 30 segundos a 500 RPM seguida da leitura da placa de cultivo 

em espectrofotômetro de varredura de poços múltiplos, leitor de ELISA (Thermo 

Plate, TP-READER) no filtro de 570 nm. 

Durante todo o experimento as células foram observadas em microscópio 

invertido (Zeis Axiovert) em relação à confluência da monocamada celular. Todos os 

experimentos foram realizados em triplicata e em dois experimentos independentes. 

 

Grupo 1 - citotoxicidade do veículo BACCOR:  

Nesta etapa foi avaliado in vitro o grau de citotoxicidade do veículo 

BACCOR e suas variações, sem a inoculação das cepas bacterianas de BRS. 

Condições de ensaios: 
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A – Avaliação com 1 x 104 células semeadas por poço da linhagem L929: As 

células da linhagem L929 usadas nos dois ensaios independentes se encontravam 

na 3° e 10° Passagem.  

B - Avaliação com 1 x 104 células semeadas por poço da linhagem renal Vero: 

As células da linhagem renal vero usadas nos dois ensaios independentes se 

encontravam na 114° e 119° Passagem.  

As placas de cultivo foram preparadas com os seguintes compostos-testes 

e grupos controles, em triplicata: (A) meio de cultura Postgate E modificado sem 

Agar-agar (MCP-E s/Ag) (1:2 e 1:1 de diluição em DMEM high e amostra pura); (B) 

meio de cultura Postgate E modificado (MCP-E mod) (1:2 e 1:1 de diluição em DMEM 

high e amostra pura); (C) meio de cultura Postgate C sem Agar-agar (MCP-C s/Ag) 

(1:2 e 1:1 de diluição em DMEM high e amostra pura); (D) meio de cultivo Postgate C 

com 4 g./l. de Agar-agar (MCP-C 4,0 g/l Ag) (1:2 e 1:1 de diluição em DMEM high e 

amostra pura); (E) como controle Negativo, DMEM high suplementado com 5% SFB 

(DMEM 5%SFB); (F) como controle positivo, solução de Peróxido de hidrogênio a 

0,5% (H2O2 0,5%) e (H) como controle branco, o isopropanol (Isop.) (TAB. 3).  

 

Tabela 3- Distribuição dos compostos de veículos de inoculação em placa de cultivo de 96 
poços 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1:2 1:1 P   1:2 1:1 P 1:2 1:1 P    

B 1:2 1:1 P 1:2 1:1 P 1:2 1:1 P    

C 1:2 1:1 P 1:2 1:1 P 1:2 1:1 P    

D 1:2 1:1 P          

E 1:2 1:1 P          

F 1:2 1:1 P          

G             

H             

 
 Meio de Cultura Postgate E modificado;  Meio de Cultura Postgate E modificado sem Agar-agar; 

 Meio de Cultura Postgate C sem Agar-agar;  Meio de Cultura Postgate C com 4 g./l. de Agar-agar; 

 DMEM 5%SFB;  Peróxido de hidrogênio a 0,5%; 

 Isopropanol; 1:1 Exposição com diluição em 1:1 DMEM 5% SFB 

1:2 Exposição com diluição em 1:2 DMEM 5% SFB  P Exposição Pura 

  DMEM 5% SFB (Dulbecco's modified Eagle's medium suplementado com 5% de soro fetal bovino) 

 

Grupo 2 - limas endodônticas usadas pulverizadas: 

Este grupo foi montado objetivando analisar o dano celular em uma 

situação clínica similar a um fragmento de lima endodôntica fraturada em contato 

com células in vitro. Porém, de modo geral, vale ressaltar, que quando o ensaio é 

procedido na forma de contato direto, de um biomaterial com as células, pode haver 

uma inibição do crescimento celular decorrente do contato físico e não das 
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substâncias tóxicas liberadas (JORGE et al., 2004) e no caso destes fragmentos de 

limas endodônticas, a pressão exercida pelo peso destas limas sobre as células já 

causaria dano. Logo, foi objetivado realizar este ensaio com as limas pulverizadas. 

Para isto foram utilizadas 40 limas endodônticas usadas, tipo Kerr, de diferentes 

calibres e marcas. As limas foram pulverizadas com o auxilio de broca transmetálica 

(Dentsply-Maillefer), utilizada em alta rotação, sendo realizada uma pressão suave ao 

longo da parte ativa (ponta e haste helicoidal) e da haste intermediária das limas 

endodônticas. 

 Com as limas pulverizadas foram formados quatro grupos, com quatro 

amostras em cada. Os grupos foram dispostos em uma concentração crescente de 

aço pulverizado para determinar o índice de citotoxicidade (IC50) das limas 

pulverizadas em contato com as linhagens celulares (TAB. 4). Cada amostra foi 

pesada em balança de precisão milesimal (Bel Engeneering), as limas pulverizadas 

foram armazenadas em frasco tipo penicilina de 10 mL, lacrados e posteriormente 

autoclavados por 20 minutos a 121 °C (FIG. 5). 

 

Tabela 4- Amostras do Grupo 3: 
   relação de peso por amostra 

Volume de Lima Pulverizada por amostra 

50 µg (n=4) 

25 µg (n=4) 

10 µg (n=4) 

5 µg (n=4) 

n=número de amostras; µg: Micrograma 

 

 

O preparo, as condições celulares de montagem da placa de cultivo e as 

condições de exposição das células ao composto seguiram o protocolo descrito 

acima. As condições de ensaios: 

A – Avaliação com 1 x 104 células semeadas por poço da linhagem L929: As 

células da linhagem L929 usadas nos dois ensaios independentes se encontravam 

na 3° e 4° Passagem.  

B - Avaliação com 1 x 10
4 

células semeadas por poço da linhagem renal Vero: 

As células da linhagem renal vero usadas nos dois ensaios independentes se 

encontravam na 122° e 123° Passagem. 

Figura 5 - Limas Pulverizadas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. 
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As placas de cultivo foram preparadas com os seguintes compostos-testes 

e grupos controles, em triplicata: (A) como controle Negativo, DMEM 5%SFB; (B) 

diluição de 50 µg da lima pulverizada em 1 mL de DMEM 5% SFB (50 µg L. Pulv.); 

(C) diluição de 25 µg da lima pulverizada em 1 mL de DMEM 5% SFB (25 µg L. 

Pulv.); (D) diluição de 10 µg da lima pulverizada em 1 mL de DMEM 5% SFB (10 µg 

L. Pulv.); (E) diluição de 5 µg da lima pulverizada em 1 mL de DMEM 5% SFB (5 µg 

L. Pulv.); (F) como controle positivo, solução de Peróxido de hidrogênio a 0,5% (H2O2 

0,5%) e (H) como controle branco, o isopropanol (Isop.) (TAB. 5). 

 

Tabela 5 – Distribuição dos compostos de limas endodônticas usadas pulverizadas em placa 
de cultivo de 96 poços 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A DMEM 5%SFB 50 µg L. Pulv 25 µg L. Pulv 10 µg L. Pulv 5 µg L. Pulv. H2O2 0,5% Isop.      

B DMEM 5%SFB 50 µg L. Pulv 25 µg L. Pulv 10 µg L. Pulv 5 µg L. Pulv H2O2 0,5% Isop.      

C DMEM 5%SFB 50 µg L. Pulv 25 µg L. Pulv 10 µg L. Pulv 5 µg L. Pulv H2O2 0,5% Isop.      

D             

E             

F             

G             

H             

DMEM 5% SFB (Dulbecco's modified Eagle's medium suplementado com 5% de soro fetal bovino); 50 µg L. Pulv. 
(50 microgramas de lima pulverizada); 25 µg L. Pulv. (25 microgramas de lima pulverizada); 10 µg L. Pulv. (10 
microgramas de lima pulverizada); 5 µg L. Pulv. (5 microgramas de lima pulverizada); H2O2 0,5% (solução de 

Peróxido de hidrogênio a 0,5%) e Isop.( isopropanol). 

 

Grupo 3 - Sobrenadante celular do crescimento bacteriano de sete dias de 

cultivo:  

Estas amostras foram obtidas no ensaio de cinética de crescimento em 

aerobiose. Caracterizadas como extratos celulares, obtidas a partir de lavados 

celulares de cultivos de BRS em meio de cultura Postgate E sem Agar-agar e 

Postgate C sem Agar-agar, com tempo de incubação de sete dias.   

Nesta etapa foi avaliada a condição de exposição pura e diluída em 1:2 

DMEM 5% SFB. Para os ensaios de extratos celulares, os compostos que foram 

diluídos em 1:2 DMEM 5% SFB, ocorreram sem a presença de fugizona (antifúngico), 

L-glutamina (aminoácido) e penicilina (antibiótico). 

As condições de ensaios: 

A – Avaliação com 1 x 10
4 

células semeadas por poço da linhagem L929: As 

células da linhagem L929 usadas nos dois ensaios independentes se encontravam 

na 3° e 11° Passagem.  
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B - Avaliação com 1 x 104 células semeadas por poço da linhagem renal Vero: 

As células da linhagem renal vero usadas nos dois ensaios independentes se 

encontravam na 195° e 210° Passagem. 

As placas de cultivo foram preparadas com os seguintes compostos-testes 

e grupos controles (TAB. 6). 

 

Tabela 6 - Distribuição dos compostos de sete dias de cultivo em placa de cultivo de 96 
poços 

Exposição  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diluição 
1:2 

A             

B             

C             

D             

Puro 

E             

F             

G             

H             

 

 Sobrenadante celular de Desulfovibrio fairfieldensis em MCP-E s/Ag  

 Sobrenadante celular de Desulfovibrio desulfuricans oral em MCP-E s/Ag 

 Sobrenadante celular de Desulfovibrio desulfuricans ambiental em MCP-E s/Ag 

 Sobrenadante celular de Desulfovibrio fairfieldensis em MCP-C s/Ag 

 Sobrenadante celular de Desulfovibrio desulfuricans oral em MCP-C s/Ag 

 Sobrenadante celular de Desulfovibrio desulfuricans ambiental em MCP-C s/Ag 

 Controle negativo – DMEM 5%SFB 

 Controle Positivo – H2O2 0,5% 

 Isopropanol 

MCP-E s/Ag (Meio de Cultura Postgate E modificado sem Agar-agar); MCP-C s/Ag (Meio de Cultura Postgate C 
sem Agar-agar); DMEM 5%SFB (Dulbecco's modified Eagle's medium suplementado com 5% de soro fetal 

bovino) e H2O2 0,5% (solução de Peróxido de hidrogênio a 0,5%) 

 

Após a realização da exposição das células aos compostos, as amostras 

de sobrenadante celular originárias de cultivos com tempo de incubação de sete dias 

foram repicadas em um volume de 1,0 mL em meio de cultura Postgate E modificado, 

para verificação de possível atividade celular nestas amostras, permanecendo 

incubados por 28 dias a 30C° para posterior leitura das amostras.  

 

Grupo 4 - Sobrenadante e Pellet celular do crescimento bacteriano de 42 dias 

de cultivo:  

Este ensaio foi realizado visando à obtenção de extrato celular de lavado e 

pellet celular, sem a ocorrência de biocorrosão, em cultivo simples. Os grupos foram 

obtidos a partir de repiques, realizados em câmara de fluxo laminar, dos cultivos 

celulares originais mantidos em meio de cultura Postgate E modificado para os 
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determinados meios de cultura estabelecidos para cada grupo conforme a Tabela 7. 

Cada subgrupo (meio de cultivo e inoculo) foi composto por duas amostras (n=2), 

incubado por 42 dias a 30ºC. Após o período de incubação foi verificado crescimento 

celular, através da formação de sulfeto de ferro nos meios de cultura. Em todas as 

amostras houve crescimento, exceto nas duas amostras de Desulfovibrio 

desulfuricans ambiental cultivadas em meio de cultura Postgate C sem Agar-agar. 

Devido à falta de crescimento, estas amostras foram descartas. 

 

Tabela 7- Distribuição do Grupo 2 na obtenção de extratos celulares de cultivos incubados 
por 42 dias a 30°C 

Meio de Cultura Inoculação celular 

Veiculo II (meio de cultura Postgate C com 4 g/l de Agar-agar) 

Desulfovibrio desulfuricans ambiental (n=2) 
Desulfovibrio desulfuricans oral (n=2) 

Desulfovibrio fairfieldensis (n=2) 

Meio de cultura Postgate C sem Agar-agar 

Desulfovibrio desulfuricans ambiental (n=2) 
Desulfovibrio desulfuricans oral (n=2) 

Desulfovibrio fairfieldensis (n=2) 

Meio de cultura Postgate E modificado 

Desulfovibrio desulfuricans ambiental (n=2) 
Desulfovibrio desulfuricans oral (n=2) 

Desulfovibrio fairfieldensis (n=2) 

Meio de cultura Postgate E sem Agar-agar 
Desulfovibrio desulfuricans ambiental (n=2) 

Desulfovibrio desulfuricans oral (n=2) 
Desulfovibrio fairfieldensis (n=2) 

n=número de amostras 

 

Após o período de incubação as amostras foram abertas em câmara de 

fluxo laminar e vertidas em tubo tipo Falcon de 50 mL, obtendo-se um volume de 35 

mL em cada tubo tipo Falcon de cada subgrupo. As amostras no tubo tipo Falcon 

foram centrifugadas a 10.000 g/ 5 min para separação das células bacterianas. O 

sobrenadante resultante de cada amostra foi vertido em outro tubo tipo Falcon de 50 

mL e estocados a -15°C até a ocasião de uso.  

 Seguidamente, o precipitado de cada amostra foi ressuspendido em 

solução salina tamponada com fosfato (PBS) (DULBECCO & VOGT, 1954), a um 

volume de 35 mL em cada amostra, sob agitação em Vortex (Phonex Ap56). Esta 

solução foi previamente preparada, a partir da seguinte metodologia e composição 

(g./Litro de água destilada): NaCl (8,01); KCl (0,20); Na2HPO4 (1,44); KH2PO4 (0,24). 

O pH da solução foi ajustado para 7,4 com NaOH, autoclavada por 15 minutos a 

121°C e acondicionada a 4°C até a ocasião de uso, a qual foi utilizada quando 

alcançou a temperatura ambiente. 
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Imediatamente após a ressuspensão do precipitado celular em PBS foi 

removida uma alíquota de 1,0 mL de cada amostra para a determinação da 

concentração celular pela técnica do número mais provável (NMP). Enquanto as 

amostras do precipitado celular em PBS foram estocadas a -15°C até a ocasião de 

uso.  

 A técnica do número mais provável (NMP) ou técnica dos tubos múltiplos 

é uma técnica de diluição aplicada para contagem de bactérias, de fácil execução e 

laboriosa, onde se faz uma estimativa da densidade média dos microorganismos nas 

amostras, baseada em cálculo de probabilidade através de formulas ou tabelas 

relacionadas a combinação de tubos positivos e negativos. (McCRADY, 1915; 

L5.210, 1989; DA CUNHA 2006) Para a aplicação deste método deve ser utilizado 

um meio de cultivo adequado, que indique o crescimento bacteriano, sendo ainda 

melhor avaliado em meios de cultivo líquido do que sólido, além de necessitar o uso 

de muitos tubos por diluição, 10 por diluição, para obter resultados mais precisos e 

obter uma interpretação acurada. (McCRADY, 1915; OBLINGER & KOBURGER 

1975; OKABE et al., 1999). 

Previamente ao ensaio do NMP foi preparado o meio de cultura Postgate E 

modificado e Solução redutora para bactérias anaeróbicas em frascos tipo penicilina 

de 15 mL, distribuídos em um volume de 10 e 9 mL respectivamente. Para cada 

amostra, com a alíquota de 1,0 mL obtida na etapa anterior, seguiram-se oito 

diluições decimais seriadas em Solução redutora para bactérias anaeróbicas, de 10-1 

a 10-8. De cada uma dessas diluições, alíquotas iguais de 1,0 mL foram transferidas 

para três frascos contendo meio de cultura Postgate E modificado. Como controle 

utilizou-se um frasco de meio de cultura de Postgate E modificado sem inoculação. 

Todos os frascos foram incubados por 28 dias a 30°C, e em seguida, os positivos 

foram identificados. Pelo número de tubos positivos, precipitado preto no meio de 

cultura, em cada uma das diluições empregadas foi determinado o NMP por mL, 

tendo como base a tabela estatística de McCrady (1915) (ANEXO 1). 

Nesta etapa foi avaliada a condição de exposição das amostras de pellet 

celular e sobrenadante diluídas em 1:2 DMEM 5% SFB. Para os ensaios de extratos 

celulares, os compostos que foram diluídos em 1:2 DMEM 5%SFB, ocorreram sem a 

presença de fugizona (antifúngico), L-glutamina (aminoácido) e penicilina 

(antibiótico). As condições de ensaios: 
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A – Avaliação com 1 x 104 células semeadas por poço da linhagem L929: As 

células da linhagem L929 usadas nos dois ensaios independentes se encontravam 

na 6° e 7° Passagem.  

B - Avaliação com 1 x 104 células semeadas por poço da linhagem renal Vero: 

As células da linhagem renal vero usadas nos dois ensaios independentes se 

encontravam na 197° e 201° Passagem. 

As placas de cultivo foram preparadas com os seguintes compostos-testes 

e grupos controles descritas na Tabela 8. 

 

Tabela 8- Distribuição dos compostos de 42 dias de cultivo em placa de cultivo de 96 poços 

 
Exposição  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pellet celular 
Diluição 1:2 

A             

B             

C             

D             

Sobrenadante 
celular 

Diluição 1:2 

E             

F             

G             

H             

 

 Extrato celular de Desulfovibrio fairfieldensis em MCP-E s/Ag  

 Extrato celular de Desulfovibrio desulfuricans oral em MCP-E s/Ag 

 Extrato celular de Desulfovibrio desulfuricans ambiental em MCP-E s/Ag 

 Extrato celular de Desulfovibrio fairfieldensis em MCP-C s/Ag 

 Extrato celular de Desulfovibrio desulfuricans oral em MCP-C s/Ag 

 Extrato celular de Desulfovibrio fairfieldensis em MCP-C 4,0 g/l Ag  

 Extrato celular de Desulfovibrio desulfuricans oral em MCP-C 4,0 g/l Ag 

 Extrato celular de Desulfovibrio desulfuricans ambiental em MCP-C 4,0 g/L Ag 

 Extrato celular de Desulfovibrio fairfieldensis em MCP-E mod  

 Extrato celular de Desulfovibrio desulfuricans oral em MCP-E mod 

 Extrato celular de Desulfovibrio desulfuricans ambiental em MCP-E mod 

 Controle negativo – DMEM 5%SFB 

 Controle Positivo – H2O2 0,5% 

 Isopropanol 

MCP-E s/Ag (Meio de Cultura Postgate E modificado sem Agar-agar); MCP-C s/Ag (Meio de Cultura Postgate C 
sem Agar-agar); MCP-C 4,0 g/l Ag (Meio de Cultura Postgate C com 4,0 g./l. de Agar-agar); MCP-E mod (Meio de 
Cultura Postgate E modificado); DMEM 5%SFB (Dulbecco's modified Eagle's medium suplementado com 5% de 

soro fetal bovino) e H2O2 0,5% (solução de Peróxido de hidrogênio a 0,5%) 

 

Após a realização da exposição das células aos compostos, as amostras 

de sobrenadante e pellet celular originárias de cultivos com tempo de incubação de 

42 dias foram repicadas em um volume de 1,0 mL em meio de cultura Postgate E 

modificado, para verificação de possível atividade celular nestas amostras, 

permanecendo incubados por 28 dias a 30C° para posterior leitura das amostras.  
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Analises química dos compostos dos Grupos 4  

Dos 11 compostos analisados no grupo 4, foram escolhidos 6 compostos 

aleatoriamente para serem analisados em relação às espécies químicas presentes no 

laboratório de Processamento Mineral (LaProM), Programa de pós-graduação em 

engenharia de minas, metalurgia e materiais da Universidade Federal do Rio grande 

do Sul (UFRGS). Para cada amostra foi utilizadas membrana de microfiltração 

(Sartotius Stedein biotech) com 0,2µm de porosidade onde foi depositado sobre a 

sua superficie, com auxilio de uma micropipeta, um volume de 0,5 mL em cada 

membrana de microfiltração. Posteriormente estas amostras seguiram para analises 

química em fluorescência de Raios-x (FRX) (Shimadzu) e Microscópio eletrônico de 

varredura (Hitachi, TM3000) no modo EDS (Espectrometria de Energia Dispersiva de 

Raios-x), uma técnica de microanálise, permitindo a imediata identificação dos 

elementos químicos, presentes na superfície da membrana. Foi utilizado como 

controle uma membrana de microfiltração sem inoculação. 

 

3.7 BIOCORROSÃO E BIOFILME 

 

3.7.1 Avaliação da biocorrosão e da formação de biofilme em limas 

endodônticas usadas 

Neste ensaio foram utilizadas quatro limas endodônticas usadas e que 

permaneceram imersas inicialmente por 445 dias (um ano e 80 dias), em diferentes 

meios e espécies de BRS (TAB. 9). O aço constituinte das limas endodônticas foi 

caracterizado por Heggendorn (2010) como AISI (American Iron and steel institute) 

304. 

Tabela 9- Descrição dos grupos do ensaio de imersão de limas endodônticas 

Grupo de Limas 
Usadas (GLU) 

Meio de cultivo Bactéria inoculada Lima 

Crescimento 
de BRS 

após 30 / 
445 dias 

GLU-1 
Meio de cultura Postgate C 
com 7.0 g./l. de Agar-agar 

(veículo I) 

Desulfovibrio desulfuricans 
oral 

Kerr #40 
Negativo / 
Negativo 

GLU-5 
Meio de cultura Postgate E 

Modificado 

Desulfovibrio fairfieldensis 

(consórcio) 
Kerr #25 

Positivo / 
Positivo 

GLU-6 
Meio de cultura Postgate E 

Modificado 

Desulfovibrio desulfuricans 

Ambiental 
Kerr #20 

Positivo / 
Positivo 

GLU-7 
Meio de cultura Postgate E 

Modificado 

Desulfovibrio desulfuricans 

Ambiental 
Hedströem 

#25 
Positivo / 
Positivo 

BRS: bactéria redutora de sulfato 
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Inicialmente, as cepas bacterianas foram inoculadas nos respectivos meios 

de cultura, com auxílio de seringa descartável estéril, e posteriormente as limas 

endodônticas usadas, estéreis, foram inseridas através da tampa de borracha, de 

forma a perfurar a tampa e permanecer em uma posição estabilizada por todo o 

período de ensaio. Para assegurar um completo vedamento, foi derretida cera sobre 

a tampa de borracha e o lacre de cada amostra (FIG. 6). As amostras foram 

incubadas em estufa por todo o período descrito a 30° C.  

 

Figura 6- Imagens dos grupos de limas usados no ensaio de imersão 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Meios de cultura positivos (A e B) com vedamento da  
tampa com cera (B). Meios de cultura negativos ao crescimento de BRS (C)  

 

Após 30 e 445 dias do inicio do ensaio, os cultivos com as limas 

endodônticas imersas foram avaliados visualmente quanto ao crescimento das BRS, 

devido à positividade dos meios de cultura, pela formação de sulfeto de ferro (TAB. 

10). Constatada o crescimento negativo na amostra GLU-1 esta foi mantida como 

controle para comparação entre as amostras.  

Após o período de 445 dias de incubação, as amostras GLU-1, GLU-5, 

GLU-6 e GLU-7 foram abertas de modo a não destruir o possível biofilme formado 

sobre a superfície metálica da lima. Imediatamente o cultivo de cada amostra foi 

repicado em meio de cultura Postgate E Modificado, para avaliação da atividade 

celular, e vertido em recipiente plástico de 10 mL, onde foi realizada a medição do pH 

destes cultivos através de tiras indicadoras de pH, que permaneceram imersas nos 

cultivos por 10 minutos, as quais, posteriormente, foram comparadas a tabela 

indicadora de pH. Somente a amostra GLU-6 seguiu para observação imediata em 

microscopia de epifluorescência. As demais amostras foram reimersas em meio de 

cultivo novo, com o objetivo de manter o biofilme hidratado, sendo imersas no mesmo 
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tipo de meio de cultura empregado anteriormente, lacradas e incubadas a 30° C. 

Após mais sete dias em imersão do corpo de prova, a amostra GLU-7 foi removida, 

sendo verificado o crescimento celular da Desulfovibrio desulfuricans ambiental no 

cultivo incubado com a lima endodôntica. Foi seguido o mesmo protocolo de 

abertura, verificado o pH deste cultivo de uma semana de maturação e repique em 

meio de cultura Postgate E modificado, para posterior observação da lima 

endodôntica. O mesmo se repetiu após 14 dias, para as amostras GLU-1 e GLU-5, 

sendo seguido mesmo protocolo de avaliação (TAB. 10).   

 

Tabela 10- Distribuição das amostras em relação às aplicações metodológicas de avaliação 
microbiológica e emprego técnico de diferentes técnicas microscópicas 

Amostra 
Tempo 

de 
imersão 

Repique 
do cultivo 
original 

Crescimento de 
BRS na Reimersão 
em meio de cultivo 

Repique do 
cultivo de 
Reimersão 

Material 
Analisado e 
observado 

Microscopia 
aplicada 

GLU-6 445 dias Negativo Não realizado 
Não 

realizado 

Lima 
endodôntica 

usada 

Microscópio confocal 
de varredura a laser 

MEV 

GLU-7 452 dias Positivo Positivo Positivo 

Lima 
endodôntica 

usada 

Microscópio confocal 
de varredura a laser 

MEV 

Lâmina do 
cultivo de 

uma semana 

Microscópio confocal 
de varredura a laser 

GLU-5 459 dias Negativo Positivo Positivo 
Lima 

endodôntica 
usada 

Microscópio confocal 
de varredura a laser 

MEV 

GLU-1 459 dias Negativo Negativo Negativo 
Lima 

endodôntica 
usada 

Microscópio confocal 
de varredura a laser 

MEV 

GLU (grupo de limas usadas); BRS (bactéria redutora de sulfato) e MEV (microscópio eletrônico de varredura). 

 

Após os preparos prévios as amostras seguiram para duas técnicas 

distintas de observação microscópica. Na primeira, as limas foram analisadas 

empregando microscopia de epifluorescência, objetivando visualizar o possível 

biofilme hidratado formado sobre as limas endodônticas, sem destruir o corpo de 

prova. Foi utilizado o microscópio confocal de varredura a laser (ZEISS - LSM 

710/LSM 710 NLO and Confocul 3) e as imagens obtidas foram analisadas e 

processadas com o software ZEN 2009 (ZEISS). Como preparo prévio para a 

visualização das limas endodônticas no microscópio, foi utilizado o kit Live/Dead® 

(FilmTracerTM Live/Dead® Biofilm Viability Kits, InvitrogenTM), um fluoróforo capaz de 

identificar células vivas e mortas em uma população mista. O Kit Live/Dead® é 

composto pelo SYTO® 9, que marca de verde fluorescente as células vivas e mortas, 

e pelo Iodeto de Propídio, que marca de vermelho fluorescente as células mortas, 

penetrando apenas em bactérias com membrana danificada, sobrepondo-se ao 
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SYTO® 9. O fluoróforo foi preparado com a seguinte composição em microtubo tipo 

eppendorf 1,5 mL: 398 µl de água deionizada Milli-Q (Direct-Q, Merck Millipore, 

Alemanha), 1 µl de SYTO® 9 e 1 µl de Iodeto de Propídio, seguido de 

homogeneização. Posteriormente, cada lima endodôntica usada foi imersa no 

fluoróforo, seguindo um período de incubação de 15 minutos em ambiente escuro 

para em seguida ser observada no microscópio de epifluorescência. Para o esfregaço 

da cultura da amostra GLU-7, Lâmina do cultivo de sete dias, foi procedida à 

inoculação de 5 µl do cultivo em uma mesma composição de fluoróforo relatada 

acima, incubação de 15 minutos em ambiente escuro e observação no microscópio 

de epifluorescência. 

Posteriormente as limas foram imersas em álcool 70 (álcool etílico 

hidratado 70°INPM) seguido de lavagem em água destilada. Em seguida, as limas 

endodônticas usadas foram observadas no microscópio eletrônico de varredura 

(MEV-FEI-Inspect-S50) com o objetivo de visualizar a superfície metálica da limas 

endodônticas após o contato com as BRS. Devido a conformação e característica da 

superfície das amostras foram utilizados para observação os modos SE (detector de 

elétrons secundários), com imagens de alta resolução onde o contraste na imagem é 

dado pelo relevo da amostra, e BSE (detector de elétrons retroespalhados) que 

apresentam imagens de composição da amostra, com contraste em função do 

número atômico dos elementos presentes na superfície da amostra. As amostras 

também foram analisadas no modo EDS (Espectrometria de Energia Dispersiva de 

Raios-x) do MEV, uma técnica de microanálise, permitindo a imediata identificação 

dos elementos químicos, presentes na superfície, com o mapeamento da distribuição 

espacial destes elementos gerando mapas composicionais por raios-x (mapeamento 

por raios-x) ou análises pontuais e um espectro de energia demonstrando a 

contagem relativa dos elementos químicos obtidos na analise da superfície, com 

poder de penetração de 1 µm do feixe de elétrons, determinando assim qualitativa e 

quantitativamente os elementos presentes na amostra. (GEESEY et al., 2002; OUNSI 

et al., 2008) Nesta etapa de observação no MEV foi adicionado, como grupo controle, 

uma lima endodôntica tipo Kerr n°30, 25 mm, nova (K-File 25 mm, 030; Dentsply Ind. 

e Com. Ltda.; Maillefer Instruments – Suíça; LOT: 8226850; REF: A012D02503012) 

denominado com GLU - Controle.  
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Após a primeira observação no MEV, as limas endodônticas usadas foram 

submetidas ao processo de decapagem química, para a remoção de produtos de 

corrosão e impurezas presentes sobre a superfície metálica, facilitando assim a 

observação de possíveis pite e/ou áreas de corrosão. Os corpos de prova foram 

imersos por 20 min. a 60 °C em solução de Ácido Nítrico (HNO3) a 10%, lavados com 

álcool 70 (álcool etílico hidratado 70°INPM) e acetona e secos com ar quente. 

Posteriormente os corpos de prova seguiram para uma segunda observação no MEV, 

para posterior comparação entre os grupos e entre os diferentes tempos de 

observação, antes e após o processo de decapagem química.  

As analises estatísticas foram realizadas através de comparações dos 

percentuais químicos entre os grupos, obtidos nos espectros químicos antes e após a 

decapagem, pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido, quando este indicou evidência de 

diferença estatisticamente significativa, do teste de Mann-Whitney para as 

comparações múltiplas dos pares de grupos, aplicada a correção de Bonferroni para 

o nível de significância. Considerou-se o nível de significância  = 0,05 para as 

decisões estatísticas e foram utilizados os programas SPSS v. 10.0 e Excel deram 

suporte às análises estatísticas.  

 

3.7.2 Desenvolvimento de protocolo para avaliação in vitro da formação de 

biofilme do BACCOR em limas endodônticas em canais radiculares  

Neste ensaio foram utilizados dois dentes unirradiculares obtidos do 

Biorrepositório criado exclusivamente para este projeto. Os dentes foram removidos 

da solução de formol a 10%, lavados e mergulhados em água destilada. Após a 

secagem, os dentes foram acessados na região coronária e instrumentados pela 

técnica escalonada no terço apical (3 mm apicais) (Step-back): a) Dilatação básica 

até o limite apical com uma lima que se ajustasse ao diâmetro anatômico da região 

apical, seguida de dilatações sucessivas a 1 mm aquém do ápice, limitadas pelo 

diâmetro do canal radicular; b) Escalonamento, com recuo programado de 1 

milímetro para utilização de uma lima com calibre superior da lima utilizada 

anteriormente, sendo preparado somente o terço apical (3 mm); c) Dilatação do terço 

médio com broca de largo n°3 e instrumentação com lima Kerr n° 80; d) verificação 

se a dilatação alcançada na etapa anterior foi suficiente para adaptar no terço médio 

uma lima tipo kerr 90 ou 100 (K-File colorinox®; Dentsply Maillefer; REF A 012D 031 
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902 00; Lote: 1306001790). Em seguida as limas endodônticas tipo Kerr nº 90 foram 

giradas no sentido horário com pressão apical no terço médio do conduto radicular. 

Verificado o encravamento da lima endodôntica no canal radicular, foi procedido o 

seccionamento na parte intermediária da lima endodôntica. Posteriormente os dentes 

com as limas encravadas foram adaptados em microtubo tipo eppendorf de 2 mL, 

selados e autoclavados por 15 minutos. Após a esterilização, dentro de uma câmara 

de fluxo laminar foi inserido no microtubo na região apical externa da raiz o meio de 

cultura Postgate E acrescido de Agar-agar, 15g/l., com o objetivo de fixar o dente 

dentro do microtubo após a solidificação do meio e indicar o confinamento bacteriano 

dentro do conduto radicular, uma vez que caso ocorra a contaminação de regiões 

externas da raiz, o meio de cultura indicará esta contaminação através da mudança 

de coloração e formação de sulfeto de ferro (FIG. 7). 

 
Figura 7 – Fotomicrografia de montagem dos dentes 

 
 

 

 

 

Previamente a inoculação do BACCOR, foi procedida a Lavagem das 

células bacterianas Desulfovibrio desulfuricans oral e Desulfovibrio desulfuricans 

ambiental: cada frasco tipo penicilina de 10 mL contendo o cultivo de cada cepa 

bacteriana foi aberto, dentro da câmara de Fluxo Laminar, e vertido em um tubo tipo 

Falcon de 15 mL. Em seguida, as amostras, foram centrifugadas a 10.000 g/ 05 min. 

para a recuperação das células bacterianas, descartando o sobrenadante. 

Posteriormente, o precipitado de cada amostra foi ressuspendido com meio de 

Fonte: Heggendorn, FL. Encravamento da lima (A) com posterior secção da parte 
intermediária da lima endodôntica (B); adaptação do dente dentro do tubo tipo 
eppendorf (C) e inserção do meio de cultura Postgate E acrescido de Agar-agar na 
região radicular externa do dente (D). 
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cultura Postgate E sem Agar-agar. Após o preparo das células, foi removida uma 

alíquota de 1,0 mL de cada amostra, cepa bacteriana, para a determinação da 

concentração celular pela técnica do número mais provável (NMP) para então seguir 

a inoculação de 20 µl de cada cepa no interior do conduto radicular nos respectivos 

dentes preparados previamente e divididos em triplicatas segundo a Tabela 11. Após 

os preparo dos grupos, estes seguiram para incubação a 30°C em estufa por 41 dias, 

para posterior observação no MEV. Posteriormente cada Grupo foi avaliado em 

relação a formação de sulfeto de ferro na região externa da raiz dentaria e ao 

crescimento bacteriano no meio de cultura Postgate E acrescido de Agar-agar, 

localizado na região externa da porção radicular do dente. Em seguida foi realizado 

os procedimentos para a fixação do material biológico, os grupos foram mantidos 

durante 4h em glutaraldeido 2,5% em tampão cacodilato 0,1 M (pH 7,4) preparado 

com água Milli-Q. Após 4 h foram retirados dessa solução e lavados três vezes em 

tampão cacodilato 0,1M, sendo cada tempo de lavagem de 15 minutos. Em seguida 

foram desidratados em série crescente de 15 minutos cada, em álcool 30, 50, 70 e 

100%. Por fim, efetuou-se o ponto critico de secagem do material em equipamento de 

ponto critico (LeicaMicrosystems; Leica EM CPDO30). A finalidade deste 

procedimento foi substituir todo o liquido residual do biofilme por CO2 liquido, que a 

31°C e 73 atm de pressão rapidamente converte-se em CO2 gasoso. Findo o tempo 

de secagem, os dentes foram incluídos em resina acrílica e seccionados 

longitudinalmente com disco de carborundum com o auxilio de uma micro retifica 

(Black & Decker, RT 650) de modo a induzir uma fratura longitudinal do dente sem 

alcançar a região de conduto radicular. Formando assim duas áreas longitudinais e 

soltando a lima endodôntica da região de conduto sem afetar a estrutura do biofilme. 

A superficie radicular exposta, do conduto radicular e as limas endodônticas sofreram 

pulverização catódica revestidas em ouro (15 nm de espessura). Os grupos então 

metalizados foram examinados quanto ao biofilme bacteriano e aos produtos de 

corrosão associados a superficie através de MEV. 

 

Tabela 11 – Distribuição do ensaio de avaliação em canais radiculares da biocorrosão e da 

formação de biofilme em limas endodônticas 

GRUPO Cepa Inoculada Meio de cultura 

D1 Desulfovibrio desulfuricans Oral Meio Postgate E sem Agar-agar 

D2 
Desulfovibrio desulfuricans 

Ambiental 
Meio Postgate E sem Agar-agar 

 



 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ISOLAMENTO DA AMOSTRA DESULFOVIBRIO FAIRFIELDENSIS EM   

CONSÓRCIO  

Somente após a sexta tentativa do protocolo de isolamento foram obtidas 

três amostras isoladas a partir do cultivo da Desulfovibrio fairfieldensis em consórcio. 

Entretanto o resultado da identificação biomolecular revelou alterações no 

eletroferrograma do seqüenciamento das três amostras resultando na similaridade de 

96%, 98% e 97%com a espécie enterobacter sp. para as três amostras. Nas outras 

11 cepas de BRS somente foi alcançado o isolamento em apenas uma amostra, que 

foi identificada como Desulfovibrio desulfuricans (99% de similaridade), sendo esta 

isolada após a terceira tentativa do protocolo de isolamento. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DO VEÍCULO – BACCOR      

Após o desenvolvimento dos veículos, estes foram comparados 

visualmente quanto à viscosidade e outras características determinadas pela 

diferença de volume de Agar-agar e pelo emprego dos diferentes tipos de carragenas 

empregado no meio de cultura: 

VEÍCULO I: Quando utilizado 7,0 g./l. de Agar-agar, o meio apresentou variação na 

concentração de Agar-agar nos diversos frascos. O preparo de 500 mL do veículo I 

resultou em 48 amostras, as quais foram observadas três tipos de consistência: 

liquida (n=26), sólida (n=18) e semi-sólida (n=4) (FIG. 8).  

VEÍCULO II: Quando utilizado 4,0 g./l. de Agar-agar para 500 mL de meio de cultura, 

este apresentou em sua extensa maioria uma composição fluída com somente oito 

amostras sólidas e 39 amostras com consistência fluida (FIG. 9).   

Verificada a diferença entre os veículos I e II, o veículo I ficou descartado 

quanto a utilização como veiculo do BACCOR devido a rigidez que a concentração 

de Agar-agar resultou em algumas amostras. Entretanto a analise dos veículos I e II 

sugere uma dificuldade na homogeneização e diluição de Agar-agar para 

concentrações crescentes de Agar-agar. Já o emprego das carragenas nos veículos 
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III e IV demonstrou uma homogeneização melhor no meio de cultura quando 

comparados aos veículos I e II.  

VEÍCULO III: Quando utilizada a carragena Iota 0,5% em 500 mL de meio de cultura, 

esta representou, visualmente, uma maior coesão no fluxo, com certa resistência ao 

escoamento e sem variação de consistência entre as 46 amostras (FIG. 10).  

VEÍCULO IV: Quando utilizada o mix de carragena 0,5% em 500 mL de meio de 

cultura, esta representou, visualmente, uma coesão no fluxo com maior fluidez 

quando comparada ao veículo III, e sem variação de consistência entre as 40 

amostras (FIG. 10). 

Ao comparar o veículo III e IV, o emprego carragena iota representou uma 

fluidez e coesão desejada para o veiculo BACCOR. Necessitando, entretanto de 

estudos mais aprofundados para melhor caracterização da carragena iota no cultivo 

das BRS. 

 

Figura 8- Veículo I 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Consistência semi-sólida (A), sólida (B) e líquida (C) 
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Figura 9- Veículo II 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Imagens 1, 2 e 3, comparação entre meio de consistência líquida (B) e sólida (A) 

 

Figura 10: Emprego das carragenas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Veículo III (A), com maior coesão no fluxo, e veículo IV (B) com maior fluidez 

 

4.3 VIABILIDADE CELULAR DO VEÍCULO BACCOR 

Após o período de 30 dias determinado para o grupo T1, todas as 

amostras de cultivo do veiculo I e II, apresentaram crescimento, sendo visualizada a 

formação de sulfeto de ferro nos meios (precipitados negros no meio) (FIG. 11). 

Entretanto a característica do meio de cultura Postgate C modificado (veiculo I e II) é 

a de não formar sulfeto de ferro, precipitado preto no meio, devido a reduzida 

concentração de FeSO4.7H2O. Tal fato se deve à técnica empregada de repique para 

estes grupos (T1, T2 e T3). A inoculação direta, sem uma lavagem celular, permitiu a 

transferência das células e de outros elementos existentes no cultivo original como 

restos metabólicos, sulfeto de ferro já presente no cultivo original e mesmo  

FeSO4.7H2O do cultivo original. Porém para o objetivo deste ensaio, que era o de 

avaliar a atividade celular das BRS nos veículos em diferentes tempos a forma de 

inoculação não se mostrou determinante. 

As amostras de cultivo do veiculo III e IV, após 30 dias no grupo T1, 

apresentaram crescimento em todas as amostras de cultivo, exceto no veículo III com 
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inoculação da Desulfovibrio desulfuricans oral e outra com inoculação da 

Desulfovibrio desulfuricans ambiental. Já no veículo IV, em uma amostra de cultivo 

com inoculação da Desulfovibrio desulfuricans oral e outra com inoculação da 

Desulfovibrio fairfieldensis (FIG.12). 

A relação de amostras de cultivo positivas e negativas dos repiques em 

triplicatas, em meio de cultura Postgate E modificado originados do grupo T1, após o 

período de 28 dias a 30°C estão relacionadas na tabela 12. Para efeito de 

confirmação, as amostras de cultivo que apresentavam crescimento negativo no 

grupo T1 também foram repicadas. O baixo número de repiques que apresentaram 

crescimento negativo, originário dos cultivos originais, sugere representar erro de 

pipetagem. 

 

Figura 11- Grupo T1, Meio Postgate C com 7 g/l de Agar-agar (Veiculo I) após 30 dias de 
crescimento 

 
Fonte: Heggendorn, FL. (A) Desulfovibrio fairfieldensis; (B) Desulfovibrio desulfuricans oral e (C) Desulfovibrio 

desulfuricans ambiental 

 

Figura 12 – Grupo T1, Veículo III e IV 

Fonte: Heggendorn, FL. Mix de carragena (veículo IV) com inoculação de Desulfovibrio desulfuricans ambiental 
(A); Desulfovibrio desulfuricans oral (B) e Desulfovibrio fairfieldensis (C); carragena Iota (veículo III) com 

inoculação de Desulfovibrio desulfuricans ambiental (D); Desulfovibrio desulfuricans oral (E) e Desulfovibrio 
fairfieldensis (F) 

 

Já o grupo T2, com observação de crescimento após 45 dias, apresentou 

crescimento em todas as amostras exceto em uma amostra de cultivo com 

inoculação de Desulfovibrio desulfuricans oral no veiculo I, estando esta amostra com 

grande concentração de Agar-agar apresentando uma consistência sólida. 

Entretanto, o grupo da Desulfovibrio desulfuricans ambiental no veiculo I, também 

possuía uma amostra de cultivo com consistência sólida, apresentando crescimento, 
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assim como o grupo da Desulfovibrio fairfieldensis no veiculo I com uma amostra de 

cultivo de consistência sólida e outra semi-sólida (FIG. 13). 

Tabela 12 – Avaliação de viabilidade celular do veículo BACCOR nos cultivos do grupo T1 

Veículos Inoculo bacteriano 
Cultivo original 

T1 (30 dias) 

Crescimento no repique em triplicata do T1 

Positivo Negativo 

Veículo I 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 02 01 

Positivo 01 02 

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

 Positivo 03  

Veículo II 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 03  

Positivo 01 02 

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 02 01 

Positivo 03  

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Veículo III 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 03  

Positivo 03  

Negativo  03 

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 03  

Positivo 03  

Negativo  03 

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Veículo IV 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 03  

Positivo 03  

Negativo  03 

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Negativo  03 

Fonte: Heggendorn, FL. 
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Figura 13- Grupo T2. Meio Postgate C com 7 g/l de Agar-agar (Veiculo I) após 45 dias de 
crescimento 

 
Fonte: Heggendorn, FL. (A1) Desulfovibrio desulfuricans oral, (A2) amostra negativa ao crescimento celular 

apresentando consistência sólida do meio; (B1) Desulfovibrio fairfieldensis, (B2) duas amostras com crescimento 
positivo apresentando variação de consistência: sólida (seta vermelha) e semi-sólida (seta branca) e (C1) 

Desulfovibrio desulfuricans ambiental, (C2) com todas as amostras positivas ao crescimento sendo uma em 
veiculo sólido  

 

Já no grupo T2, após 45 dias, as amostras do veiculo III e IV, 

apresentaram crescimento em todas as amostras de cultivo, exceto no veículo III em 

uma amostra de cultivo com inoculação da Desulfovibrio desulfuricans Oral.  

A relação de amostras de cultivo positivas e negativas dos repiques em 

triplicatas, em meio de cultura Postgate E modificado originados do grupo T2, após o 

período de 28 dias a 30°C estão relacionadas na Tabela 13. Para efeito de 

confirmação, foi realizado o repique da amostra de cultivo que apresentava 
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crescimento negativo, veículo I com inoculação da Desulfovibrio desulfuricans oral, 

com grande concentração de Agar-agar deixando o meio sólido.Os dois repiques 

deste grupo foram negativos ao crescimento. 

 

Tabela 13 – Avaliação de viabilidade celular do veículo BACCOR nos cultivos do grupo T2 

Veículos Inoculo bacteriano 
Cultivo original 

T2 (45 dias) 

Crescimento no repique em triplicata do T2 

Positivo Negativo 

Veículo I 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 02 01 

Positivo 03  

Negativo  02* 

Positivo 03  

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 01 02 

Positivo 01*  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Veículo III 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 03  

Positivo 03  

Negativo  03 

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 
fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Veículo IV 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Fonte: Heggendorn, FL. * = inviabilidade de realizar os três repiques para avaliação devido a grande 
concentração de Agar-agar. 

 

O grupo T3, com observação de crescimento após 70 dias, apresentou 

crescimento em todas as amostras de cultivo exceto: duas amostras de cultivo 

inoculadas no Veículo I com Desulfovibrio desulfuricans ambiental e outra inoculada 

com Desulfovibrio desulfuricans oral. As três apresentavam grande concentração 

Agar-agar ficando estes meios sólidos, sendo obtidos somente dois repiques da 
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última amostra citada. Entretanto outros meios também apresentavam esta 

característica sólida mais apresentaram crescimento: uma amostra de cultivo 

inoculada com Desulfovibrio fairfieldensis e duas inoculadas com Desulfovibrio 

desulfuricans ambiental (FIG. 14). Nestas duas ultimas, devido à característica sólida 

do veiculo I, foi possível realizar somente um repique de cada amostra. 

 

Figura 14- Grupo T3. Meio Postgate C com 7 g/l de Agar-agar (Veiculo I) após 70 dias de 
crescimento 

 
 

 

 

 

Já o grupo T3, após 70 dias, as amostras do veiculo III e IV apresentaram 

crescimento em todas as amostras de cultivo para ambos os veículos. 

A relação de amostras de cultivo positivas e negativas dos repiques em 

triplicatas, em meio de cultura Postgate E modificado originados do grupo T3, após o 

Fonte: Heggendorn, FL.. (A1) Desulfovibrio desulfuricans oral, (A2) amostra negativa (seta vermelha) ao 
crescimento celular apresentando consistência sólida do meio e amostra positiva (seta branca) também com 
consistência sólida; (B1) Desulfovibrio fairfieldensis, (B2) duas amostras com crescimento positivo (setas 
brancas) apresentando consistência sólida e (C1) Desulfovibrio desulfuricans ambiental, (C2) com duas 
amostras negativas (setas vermelhas) e duas amostras positivas (setas brancas) em veiculo sólido.  
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período de 28 dias a 30°C estão relacionadas na Tabela 14. Para efeito de 

confirmação, as duas amostras de cultivo do veículo I com inoculação da 

Desulfovibrio desulfuricans ambiental que apresentavam crescimento negativo, os 

repiques destas amostras foram negativos ao crescimento. A amostra de cultivo 

inoculada com Desulfovibrio desulfuricans oral que também se apresentava negativa 

ao crescimento, não apresentou crescimento celular em seus dois repiques. 

 
Tabela 14 – Avaliação de viabilidade celular do veículo BACCOR nos cultivos do grupo T3 

Veículos Inoculo bacteriano 
Cultivo original 

T3 (70 dias) 

Crescimento no repique em triplicata do T3 

Positivo Negativo 

Veículo I 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 02 01 

Positivo 03  

Negativo  02* 

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 01*  

Negativo  01* 

Negativo  03 

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Veículo III 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 03  

Positivo 03  

Negativo 03  

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Veículo IV 

Desulfovibrio 
Desulfuricans Oral 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 
Desulfuricans 

Ambiental 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Desulfovibrio 

fairfieldensis 

Positivo 03  

Positivo 03  

Positivo 03  

Fonte: Heggendorn, FL. * = inviabilidade de realizar os três repiques para avaliação devido a grande 
concentração de Agar-agar. 
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4.3.1 Verificação do pH nas culturas de BRS 

Como pré-requisito para a realização dos testes de citotoxicidade foi 

medido o pH de amostras de cultivos das BRS, com tempo de cultivo de sete dias 

(n=06), realizado durante a etapa de cinética de crescimento microbiano das BRS, e 

de 21 dias (n=06), realizado após a etapa de inoculação para as amostras de 

viabilidade celular do veiculo BACCOR (TAB. 15).  

Tabela 15- Medida do pH de cultivos de BRS em diferentes tempos e meios de cultura 

Espécie  Meio de cultura Postgate 
C sem Agar-agar 

Meio de cultura Postgate E 
modificado sem Agar-agar 

Tempo 
de 

cultivo 

Desulfovibrio desulfuricans oral (n=1) pH 6 pH 7 

7 dias Desulfovibrio desulfuricans ambiental (n=1) pH 6 pH 6 

Desulfovibrio fairfieldensis (n=1) pH 6 pH 6 

 

Desulfovibrio desulfuricans oral (n=1) 

 

pH 6 

 

pH 6 
21 dias 

Desulfovibrio desulfuricans ambiental (n=1) pH 6 pH 7 

Desulfovibrio fairfieldensis (n=1) pH 6 pH 7 

Fonte: Heggendorn, FL. 

 

A técnica empregada de medição do pH através de tiras indicadoras de 

pH, que permaneciam imersas nos cultivos por 10 minutos e posteriormente eram 

comparadas a tabela indicadora de pH, revelou uma faixa de pH neutra ou próxima a 

neutralidade, em sua totalidade.  

 

4.4 CINÉTICA DO CRESCIMENTO MICROBIANO DAS BRS 

Como ponto de partida para a realização dos testes de citotoxicidade foi 

determinada a taxa de crescimento das cepas de BRS, tanto em condições aeróbicas 

como anaeróbicas. A curva de crescimento representa as quatro fases do 

crescimento populacional bacteriano em um meio de cultura. A fase lag, que é o 

período de adaptação ao meio, que pode se apresentar longa devido à idade da 

cultura e/ou meio de cultivo ou pode mesmo inexistir e a fase exponencial, que 

representa o período de crescimento das células, com divisão máxima das células. 

Após um determinado período de crescimento bacteriano, as condições do meio se 

tornam desfavoráveis, levando à fase estacionária que se inicia no momento que o 

meio apresenta uma escassez de nutrientes ou acúmulos de metabólitos. Nesta fase 

as bactérias crescem muito lentamente ou o número de mortes se iguala ao número 
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de novas divisões celulares e a fase de declínio, onde a taxa de morte das células se 

sobressai à taxa de divisão. 

A detecção de absorbância é uma tecnologia que permite o levantamento 

do rendimento do crescimento de microorganismos cultiváveis. (BORGLIN et al., 

2009) Para a determinação da taxa de crescimento de cada amostra/cepa, foi feita 

uma média do ensaio branco de cada grupo (meio de cultura), para então com este 

valor final subtrair da curva de crescimento obtida do ensaio do respectivo grupo de 

meio de cultura, resultando na representação gráfica da curva de crescimento em 

anaerobiose (GRAF. 1).   

 

Gráfico 1- Representações gráficas das curvas de crescimento das BRS em anaerobiose 

 
Fonte: Heggendorn, FL.; D.O: densidade óptica.  

 

Durante o crescimento das BRS em meio de cultura Postgate E modificado 

sem Agar-agar, o sulfato é reduzido a sulfeto de hidrogênio que reage com o Fe+2 no 
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meio de cultura e forma o sulfeto de ferro, tornando o meio escurecido. Este 

indicativo de crescimento pode ser usado como um análogo para o crescimento das 

BRS nos poços onde foi utilizado meio de cultura Postgate E modificado sem Agar-

agar, como demonstrado na figura 15. 

 

Figura 15- Placa de cultivo em condições anaeróbicas após 147 horas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas A, B e C com meios de cultura Postgate C sem Agar-agar e nas colunas D, E e F, meio de 

cultura Postgate E modificado sem Agar-agar. Linha 0, meio branco; linha 1, inóculo de Desulfovibrio desulfuricans 
ambiental; linha 2, inóculo de Desulfovibrio desulfuricans oral e linha 3, inóculo de Desulfovibrio fairfieldensis. 

 

Ao correlacionar os dados da taxa da curva de crescimento em condições 

de anaerobiose com a indicação de crescimento celular relacionada a formação de 

sulfeto de ferro que o meio de cultura Postgate E modificado sem Agar-agar 

apresentou, foram realizadas as seguintes analises. 

 As cepas de Desulfovibrio desulfuricans ambiental apresentaram 

crescimento nos três poços de cultivo com diferentes graus de escurecimento no 

meio de cultura. Ao relacionar com a curva de crescimento (GRÁF. 1),  somente um 

poço de cultivo apresentou um crescimento (fase exponencial) rápido, em torno de 10 

horas, com acentuada curva de crescimento e ao observar este cultivo o meio se 

apresentava com maior escurecimento quando comparado aos outros dois poços. As 

duas amostras restantes apresentaram uma curva de crescimento singela, com uma 

longa fase lag, apresentando crescimento inexpressivo após 70 horas de incubação, 
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o que pode ser relacionado com o grau de escurecimento destes cultivos uma vez 

que estes apresentavam um leve escurecimento no meio de cultivo. Já nas amostras 

inoculadas com Desulfovibrio desulfuricans oral, os três poços de cultivo 

apresentaram escurecimento no meio, o que indicaria o crescimento celular. 

Entretanto em dois poços de cultivos a curva de crescimento (GRÁF. 2) entrou em 

fase exponencial enquanto uma se manteve linear durante todo o período de cultivo, 

o que indicaria a falta de atividade celular desta cepa ou um longo período de 

adaptação. Em comparação, as amostras inoculadas com Desulfovibrio fairfieldensis, 

dois poços de cultivos apresentaram escurecimento enquanto um poço de cultivo 

apresentou um suave escurecimento. Entretanto os três cultivos na curva de 

crescimento (GRÁF. 2) apresentaram uma elevada taxa de crescimento em menos 

de 10 horas.  

 

Gráfico 2- Representações gráficas das curvas de crescimento das BRS em aerobiose 

 
Fonte: Heggendorn, FL.; D.O: densidade óptica. 
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Quando confrontados os dados da taxa da curva de crescimento em 

condições de aerobiose com a formação de sulfeto de ferro nos cultivos em meio 

Postgate E modificado sem Agar-agar após o ensaio (FIG. 16) foi percebido que 

parte dos cultivos em meios de cultura Postgate E modificado sem Agar-agar 

inoculados com BRS apresentava crescimento celular, enquanto a curva de 

crescimento indicava a falta de crescimento celular (GRÁF. 2). 

 

Figura 16- Placa de cultivo em condições aeróbicas após 147 horas  

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas A, B e C com  meios de cultura Postgate C sem Agar-agar e nas 

colunas D, E e F, meio de cultura Postgate E modificado sem Agar-agar. Linha 0: meio branco; linha 1, 
inóculo de Desulfovibrio desulfuricans ambiental; linha 2, inóculo de Desulfovibrio desulfuricans oral e 

linha 3, inoculo de Desulfovibrio fairfieldensis 

 

As cepas de Desulfovibrio desulfuricans ambiental não apresentaram 

alteração de coloração no cultivo nos três poços de cultivo, o que vai de acordo com 

curva de crescimento, uma vez em que nenhum dos cultivos apresentou crescimento 

durante o período de cultivo (GRÁF. 2). Já nas amostras inoculadas com 

Desulfovibrio desulfuricans oral, os três poços de cultivo apresentaram escurecimento 

no cultivo, o que indicaria o crescimento celular. Entretanto as curvas de crescimento 

apresentaram-se lineares, com singelos picos entre os períodos de 20 e 30 horas 

entrando em fase de declínio em torno de 100 horas (GRÁF. 2). As culturas 
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inoculadas com Desulfovibrio fairfieldensis, dois cultivos apresentaram 

escurecimento, enquanto um cultivo apresentou um suave escurecimento. Entretanto, 

na curva de crescimento os três cultivos apresentaram uma elevada taxa de 

crescimento nas primeiras horas de leitura (GRÁF. 2). 

 

4.5 TESTE DE CITOTOXICIDADE 

O objetivo dos testes de citotoxicidade foi determinar a viabilidade celular 

ou índice de citotoxicidade, onde é determinada a biocompatibilidade dos compostos: 

veículos de inoculação, limas endodônticas pulverizadas e sobrenadantes e pellets 

celulares sem ocorrência de biocorrosão.  

 Com o valor de absorbância obtido de cada amostra foi realizado o cálculo 

para obtenção do IC50 de cada composto-teste. Primeiro foi obtida a média do valor 

de absorbância das amostras do grupo branco, Isopropanol. Com este valor de 

correção foi realizada a subtração deste valor em cada valor de absorbância das 

amostras do ensaio. Posteriormente foi realizada a obtenção da media do grupo 

controle positivo (DMEM 5%SFB), sendo este valor, o valor referência de viabilidade 

celular (100%). Para os demais grupos foram realizadas as medias e obtido o valor 

de viabilidade celular através de uma regra de três. Os resultados foram expressos 

em porcentagens, correlacionadas com o grupo controle tomado como 100%. 

Os dados de absorbância das amostras também foram analisados pelo 

método da análise de variância (ANOVA) com post-test tukey, comparação em pares 

entre grupo, com critério de significância estatística adotado de p < 0,05 através do 

software graphPad Prisma 5. 

 

4.5.1 Citotoxicidade do veículo BACCOR – Grupo 1 

O teste MTT utilizando a linhagem L929, em uma concentração de 1 x 104 

células por poço, revelou ser citotóxico o veículo MCP-C s/Ag (IC=28,62%), MCP-C 

4,0 g/l Ag (IC=24,95%) e MCP-E mod (IC=36,86%), enquanto o MCP-E s/Ag 

apresentou ser biocompatível com 51,98% de viabilidade celular. Entretanto, quando 

diluídos, todos os veículos demonstraram biocompatibilidade com as células da 

linhagem L929, como demonstrado no Gráfico 3 e correlacionado com as imagens 

obtidas (FIG. 17). Já o teste MTT utilizando a linhagem renal Vero, revelou ser 

citotóxico o MCP-E mod (IC=34,90%). Entretanto os demais compostos e suas 

diluições apresentaram compatibilidade as células vero chegando a extrapolar o 
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percentual de viabilidade celular no MCP-E mod 1:2 (106,99%) e 1:1 (128,70%); 

MCP-E s/Ag 1:2 (104,47%) e 1:1 (111,76%), MCP-C s/Ag 1:2 (110,89%) e MCP-C 

4,0 g/l Ag 1:2 (117,84%) e 1:1 (115,06%), porém as apresentações puras dos 

compostos foram as que demonstraram menores níveis de compatibilidade quando 

comparadas aos grupos onde se empregou as diluições dos compostos. Dentre as 

exposições sem diluição, o MCP-E s/Ag apresentou melhor viabilidade celular 

(71,28%) (GRÁF. 4).  

 

Gráfico 3 – Citotoxicidade dos veículos BACCOR em células L929 (1x104) expostas por um 
período de incubação de 24 horas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas representam a média de pelo menos dois experimentos independentes realizados em triplicata, média do 1° 

e 2° ensaio independentes da linhagem celular L929. * Diferença estatística em relação ao controle positivo. MCP-E s/Ag (Meio de Cultura 
Postgate E modificado sem Agar-agar); MCP-C s/Ag (Meio de Cultura Postgate C sem Agar-agar); MCP-C 4,0 g/l Ag (Meio de Cultura Postgate 

C com 4,0 g./l. de Agar-agar); MCP-E mod (Meio de Cultura Postgate E modificado); DMEM 5%SFB (Dulbecco's modified Eagle's medium 
suplementado com 5% de soro fetal bovino); H2O2 0,5% (solução de Peróxido de hidrogênio a 0,5%); 1:1 (diluição do composto em 1 para 1 

em DMEM 5%SFB) e 1:2 (diluição do composto em 1 para 2 em DMEM 5%SFB) 
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Figura 17 – Fotomicrografia da exposição dos compostos em células L929 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Monocamada celular antes da exposição das células aos compostos (A), monocamada celular; L929 expostas ao 

meio de cultura Postgate C sem Agar-agar: DMEM 5% SFB (1:1) (B); L929 expostas ao meio de cultura  
Postgate C com 4,0 g/l Agar-agar não diluído (C) L929 em DMEM 5%SFB (D). 

 

Gráfico 4 - Nefrocitotoxicidade dos veículos BACCOR em células vero (1x104) por um 
período de incubação de 24 horas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas representam a média de pelo menos dois experimentos independentes realizados em triplicata, média do 1° 
e 2° ensaio independentes da linhagem celular vero. MCP-E s/Ag (Meio de Cultura Postgate E modificado sem Agar-agar); MCP-C s/Ag (Meio 

de Cultura Postgate C sem Agar-agar); MCP-C 4,0 g/l Ag (Meio de Cultura Postgate C com 4,0 g./l. de Agar-agar); MCP-E mod (Meio de 
Cultura Postgate E modificado); DMEM 5%SFB (Dulbecco's modified Eagle's medium suplementado com 5% de soro fetal bovino); H2O2 0,5% 

(solução de Peróxido de hidrogênio a 0,5%); 1:1 (diluição do composto em 1 para 1 em DMEM 5%SFB) e 1:2 (diluição do composto em 1 
para 2 em DMEM 5%SFB) 
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O resultado da análise de variância (ANOVA) com post-test tukey da 

linhagem celular vero não demonstrou diferença estatística significante (p < 0,05), 

entre os grupos. 

Confrontando a análise do índice de citotoxicidade das duas linhagens 

celulares, os veículos demonstraram biocompatibilidade em todos os compostos 

diluídos em DMEM 5% SFB (1:1 e 1:2) com melhores resultados quando expostos a 

linhagem celular VERO, chegando a extrapolar o crescimento celular desta linhagem, 

quando comparados a linhagem celular L929. A exposição destes veículos não 

diluídos revelou somente o MCP-E s/Ag ser biocompatível para as duas linhagens 

celulares apresentando os melhores resultados quando comparado aos outros 

veículos na exposição sem diluições. 

Os dados sugerem haver uma relação da presença de Agar-agar com a 

viabilidade das linhagens celulares. Para a Linhagem L929, o MCP-C 4,0 g/l Ag 

apresentou os piores resultados na forma pura e na diluição de 1:1, enquanto o MCP-

E mod apresentou resultados inferiores quando pareado aos resultados do MCP-E 

s/Ag, diferente do primeiro somente pela ausência de Agar-agar. Já para a linhagem 

celular Vero, a presença de Agar-agar nos veículos não foi determinante nos grupos 

onde foram utilizadas as diluições, porém nas exposições puras, sem diluições, os 

veículos que continham Agar-agar, MCP-E mod e MCP-C 4,0 g/l Ag, foram os que 

apresentaram os piores resultados dentre os veículos (GRÁF. 4).  

 

4.5.2 Citotoxicidade de limas endodônticas usadas pulverizadas – Grupo 2 

O teste MTT revelou uma relação direta de viabilidade celular com a 

concentração de limas pulverizadas inoculadas. Para a linhagem celular Vero, as 

diferentes concentrações de limas pulverizadas não revelaram ser citotóxicas, 

apresentando, entretanto uma redução de viabilidade celular relacionada ao aumento 

da concentração de limas pulverizadas (GRÁF. 5 e FIG. 18). A análise da linhagem 

celular L929 revelou o mesmo padrão de redução de viabilidade celular diretamente 

correlacionado ao aumento na concentração de limas pulverizadas observado na 

linhagem celular Vero. Entretanto, quando expostas a concentrações de 5 e 10 µg. 

de limas pulverizadas, as células não foram afetadas demonstrando uma 

extrapolação nos dados referentes a viabilidade celular com 125,19% e 111,36% de 
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viabilidade celular, respectivamente. Já quando expostas a 50 µg. L. Pulv., foi 

observado um efeito de citotóxico sob as células L929 (IC=29,96%) (GRÁF. 6). 

 

Gráfico 5 – Nefrocitotoxicidade das limas endodônticas pulverizadas em células vero (1x104) 
por um período de incubação de 24 horas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas representam a média de pelo menos dois experimentos independentes 

realizados em triplicata, média do 1° e 2° ensaio independentes da linhagem celular vero. * Diferença estatística 
em relação ao controle positivo 
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Figura 18 - Fotomicrografia do 2° ensaio independente com a linhagem celular 

Vero

 
Fonte: Heggendorn, FL. Imagem antes da exposição das células aos compostos (A); grupo controle, células vero 
cultivas em DMEM 5% SFB (B); células expostas a 5 µg limas pulverizadas (C); 10 µg limas pulverizadas (D); 25 µg 

limas pulverizadas (E) e 50 µg limas pulverizadas (F). 

 

Gráfico 6 - Citotoxicidade das limas endodônticas pulverizadas em células L929 (1x104) por 

um período de incubação de 24 horas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas representam a média de pelo menos dois experimentos independentes 

realizados em triplicata, média do 1° e 2° ensaio independentes da linhagem celular L929. * Diferença estatística 
em relação ao controle positivo 
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4.5.3 Citotoxicidade do Sobrenadante do crescimento bacteriano de sete dias 

de cultivo - Grupo 3  

Todos os repiques em meio de cultura Postgate E modificado realizados a 

partir das amostras do sobrenadante celular de sete dias de cultivo foram negativos 

ao crescimento celular de BRS após o período de incubação de 28 dias, não 

havendo alteração nos meios de cultura. 

O teste MTT utilizando a linhagem celular Vero, em uma concentração de 

1 x 104 células por poço, revelou biocompatibilidade em todos os sobrenadantes 

celulares diluídos quando em contato com as células, chegando a extrapolar em 

relação ao valor do controle positivo, em  ordem decrescente, nos grupos do MCP-E 

s/Ag com Desulfovibrio desulfuricans Ambiental (236,01%); MCP-E s/Ag com 

Desulfovibrio fairfieldensis (224,18%); MCP-E s/Ag com Desulfovibrio desulfuricans 

oral (214,86%); MCP-C s/Ag com Desulfovibrio fairfieldensis (176,20%); MCP-C s/Ag 

com Desulfovibrio desulfuricans Ambiental (147,39%) e MCP-C s/Ag com 

Desulfovibrio desulfuricans Oral (129,36%). Seguindo o mesmo padrão, a melhor 

viabilidade celular dos sobrenadantes quando expostos puros foi o do MCP-E s/Ag 

com Desulfovibrio desulfuricans Ambiental (54,63%), apresentando 

biocompatibilidade. Os demais grupos apresentaram citotoxicidade quando expostos 

a linhagem celular vero (GRÁF. 7). 

Assim como na linhagem celular Vero, a diluição dos sobrenadantes 

representou uma biocompatibilidade de todos os grupos de sobrenadantes quando 

expostos a linhagem celular L929. Repetindo o mesmo padrão de melhor viabilidade 

celular nos sobrenadantes de MCP-E, com melhor resultado no grupo do MCP-E 

s/Ag com Desulfovibrio fairfieldensis (91,96%). A exposição sem diluição também 

acompanhou a mesma tendência de viabilidade celular, com melhores resultados de 

viabilidade celular nos grupos de MCP-E. Entretanto nenhum grupo com exposição 

ao sobrenadante, não diluído, foi biocompativel a linhagem celular (GRÁF. 8).  
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Gráfico 7 - Nefrocitotoxicidade dos sobrenadantes do crescimento celular bacteriano de 7 
dias de cultivo em células vero (1x104) por um período de incubação de 24 horas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas representam a média de pelo menos dois experimentos independentes 

realizados em triplicata, média do 1° e 2° ensaio independentes da linhagem celular vero. * Diferença estatística 
em relação ao controle positivo 

 
Gráfico 8 - Citotoxicidade dos sobrenadantes do crescimento celular bacteriano de 7 dias de 

cultivo em células L929 (1x104) por um período de incubação de 24 horas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas representam a média de pelo menos dois experimentos independentes 

realizados em triplicata, média do 1° e 2° ensaio independentes da linhagem celular L929. * Diferença estatística 
em relação ao controle positivo 
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4.5.4 Citotoxicidade do Sobrenadante e Pellet celular do crescimento bacteriano 
de 42 dias de cultivo - Grupo 4  

Todos os repiques em meio de cultura Postgate E modificado realizados a 

partir das amostras do pellet e do sobrenadante celular de 42 dias de cultivo foram 

negativos ao crescimento celular de BRS após o período de incubação de 28 dias, 

não havendo alteração nos meios de cultura. 

O sobrenadante e o pellet resultantes da centrifugação de cultivos em 

meios de cultura contendo Agar-agar, o MCP-E mod e o Veiculo II (MCP-C 4,0 g/L 

Ag), não demonstraram uma separação nítida dos componentes. Devido à presença 

do Agar-agar, estas amostras apresentaram três camadas distintas: a camada 

superior, mais distinta com um sobrenadante de menor volume que os sobrenadantes 

de amostras de mesmo volume de cultivos que não utilizavam Agar-agar; uma 

camada intermediária que representou o Agar-agar, pouco denso com uma mistura 

de sobrenadante, material celular e Agar-agar e a terceira camada que seria o pellet, 

que não foi possível determinar, devido à extensa camada de Agar-agar depositada 

sobre esta camada (FIG. 19). 

 

Figura 19 - Amostras do Grupo 4 após centrifugação 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Grande concentração de Agar-agar em MCP-C 4,0 g/L Ag (A) e MCP-E mod (B). Mistura 

de Pellet com Agar-agar após remoção do sobrenadante, originário de cultivo em MCP-C 4,0 g/L Ag (A.1). 
Resultado ideal de separação de pellet e sobrenadante (C e C.1) em meio de cultura sem Agar-agar 
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O teste MTT utilizando a linhagem celular Vero, em uma concentração de 

1 x 104 células por poço, revelou biocompatibilidade em todos os pellets celulares 

diluídos quando em contato com as células, chegando a extrapolar o percentual de 

viabilidade celular, em  ordem decrescente, nos pellets dos grupos do MCP-E mod 

com Desulfovibrio fairfieldensis (120,60%); MCP-E s/Ag com Desulfovibrio 

Desulfuricans Ambiental (111,11%); MCP-C 4,0 g/l Ag com Desulfovibrio fairfieldensis 

(109,76%); MCP-E s/Ag com Desulfovibrio fairfieldensis (107,36%); MCP-C s/Ag com 

Desulfovibrio fairfieldensis (106,68%) e MCP-C 4,0 g/l Ag com Desulfovibrio 

Desulfuricans Oral (101,72%). Também foi observado que todos os sobrenadantes 

celulares apresentaram menor biocompatibiliadade quando comparado com os 

pellets celulares, exceto no MCP-E Mod e MCP- E s/Ag com Desulfovibrio 

desulfuricans oral, e que todos os meios de cultura Postgate C foram os que 

apresentaram menor celularidade quando em comparação aos outros 

sobrenadantes, sendo o MCP-C 4,0 g/l Ag com Desulfovibrio fairfieldensis (55,66%) o 

de menor viabilidade celular (GRAF. 9). 

 

Gráfico 9 - Nefrocitotoxicidade dos sobrenadantes e pellets do crescimento celular 
bacteriano de 42 dias de cultivo expostas a células vero (1x104) por um período de incubação 

de 24 horas  

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas representam a média de pelo menos dois experimentos independentes 

realizados em triplicata, média do 1° e 2° ensaio independentes da linhagem celular vero 
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Assim como a linhagem celular Vero, o teste MTT utilizando a linhagem celular 

L929, em uma concentração de 1 x 104 células por poço, também revelou 

biocompatibilidade em todos os pellets celulares diluídos quando em contato com as 

células, chegando a extrapolar a concentração celular, em ordem decrescente, nos 

pellets dos grupos do MCP-E mod com Desulfovibrio fairfieldensis (106,40%); MCP-C 

s/Ag com Desulfovibrio fairfieldensis (105,78%) e MCP-E s/Ag com Desulfovibrio 

Desulfuricans ambiental (100,67%). Também foi observado que todos os 

sobrenadantes celulares apresentaram menor celularidade quando comparado aos 

pellets celulares, exceto no MCP-E Mod com Desulfovibrio desulfuricans oral 

(86,26%), assim como na linhagem celular Vero. Os sobrenadantes das condições 

utilizando MCP-C apresentaram os menores níveis de viabilidade celular, 

apresentando citotoxicidade no MCP-C s/Ag com inoculação da Desulfovibrio 

fairfieldensis (IC=43,64%) (GRÁF. 10). 

 

Gráfico 10 - Citotoxicidade dos sobrenadantes e pellets do crescimento celular bacteriano de 
42 dias de cultivo expostas a células L929 (1x104) por um período de incubação de 24 horas 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Colunas representam a média de pelo menos dois experimentos independentes 

realizados em triplicata, média do 1° e 2° ensaio independentes da linhagem celular L929 

 

Os resultados do ensaio MTT para as duas linhagens celulares indicaram 

que: a) Os sobrenadantes de MCP-C apresentaram menor viabilidade quando 

comparados aos sobrenadantes utilizando MCP-E; b) Na maioria das condições os 
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sobrenadantes apresentaram menor celularidade que quando comparado ao pellet 

da mesma condição; c) O pellet celular do MCP-E mod com Desulfovibrio 

fairfieldensis extrapolou os limites de viabilidade celular, apresentando a melhor 

viabilidade celular quando comparado a todas as demais condições; d) O pellet 

celular do MCP-E s/Ag com Desulfovibrio desulfuricans Ambiental e o MCP-C s/Ag 

com Desulfovibrio fairfieldensis também apresentaram celularidade superior a 100%. 

Já a concentração celular obtida pela técnica do NMP nas amostras do 

Grupo 4 (Extrato celular – Sobrenadante e Pellet celular de 42 dias de cultivo) dos 

testes de citotoxicidade estão relacionadas na tabela 16. As relações da combinação 

de tubos positivos e negativos da diluição seriada encontram-se no APÊNDICE 3. 

Entretanto ao correlacionar a concentração celular do NMP com o resultado do pellet 

celular do índice de citotoxicidade, as menores concentrações celular no NMP 

resultaram nos mais elevados resultados de viabilidade celular dos pellets. Logo este 

dado sugere haver uma relação inversa da concentração celular de BRS com a 

viabilidade celular das linhagens celulares (TAB. 16).   

 
Tabela 16 - Ordem decrescente da concentração celular dos cultivos do Grupo 4 pela técnica 

do NMP. Com rankeamento de viabilidade celular das linhagens celulares expostas aos 
diferentes pellets celulares 

Espécie / Meio de cultura 
Concentração celular dos 

cultivos de BRS 

Rankeamento de viabilidade celular 

Linhagem celular 
vero 

Linhagem celular 
L929 

Pellet Celular Pellet Celular 

D. Desulfuricans Oral;  
MCP-C 4g/l Ag 

2,40 x 10
7
 NMP/mL 6 (101,72%) 8 (85,31%) 

D. desulfuricans Oral; 
 MCP-E s/Ag 

2,1 x 10
6
 NMP/mL 7 (99,26%) 6 (91,87%) 

D. Desulfuricans Oral; 
MCP-E mod 

1,2 x 10
6
 NMP/mL 11 (53,83%) 11 (53,40%) 

D. desulfuricans Oral; 
 MCP-C s/Ag 

5,3 x 10
5
 NMP/mL 10 (74,47%) 9 (78,30%) 

D. Desulfuricans ambiental; 
MCP-C 4g/l Ag 

4,4 x 10
5
 NMP/mL 9 (96,58%) 10 (70,73%) 

D. Desulfuricans ambiental; 
 MCP-E s/Ag 

4,4 x 10
5
 NMP/mL 2 (111,11%) 3 (100,67%) 

D. desulfuricans ambiental; 
MCP-E mod 

1,1 x 10
4
 NMP/mL 8 (98,63%) 5 (93,03%) 

D. fairfieldensis;  
MCP-C s/Ag 

4 x 10
2
 NMP/mL 5 (106,68%) 2 (105,78%) 

D. fairfieldensis;  
MCP-C 4g/l Ag 

4 NMP/mL 3 (109,76%) 7 (86,78%) 

D. fairfieldensis; 
 MCP-E s/Ag 

Sem crescimento 4 (107,36%) 4 (97,02%) 

D. fairfieldensis;  

MCP-E mod 
Sem crescimento 1 (120,60%) 1 (106,40%) 

Fonte: Heggendorn, FL. NMP/mL: Número mais provável por mL; MCP-E s/Ag (Meio de Cultura Postgate E 
modificado sem Agar-agar); MCP-C s/Ag (Meio de Cultura Postgate C sem Agar-agar); MCP-C 4,0 g/l Ag (Meio de 

Cultura Postgate C com 4,0 g./l. de Agar-agar) e MCP-E mod (Meio de Cultura Postgate E modificado) 
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Ao comparar os dados do Grupo 3, de Citotoxicidade do Sobrenadante 

celular de cultivo de BRS de sete dias, com os dados do Grupo 1, Citotoxicidade do 

veículo BACCOR, foi possível verificar, nos grupos de exposição pura em todas as 

linhagens celulares, que os piores resultados de viabilidade celular foram reservados 

nos grupos de MCP-C enquanto os melhores resultados foram nos grupo do MCP-E 

s/Ag. E ao comparar também o Grupo 4, de Citotoxicidade do Sobrenadante e Pellet 

celular de 42 dias de cultivo, mesmo não sendo utilizadas neste grupo exposições 

puras, somente diluições, também foram identificados melhores resultados nos 

sobrenadantes dos grupos de MCP-E e piores resultados nos grupos MCP-C.  

 

4.5.5 Analises química dos compostos dos Grupos 3 e 4  

A observação da monocamada celular após o período de tempo de 24 

horas do grupo 3 e 4 em microscópio invertido (Zeis Axiovert) revelou em alguns 

poços, artefatos não identificado com imagens sugestivas de formações cristalinas, 

em algumas imagens também foi notado estruturas cristalinas irradiadas assim como 

estruturas semelhantes a prismas (FIG. 20). A análise em fluorescência de Raios-x 

revelou a presença de diferentes óxidos nos compostos (TAB. 17) assim como o 

MEV-EDS que revelou diferentes elementos químicos (TAB. 18). 

 

Figura 20 – Fotomicrografia de estruturas cristalinas observadas cultivo celular de L929 após 
24 horas de exposição aos compostos 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Pellet celular de Desulfovibrio fairfieldensis em MCP-E s/Ag, 42 dias (A e B); Pellet celular de Desulfovibrio 

fairfieldensis em MCP-C s/Ag, 42 dias (C e D); Pellet celular de Desulfovibrio desulfuricans oral em MCP-C s/Ag, 42 dias (E); sobrenadante de 
Desulfovibrio desulfuricans oral em MCP-E s/Ag, com diluição de 2:1, 7 dias (F); sobrenadante de Desulfovibrio fairfieldensis em MCP-C s/Ag, 

com diluição de 2:1, 7 dias (G) e sobrenadante de Desulfovibrio desulfuricans ambiental em MCP-E s/Ag, Puro, 7 dias (H) 
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Tabela 17 - Espectro químico das amostras de lavado e pellet celular de cultivos de BRS de 
42 dias analisadas em fluorescência de Raios-x 
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SiO2 64,40% 68,29% 62,20% 37,42% 58,10% 59,13% 51,44% 

Al2O3 12,80% 12,48% 11,95% 5,31% 10,54% 10,65% 8,97% 

Na2O 12,14% - 13,15% 22,48% 13,73% 13,47% 16,80% 

CaO 5,70% 6,85% 5,95% 8,44% 6,33% 6,13% 6,35% 

MgO 2,92% 2,28% 2,71% 2,14% 2,48% 2,68% 2,49% 

K2O 1,07% 1,50% 1,18% 1,47% 1,21% 1,22% 1,18% 

Cl 0,65% 2,76% 2,29% 10,08% 2,77% 2,52% 4,25% 

SO3 0,22% 5,56% 0,45% 2,91% 1,43% 0,76% 2,251% 

Fe2O3 0,03% 0,06% 0,04% 0,40% 0,19% 0,15% 0,32% 

TiO2 0,02% 0,10% 0,02% 0,03% 0,02% 0,07% 0,02% 

ZnO 0,01% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 

CuO - 0,01% - 0,01% - - - 

Cr2O3 - - 0,02% 0,03% - - - 

Cr2O2 - 0,02% - - 0,02% - 0,02% 

P2O5 - - - 9,22% 6,33% 3,14% 5,84% 
Fonte: Heggendorn, FL. 

 

 
Tabela 18 - Espectro químico das amostras de lavado e pellet celular de cultivos de BRS de 

42 dias analisadas em MEV-EDS 

 
Si Al Na Ca Mg k Cl S 

Controle – Filtro Millipore 
22,97
9% 

2,270
% 

8,845
% 

3,761
% 

1,445
% 

0,771
% 

0,301
% 

0,141
% 

Sobrenadante – MCP-C s/Ag – D. 
fairfieldensis 

28,37
5% 

2,412
% 

8,143
% 

5,380
% 

1,352
% 

1,095
% 

1,008
% 

0,329
% 

Sobrenadante – MCP-E mod – D. 
fairfieldensis 

8,520
% 

0,795
% 

3,957
% 

18,19
5% 

3,254
% 

0.338
% 

0,309
%  

Pellet celular – MCP-E mod – D. 
desulfuricans Oral 

10,25
4% 

0,983
% 

4,798
% 

22,65
9% 

0,82
% 

0,236
% 

0,609
%  

Pellet celular – MCP-E s/Ag - D. 
fairfieldensis 

27,83
9% 

2,259
% 

8,340
% 

6,175
% 

1,463
% 

1,196
% 

2,173
%  

Pellet celular – MCP-E s/Ag - D. 
desulfuricans Amb 

6,658
% 

0,648
% 

32,43
8% 

0,859
% 

0,473
% 

0,236
% 

36,87
2%  

Pellet celular – MCP-s/Ag - D. 
desulfuricans oral 

24,26
7% 

2,130
% 

9,026
% 

4,335
% 

1,318
% 

0,930
% 

3,743
%  

Fonte: Heggendorn, FL. 
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4.6 BIOCORROSÃO E BIOFILME 

 

4.6.1 Avaliação da biocorrosão e da formação de biofilme em limas 

endodônticas usadas 

Na fase inicial o pH foi medido nos diferentes tempos de cultivos e foi 

verificada a viabilidade celular dos cultivos através de repiques em meio de cultura 

Postgate E modificado (TAB. 19).   

 
Tabela 19- Medida do pH nos diferentes tempos de cultivo celular e viabilidade celular dos 

repiques originados de diferentes tempos de cultivos 

 Meio de cultivo 
Meio de cultura Postgate C 
com 7.0 g./l. de Agar-agar 

(veículo I) 

 
Meio de cultura Postgate E Modificado 

 Espécie bacteriana 
Desulfovibrio desulfuricans 

oral 

Desulfovibrio desulfuricans 

Ambiental 

Desulfovibrio 
fairfieldensis 
(consórcio) 

 
Grupo de Limas 
Usadas (GLU) 

GLU-1 GLU-6 GLU-7 GLU-5 

p
H

 /
 c

re
s
c
im

e
n
to

 

c
e
lu

la
r 

Cultivo de 445 dias 
7 

Neg 

 
7  

Pos 
 

7 
Pos 

7 
Pos 

Cultivo de 7 dias 
(manutenção do 

biofilme de 445 dias) 
- - 

7 
Pos 

- 

Cultivo de 14 dias 
(manutenção do 

biofilme de 445 dias) 

7 
Neg 

- - 
7 

Pos 

R
e
p
iq

u
e
 Repique do cultivo 

original (de 445 dias) 
Neg Neg Pos Neg 

Repique das 
amostras do cultivo 

de reimersão 
Neg - Pos Pos 

Fonte: Heggendorn, FL. Neg: Negativo e Pos: Positivo 

 

As imagens obtidas no microscópio de epifluorescência indicaram a 

presença de biofilme nas amostras GLU-1, GLU-5, GLU-6 e GLU-7. Entretanto, a 

obtenção das imagens neste microscópio foi limitada devido à conformação das limas 

endodônticas, variando o número de imagens obtidas em cada corpo de prova (TAB. 

20). O número e do modo das imagens adquiridas no MEV também estão descritas 

na Tabela 20.  

A amostra GLU-6, com 445 dias de imersão da lima endodôntica, revelou 

um biofilme maduro, com grande intensidade de células mortas (marcador vermelho 

fluorescente) e algumas poucas células vivas dispersas sobre o biofilme (marcador 

verde fluorescente) (FIG. 21). O que vai de acordo com o fato do repique do cultivo 

desta amostra ser negativo ao crescimento de BRS, devido ao reduzido número de 

células viáveis.  
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Tabela 20- Relação do número de imagens obtidas nos diferentes métodos de microscopia  

Corpo de 

prova 

MEV 
Microscópio de 

Epifluorescência SE BSE 
MEV-EDS 

Quantitativo Pontual Mapeamento por raios-x 

GLU-6 20 1 4 3 4 05 imagens do biofilme 

GLU-7 7 - 3 - 4 
04 imagens do cultivo 

01 imagem do biofilme 

GLU-5 7 1 2 - 2 05 imagens do biofilme 

GLU-1 8 - 4 - 3 04 imagens do biofilme 

GLU-Controle 3 - 1 - - - 

Fonte: Heggendorn, FL. MEV = microscópio eletrônico de varredura; SE = modo elétrons secundários; BSE = 
modo elétrons retorespalhados; MEV-EDS = microscópio eletrônico de varredura no modo espectrometria de 

Energia Dispersiva de Raios-x dispersiva de elétrons  

 

Figura 21 - Imagem da amostra GLU-6 obtida em microscópio de epifluorescência 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Biofilme sobre a superfície da lima endodôntica, demonstrando células ativas (coloração 

verde fluorescente) e células mortas (coloração vermelho fluorescente). 
 

Na amostra GLU-7, com 445 dias de imersão, seguida por mais sete dias 

de imersão em novo meio de cultura, revelou um biofilme ativo com o marcador verde 

fluorescente em totalidade na imagem e ausência do marcador vermelho fluorescente 

(FIG. 22). A imagem do biofilme da amostra GLU-7 remete a forma da lima 

Hedströen, espiral com cones sobrepostos. A Lâmina do cultivo de sete dias da 

amostra GLU-7 também revelou um padrão similar, com os marcadores indicando 

atividade celular e algumas bactérias mortas dispersas (FIG. 22). Já a amostra GLU-

5, com 445 dias de imersão, seguida por mais 14 dias de imersão em novo meio de 

cultura, revelou a presença de um biofilme composto por células vivas e mortas, com 

predomínio de células mortas em algumas áreas da superfície da lima (FIG. 23). 
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Figura 22 - Imagem da amostra GLU-7 obtida em microscópio de epifluorescência. 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Superfície da lima endodôntica com biofilme de células ativas (coloração verde 

fluorescente) (A) e lâmina do cultivo da amostra demonstrando células ativas (coloração verde fluorescente) e 
células mortas (coloração vermelho fluorescente) (B e C). 

 

Figura 23- Imagem da amostra GLU-5 obtida em microscópio de epifluorescência. 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Biofilme sobre a superfície da lima endodôntica, demonstrando células ativas (coloração 
verde fluorescente) e células mortas (coloração vermelho fluorescente) (A, B e C). Maior intensidade de células 

mortas na imagem C. 

 

Quando confrontados os dados das imagens da amostra GLU-7, do 

biofilme sobre a superfície metálica da lima e da lamina de cultivo, com a avaliação 

da atividade celular dos meios de cultivo, estes dados indicam a viabilidade celular da 

Desulfovibrio desulfuricans ambiental. Vale ressaltar que estas bactérias se 

mantiveram ativas sobre a superfície metálica da lima por todo o período de 445 dias, 

apresentando um novo pico de crescimento celular quando transferida para um novo 
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meio de cultura e permanecendo neste por mais sete dias. Já a amostra GLU-5 

apresenta as mesmas características, porém a presença de um número maior de 

células mortas pode ser relacionada com o tempo de reimersão da lima por 14 dias, 

possibilitando o crescimento celular e a morte de algumas gerações por este período.  

A amostra GLU-1, com 445 dias de imersão, seguida por mais 14 dias de 

imersão em novo meio de cultura, revelou a presença de um biofilme composto por 

células vivas e mortas, com predomínio de células vivas (FIG. 24). Entretanto, o 

crescimento celular das BRS no cultivo de 445 dias, na amostra de repique deste 

cultivo, no crescimento de BRS na amostra de reimersão da lima endodôntica em 

meio de cultivo novo e na amostra de repique proveniente desta amostra, foi negativo 

ao crescimento celular de BRS ocorrendo, entretanto, a redução no meio de cultura, 

demosntrando assim um crescimento celular positivo, de uma cepa desconhecida 

sobre esta superficie. O que sugere, devido a característica de ambiente anaeróbico 

do meio de cultura, a formação de um biofilme de uma espécie anaeróbia, facultativa 

ou não, não isolada e desconhecida. 

 

Figura 24 - Imagem da amostra GLU-1 obtida em microscópio de epifluorescência. 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Biofilme sobre a superfície da lima endodôntica, demonstrando células ativas (coloração 

verde fluorescente) e células mortas (coloração vermelho fluorescente) (A, B e C). 
 

A primeira análise das amostras GLU-6, GLU-7 e GLU-5 no MEV revelou a 

presença de estruturas irregulares, rugosas aderidas ao longo da superfície metálica 

da lima endodôntica, sugerindo ser um biofilme maduro calcificado (FIG. 25-28). Tal 

estrutura sugere um padrão de aglutinação ou justaposição em áreas como na aresta 

lateral de corte e/ou no canal helicoidal das limas endodônticas. Também foi 

observado em algumas imagens trincas na superfície metálica de diferentes 

dimensões (FIG. 25). Devido ao histórico de uso destes instrumentos, tais trincas 

podem ser oriundas de forças geradas sobre estes instrumentos em situações 
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clínicas, assim como relatado por Alapati et al. (2005) tais analises revelaram 

características superficiais semelhantes a superfície das limas usadas com linhas de 

fraturas ao longo do instrumento. 

 

Figura 25- Amostra GLU-6 

 
Fonte: Heggendorn, FL. As setas brancas indicam a formação de um possível biofilme calcificado (imagem A, B, E 
e E-2). Nas imagens C e D é possível visualizar trincas sobre a superfície metálica da aresta lateral de corte (setas 

amarelas). Na imagem E a presença de uma área irregular e socavada, visualizada em maior aumento na 
imagem E-2 (circulo branco). Aumento de 250 x nas imagens A, B e C, de 400 x na imagem E, de 500 x na 

imagem D e de 3000 x na imagem E-2. 
 

Figura 26- Amostra GLU-7 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Possível formação de biofilme maduro calcificado recobrindo a superfície metálica da 

lima. Aumento de 400 x na imagem A e de 800 x nas imagens B e C. 
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Figura 27 - Amostra GLU-5 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Superfície “limpa”, sem presença de formação de possível biofilme (A) e possível 

formação de biofilme maduro calcificado recobrindo a superfície metálica da lima (B). Aumento de 1000 x na 
imagem A e de 2000 x na imagem B. 

 

Diferente das amostras anteriores, a amostra GLU-1, não apresentou 

estas estruturas irregulares. Porém foi presenciada a existência de estruturas 

granulares pequenas, de forma cúbica. Também foi revelada a presença de trincas 

na superficie metálica com a presença destas estruturas granulares em seu interior 

(FIG. 28).  

 

Figura 28 - Amostra GLU-1 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Superfície com presença de estruturas granulares de diferentes tamanhos (A e B), 
circundando áreas de trincas na estrutura metálica (setas vermelhas). Aumento de 800 x na imagem A e B. 

 

As imagens do grupo controle, GLU-Controle, demonstraram uma 

superficie metálica limpa, livre de qualquer estrutura similar as observadas 
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anteriormente. Foi verificado somente ranhuras de usinagem oriundas do processo 

de usinagem da lima endodôntica (FIG. 29). 

 

Figura 29 – Grupo controle - GLU-Controle. 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Ponta da lima endodôntica (A) e ranhuras de usinagem (seta vermelha) (B) 

 

O uso do MEV no modo EDS permitiu a imediata identificação dos 

elementos químicos e/ou o mapeamento da distribuição espacial destes elementos 

gerando mapas composicionais por raios-x (mapeamento por raios-x), possibilitando 

assim análises distintas de mesmas amostras. 

Somente na amostra GLU-6 foi realizada análise pontual nas áreas 

sugestivas de biofilme maduro sobre a superficie metálica, através do modo MEV-

EDS pontual. O espectro dos elementos químicos presentes nas três análises revelou 

alta concentração de Ca, C, O, P e S e em somente um espectro revelou a presença 

de Fe. Sugerindo que estas áreas são formações calcificadas de biofilme, devido a 

presença de Ca e P, ou seja, um biofilme maduro. O S pode estar relacionado à 

atividade de BRS, sendo este o principal elemento excretor final de seu ciclo celular 

(FIG. 30 e GRÁF. 11).  
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Figura 30 – Correlação de imagens obtidas no MEV com o espectro químico obtido no MEV-
EDS pontual 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Espectro - área 1(A), espectro - área 2 (B) e espectro - área 3 (C) da amostra GLU-6. Os 

pontos de análises estão delineados pelo círculo vermelho   
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Gráfico 11 – Espectros pontuais das três áreas da amostra GLU-6 

  
Fonte: Heggendorn, FL. 

 

Também foram identificados os elementos químicos, formadores da liga 

metálica destas limas. Comparando com os resultados apresentados por Heggendorn 

(2010), que demonstra a relação de massa de cada elemento químico em relação a 

massa total da liga metálica, com os espectros pontuais das três áreas da amostra 

GLU-6: Si, Mn, Cr, Ni e Mo apresentaram menor concentração nos espectros, o que 

sugere uma possibilidade destes elementos estarem confinados no biofilme maduro e 

não formando a liga, uma vez que esta analise é pontual com uma profundidade 

limitada. Já os elementos Ca, S, C e P extrapolaram os valores normais em uma liga 

metálica, o que corrobora o fato da possibilidade de ser um biofilme maduro de BRS. 

A presença de O pode estar relacionada a oxidação da superficie metálica e/ou a 

atividade bacteriana. Além da presença de Na, Mg, Al, Co, Cl e Zn não formadores 

da liga metálica  (FIG. 30 e GRÁF. 11). 

O espectro quantitativo e o mapeamento por raios-x da amostra GLU-6 

revelou o mesmo padrão em relação a presença dos elementos químicos observados 

no modo MEV-EDS pontual, excluindo Zn, Cl e Co (presentes nos espectros 

pontuais) e incluindo o Cu em três das quatro análises de mapeamento por raios-x 

(GRÁF. 12). O perfil da concentração dos elementos químicos desta análise destoa 

em relação ao percentual de massa dos elementos químicos do primeiro MEV-EDS 

quantitativo pelo fato desse ter sido uma analise pontual, enquanto esta análise 

corresponde a área da imagem total. Além disso, devido ao fato do corpo de prova 

ser fixado com uma fita de carbono, as imagens onde este fundo aparece sofreram 

uma interferência em relação a quantificação do elemento C, que foi aumentado 
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devido a presença desta fita, como por exemplo o espectro da área 2 da amostra 

GLU-6 (GRÁF. 12). 

 

Gráfico 12 - Espectros quantitativo do mapeamento por raios-x da amostra GLU-6 

 
Fonte: Heggendorn, FL. 

 

Em relação a média dos espectros quantitativos de cada GLU o maior 

percentual do elemento Fe em todos os espectros se deve a constituição da liga 

metálica da lima endodôntica. Entretanto, nota-se uma redução acentuada dos 

elementos formadores da liga metálica Fe, Cr, Ni, respectivamente,  quando 

comparada a amostra controle (62,58%Fe, 15,51%Cr e 6,60%Ni) a amostra GLU-6 

(54,75%Fe, 13,43%Cr e 5,75%Ni), GLU-7 (32,87%Fe, 8,87%Cr e 3,75%Ni) e GLU-5 

(56,34%Fe, 13,76%Cr e 5,67%Ni), onde foram notadas a formação sugestiva de 

biofilme sobre a supefície metalica. Para os elementos Ca e P, a amostra GLU-7 

(6,81%Ca e 6,45%P) revelou maior formação, seguida pelas amostras GLU-5 

(2,01%Ca e 1,47%P) e GLU-6 (1,09%Ca e 0,99%P). Assim como o C e O que 

apresentou maior precentual para as amostras sugetivas de formação de biofilme, 

GLU-7 (25,42%C e 7,76%O), GLU-6 (15,42%C e 3,28%O) e GLU-5 (12,75%C e 

2,84%O), respectivamente. O Na e o Mg apresentaram o mesmo padrão com maior 

concentração no GLU-7 (1,26%Na e 0,75%Mg), GLU-6 (0,45% e 0,65%Mg) e GLU-1 

(0,16%Na e 0,11% Mg). Já a amostra GLU-1 (61,09%Fe, 15,53%Cr, 6,77%Ni, 

0,19%P e 1,95%O), negativa a formação de BRS, apresentou resultado similar a 

amostra controle (62,58%Fe, 15,51%Cr, 6,60%Ni, 0,09%P e 2,09%O) em relação ao 

Fe, Cr, Ni, P e O. Já o C, a amostra GLU-1 apresentou 11,93% enquanto a amostra 



Resultados 89 

 

controle, 9,53% e o Ca foi ausente na amostra controle e na GLU-1, 0,37% (GRÁF. 

13).  

 

Gráfico 13 – Média dos espectros quantitativos do mapeamento por RX das amostras 

 
Fonte: Heggendorn, FL. 

 

Para alguns elementos detectados não foi possivel correlacionar o 

percentual e a presença aos grupos analisados, como o Al (0,20% GLU-6 e 1,78% 

GLU-7) e o Zn (1,21% GLU-7), não demonstrado nos gráficos. Já alguns elementos 

constituintes da liga metalica, o Si que revelou maior percentual na amostra GLU-6 

(1,68%Si) seguido pela amostra controle (1,58% Si), GLU-5 (1,42%Si), GLU-7 

(1,15%Si) e GLU-1 (0,54%Si); o Mn que foi igual na amostra controle e GLU-6 

(1,56%Mn) e maior na GLU-5 (1,63%Mn); o Mo presente na GLU-7 (1,41%Mo), GLU-

5 (1,35%Mo), GLU-6 (0,71%Mo) e GLU-1 (0,15%Mo) e o Cu com maior concentração 

na amostra GLU-1 (0,36%Cu) seguido pela amostra GLU-5 (0,30%Cu) e Glu-6 

(0,098Cu) sugerem uma possivel diluição destes elementos  da liga transitando para 

o meio de cultivo e/ou biofilme.  

O maior indicativo da atividade da BRS pode estar relacionada a presença 

do S, que apresentou maior resultado nas amostras positivas a BRS, GLU-7 

(0,68%S), GLU-5 (0,49%S) e GLU-6 (0,10%S), havendo uma redução nas amostras 

negativas a BRS, GLU-1 (0,04%S) e controle (0,07%S) (GRÁF. 13). Vale ressaltar 

que a amostra GLU-1, negativa ao crescimento de BRS nas etapas de análise de 
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crescimento bacteriano, apresentou no modo MEV-EDS quantitativo S em somente 

um espectro químico enquanto as amostras GLU-6, GLU-7 e GLU-5 apresentaram S 

em todos os espectros. As analises a amostra GLU-6 sugeriram a formação de um 

biofilme maduro, séssil, logo a formação S neste biofilme poderia já estar reduzida 

quando relacionada a presença de BRS, uma vez o número demonstrado de células 

mortas foi superior aos de células vivas na análise do microscópio de 

epifluorescência. Enquanto as amostras que apresentaram a formação de um 

biofilme ativo apresentaram maiores níveis de S. As maiores concentrações de S 

foram verificadas na amostra GLU-7, com um biofilme reativado de sete dias de 

cultivo, seguido pela amostra GLU-5, com um biofilme reativado de 14 dias. Além do 

S, a amostra GLU-7 também apresentava as maiores concentrações de Ca, P e C.  

 Já o mapeamento por raios-x da área 1 GLU-6 revelou uma maior 

concentração de C, O, Si e Ca na região sugestiva de biofilme e redução vertiginosa 

nas concentrações de Cr, Mn, Fe e Ni (FIG. 31). Na área 2, duas áreas sugestivas 

depósito de biofilme ao longo da margem superior e inferior (demarcadas com círculo 

amarelo) da lima apresentaram alta concentração de P e Ca e ainda, na margem 

superior, alta concentração de C. Nesta mesma área, ausência de Cr, Mn, Fe e Ni 

(FIG. 32). Ao fundo a presença de C devido a fita de C. Para o espectro da área 3 a 

demarcação amarela revela alta concentração de C e a demarcação vermelha, alta 

concentração de P e Ca (FIG. 33). O último espectro da amostra GLU-6, espectro da 

área 4, as demarcações amarelas revelam alta concentração de C, P e Ca e 

ausência ou redução vertiginosa nas concentrações de Cr, Mn Fe e Ni (FIG. 34). 
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Figura 31 – Espectro da área 1– amostra GLU-6 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV-BSE (A.1) e MEV-ES (A.2), 

ambas com magnitude de 1200 vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem 
(B). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição espacial dos elementos químicos. 

 

Figura 32 – Espectro da área 2 – amostra GLU-6 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV- ES (A), magnitude de 400 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Demarcação (circulo 
amarelo) de área de formação de biofilme maduro (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a 

distribuição espacial dos elementos químicos. 
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Figura 33 - Espectro da área 3 – amostra GLU-6 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV- ES (A), magnitude de 400 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Demarcação (circulo 
amarelo) da área de formação de biofilme maduro (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a 

distribuição espacial dos elementos químicos. 

 
Figura 34 - Espectro da área 4 – amostra GLU-6 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV- ES (A), magnitude de 800 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Demarcação (circulo 
amarelo) da área de formação de biofilme maduro (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a 

distribuição espacial dos elementos químicos 
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O mapeamento por raios-x da área 1 da amostra GLU-7 sugeriu um 

biofilme maduro, distribuído ao longo da superficie metálica. A análise sugeriu uma 

maior concentração do biofilme na área indicada pela seta branca na FIGURA 35-A, 

com grande concentração de P e Ca seguidos por S, C, Na e O e ausência de Fe, Ni, 

Cr e Mn (FIG. 35). O mapeamento por raios-x das áreas 2 e 3 da amostra GLU-7 

apresentaram o mesmo padrão com maior concentração de P e Ca, seguida por S, 

Na e C associado à ausência de Cr, Fe e Ni, nas áreas sugestivas de formação de 

biofilme (FIG. 36 e 37).  

 

Figura 35 - Espectro da área 1 – amostra GLU-7 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV-ES (A), magnitude de 400 vezes, com o 
espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Área de maior depósito de biofilme maduro (seta 

branca) (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição espacial dos elementos químicos. 
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Figura 36 - Espectro da área 2 – amostra GLU-7 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV- ES (A), magnitude de 800 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Área de maior formação de 
biofilme maduro (setas brancas) (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição 

espacial dos elementos químicos. 
 

Figura 37 - Espectro da área 3 – amostra GLU-7 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV- ES (A), magnitude de 800 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Área de maior formação de 
biofilme maduro (setas brancas) e a área demarcada pelo quadrado branco corresponde a figura 32 

(A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição espacial dos elementos químicos 
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Devido a característica da imagem do mapeamento por raios-x da área 3 

da amostra GLU-7 apresentando uma área com uma delimitação bem nítida do 

biofilme sobreposto a superficie metálica da lima endodôntica, delimitada pelo 

quadrado branco (FIG. 37), foi optado por aumentar a magnitude óptica desta área e 

refazer o mapeamento por raios-x (FIG. 38). Este mapeamento por raios-x revelou 

uma maior concentração de P e Ca seguida por O e Na, associado com a ausência 

de Fe, Ni e Cr na região onde o biofilme aparentou uma maior maturação. A presença 

de S sugeriu ser homogênia em toda a imagem. Já a área de superficie metálica da 

lima, sem a formação do biofilme, apresentou alta concentração de Fe, Cr e Ni com 

ausência de P, Ca, e baixa concentração de O e Na (FIG. 38). 

 

Figura 38 – Mapeamento da área demarcada na FIGURA 31 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV-ES (A), magnitude de 3000 vezes, com o 

mapeamento por raios-x (B), demonstrando a distribuição espacial dos elementos químicos 
 

Assim como os demais, o mapeamento por raios-x da amostra GLU-5 

revelou regiões sugestivas de formação de biofilme maduro, com alta concentração 

de P e Ca associado a S e ausência de Fe, Ni Mn e Cr (FIG. 39 e 40). Na área 2, as 

trincas indicadas na superfície metálica apresentavam elevada concentração de P, 

Ca e S, e ausência de Cr, Mn, F e Ni nestas áreas. A região delimitada por um círculo 

branco sugeriu a existência de pite de corrosão com as mesmas características do 

mapeamento por raios-x exceto pela presença e ausência de S e Mn, 

respectivamente (FIG. 40). 
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Figura 39 - Espectro da área 1 – amostra GLU-5 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV- ES (A), magnitude de 1000 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Área sugestiva de formação 
de biofilme maduro (seta branca) (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição 

espacial dos elementos químicos. 
 

Figura 40 - Espectro da área 2 – amostra GLU-5 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV-ES (A), magnitude de 2000 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Áreas sugestivas de trincas 
(setas brancas), área de sugestiva de corrosão (seta amarela) e área sugestiva de pite, delimitada 

pelo circulo branco (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição espacial dos 
elementos químicos 
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O mapeamento por raios-x da amostra GLU-1, negativas ao crescimento 

de BRS em todas as etapas, apresentou diversas partículas de diferentes tamanhos, 

aderidas a superfície metálica da lima, em menor extensão quando comparadas aos 

grupos onde foram inoculadas BRS com características de arranjos estruturais 

diferentes. Na área 1 da amostra GLU-1, uma destas partículas, a de maior tamanho, 

apresentou alta concentração de C, O, Na e Si com ausência de Fe, Ni, Mn e Cr. 

Enquanto na área 2 ficou evidente uma maior concentração de P e Ca em áreas de 

arestas da lima metálica. Já a área 4 da amostra GLU-1 apresentou um aglomerado 

de pequenas partículas com elevada concentração de O e Ni com ausência de Fe e 

Cr (FIG. 41, 42 e 43).  

 

Figura 41 - Espectro da área 1 – amostra GLU-1 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV-ES (A), magnitude de 400 vezes, com o 
espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Partícula com alta concentração de C, O, Na e Si 

(seta branca) (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição espacial dos elementos químicos 
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Figura 42 - Espectro da área 2 – amostra GLU-1 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV-ES (A), magnitude de 400 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Áreas com alta 
concentração de P e Ca associado (seta branca) (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a 

distribuição espacial dos elementos químicos. 

 
Figura 43 - Espectro da área 4 – amostra GLU-1 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no modo MEV- ES (A), magnitude de 2400 

vezes, com o espectro químico obtido no modo MEV-EDS da imagem (B). Áreas com alta 
concentração de C, O e Ni associado (seta branca) (A). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a 

distribuição espacial dos elementos químicos. 
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Comparando todas as imagens dos mapeamentos por raios-x ficou 

evidente a diferença na superficie metálica das amostras positivas ao crescimento de 

BRS (GLU-5, GLU-6 e GLU-7), com a superficie metálica da amostra GLU-1, 

negativa ao crescimento de BRS, porém com o crescimento de uma cepa bacteriana 

anaeróbica desconhecida. A maior característica ficou quanto a forma de depósitos 

de Ca e P associados e em algumas imagens com C, também, sobre a superficie 

metálica das amostras positivas a BRS, que sugeriu a formação de um biofilme sobre 

a superficie metálica com diferentes tamanhos e formas, se estendendo por grande 

parte da superficie ou ocorrendo esse deposito em áreas sugestivas de fendas. Já na 

amostra negativa a BRS (GLU-1) estes depósitos possuíam a forma de grânulos 

pequenos e pontuais com presença inexpressiva sobre a superficie metálica.  

Os percentuais da participação dos elementos químicos nas diversas 

amostras dos GLU antes da decapagem foram descritos estatisticamente por meio da 

média, desvio padrão, valores mínimo e máximo, mediana e amplitude interquartílica. 

Graficamente foi utilizado o diagrama de caixa para ilustração dos percentuais dos 

elementos químicos nos grupos (APÊNDICE 5). 

A normalidade dos dados em cada grupo foi investigada pelo teste de 

Shapiro-Wilk. 

O teste de Kruskal-Wallis, ao nível de significância  = 0,05, indicou 

inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os percentuais 

de O (H = 8,798; g.l. = 4; valor-p = 0,066), Si (H = 8,048; g.l. = 4; valor-p = 0,09), S (H 

= 8, 141; g.l. = 4; valor-p = 0,087), Cr (H = 8,033; g.l. = 4; valor-p = 0,09), Mn (H = 

8,660; g.l. = 4; valor-p = 0,070), Ni (H = 8,086; g.l. = 4; valor-p = 0,088), Cu (H = 

5,849; g.l. = 2; valor-p = 0,054), Na (H = 3,929; g.l. = 2; valor-p = 0,140), Mg (H = 

1,378; g.l. = 2; valor-p = 0,502) e Al (H = 0,200; g.l. = 1; valor-p = 0,655), enquanto 

indicou existência de diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os 

percentuais de P (H = 10,786; g.l. = 4; valor-p = 0,029), Ca (H = 7,836; g.l. = 3; valor-

p = 0,048) e Mo (H = 7,910; g.l. = 3; valor-p = 0,048) 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância  = 0,05, corrigido para 

 = 0,005  pelo critério de Bonferroni, permitiu identificar as diferenças entre os 

diversos grupos. No entanto, dado a baixa quantidade amostras, os valores-p exatos 

superam o nível de significância adotado. Dessa forma, como o valor-p da estatística 

H de Kruskal-Wallis é informado pelo qui-quadrado assintótico, houve indicação de 



Resultados 100 

 

significância que não se verificou no valor-p exato do teste de Mann-Whitney. Assim, 

a decisão é de considerar que os grupos não diferem em percentual quanto ao P 

(TAB. 21), Mo (TAB. 22) e Ca (TAB. 23). 

 

Tabela 21 – Resultados da Analise estatística do Teste de Mann-Whitney para o elemento 
químico P 

Elemento químico  
P 

 
Glu-5 

 
Glu-6 Glu-7 Controle 

Glu-1 
U = 0 

valor-p = 0,133 
NÃO 

U = 1 
valor-p = 0,057 

NÃO 

U = 0 
valor-p = 0,057 

NÃO 

U = 2 
valor-p = 1,00 

NÃO 

Glu-5  
U = 3 

valor-p = 0,800 
NÃO 

U = 0 
valor-p = 0,200 

NÃO 

U = 0 
valor-p = 0,667 

NÃO 

Glu-6   
U = 0 

valor-p = 0,057 
NÃO 

U = 0 
valor-p = 0,400 

NÃO 

Glu-7    
U = 0 

valor-p = 0,500 
NÃO 

Fonte: Heggendorn, FL. NÃO – indica inexistência de diferença estatisticamente significativa entre os 
percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado na respectiva coluna. GLU (Grupo de limas 

usadas); U (estatística do teste Mann-Whitney) e P (elemento químico fósforo) 

 

Tabela 22 - Resultados da Analise estatística do Teste de Mann-Whitney para o elemento 
químico Mo 

Elemento químico  
Mo 

 
Glu-5 

 
Glu-6 Glu-7 Controle 

Glu-1 
U = 0 

valor-p = 0,200 
NÃO 

U = 0 
valor-p = 0,057 

NÃO 

U = 0 
valor-p = 0,100 

NÃO 
* 

Glu-5  
U = 0 

valor-p = 0,133 
NÃO 

U = 2 
valor-p = 0,800 

NÃO 
* 

Glu-6   
U = 4 

valor-p = 0,629 
NÃO 

* 

Glu-7    * 

Fonte: Heggendorn, FL.*Mann - Whitney não pode ser realizado, elemento químico ausente. NÃO – indica 
inexistência de diferença estatisticamente significativa entre os percentuais do grupo indicado a respectiva linha 

e do indicado na respectiva coluna. GLU (Grupo de limas usadas); U (estatística do teste Mann-Whitney) e Mo 
(elemento químico molibidenio) 
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Tabela 23 - Resultados da Analise estatística do Teste de Mann-Whitney para o elemento 
químico Ca 

Elemento químico  
Ca 

 
Glu-5 

 
Glu-6 Glu-7 Controle 

Glu-1 
U = 0 

valor-p = 0,133 
NÃO 

U = 4 
valor-p = 0,343 

NÃO 

U = 0 
valor-p = 0,057 

NÃO 
* 

Glu-5  
U = 1,5 

valor-p = 0,267 
NÃO 

U = 1 
valor-p = 0,400 

NÃO 
* 

Glu-6   
U = 1 

valor-p = 0,114 
NÃO 

* 

Glu-7    * 

Fonte: Heggendorn, FL. *Mann - Whitney não pode ser realizado, elemento químico ausente. NÃO – indica 
inexistência de diferença estatisticamente significativa entre os percentuais do grupo indicado a respectiva linha 

e do indicado na respectiva coluna. GLU (Grupo de limas usadas); U (estatística do teste Mann-Whitney) e Ca 
(elemento químico Cálcio) 

 
 

4.6.2 MEV-EDS quantitativo e Mapeamento por raios-x após decapagem  

O número e modo de imagens adquiridas nesta segunda etapa de 

observação no MEV, após o processo de decapagem química, estão descritos na 

tabela 24. Foi calculada a média dos espectros quantitativos de cada grupo para 

uma analises descritiva e comparativa entre os grupos e com as medias obtidas no 

momento de antes da decapagem.  

 

Tabela 24 - Número de imagens obtidas no MEV nas amostras após decapagem química 

Corpo de 
prova 

MEV 

ES BSE 
MEV-EDS 

Quantitativo Mapeamento por raios-x 

GLU-6 5 18 5 5 

GLU-7  18 3 3 

GLU-5 4 14 4 3 

GLU-1  14 1 1 

GLU-Controle 2 12 2 2 

Fonte: Heggendorn, FL. GLU (grupo de limas usadas), MEV-EDS(micorcopio eletronico de varrdura, modo de 
espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-x); ES (elétrons secundários) e BSE (elétrons retroespalhado). 

 

 Ao analisar o modo MEV-EDS quantitativo após a decapagem foram 

verificadas diferenças ao comparar com as amostras antes da decapagem. Os 

maiores picos de massa percentual, em ordem decrescente, foi o de Fe, C e Cr para 

os dois momentos das analises dos espectros, antes e após decapagem. Em seguida 

os elementos Ni, O, Al, Si, Mn, Mo, S, Mg, Na, P, Co, Ca e Cl apresentaram os 

maiores picos de massa, respectivamente, nos espectros após a decapagem. 

Enquanto antes da decapagem os maiores picos após Fe, C e Cr, foram o O, Ca, Ni, 
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P, Al, Si, Mn, Mo, Na, Zn, Mg, S e Cu. Os dados mais evidentes extraídos deste 

ranking decrescente comparativo entre antes e após a decapagem é a presença 

prematura de Ca e P nos espectros químicos das amostras antes da decapagem, 

surgindo somente nas posições finais das amostras após a decapagem. Tal fato 

sugeriu que a presença no primeiro momento de Ca e P esteja associada a 

existência do biofilme sobre a superficie metálica, correlacionada anteriormente com 

o mapeamento de RX, e que após a decapagem química sobre esta estrutura, este 

biofilme tenha sido parcialmente ou totalmente removido, reduzindo 

significativamente a massa percentual destes elementos químicos nos espectros das 

amostras após a decapagem.   

Nitidamente a concentração de Fe, Cr, Ni e Si, aumentou após a 

decapagem para o GLU-7 (59,17%Fe, 17,20%Cr, 7,26%Ni e 1,80%Si) e GLU-6 

(56,93%Fe, 13,97%Cr, 5,80%Ni e 2,12%Si). Sugerindo uma relação na remoção do 

biofilme, levando a exposição dos elementos formadores da liga metálica presentes 

na superficie metálica. Já o C, O, Mg e S acompanhou inversamente esta relação, 

reduzindo suas concentrações no GLU-7 (11,92%C, ausência de O, 0,25%Mg e 

0,10%S) e GLU-6 (12,48%C, 2,44%O, 0,44%Mg e 0,07%S), assim como o P e Ca, 

que apresentou redução acentuada após a decapagem no GLU-7 (0,31%P e 

0,15%Ca), GLU-5 (0,04%P e 0,02%Ca) e GLU-6 (0,14%P e 0,05%Ca), 

respectivamente. Já o Na foi ausente após a decapagem para o GLU-7 e GLU-6, 

apresentando reduzida concentração no GLU-5 (0,02%Na) e aumento no GLU-1 

(0,36%Na). Enquanto o GLU-5 apresentou uma redução de Fe (46,86%), Cr (8,89%) 

e Ni (4,86%) após a decapagem, o que nos leva a considerar o aumento de 

magnificação empregado na analise deste grupo, respondendo também a relação de 

aumento para o C (30,98%), O (3,21%) e S (0,84%) após a decapagem para o GLU-5 

e a relação de similaridade para o Si (1,46%). Para os demais elementos não foi 

possível relacionar as condições do estudo com suas concentrações, como o 

aumento de concentração para o Mn no GLU-7 (0,70%Mn), GLU-6 (1,64%Mn), Glu-5 

(1,92%Mn), controle (1,95%Mn) e GLU-1 (0,93%Mn) assim como a presença estrita 

antes da decapagem do Cu e Zn, e após a decapagem do Co e Cl (GRÁF. 14). 
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Gráfico 14 – Gráficos comparativos das Médias dos espectros quantitativos do mapeamento 
por RX antes e após a decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. 

 

Outro ponto avaliado foi a media do percentual em peso do S, principal 

produto metabólico das BRS. Ao excluir a amostra controle desta análise, a média 

obtida de S para cada grupo pode ser observada na tabela 26. Entretanto somente a 

amostra do GLU-5 demonstrou aumento na média percentual de S após a 

decapagem e a amostra GLU-1, negativa a presença de BRS, a média da 

concentração de S se manteve similar. Porém para os outros grupos foi demonstrada 

uma redução significativa de S nas amostras, sugerindo a remoção do S sobre a 

superficie metálica. Assim como apresentou redução da média percentual em peso, 

após a decapagem, os elementos P e Ca, o que continuou a indicar a possibilidade 

de uma possível formação de biofilme sobre a superficie metálica (TAB. 25).  

 

 

 

 

 



Resultados 104 

 

Tabela 25 – Comparação da media do percentual em peso de S, P e Ca antes e após a 
decapagem. 

 S P Ca 

Grupos 
Antes da 

decapagem 

Após a 

decapagem 

Antes da 

decapagem 

Após a 

decapagem 

Antes da 

decapagem 

Após a 

decapagem 

Glu-1* 0,04% 0,03% 0,19% 0,15% 0,37% 0,02% 

Glu-5 0,49% 0,84% 1,47% 0,04% 2,01% 0,04% 

Glu-7 0,68% 0,10% 6,45% 0,31% 6,81% 0,15% 

Glu-6 0,10% 0,07% 0,99% 0,14% 1,09% 0,05% 

         Fonte: Heggendorn, FL. * = amostra negativa ao crescimento de BRS  

 

4.6.2.1 Análise dos mapeamentos por raios-x após decapagem 

O mapeamento por raios-x da amostra Glu-6 após a decapagem revelou 

um padrão similar das análises obtidas antes da decapagem química. As áreas 

possuíam um padrão de contraste devido a observação no modo BSE do MEV, 

revelando a permanência, mesmo após a decapagem, de uma estrutura sobre a 

superfície metálica. 

  A distribuição dos elementos químicos alterou após a decapagem 

química. No mapeamento por raios-x da área 1 da amostra Glu-6 após a decapagem 

o C apresentou alta concentração na área negra sobre a superficie metálica (FIG. 

44), seguindo a mesma tendência das áreas sugestivas de biofilme antes da 

decapagem. Já o O apresentou uma distribuição superficial com redução de sua 

concentração na área negra, diferente nas análises antes da decapagem, quando 

havia uma maior concentração de oxigênio nas áreas sugestivas de biofilme. O Ca e 

o P também mudaram significativamente seu padrão, antes da decapagem estes 

elementos se apresentavam concentrados nas áreas sugestivas de biofilme com leve 

dispersão sobre a superficie metálica e após a decapagem o Ca e o P apresentaram-

se dispersos sobre a superficie metálica não apresentando concentração na área de 

mancha da área 1 da amostra Glu-6. Os elementos Cr, Mn, Fe, e Ni seguiram o 

mesmo comportamento, com distribuição superficial e ausência na área de mancha 

com redução gradual até área central da mancha, com redução brusca destes 

elementos. Sugerindo ser, esta área de contraste observada no MEV-BSE (área 

negra), a presença, mesmo que parcial e alterada pela distribuição dos elementos 

químicos analisados, do biofilme observado antes da decapagem (FIG. 44). 

 

 



Resultados 105 

 

Figura 44 - Espectro da área 1 – amostra GLU-6 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE (A), magnitude de 400 vezes, com o 

espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição 
espacial dos elementos químicos em relação a área de mancha negra na imagem. 

 

O mapeamento por raios-x da área 2 da amostra GLU-6 após a 

decapagem apresentou pequenos pites sobre a superficie metálica, a área 

demarcada pelo circulo vermelho atenta para uma região sugestiva de diversos pites 

distribuídos na superfície metálica. Confrontando com a análise do mapeamento por 

raios-x esta área possui uma maior concentração de carbono em relação às áreas 

adjacentes (FIG. 45). Já a área 3 da amostra GLU-6 após a decapagem, assim como 

na área 1, apresentou uma área de contraste com a mesma característica, alta 

concentração de C e redução gradual até a área central de contraste do Cr, Fe, Mn e 

Ni. Neste espectro da área 3 não foi identificado Ca e P (FIG. 46).  
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Figura 45- Espectro da área 2 – amostra GLU-6 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE (A), magnitude de 400 vezes, com o 

espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a distribuição 
espacial dos elementos químicos em relação a área demarcada pelo circulo vermelho com pite sobre a 

superficie metálica. 

 
Figura 46 - Espectro da área 3 – amostra GLU-6 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 200 vezes (A.1) e 800 (A.2), 

com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C), demonstrando a 
distribuição espacial dos elementos químicos em relação a área de contraste sobre a superficie metálica. 

 

A área 4 da amostra GLU-6 após a decapagem apresentou a melhor 

imagem representativa de um pite de corrosão se estendendo pela aresta lateral de 
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corte da lima. A área demarcada pela seta vermelha revelou uma área de contraste 

sobre a sugestiva área de pite e nesta área demarcada se encontra uma maior 

concentração de C, como nas outras áreas de contraste acima relatadas, O, Si e Mo. 

A ausência dos elementos de liga Cr, Mn, Fe e Ni se repetiram por toda a área 

sugestiva de Pite (FIG. 47).  

 

Figura 47- Espectro da área 4 – amostra GLU-6 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 800 vezes (A), com o 

espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). Área indicada pela seta 
vermelha indicando uma região negra sobre área sugestiva de pites. 

 

No espectro da área 5 da amostra GLU-6 após decapagem, a área 

demarcada pela seta em vermelho seguiu o mesmo padrão de ausência dos 

elementos Fe, Ni, Cr e Mn e diferente das outras analises esta área demonstrou 

maior concentração de Al e Si e O, como na área 4 da amostra GLU-6 após 

decapagem (FIG. 48).  
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Figura 48 - Espectro da área 5 – amostra GLU-6 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 800 vezes (A), com o 

espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). Área indicada pela seta 
vermelha indicando uma região negra sobre área sugestiva de pite. 

 

Já a imagem da área 1 da amostra GLU-7 após decapagem revelou uma 

área extensa de corrosão, indicada pela seta branca, com ausência de Cr, Mn, Fe e 

Ni. Apresentando pequenas áreas de concentrações de Al, S e Ca, P e Si nas 

margens da região sugestiva de corrosão. A área 2 da amostra GLU-7 após 

decapagem apresentou duas regiões distintas uma indicada pela seta brancas com 

drástica redução de Cr, Mn, Fe e Ni e maior concentração de C quando comparada 

as áreas adjacentes. Já a área indicada pela seta amarela, o Si e C apresentaram 

maior concentração que as demais regiões, porém o C apresentou menor 

concentração que a área indicada pela seta vermelha. Os elementos de liga Cr, Mn, 

Fe e Ni, também demonstraram o mesmo comportamento, com redução da 

concentração na área indicada pela seta amarela, porém com maior concentração 

que a área indicada pela seta branca. Esta análise sugere uma relação quanto à 

intensidade do contraste gerada pelas imagens no modo BSE-MEV, com a 

concentração dos elementos químicos, podendo resultar em uma relação com a 

densidade da camada depositada pelo biofilme presente ainda nesta superficie 

mesmo após a decapagem. A mancha mais clara, com menor contraste (com a seta 

amarela) corresponderia a uma camada superficial enquanto o indicado pela seta 
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branca, o mais escuro, uma camada de biofilme remanescente de maior espessura 

(FIG. 49 e 50). 

 

Figura 49 - Espectro da área 1 – amostra GLU-7 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 100 vezes (A.1) e 400 vezes 
(A.2), com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). Área indicada 

pela seta branca indicando uma região sugestiva de pite. 
 

Figura 50 - Espectro da área 2 – amostra GLU-7 após decapagem 

 
 Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 400 vezes (A.1) e 600 vezes 
(A.2), com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). Área indicada 

pelas setas branca e amarela sugestiva região de pite, de diferentes características. 
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O espectro da área 3 da amostra GLU-7 após decapagem revelou uma 

área sugestiva de Pite com alta concentração de C e P, seguida por concentrações 

menores de Ca, Si e Mo e ausência de Cr, Fe e Ni (FIG. 51).  

 

Figura 51 - Espectro da área 3 – amostra GLU-7 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 100 vezes (A.1) e 1000 vezes 

(A.2), com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). Área indicada 
pela seta branca sugestiva de região de pite. 

 

As imagens obtidas no MEV-BSE para a amostra GLU-5 demonstraram o 

mesmo padrão das imagens acima, áreas extensas de contraste (mancha negra), 

predominantemente localizadas no canal helicoidal da lima endodôntica (FIG. 52). O 

mapeamento por Rx revelou alta concentração de C com pontos localizados de 

concentração de Al, S e Si no espectro da área 2 amostra GLU-5 (FIG. 53) enquanto 

a área 3 e 4 (FIG. 54 e 55) apresentaram alta concentração de C, O e S combinada 

com a presença de Cl e de Si na área de contraste e ausência de Fe, Ni, Cr e Mn. 
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Figura 52 – Espectro da área 1 – amostra GLU-5 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 400 vezes (A), com o 

espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Área indicada pela seta vermelha indicando a localização 
da imagem A, magnitude de 50 vezes (C). 

 

Figura 53 - Espectro da área 2 – amostra GLU-5 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-SE, magnitude de 1000 vezes (A.1) e MEV- BSE 

1000 vezes (A.2), com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). 
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Figura 54 - Espectro da área 3 – amostra GLU-5 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 1000 vezes (A.1) e MEV-SE 

1000 vezes (A.2), com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). 
 

Figura 55 - Espectro da área 4 – amostra GLU-5 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 1000 vezes (A.1) e MEV-SE 

1000 vezes (A.2), com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). 
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Já a amostra GLU-1, negativa ao crescimento de BRS, apresentou 

somente uma área sugestiva de depósito na superficie metálica, com alta 

concentração de C e redução gradativa até a região central da macha de Cr, Mn, Fe 

e Ni e distribuição regular dos demais elementos químicos identificados. Entretanto, a 

observação da amostra GLU-1 em menor magnitude revelou somente esta área com 

o restante da superficie metálica limpa sem áreas sugestivas de pites ou de biofilme 

remanescente como visualizadas nas imagens acima. Em todos os mapeamentos por 

Rx após a decapagem foram identificadas Si e algumas regiões com concentrações 

de Si em áreas sugestivas da permanência do biofilme, diferente do mapeamento da 

amostra GLU-1 que apresentou distribuição regular pouco acentuada (FIG. 56). 

 
Figura 56 - Espectro da área 1 – amostra GLU-1 após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-BSE, magnitude de 400 vezes (A), com o 

espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). Área de mancha negra sobre 
a superficie metálica da lima. 

 

Tanto a observação em menor magnitude como a montagem de uma 

composição de imagens da amostra GLU-1 após a decapagem associada a 

observação em maior magnitude  revelou uma superfície metálica sem a presença de 

estruturas sugestivas de pites de corrosão ou mesmo de biofilme remanescente, 
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como nas imagens acima. Nesta composição de imagens só foi visualizada uma área 

de contraste (FIG. 57). 

 

Figura 57 – Fotomicrografia e composição de imagens da amostra GLU-1. 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Observação da lima metálica no MEV-BSE, com magnitude de 50 vezes (A), e imagens B, 

C, D e E, com magnitudes de 400 vezes, formando a composição de imagens (F). 
 

Assim como a amostra GLU-1, negativa ao crescimento de BRS, a 

superficie metálica da amostra GLU-Controle após a decapagem apresentou 

reduzidas áreas de contraste (áreas negras) ao longo da superfície (FIG. 58). 

Entretanto a presença destas estruturas foi significativamente reduzida, em extensão 

e número, quando comparadas as imagens dos grupos GLU-5, GLU-7 e GLU-6. Os 

mapeamentos por raios-X desta amostra revelaram uma distribuição regular dos 

elementos constituintes da liga metálica ao longo da superfície metálica (FIG. 59 e 

60). 
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Figura 58 - Fotomicrografia amostra GLU-Controle 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Observação da lima metálica no MEV-BSE, com magnitude de 50 vezes (A), e imagens B, 

C, D e E, com magnitudes de 400 vezes. 
 

Figura 59 - Espectro da área 1 – amostra GLU – Controle após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-SE (A.1) e MEV-BSE (A.2), magnitude de 850 

vezes, com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). 
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Figura 60 - Espectro da área 2 – amostra GLU – Controle após decapagem 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Correlação de imagens obtidas no MEV-SE (A.1) e MEV-BSE (A.2), magnitude de 850 

vezes, com o espectro químico obtido no MEV-EDS da imagem (B). Mapeamento por raios-x (C). 
 

A visualização no MEV-BSE da amostra GLU-7 após a decapagem 

permitiu a observação de áreas extensas sugestivas de pites (FIG. 61), além de 

possibilitar a comparação das imagens antes e após a decapagem, quando 

alcançada a angulação de observação similar entre os dois momentos (FIG. 62, 63 e 

64). A Figura 62-A e 63-A sugeriu a formação de áreas de biofilme indicados com as 

setas e após a decapagem química (FIG. 62-B e 63-B), com a remoção deste 

biofilme, foi possível visualizar áreas escurecidas, de contraste, como as relatadas 

acima, corroborando com os indícios de serem, estas áreas, remanescentes da 

presença anterior de um biofilme maduro. Também foi possível realizar a 

comparação, com ângulo aproximado de análise, entre as imagens antes e após a 

decapagem na amostra GLU-5 (FIG. 64). A remoção do biofilme após a decapagem 

química expos áreas de fissuras que anteriormente estavam depositados os biofilmes 

(FIG. 64 – A e B) e revelou áreas sugestivas de pequenos pites associados com uma 

pequena área de contraste, mancha negra, quando removido o biofilme (FIG. 64 – C 

e D). Também foi notada grande similaridade na forma de duas áreas distintas 

sugestivas de pites, entre a amostra GLU-5 e GLU-7 (FIG. 65). 
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Figura 61 – Áreas sugestiva de pite de corrosão 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Demarcação circular vermelha, com magnitude de 100 vezes (A) e ampliação da área 

para 400 vezes (B). 
 

Figura 62 - Fotomicrografia da amostra GLU-7 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Áreas indicadas pela seta branca e amarela indicando um biofilme sobre a superficie 

metálica (A), com magnitude de 800 vezes, e após a decapagem, com a remoção do biofilme, as mesmas áreas 
indicadas pelas setas, com manchas negras (B), com magnitude de 600 vezes. 
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Figura 63 – Fotomicrografia de maior aumento da amostra GLU-7 

 
Fonte: Heggendorn, FL.. Áreas indicadas pelas setas brancas indicando um biofilme sobre a superficie metálica 

(A) e após a decapagem, com a remoção do biofilme, as mesmas áreas indicadas pelas setas brancas com 
manchas negras (B). 
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Figura 64 - Fotomicrografia da amostra GLU-5 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Áreas sugestivas de depósitos de biofilmes, indicadas pelas setas brancas, com 

magnitude de 2000 e 400x (A e C). Áreas após a decapagem química, com magnitude de 800 e 400x (B e D). 
Setas bracas indicando áreas de fissuras e/ou pite (B) e seta amarela indicando área de mancha após remoção 

do biofilme. 
 

Figura 65 – Comparação entre amostras GLU-5 (A) e GLU-7 (B) 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Áreas similares, em forma de dois círculos (halter), sugestivas de pites demarcadas pelo 

circulo vermelho. 
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Os percentuais da participação dos elementos químicos nas diversas 

amostras dos GLU após a decapagem foram descritos estatisticamente por meio da 

média, desvio padrão, valores mínimo e máximo, mediana e amplitude interquartílica. 

Graficamente foi utilizado o diagrama de caixa para ilustração dos percentuais dos 

elementos químicos nos grupos (APÊNDICE 6). As decisões estatísticas tomadas 

para as analises antes da decapagem foram repetidas para esta analise. 

O teste de Kruskal-Wallis, ao nível de significância  = 0,05, indicou 

inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os percentuais 

de Fe (H = 8,535; g.l. = 4; valor-p = 0,074), C (H = 9,152; g.l. = 4; valor-p = 0,057), Si 

(H = 5,947; g.l. = 4; valor-p = 0,203), P (H = 5,336; g.l. = 4; valor-p = 0,255), Cr (H = 

9,997; g.l. = 4; valor-p = 0,040), Mn (H = 8,567; g.l. = 4; valor-p = 0,073), Ca (H = 

6,273; g.l. = 4; valor-p = 0,180), Mo (H = 4,667; g.l. = 4; valor-p = 0,323), Na (H = 

8,750; g.l. = 4; valor-p = 0,068), Mg (H = 4,605; g.l. = 4; valor-p = 0,330), Co (H = 

2,000; g.l. = 4; valor-p = 0,736) e existência de e diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) entre os percentuais de O (H = 9,490; g.l. = 4; valor-p = 0,050), 

Cr (H = 9,997; g.l. = 4; valor-p = 0,040), Ni (H = 10,302; g.l. = 4; valor-p = 0,036) e Al 

(H = 10,251; g.l. = 4; valor-p = 0,036). Foi encontrado, em uma situação limítrofe, 

diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os percentuais de S (H = 9,434; 

g.l. = 4; valor-p = 0,051). 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância  = 0,05, corrigido para 

 = 0,005 pelo critério de Bonferroni, permitiu identificar diferença estatística nos 

grupos dos percentuais de O entre GLU7 e GLU6 (TAB. 26), Ni entre GLU7 e GLU6 

(TAB. 27), S entre GLU6 e GLU5 (TAB. 28), Al entre GLU6 e GLU5 (TAB. 29). 

Enquanto os grupos não diferiram em percentual quanto ao Cr (TAB. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 121 

 

Tabela 26 – Resultados da Analise estatística do Teste de Mann-Whitney para o elemento 
químico O 

Elemento químico  
O 

 
Glu-5 

 
Glu-6 Glu-7 Controle 

Glu-1 
U = 2,000 

valor-p = 1,000 
NÃO 

U = 1,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,500 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

Glu-5  
U = 8,000 

valor-p = 0,730 
NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,057 

NÃO 

U = 1,000 
valor-p = 0,267 

NÃO 

Glu-6   
U = 0,000 

valor-p = 0,036 
SIM 

U = 0,000 
valor-p = 0,095  

NÃO 

Glu-7    
U = 0,000 

valor-p = 0,200 
NÃO 

Fonte: Heggendorn, FL. NÃO – indica inexistência de diferença estatisticamente significativa entre os 
percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado na respectiva coluna. SIM - indica existência de 
diferença estatisticamente significativa entre os percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado 

na respectiva coluna. GLU (Grupo de limas usadas); U (estatística do teste Mann-Whitney) e O (elemento 
químico Oxigênio). 

 

Tabela 27 – Resultados da Analise estatística do Teste de Mann-Whitney para o elemento 
químico Ni 

Elemento químico  
Ni 

 
Glu-5 

 
Glu-6 Glu-7 Controle 

Glu-1 
U = 1,000 

valor-p = 0,800 
NÃO 

U = 1,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,500 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

Glu-5  
U = 5,000 

valor-p = 0,286 
NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,057 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,133 

NÃO 

Glu-6   
U = 0,000 

valor-p = 0,036 
SIM 

U = 0,000 
valor-p = 0,095 

NÃO 

Glu-7    
U = 2,000 

valor-p = 0,800 
NÃO 

Fonte: Heggendorn, FL. NÃO – indica inexistência de diferença estatisticamente significativa entre os 
percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado na respectiva coluna. SIM - indica existência de 
diferença estatisticamente significativa entre os percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado 

na respectiva coluna. GLU (Grupo de limas usadas); U (estatística do teste Mann-Whitney) e Ni (elemento 
químico níquel). 
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Tabela 28 – Resultados da Analise estatística do Teste de Mann-Whitney para o elemento 
químico S 

Elemento químico  
S 

 
Glu-5 

 
Glu-6 Glu-7 Controle 

Glu-1 
U = 0,000 

valor-p = 0,400 
NÃO 

U = 1,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

U = 1,000 
valor-p = 1,000 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

Glu-5  
U = 1,000 

valor-p = 0,032 
SIM 

U = 0,000 
valor-p = 0,057 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,133 

NÃO 

Glu-6   
U = 5,000 

valor-p = 0,571 
NÃO 

U = 2,000 
valor-p = 0,381 

NÃO 

Glu-7    
U = 0,000 

valor-p = 0,200 
NÃO 

Fonte: Heggendorn, FL. NÃO – indica inexistência de diferença estatisticamente significativa entre os 
percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado na respectiva coluna. SIM - indica existência de 
diferença estatisticamente significativa entre os percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado 

na respectiva coluna. GLU (Grupo de limas usadas); U (estatística do teste Mann-Whitney) e S (elemento 
químico enxofre). 

 

Tabela 29 – Resultados da Analise estatística do Teste de Mann-Whitney para o elemento 
químico Al 

Elemento químico  
Al 

 
Glu-5 

 
Glu-6 Glu-7 Controle 

Glu-1 
U = 0,000 

valor-p = 0,400 
NÃO 

U = 1,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,500 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

Glu-5  
U = 1,000 

valor-p = 0,032 
SIM 

U = 0,000 
valor-p = 0,057 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,133 

NÃO 

Glu-6   
U = 3,000 

valor-p = 0,250 
NÃO 

U = 2,000 
valor-p = 0,381 

NÃO 

Glu-7    
U = 0,000 

valor-p = 0,200 
NÃO 

Fonte: Heggendorn, FL. NÃO – indica inexistência de diferença estatisticamente significativa entre os 
percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado na respectiva coluna. SIM - indica existência de 
diferença estatisticamente significativa entre os percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado 

na respectiva coluna. GLU (Grupo de limas usadas); U (estatística do teste Mann-Whitney) e Al (elemento 
químico aluminio). 
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Tabela 30 – Resultados da Analise estatística do Teste de Mann-Whitney para o elemento 
químico Cr 

Elemento químico  
Cr 

 
Glu-5 

 
Glu-6 Glu-7 Controle 

Glu -1 
U = 1,000 

valor-p = 0,800 
NÃO 

U = 1,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,500 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,667 

NÃO 

Glu-5  
U = 4,000 

valor-p = 0,190 
NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,057 

NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,133 

NÃO 

Glu-6   
U = 1,000 

valor-p = 0,071  
NÃO 

U = 0,000 
valor-p = 0,095 

NÃO 

Glu-7    
U = 2,000 

valor-p = 0,800 
NÃO 

Fonte: Heggendorn, FL. NÃO – indica inexistência de diferença estatisticamente significativa entre os 
percentuais do grupo indicado a respectiva linha e do indicado na respectiva coluna. GLU (Grupo de limas 

usadas); U (estatística do teste Mann-Whitney) e Cr (elemento químico cromo). 

 

Cada amostra GLU, também foi comparada estatisticamente pelo teste de 

Mann-Whitney, ao nível de significância  = 0,05, entre os dois momentos, antes e 

após a decapagem, para todos os elementos químicos presentes nos dois 

momentos, não indicando diferença estatística em nenhum elemento químico na 

amostra GLU-Controle, GLU-1 e GLU-5. Já a amostra GLU-6 apresentou diferença 

estatística nos elementos Ca (p = 0,016) e Na (p = 0,036) (APÊNDICE 7). 

 

4.7 DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO EM CANAIS 

RADICULARES DA BIOCORROSÃO E DA FORMAÇÃO DE BIOFILME EM LIMAS 

ENDODÔNTICAS  

 

A concentração celular obtida pela técnica do NMP nos inóculos do ensaio 

biocorrosivo nos dentes in vitro encontra-se na tabela 31 e a relação das diluições no 

Apêndice 4. 

 

Tabela 31- Concentração celular dos inóculos do ensaio biocorrosivo em dentes in vitro 
Amostra Concentração celular 

 
D. Desulfuricans ambiental 

 

 
3,5 x 10

8
 NMP/mL 

D. Desulfuricans Oral 
 

1,1 x 10
3
 NMP/mL 

Fonte: Heggendorn, FL. NMP/mL: Número mais provável por mL. 



Resultados 124 

 

Após o período de incubação de 41 dias, com a interrupção do ensaio de 

biocorrosão, os grupos foram avaliados macroscopicamente. Somente o dente com 

inoculação da Desulfovibrio desulfuricans oral apresentou um escurecimento no 

cemento na região de forame apical, sugerindo formação localizada de sulfeto de 

ferro (FIG. 66). Entretanto após o procedimento de ponto critico do material este 

escurecimento da região apical não estava mais presente. O outro grupo não 

apresentou alterações de coloração ou outros tipos de anormalidade na porção 

radicular e coronária do dente (FIG. 67). 

 

Figura 66 – Fotomicrografia do dente com inoculação da Desulfovibrio desulfuricans oral, 
com incubação de 41 dias 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Face palatina (A) e vestibular (B) sem alterações e região apical (C) com alteração de 

coloração em cemento (seta vermelha). Momento de desidratação do corpo de prova com alteração de 
coloração na região apical indicada pela seta vermelha (D). 

 

Figura 67 - Fotomicrografia dos dentes seccionados longitudinalmente 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Face dentinária com lima encravada e face dentinária sem lima encravada. Dente com 

inoculação de Desulfovibrio desulfuricans ambiental (A) e Desulfovibrio desulfuricans oral (B).  
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A análise do grupo D2, com inoculação de Desulfovibrio desulfuricans 

ambiental, revelou na superficie da lima endodôntica, concentração de detritos 

sugestivos de smear-layer e/ou meio de cultura bacteriano ou mesmo formação inicial 

de biofilme bacteriano de BRS, na porção mais próxima a região coronária do canal, 

isto é, na região de acesso do inoculo bacteriano (FIG. 68-A). Tal análise foi 

corroborada ao visualizar a face oposta, a face só com o dente, que revelou também 

maior concentração de detritos na região próxima a embocadura do canal radicular, 

na porção mais próxima a região coronária do canal, o que pode sugerir ser a 

presença de meio de cultura bacteriano ou formação inicial de biofilme bacteriano de 

BRS (FIG. 68-D).  A medida que as observações foram se aproximando da região de 

terço médio e apical, a superfície da lima endodôntica apresentava drástica redução 

de detritos,  sugestivos de smear-layer e/ou  meio de cultura bacteriano, revelando a 

presença de estruturas biológicas  filamentosas sugestivas de bactérias, BRS (FIG. 

69). Entretanto foram poucas as ocorrências de tais estruturas sugestivas de BRS. Já 

na analise da face dentária sem a lima endodôntica não foram encontradas imagens 

sugestivas da presença de BRS. Também foram visualizadas no MEV duas áreas, na 

superfície da lima endodôntica do Grupo D2, demonstrando áreas de arrancamento, 

sugerindo a possibilidade de serem áreas de corrosão (FIG. 70). 

A analise do grupo D1, com inoculação de Desulfovibrio desulfuricans oral, 

apresentou aspecto semelhante a amostra anterior com concentração de detritos 

sugestivos de smear-layer e/ou meio de cultura bacteriano ou mesmo formação inicial 

de biofilme bacteriano de BRS, na porção mais próxima a região coronária do canal, 

isto é, na região de acesso do inoculo bacteriano (FIG. 71). Porém, não foi 

visualizada nenhuma região sugestiva da presença de bactérias sobre a superfície 

metálica da lima endodôntica ou mesmo sobre a face dentária sem lima endodôntica. 

Entretanto a figura 71-C sugere a formação de biofilme sobre a superficie metálica 

da lima endodôntica. 
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Figura 68 – Fotomicrografia do Grupo D2 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Encravamento de lima endodôntica em canal radicular (A) com demarcação da seta 

branca de região de maior concentração de detritos sugestivos de smear-layer e/ou meio de cultura bacteriano 
(B e C) na região mais próxima ao inoculo bacteriano, região coronária. Face dentinária sem lima endodôntica 
(D), setas amarelas indicando regiões de intensa concentração de detritos em região de embocadura do canal 

radicular. 
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Figura 69 - Fotomicrografia sugestiva da presença de BRS em lima endodôntica do Grupo 
D2 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Regiões sugestivas da presença de estruturas filamentosas (A, B, C, D, E, E.1, F e F.1). 

Imagem E.1 maior magnificação da imagem E e Imagem F.1 maior magnificação da imagem F 
 

 

Figura 70 – Fotomicrografia de sugestiva de área de arrancamento 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Setas brancas indicando área de arrancamento. 
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Figura 71- Fotomicrografia do Grupo D1 

 
Fonte: Heggendorn, FL. Encravamento de lima endodôntica em canal radicular (A e B) com demarcação da seta 

branca de região de maior concentração de detritos sugestivos de smear-layer, meio de cultura bacteriano e /ou 
biofilme de BRS (C) na região mais próxima ao inoculo bacteriano, região coronária. 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 

BACCOR – Proposta inovadora 

A utilização de BRS nos canais radiculares humanos apresenta-se como 

um método desafiador. Apesar da inexistência de relatos sobre a presença destas 

bactérias nos canais radiculares, Lopes & Siqueira Junior (1999) relataram a 

presença de sulfeto de hidrogênio como produto de decomposição em canais 

radiculares, ressaltando a impossibilidade de isolamento e cultivo de todas as 

bactérias presentes nestes dentes. Posteriormente, Yamada et al. (2007) e 

Kobayashi et al. (2011) relataram elevados níveis de sulfeto de hidrogênio no interior 

de canais radiculares e na cavidade oral, respectivamente, estando estes 

relacionados com a presença de bactérias gram-negativas como Bacterioides, 

Prevotella, Prevotella intermédia, Porphiromonas, Porphyromona gingivales, 

Fusobacteriun, Treponema denticola, Capnocytophaga ochracea, Anerobius 

peptostreptococcus, S. mutans e Lactobacillus minutes. Logo, tais relatos possibilitam 

um indício da presença de BRS nestes canais, uma vez que seu principal produto 

metabólico final é o sulfeto de hidrogênio. Já, Langendijk et al. (2000) isolaram BRS 

em 0,13% das bolsas periodontais relacionadas a problemas endodônticos, sendo 

negativa a presença de BRS em 0,05% das bolsas periodontais com o mesmo 

quadro clínico. De fato, qualquer microorganismo presente na cavidade bucal possui 

a capacidade de invadir o espaço no interior dos canais radiculares e participar de 

processos infecciosos.(SANTANA, 2008) Considerando que esta contaminação 

microbiana pode ocorrer através de doenças periodontais avançadas, esmalte, 

cemento, túbulos dentinários, cáries dentárias, lesões traumáticas, lesões 

periodontais e por via anacorética ou ainda em situações em que o curativo de 

demora ou o material obturador ficam expostos ao ambiente oral.(SANTANA, 2008; 

GABARDO, 2009) Este argumento pode ser apoiado no fato de que a maioria das 

espécies isoladas dos canais radiculares também é identificada em bolsas 

periodontais.(VIANNA 2006) Outros dados que indicam a possível presença ou 

contaminação de BRS em cavidades orais foram demonstrados por Dogruöz et al. 

(2012) ao isolarem amostras de BRS em 102 de 123 redes pluviais de unidades 

auxiliares de atendimento odontológico, identificando a presença de BRS em todas 

as seringas de ar-água e brocas de altas rotações analisadas. 
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A tentativa de inocular uma cepa bacteriana no interior de um dente não se 

torna tão estranha quando se verificam os requisitos básicos para alcançar um 

crescimento microbiano. Little e Lee (2007) relataram a presença de carbono, fósforo, 

enxofre e nitrogênio como fontes de suporte para crescimento bacteriano, sendo a 

formulação ideal C169(H280O80)N30P2S. Em comparação, quando é analisada a 

formulação do dente humano com hidroxiapatita ([Ca10(PO4)6(OH)2]n), sendo o 

principal componente da dentina (STALLFORTH & REVELL, 2000), nota-se a 

presença de alguns dos elementos para um suporte bacteriano adequado. Somando-

se a este quesito de crescimento, a presença de limas fraturadas no interior do canal 

radicular, se torna uma fonte principal de suporte para o crescimento de BRS, no 

caso o BACCOR. 

BACCOR – Controle sistêmico e local 

Outra preocupação em relação ao uso de BRS no organismo humano 

seria quanto ao possível controle desta bactéria, entretanto estudos in vitro 

demonstraram a sensibilidade destas bactérias a antibióticos. Ichiishi et al. (2010) 

relataram uma alta suscetibilidade da Desulfovibrio a clindamicina e ao meropenem; 

uma suscetibilidade a ampicilina, ampicilina sulbactam, metronidazol, eritromicina, 

claritromicina, levofloxacina e ciprofloxacina; uma resistência intermediária a 

cefalotina; uma resistência a ceftazidima e uma alta resistência a cefoxitina, 

pipracilina e piperacilina-tazobactam. Já Lozniewski et al. (2001) relataram que as 

Desulfovibrio sp. podem ser resistentes a vários agentes antimicrobianos, incluindo 

as drogas usadas para infecções mistas, como os Beta-lacteâmicos e cefotetam, 

cefoxitina, piperacilina. Entretanto, nenhumas das 16 cepas foram resistentes quando 

tratadas com Imipenem, Penicilina G e metronidazol, os quais devem ser 

considerados como os antibióticos de escolha para infecções causadas por espécies 

Desulfovibrio. (LOZNIEWSKI et al., 2001) A maioria das cepas avaliadas também foi 

sensível a clindamicina, Cloranfenicol, Ciprofloxacina, Amoxicilina, Ticarcillin e 

Cefotaxime.(LOZNIEWSKI et al., 2001). No aspecto periodontal, a eliminação das 

BRS de bolsas periodontais através do debridamento mecânico se mostra 

satisfatória, Langendijk – genevaux et al. (2001) relataram em um estudo longitudinal 

de seis meses a eliminação de BRS em 89% dos pacientes e em 95% dos sítios 

analisados através da raspagem e alisamento radicular dos sítios afetados. 

Microbiota endodôntica 
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Um dos principais objetivos do tratamento endodôntico é a eliminação dos 

microorganismos presentes nos canais radiculares infectados. Porém mesmo após a 

realização da terapia pulpar alguns destes microorganismos ainda permanecem 

viáveis nos canais radiculares persistindo nas ramificações do canal, nas lacunas do 

cimento radicular, nos túbulos dentinários expostos e no forame apical, ou seja, fora 

da luz do canal, contribuindo, em parte, a um possível insucesso do 

tratamento.(MELKER et al., 2006; GABARDO, 2009) Vera et al. (2012) relataram a 

presença de bactérias residuais mesmos após o tratamento endodôntico em dentes 

tratados em sessão única ou não. A grande diversidade bacteriana presente nas 

infecções endodônticas impossibilita a caracterização da verdadeira cepa patogênica, 

uma vez que quando em cultura pura e isolada, muitas não são patogênicas, mais 

quando em associações a outras espécies se apresentam patogênicas.(ALVES, F. 

2004) Assim, é necessário ressaltar que sua presença durante a terapia pulpar pode 

não conduzir ao fracasso, porém a ausência relaciona-se ao sucesso.(ALVARES & 

ALVARES JUNIOR, 2009).  

De fato, os principais microorganismos presentes nos canais radiculares 

são as bactérias anaeróbicas gram-negativas, sendo isoladas em dentes necróticos, 

com lesões periapicais e perirradiculares, e nos 5 mm apicais de canais radiculares 

com exposição pulpar.(BAUMGARTNER & FALKLER, 1991; MELKER et al., 2006; 

ALVARES & ALVARES JUNIOR, 2009) Enquanto que as bactérias facultativas e 

gram-positivas demonstram uma resistência aos preparos do canal radicular e aos 

agentes antimicrobianos, persistindo em alguns casos após a terapia 

endodôntica.(FERRARI et al., 2007) Porém, as infecções de origem endodôntica são 

de caráter polimicrobiano, estabelecendo uma inter-relação entre as espécies onde 

proporcionam uma considerável alteração no microambiente do canal radicular, 

adaptando-se a condições específicas existentes nas diferentes partes dos 

canais.(GABARDO, 2009; ALVARES & ALVARES JUNIOR, 2009) Com tudo, mesmo 

em locais inacessíveis, estes microorganismos, podem ser eliminados através das 

substâncias irrigadoras e de medicamentos intracanais eficazes frente aos diferentes 

tipos de microorganismos aeróbicos, anaeróbicos e microaerófilos.(MELKER et al., 

2006; ALVERES & ALVARES JUNIOR, 2009).  

Sob a estas perspectivas, relacionadas acima, somando-se ao aspecto de 

crescimento lento das BRS (GIBSON, 1990b) talvez a aplicação direta destas 
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bactérias com uma colônia já formada no interior dos dentes, seja a forma mais eficaz 

para o estabelecimento de sua colônia. Podendo ser baseado no fato que os 

microorganismos são selecionados de acordo com sua taxa máxima de crescimento 

especifico, isto é, as bactérias que crescem mais rápido nas condições ambientais 

impostas irão predominar naquele ambiente.(GIBSON, 1990b) Logo a aplicação das 

BRS nos dentes com uma colônia numerosa poderá favorecer a sua viabilidade no 

interior do conduto radicular, além do fato de que quanto maior o número de BRS 

mais rápida se dará a corrosão localizada.(LI et al., 2003) Em relação a presença de 

oxigênio interferir sobre a atividade corrosiva das BRS em um microambiente 

anaeróbico, Videla et al. (2005) relataram uma aceleração da taxa de corrosão em 

um cenário similar, devido a uma alteração na natureza química do sulfeto de ferro e 

pela produção de enxofre elementar. 

Desenvolvimento e viabilidade celular do veiculo BACCOR 

Como estratégia inicial, foi iniciado o processo de desenvolvimento do 

veiculo BACCOR buscando um veiculo com um escoamento idealizado para o 

biofarmaco. A opção de acréscimo do Agar-agar para tentar alcançar a viscosidade 

ideal não se mostrou adequada, pois nas diferentes concentrações empregadas, 

veículo I (7,0 g/l de Agar-agar) e veículo II (4,0 g/l de Agar-agar), foi demonstrada 

uma dificuldade na homogeneização e diluição de Agar-agar nas diferentes 

concentrações, dificultado uma padronização. Entretanto, entre as duas 

concentrações utilizadas, o emprego da menor concentração de Agar-agar 

apresentou menores variações de diluição quando comparado ao de maior 

concentração.  

Além desta dificuldade, os ensaios de citotoxicidade indicaram que a 

presença do Agar-agar nos meios de cultura, veículo II, apresentava um poder 

citotóxico sobres as diferentes linhagens celulares estudas.   

Já o emprego da carragena Iota (veículo III) e do mix de carragena 

(veículo IV) demonstrou uma homogeneização completa no meio de cultura, o que 

levou a apresentar uma fluidez melhor que o veiculo I e II. Dentre os veículos 

estudados, o veiculo III, com o emprego da carragena iota, demonstrou a fluidez e 

coesão desejada para o veiculo BACCOR, devendo ser aprofundado os estudos da 

aplicação da carragena na formulação de cultivos de BRS. Humphries et al. (2005) 

relataram a utilização de K-carragena  em matrizes de suporte com o objetivo de 
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avaliar a redução de Cr (VI) pelas Desulfovibrio vulgaris. No objetivo proposto de 

imobilização celular a presença de Agar-agar e da agarose representou uma redução 

maior do Cr (VI) pelas Desulfovibrio vulgaris quando comparada as matrizes 

utilizadas com K-carragena.   

Quanto ao tempo da viabilidade das BRS no Veiculo I, II, III e IV para 

aplicação nos testes de corrosão, as BRS se mantiveram ativas na maioria das 

amostras nos diferentes tempos de 30, 45 e 70 dias. Apresentando um reduzido 

número de amostras negativas durante os diferentes tempos e nos repiques destes, o 

que sugere erro de pipetagem destas amostras.  

Verificação do pH nas culturas de BRS 

Nas etapas com ocorrência de biocorrosão, no ensaio com limas 

endodônticas usadas, e sem biocorrosão, com os cultivos de BRS, os valores do pH 

foram entre 6 e 7. O que pode sugerir um bom sinal quando se pensa no inoculo 

dentro de uma cavidade dentaria. Esses valores vão em concordância com Chen et 

al. (1998) que verificaram em cultivos de Desulfovibrio desulfuricans em meio de 

cultura Postgate C o pH de 7,36 em dois dias e 7,18 em cinco dias de cultivo. 

Quando presente 1,0 g/l de Mo nestas culturas o pH verificado foi de 7,36 em dois 

dias e 7,37 em cinco dias de cultura. 

Cinética de crescimento 

Para a determinação da cinética de crescimento em condições 

anaeróbicas foi desenvolvido um protocolo que garantisse as condições anaeróbicas 

adequadas, uma vez que as leitoras de microplacas são desenvolvidas originalmente 

para microorganismos aeróbicos. Borglin et al., (2009) também relataram adaptações 

semelhantes para o desenvolvimento de condições anaeróbicas para a obtenção da 

curva de crescimento da Desulfovibrio vulgaris. Os mesmos, ainda enfatizaram a 

necessidade de estudos detalhados sobre o crescimento e metabolismos da 

Desulfovibrio sp., como uma etapa da compreensão no processo de redução do 

metal sob diferentes condições ambientais. 

Quando a densidade óptica é medida no espectrofotômetro a amostra é 

colocada em uma placa cultivo onde ocorre a leitura em cada poço através de um 

feixe de luz do espectrofotômetro, de 1,0 cm de caminho ótico.(HALL et al., 2013) A 

agitação da placa de cultura objetiva assegurar a distribuição uniforme das células no 
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meio antes de cada leitura da densidade óptica.(HALL et al., 2013) Entretanto, em 

nossas analises, ao observar as placas de cultivo, em alguns poços foi possível 

observar zonas de redução, formação de sulfeto de ferro, em meio ao meio de 

cultura. O que pode ser relacionado a formação de zonas de crescimento e 

agregação celular, não ocorrendo a homogeneização do cultivo no poço. Sugerindo 

ser esta possível falta de homogeneização celular, a resposta para os dados 

conflitantes de crescimento em meio de cultura Postgate E modificado sem Agar-agar 

e a leitura no espectrofotômetro. Hall et al. (2013) também relataram que a agitação 

da placa permite manter a cultura arejada proporcionando oxigênio suficiente para as 

células. Logo a coluna de oxigênio existente na placa de cultivo em condições 

aeróbicas pode permitir uma aeração do meio de cultura das BRS durante o decorrer 

das leituras. 

As diferenças demonstradas neste trabalho da taxa de crescimento das 

diferentes cepas de BRS podem estar relacionadas ao fato que quando diferentes 

estirpes são comparadas, diferenças nas taxas de crescimento devem ser tomadas 

em consideração.(BORGLIN et al., 2009) Cada grupo bacteriano possui uma faixa de 

condições nas quais seu crescimento atinge uma taxa ótima, logo o crescimento de 

uma população bacteriana reflete seu grau de adaptação a composição física e 

química de um determinado ambiente. Como o relato de Traore et al. (1982) que 

demonstraram diferenças nas taxas de crescimento da Desulfovibrio gigas, 

Desulfovibrio desulfuricans normay e da Desulfovibrio africana ao utilizarem dois 

meios de cultura diferentes, lactato com sulfato e piruvato com sulfato. Já Sani et al. 

(2001) identificaram a presença do cobre como responsável por retardar o tempo de 

fase lag para 120 horas quando comparado ao grupo controle que alcançou a fase 

log em 24 horas e em alguns casos inibir o crescimento das Desulfovibrio 

desulfuricans mesmo após incubação prolongada de 384 horas. Já Zn e Pb foram 

apontados por estender a fase lag por 48 e 72 horas, respectivamente.(SANI et al., 

2001). 

Nos dados apresentados a Desulfovibrio fairfieldensis apresentou 

crescimento em todos os grupos e nas diferentes condições, o que reflete um grande 

poder de adaptação destas espécies. Em todas as leituras esta espécie apresentou 

uma curta fase lag entrando rapidamente na fase exponencial. Possivelmente tais 

adaptações provêem de ser uma bactéria isolada de um meio com grande 
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adversidade, apresentando diferentes microambientes, o ambiente oral. Em 

contrapartida a Desulfovibrio desulfuricans oral, isolada de um ambiente oral, 

apresentou um crescimento acentuado somente nas curvas de crescimento 

anaeróbicas em meio de cultura Postgate E modificado sem Agar-agar. Porém em 

todos os poços de cultura onde se utilizou meio de cultura Postgate E modificado 

sem Agar-agar, tanto aeróbico como anaeróbico, foi possível visualizar a redução do 

sulfato, o que indicou a viabilidade celular nestas amostras, tornado possível atestar 

o seu crescimento em um ambiente aeróbico.  

Já a Desulfovibrio desulfuricans ambiental não apresentou crescimento no 

meio de cultura Postgate E modificado sem Agar-agar em condições aeróbicas tanto 

na curva de crescimento como no meio de cultura. Mais em meio de cultura Postgate 

C sem Agar-agar esta espécie apresentou atividade na curva de crescimento. Já em 

condições anaeróbicas, esta espécie não apresentou atividade na curva de 

crescimento em meio de cultura Postgate C sem Agar-agar enquanto no meio de 

cultura Postgate E modificado sem Agar-agar apresentou crescimento em somente 

um poço na leitura da curva de crescimento e indicação de positividade no 

crescimento no meio de cultura nos três poços.  

O crescimento bem sucedido das Desulfovibrio sp. em ambiente aeróbico 

indica que estas bactérias podem ser anaeróbicas facultativas ou aerotolerantes e 

não estritas como defende a maior parte da literatura. Tais dados são possíveis pelo 

fato das BRS possuírem uma vasta gama de enzimas protetoras contra o estresse 

oxidativo como o citocromo C, superóxido desmutase e as hidrogenases 

periplasmática, o que garante uma tolerância a níveis de oxigênio sobrevivendo a 

exposições prolongadas de oxigênio.(ROMÃO et al., 1999; BAUMGARTEN et al., 

2001; FOURNIER et al., 2003; DOLLA et al., 2006; LOBO et al., 2007) 

BAUMGARTEN et al. (2001) também relataram diferenças nos níveis de tolerância ao 

oxigênio entre as espécies D. vulgaris, D. desulfuricans e D. termitides. Os autores 

indicaram uma relação quanto a eficácia enzimática, o citocromo C e as 

hidrogenases periplasmática, que garantiam a redução de oxigênio, como 

responsáveis pela diferença de tolerância ao oxigênio entre estas espécies. Além da 

adaptação molecular relatada acima, as Desulfovibrio sp. também possuem como 

estratégia a agregação bacteriana, formando co-culturas para garantir a 

sobrevivência em condições aeróbicas.(DOLLA et al., 2006).   
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Apesar de serem isoladas próximas a ambientes aeróbicos, as BRS, em 

especial do gênero Desulfovibrio são consideradas como bactérias anaeróbicas 

estritas. Entretanto, através do uso de microsensores, Santegoeds et al. (1998) e 

Okabe et al. (1999) demonstraram a formação de biofilme em condições aeróbicas. 

Após sete dias de desenvolvimento a ocorrência de zonas anaeróbicas garantia 

condições favoráveis para o crescimento das BRS.(SANTEGOEDS et al., 1998) Já 

Lobo et al. (2007) relataram sobre a capacidade da Desulfovibrio desulfuricans 

crescerem na presença de oxigênio a níveis próximos ao atmosférico. No relato, os 

autores utilizaram concentrações de oxigênio de 5%, 15%, 18% e 21% em cultivos de 

7 horas de duração. Nos cultivos com concentração de 18% de oxigênio, as 

Desulfovibrio desulfuricans apresentaram taxa de crescimento semelhante às células 

em condições anaeróbicas e em concentrações de O2 de 21% as células pararam de 

crescer mais não exibiram morte celular. Anteriormente, Ito et al. (2002) também já 

haviam relatado o isolamento e o cultivo de BRS em condições aeróbicas. 

Citotoxicidade e biocompatibilidade 

A vantagem da aplicação do método de diluição é determinar a curva 

dose-efeito, a concentração mínima de um agente necessária para inibir ou matar um 

microorganismo. Logo, com as diluições consecutivas é possível obter a menor 

contração capaz de inibir o crescimento de um microorganismo, sendo denominado 

como concentração inibitória mínima.(ESTRELA, 2001; ALVES et al., 2008) Já o IC50, 

ou viabilidade celular, ira indicar a maior concentração do composto capaz de permitir 

a viabilidade de pelo menos 50% das células. Entretanto, vale ressaltar que os testes 

in vitro de citotoxicidade se distanciam dos ensaios in vivo devido a interação entre o 

material e o tecido, dependente de uma inter-relação biológica entre células 

residentes, pertencente ao tecido em contato com o material, e células que migram 

para local do contato.(ESTRELA, 2001) Logo o sistema de cultura de célula 

apresenta limitações, como o fato de ser realizada em apenas um tipo de célula, 

impedindo a atuação do sistema imune e/ou a interação com outros tipos celulares, 

além do dato da maioria das linhagens celulares de laboratório apresentarem 

respostas fisiológicas reduzidas.(HANKS et al., 1996; HORNEZ et al., 2002) 

Somando-se a esses fatores, os materiais endodônticos destinam-se a ser 

confinados no interior do conduto radicular, entrando em contato com os tecidos 

periapicais por meio de extrusão através do ápice ou por lixiviação.(HAUMAN & 
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LOVE, 2003) Logo tais analises irão indicar um tendência de biocompatibilidade do 

material, mas não predizer seu verdadeiro potencial na cavidade dentária. 

Citotoxicidade do veículo BACCOR – Grupo 1 

Por mais de 30 anos os estudos de culturas celulares são empregados na 

investigação das reações citotóxicas induzidas pelos materiais endodônticos 

oferecendo a possibilidade de estudar os efeitos da liberação destes componentes 

em sistemas celulares.(HAUMAM & LOVE, 2003) De fato, caso haja, são poucos os 

biomateriais que não apresentam alguma resposta imunológica do 

organismo.(MURRAY et al., 2007) Entretanto tais reações resultam em uma resposta 

de cura após o tratamento reparador empregado com o biomaterial.(MURRAY et al., 

2007) Já Thomas (2006) relatou que estas reações adversas podem ser devido à 

toxicidade de um material dental ou a outros fatores como o acúmulo de bactérias 

sobre os materiais, causando inflamação. Mais, sobretudo a magnitude destas 

reações teciduais frente aos biomateriais serão influenciadas pelo seu tipo, 

concentração e apresentação; quantidade ou volume da solução empregada; método 

empregado para levar a solução ao canal; tamanho do forame apical; condições do 

periodonto; tempo de contato com a substância e suscetibilidade do hospedeiro à 

injúria.(FIDALGO et al., 2009) As substâncias antimicrobianas utilizadas no 

tratamento das infecções endodônticas também são tóxicas às células vivas, tal fato 

se deve a inexistência de uma propriedade seletiva às bactérias, o que torna inviável 

conciliar as diferentes ações de um material endodôntico como ação antimicrobiana, 

solvente de tecidos ou quelante com a biocompatibilidade biológica.(SANTIAGO et 

al., 2004) Logo a melhor definição de biocompatibilidade pode ser definida como a 

capacidade de um material restaurador em induzir uma resposta de acolhimento 

apropriado e vantajoso durante o seu uso clínico pretendido.(MURRAY et al., 2007). 

No primeiro ensaio de citotoxicidade, as diluições 1:2 e 1:1 DMEM 5% SFB 

dos diferentes meios Postgate não apresentaram toxicidade à linhagem celular L929. 

As duas diluições apresentaram resultados próximos, não apresentando diferenças 

estatísticas entre o mesmo tipo de meio em diluições diferentes. Entretanto, as 

diluições do MCP-E s/Ag apresentaram os melhores resultados quando comparado 

aos demais grupos. Já as exposições dos meios de cultura puros, o MCP-E s/Ag 

(51,98%) apresentou biocompatibilidade a linhagem celular, ficando o MCP-E mod 
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(IC: 36,86%), MCP-C s/Ag (IC: 28,62%) e MCP-C 4,0 g/l Ag (IC: 24,95%) em ordem 

crescente de citotoxicidade. 

Os resultados da linhagem Vero chegaram a extrapolar a leitura de 

viabilidade celular quando os compostos foram diluídos em 1:2 e 1:1 DMEM 5% SFB, 

apresentando melhores resultados que o grupo controle. Entretanto o dado mais 

expressivo foi observado na exposição pura onde o MCP-E s/Ag (71,28%) 

novamente apresentou ser biocompatível a linhagem celular L929, seguido pelo 

MCP-C s/Ag (63,58%) e MCP-C 4,0 g/l Ag (61,69%) e apresentando citotoxicidade o 

MCP-E mod (IC: 34,90%).  

Confrontando os dados, a presença do Agar-agar sugere ser o 

denominador comum responsável pelo efeito citotóxico sobre as linhagens celulares. 

O melhor resultado nas exposições puras foi encontrado no MCP-E s/Ag assim como 

para as exposições diluídas, sendo que na linhagem celular L929 foram observadas 

as melhores condições em diluições de 1:1 e 1:2. Entretanto a única diferenciação 

deste meio para o MCP-E mod, que permaneceu sempre em posições posteriores ao 

MCP-E s/Ag, é a ausência de Agar-agar. Também foram identificados nas duas 

linhagens celulares, melhores resultados na exposição pura para o MCP-C s/Ag 

quando comparado ao MCP-C 4,0 g/l Ag, sendo novamente o Agar-agar o 

componente diferencial entre estes meios de cultura. Logo em relação a 

citotoxicidade o veiculo de escolha para o BACCOR seria o MCP-E s/Ag, diferente do 

idealizado anteriormente, uma vez que este meio de cultura propicia a formação de 

sulfeto de ferro em cultivos de BRS. Este resultado pode ser elucidado por Jorge et 

al. (2004) que relataram que quando o ensaio é procedido na forma de contato direto, 

de um biomaterial insolúvel em água ou sólido com as células, pode haver uma 

inibição do crescimento celular decorrente do contato físico e não das substâncias 

tóxicas liberadas. Logo os resultados sugerem que a presença do Agar-agar pode 

causar uma influencia negativa direta na viabilidade celular das linhagens celulares 

utilizadas. 

Citotoxicidade de limas endodônticas usadas pulverizas – Grupo 2 

Em relação ao ensaio das limas endodônticas usadas pulverizas, o 

aumento do volume na exposição das L. Pulv. representou a redução no número de 

células das linhagens celulares. Entretanto somente na exposição de 50 µg L. Pulv 
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na linhagem celular L929 foi encontrada uma reação citotóxica para os outros 

volumes de exposições, em ambas as linhagens, não houve citotoxicidade.  

   Já Hornez et al. (2002) utilizaram fibroblastos NIH3T3 e células epiteliais 

L123 para avaliar o índice de citotoxicidade de 36 ligas odontológicas comerciais e 

metais puros. Os resultados indicaram o Cu e Ag com uma toxicidade média, entre 

30-60% de sobrevivência celular, e o Ni, Zn e Co, altamente tóxicos, sem 

sobrevivência celular. As diferenças encontradas nos ensaios entre as linhagens 

celulares podem ser ainda explicada pelos relatos de Wataha et al. (1994), que 

demonstraram diferenças na resposta citotóxica entre linhagens celulares diferentes 

expostas a compostos idênticos, como o utilizado pelos autores composto de íons 

metálicos. Os autores ainda indicaram que o número de passagens também afetou a 

resposta citotóxica das linhagens celulares estudadas. 

Outro ponto que deve responder a redução de viabilidade celular seria 

devido a liberação de cátions ocasionado pela dissolução do material metálico imerso 

no meio de cultura. Logo, um maior volume de L. Pulv. representaria uma maior 

liberação de cátions no meio de cultura acentuando o efeito citotóxico nas células.Tal 

fato pode ser correlacionado com as situações in vivo, Sendo largamente discutida a 

interação entre um biomaterial metálico e os tecidos adjacentes, ocorrendo a 

liberação de íons metálicos devido ao processo de corrosão, dissolução ou desgaste 

destas ligas.(KASEMO & LAUSMAA, 1994; SCHMALZ et al., 1998; SCHMALZ & 

GARHAMMER, 2002; MORAIS et al., 2007) Uma vez liberados, estes íons, podem 

interagir com os tecidos por diferentes mecanismos através de reações tóxicas 

(causando lesão celular ou morte celular), sub-tóxicas (reações inflamatórias) e 

alérgicas.(SCHMALZ & GARHAMMER, 2002; MORAIS et al., 2007). 

Citotoxicidade do Sobrenadante do crescimento bacteriano de sete e 42 dias de 

cultivo - Grupo 3 e 4 

Ao comparar os dados do Grupo 3, de Citotoxicidade do extrato celular do 

Sobrenadante celular de sete dias de cultivo, com os dados do Grupo 1, 

Citotoxicidade do veículo BACCOR, foi possível verificar, nos grupos de exposição 

pura em todas as linhagens celulares, que os piores resultados de viabilidade celular 

foram reservados nos grupos de MCP-C enquanto os melhores resultados foram nos 

grupo do MCP-E s/Ag. Logo esta analise sugere que além da presença de Agar-agar, 

os grupos onde se empregou o MCP-C possui elementos possivelmente citotóxicos, 
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ou que possibilitam uma viabilidade celular menor quando comparado aos grupos de 

MCP-E, e que mesmo após a inoculação bacteriana nestes meios de cultura esta 

características permanece. Somando-se a esta comparação o Grupo 4, de 

Citotoxicidade do Extrato celular do Sobrenadante e Pellet celular de 42 dias de 

cultivo, mesmo não sendo utilizadas neste grupo exposições puras, somente 

diluições, também foram identificados melhores resultados nos sobrenadantes dos 

grupos de MCP-E e piores resultados nos grupos MCP-C. Logo, o fator tempo, de 

uma semana comparado ao de 42 dias, que poderia ser determinante na formação 

ou elevação de níveis de elementos químicos ou mesmo na degradação, não foi 

determinante para uma diferenciação entre os grupos de meio de cultura.  

Os diferentes índices de citotoxicidade observados no GRUPO 4, quando 

comparado os pellets com os sobrenadantes, sugerem a presença de elementos com 

potencial citotóxico no sobrenadante celular. Uma possibilidade sugere uma maior 

concentração de Agar-agar neste sobrenadante celular, o que representaria o efeito 

citotóxico deste Agar-agar no sobrenadante, já discutido nas analises do GRUPO 1 

de citotoxicidade. Porém os compostos onde não foi empregado o Agar-agar, 

também apresentaram tal característica. O que leva a uma segunda suposição: a de 

ser a presença do sulfeto de hidrogênio, em maior concentração neste sobrenadante.  

Em relação ao principal produto metabólico das BRS, o sulfeto de 

hidrogênio, Persson (1992) ressaltou a necessidade de buscar o verdadeiro 

mecanismo de ação do sulfeto a nível celular e seus possíveis efeitos tóxicos como 

sendo a inativação da citocromo oxidase celular, a divisão das pontes de dissulfeto 

essenciais das proteínas e, novamente, a ligação do sulfeto a íons metálicos. 

Entretanto em níveis de 1–2 mM de sulfeto, os leucócitos polimorfonucleares são 

capazes de realizar a maioria de suas funções.(PERSSON, 1992) Já Granlund-

edstedt et al. (1993) simularam as condições periodontais do sulfeto, presente em 

bolsas periodontais, sobre a capacidade fagocitária dos leucócitos 

polimorfonucleares em estreptococos do grupo B encapsulados e em uma variante 

não encapsulada, em condições aeróbicas e anaeróbicas. Os resultados deste 

estudo indicaram que a presença do sulfeto pode interferir com as proteínas séricas 

envolvidas na opsonização das bactérias, sendo verificada, somente, na estirpe 

encapsulada de estreptococos uma significativa inibição na eliminação destas 

bactérias.(GRANLUND-EDSTEDT et al., 1993) Entretanto a ação dos leucócitos 
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polimorfonucleares sobre a outra estirpe bacteriana não foi influenciada 

significativamente pela presença de 2 mM de sulfeto, tanto em condições aeróbicas 

como anaeróbicas, e também não foi detectado um efeito do sulfeto sobre os 

anticorpos imunoglobulina G e sobre a opsonina C3.(GRANLUND-EDSTEDT et al., 

1993) Posteriormente, Bisson-boutelliez et al. (2010) demonstraram a capacidade 

invasora de Desulfovibrio desulfuricans e Desulfovibrio fairfieldensis em células 

epiteliais bucais, se alocando na região intracitoplasmática das células, induzindo a 

secreção de citocinas, IL-6 e IL-8, por estas células. Segundo o autor, tais evidências 

contribuem para inicialização e perpetuação da doença periodontal. Tais conclusões 

são reafirmadas por Dzierżewicz et al. (2010), que ao utilizarem lipopolissacarídeos 

de Desulfovibrio desulfuricans em fibroblastos gengivais humanos da linhagem HGF-

1 em cultivos de 24 horas, demonstraram níveis baixos de secreção de IL-6 e IL-8 por 

estas células. Porém em concentrações de 1, 3, 10 e 30 µg/mL de 

lipopolissacarídeos não houve inibição significativa do crescimento celular, 

contrariamente quando utilizada a concentração de 100 µg/mL lipopolissacarídeos.  

Já Kapral et al. (2010) relataram o uso de concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL de 

lipopolissacarídeos de Desulfovibrio desulfuricans, isoladas de amostras intestinais, 

em testes com células cancerígenas Caco-2. Os autores utilizaram os tempos de 

uma, seis, 12 e 24 h, onde demonstraram a capacidade do lipopolissacarídeo em 

promover alterações nos genes de expressão transcricional p65 e IΚBα.  

Calenic et al. (2010) estudaram a atividade patogênica do sulfeto de 

hidrogênio na periodontite. Os autores utilizaram células epiteliais humanas derivadas 

de gengiva (Ca9-22) incubadas com 50 ng/mL de H2S em 24, 48 e 72 horas. Após os 

tempos de exposição 24 e 48 horas de exposição das células, mais de um terço das 

células se encontravam em diferentes estágios de apoptose precoce e menos de 5% 

em apoptose tardia e necrose. Para o período de 72 horas de exposição, estes 

últimos se encontravam em níveis significativamente aumentados, enquanto os níveis 

de apoptose decaíram para um quarto em relação ao nível presente no tempo de 48 

horas. Contrariamente Yaegaki et al. (2008) ao utilizarem fibroblastos gengivais 

humanos incubados por 72 horas com 100 ng/mL de sulfeto de hidrogênio relataram 

uma taxa de necrose celular inferior a 10% do número de fibroblastos gengivais 

humanos. Posteriormente, Kobayashi et al. (2011) relataram apoptose no estagio 

inicial e apoptose tardia e necrose em 16,3% e 7%, respectivamente, das células 
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isoladas de polpa dentinária humana após o cultivo de 48 horas com 50 ng/mL H2S. 

Para os autores, estes dados sugeriram uma relação do H2S com o desenvolvimento 

da pulpite. 

Analises química dos compostos dos Grupos 3 e 4 

Após a janela de tempo de 24 horas do ensaio de MTT, foram observadas 

formações cristalinas aglomeradas e prismas sobre a monocamada celular. Não 

diferentemente Brown et al. (1998) também relataram o desenvolvimento de formas 

cristalinas irradiadas em biofilmes de culturas mistas. Enquanto Donald e Southam 

(1999) relataram a formação de minerais hexagonais na superficie de BRS em 

culturas continuas, sendo relacionados como formações de cristais de pirita, 

resultantes da transformação de FeS2 em culturas de BRS. 

A presença destes elementos nos poços de cultura levou a necessidade 

de utilização de uma técnica de microanálise dos elementos químicos presentes, com 

o Microscópio eletrônico de varredura no modo EDS (Espectrometria de Energia 

Dispersiva de Raios-x) do MEV(Hitachi, TM3000), além de uma avaliação quali-

quantitativa das espécies químicas presentes na análise em Fluorescência de Raios 

X (FRX), através da exposição das amostras a um feixe de radiação para a excitação 

e detecção da radiação fluorescente resultante. (SANTOS et al., 2013) Vale ressaltar 

que os resultados são expressos em óxidos, o que não descarta a possibilidade de 

alguns elementos encontrarem-se em forma mais complexa. 

A análise química de fluorescência de Raios-x revelou diferentes óxidos 

presentes nos compostos. Entretanto ao analisar separadamente o padrão de SO3, 

os resultados sugeriram uma relação direta da concentração de SO3 com a 

viabilidade celular obtida no teste MTT, destoando somente a analise do 

sobrenadante de MCP-E modificado com D. fairfieldensis. Ao correlacionar o SO3 

com a linhagem celular L929, os dados sugeriram uma relação inversamente 

proporcional: o sobrenadante de MCP-C s/Ag com D. fairfieldensis apresentou 

5,567% SO3 com IC=43,64%, pellet celular de MCP-E mod com D. desulfuricans oral 

com 2,919% SO3 (IC=49,23%), pellet celular de MCP-E s/Ag com D. desulfuricans 

oral com 2,251% SO3 com viabilidade celular de 91,87% e pellet celular de MCP-E 

s/Ag com D. fairfieldensis com 1,433% SO3 com viabilidade celular de 97,02%, 

destoando somente desta relação o sobrenadante MCP-E mod com D. fairfieldensis, 

2,526% SO3 com viabilidade celular de 74,57%. Tal relação não foi encontrada na 
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linhagem celular Vero. Assim como na análise anterior, o MEV-EDS revelou somente 

no sobrenadante de MCP-C s/Ag com D. fairfieldensis a presença de S (0,329%).  

Microscopia confocal de varredura a laser e MEV 

Hullebusch et al. (2003) dissertaram sobre as vantagens do emprego de 

uma abordagem interdisciplinar ao utilizar diferentes técnicas para analisar o biofilme 

e localizar os metais imobilizados na matriz do biofilme como a utilização do MEV-

EDS na identificação das espécies metálicas na matriz do biofilme, do MEV-BSE ao 

permitir a visualização e diferenciação entre áreas orgânicas e inorgânicas e 

superfície metálica e da associação do microscópio confocal de varredura a laser 

(MCVL) para determinar a distribuição dos organismos no biofilme. A interpretação de 

imagens geradas pelo MEV pode resultar em áreas escuras, áreas de contraste, que 

correspondem a detritos orgânicos ou mesmo resultar em áreas brilhantes quando 

fotografado com alto kV, kilovolt.(Stowe et al., 2004) Nas imagens apresentadas nas 

análises do MEV antes da decapagem revelaram áreas orgânicas sendo necessário 

utilizar os dois modos de sinais do MEV, SE e BSE.  

O MEV depende da capacidade da amostra para emitir elétrons 

secundários.(BROWN et al., 1998) Em relação às amostras não terem sido 

revestidas por ouro para visualização no MEV neste ensaio, Stowe et al. (2004) 

relataram que estruturas orgânicas ou inorgânicas depositadas sobre a superfície 

metálica, quando revestidas por ouro irão produzir um sinal quase inteiramente 

dependente da topografia da amostra, em vez da sua composição. Uma vez que os 

elétrons irão interagir com o revestimento de ouro e os sinais produzidos pelos 

elétrons não passarão através do revestimento de ouro da amostra.(STOWE et al., 

2004) Logo, Stowe et al. (2004) orientaram pela não metalização das amostras em 

estudos de limas endodôntica, quando é objetivada a diferenciação de áreas de 

contaminação orgânicas de superfícies metálicas. A ausência de BRS nas imagens 

geradas nas amostras observadas no MEV foi ocasionada pela não utilização de 

métodos para preservação das bactérias, como a técnica do ponto crítico. Uma vez 

que a desidratação de amostras também podem gerar artefatos que tornam o 

resultado difícil de interpretar (SURMAN et al., 1996; KACHLANY et al., 2001; 

GEESEY et al., 2002), podendo gerar contração no biofilme.(SURMAN et al., 1996) 

Entretanto para maiores ampliações no MEV existe a necessidade da fixação da 

amostra.(SURMAN et al., 1996). 



Discussão 144 

 

Com o advento do MCVL na área odontológica, diversos protocolos foram 

descritos para a avaliação dos materiais endodônticos, fornecendo informações 

detalhadas sobre a presença e distribuição dos cimentos e adesivos dentários nas 

paredes dos túbulos dentinários através da utilização de marcadores de fluorescência 

como a Rodamina B.(ORDINOLA-ZAPATA et al., 2009a; MÉNDEZ-VILAS & DÍAZ, 

2010) Protocolos semelhantes já haviam sido descrito por Ordinola-Zapata et al. 

(2009a e 2009b) onde utilizaram uma concentração aproximada de 0,1% de 

Robamina B misturada ao material. A aplicação do MCVL também permite a 

visualização de amostras de biofilme totalmente hidratadas permitindo investigar o 

desenvolvimento do biofilme mantendo a sua integridade.(SURMAN et al., 1996; 

DAVEY & O’TOOLE, 2000) Okabe et al. (1999) relataram o uso do MCVL com o 

fluoróforo TRITC na análise de distribuição espacial de BRS em biofilmes aeróbicos 

de 40 dias, demonstrando a presença de BRS e de compostos minerais. Assim como 

no nosso relato, os autores descreveram células de BRS na superfície de um biofilme 

estruturado, formando agregados microbianos e vazios intersticiais. 

O emprego associado do MCVL com o MEV foi relatado por Dunsmore et 

al. (2002) e Liu et al. (2012) para observar a possível formação do biofilme de BRS. 

Para Liu et al. (2012), com a aplicação do MEV foi possível determinar a distribuição 

e a morfologia do biofilme, sendo possível correlacionar com as imagens obtidas no 

MCVL, onde foi possível visualizar o biofilme totalmente hidratado. Entretanto, houve 

uma dificuldade de diferenciação de áreas sugestivas de corrosão após a remoção 

do biofilme, nas imagens observadas no MEV. Esta dificuldade de diferenciação de 

algumas áreas de Pites sobre a superfície de limas endodônticas observadas no 

MEV também foi relatada por Marending et al. (1998).  

Já Van Eldik et al. (2004) relataram o uso do MEV no modo BSE na 

avaliação da limpeza de limas Hedströen e rotatórias. Os resultados apresentados 

pelos autores são semelhantes às imagens sugestivas de biofilme dos resultados 

apresentados aqui. As imagens de Van Eldik et al. (2004) demonstraram uma 

estrutura de detritos orgânicos e inorgânicos ao longo da superfície metálica das 

limas endodônticas utilizadas na instrumentação dos canais radiculares como 

descrito na figura 72, sendo simulado os tecidos pulpares, a partir da inoculação de 

caldo de carne no interior dos condutos radiculares. Entretanto a comparação entre 

as imagens de Van Eldik et al. (2004) com as apresentadas aqui, permite corroborar 
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no argumento de ser um biofilme formado sobre a superfície metálica das amostras 

GLU antes da decapagem, permanecendo o vestígio da presença deste biofilme 

após a decapagem. Em contrapartida, possibilita argumentar o fato do biofilme 

formado após a inoculação das BRS ser na verdade restos dentários oriundos do uso 

clínico, entretanto a amostra GLU-1 (negativa a presença de BRS) não apresentava 

estrutura similar quando comparada as outras amostras GLU (positivas a presença 

de BRS) antes da decapagem e as relatadas por Van Eldik et al. (2004), o que 

descarta o fato de ser restos de tecidos dentinário, oriundos do histórico de utilização 

clínica, nas imagens analisadas das amostras GLU antes da decapagem, pois a 

amostra GLU-1 foi a amostra negativa ao crescimento de BRS apresentando uma 

estrutura superficial diferente das demais amostras GLU.  

 
Figura 72 - Limas endodônticas observadas no MEV por Van Eldik  et al. (2004) 

 
Fonte: Van Eldik  et al. (2004). A - lima rotatória após contaminação sem limpeza (magnificação de 190x); B – 

Lima Hedströen #35 após limpeza por ultra-som, demonstrando a presença de detritos residuais(magnificação 
de 235x); C – Lima Hedströen #35 após limpeza por desinfecção térmica (magnificação de 235x) e D lima 

rotatória não utilizada, controle, demonstrando detritos de fabricação (magnificação de 190x). 
 

Outra diferença nos resultados é o fato das limas apresentadas por Van 

Eldik et al. (2004) não apresentarem pites de corrosão, trincas ou/e áreas de 

arrancamento, o que pode ser resultado de um uso pouco intenso e/ou o fato das 

BRS terem propiciado a MIC sobre as amostras de GLU. Outro dado levantado é o 

fato de que as áreas de contraste, áreas negras, observadas nas amostras GLU após 
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o momento da decapagem serem muito semelhantes a figura 72-C e D, sendo 

classificadas por Van Eldik et al. (2004) como detritos, restos orgânicos e 

inorgânicos. Nas nossas analises das amostras após a decapagem estas áreas de 

contraste correspondiam, em algumas imagens onde o ângulo de observação foi 

similar entre os dois tempos de observação, exatamente o local onde antes da 

decapagem ficavam os biofilmes. Sugerindo assim serem vestígios inorgânicos e/ou 

orgânicos da presença do biofilme após a decapagem.  

A metodologia de reobservação de limas endodôntica no MEV e análise no 

MEV-EDS já havia sido relatada por POPOVIĆ et al. (2009). Os autores investigaram 

a presença de debris e irregularidade sobre a superficie metálica de limas 

endodônticas de aço inoxidável no primeiro momento de observação no MEV e após 

a limpeza com ultra-som e água destilada ou desinfetante, na segunda observação. 

Ao comparar as imagens dos dois momentos, antes e após, demonstradas pelos 

autores, com o nosso trabalho fica evidente a falta de semelhança da superficie 

metálica quando comparamos com a superfície metálica das amostras GLU onde 

houve atividade da BRS e após a remoção do biofilme (FIG. 73A e 69B). Quanto aos 

espectros químicos no MEV-EDS, POPOVIĆ et al. (2009) relataram somente a 

grande presença de Fe e Cr para as limas de aço inoxidável enquanto Parirokh et al. 

(2005) determinaram em limas endodônticas de aço inoxidável a composição de 

detritos metálicos, como sendo Fe e Cr com reduzida concentração de Si, Ni e Mo, e 

de detritos orgânicos, apresentando elevada concentração de C. Anteriormente 

Alapati et al. (2005) analisaram no MEV limas endodônticas rotatórias de níquel 

titânio usadas com histórico clinico de uso desconhecido com ocorrência de fratura 

ou considerável deformação por torção, sem fratura. Porém a imagem apresentada 

pelos autores revelou linhas de fraturas ao longo do instrumento menos evidentes em 

tamanho e em ocorrência quando comparadas as amostras GLU após a decapagem 

onde as BRS foram ativas (FIG. 73C). O que pode ser devido a diferença estrutural 

das ligas metálicas das limas em comparação ou mesmo a possibilidade da MIC ter 

atuado nestas áreas, aumentado as linhas de fraturas ou os defeitos superficiais, das 

amostras GLU pela ocorrência da biocorrosão. 
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Figura 73 – Fotomicrografias comparativas das análises de limas endodônticas em MEV. 

 
Fonte: Popovid et al. (2009). Presença da debris (A) e após limpeza (B). Demonstração de linhas de fratura em 

limas endodônticas (C) de Alapati et al. (2005). 

Martins et al. (2002) relataram o uso do MEV – EDS na identificação e 

caracterização dos elementos químicos presentes na superficie metálica de limas 

endodônticas rotatórias Ni-Ti novas e após a instrumentação. Os autores relataram a 

presença de C e S em conjunto com O, Na, Ca e Al, em menores concentrações, 

para o primeiro grupo e na análise após a instrumentação em dentes, foi identificado 

Ca e P em maior concentração em áreas distintas. A imagem apresentada neste 

último caso foi muito similar as imagens analisadas neste trabalho que sugerem 

formações calcificadas de biofilme para as amostras GLU-6, GLU-5 e GLU-7, além da 

formação química ser compatível com as nossas amostras, de Ca e P. Já Ounsi et al. 

(2008) relataram uma variação na presença de Al e Si nas mesmas limas analisadas 

e entre os grupos. Os autores indicaram o Al como mais presente nas áreas próximas 

a haste da lima e o vestígio de Si pela superficie como resultado do uso dos cursores 

nas limas rotatórias de Ni-Ti analisadas.(OUNSI et al., 2008).   

Já Sood et al. (2006) relataram o aumento da concentração de Cu, nas 

áreas de maior corrosão de limas endodônticas de Ni-Ti. Nas análises apresentadas 

o Cu foi identificado uniformemente sobre a superfície das limas com formações de 

biofilme, inexistindo em todas as amostras após a decapagem química. Na amostra 

GLU-6 foram identificadas concentrações de 0,06%, 0,10% e 0,10% Cu, revelando 

um aumento na concentração das amostras com a reativação do cultivo de 14 dias, 

na amostra GLU-5 (0,22% e 0,37%Cu) e GLU-1 (0,28%, 0,30% e 0,45%Cu). Na 

amostra GLU-7, com cultivo reativado de 7 dias, o Cu foi ausente. Entretanto a 

composição da liga metálica destas limas possui 0,18%Cu. Logo a presença do Cu 

nestas amostras sugere ser um efeito de uma corrosão abiótica (relativa ao meio de 

cultura), uma vez que a amostra GLU-1 foi negativa a presença de BRS, e que a 

presença deste elemento se encontra superficial a estrutura observada sendo 

removida após a decapagem química.   
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De todos os trabalhos estudados, o que apresentou imagens de biofilme 

muito semelhante ao nosso trabalho foi o de Remoundaki et al. (2008) ao 

caracterizarem a composição química de um biofilme de 310 dias formado sobre 

pelotas de vidro provenientes de um Reator de cultura mista de BRS, alimentado com 

uma variação de meio de cultura Postgate. A análise de superficie no MEV (FIG.74) 

revelou depósito de um precipitado amorfo, com grande semelhança as imagens 

obtidas na análise pontual do trabalho aqui demonstrado.  

Figura 74 - Fotomicrografias de Biofilme  

 
Fonte: Remoundaki et al. (2008). Análises em MEV – BSE. 

 

Lens et al. (1995) identificaram em biofilmes de BRS de 150 dias a 

presença de PO3-
4-P compondo a biomassa. Para Remoundaki et al. (2008) o 

espectro de elementos revelados no MEV-EDS revelaram alta concentração de O, 

Mg, P, S, Zn, Fe, C, N, respectivamente. Enquanto o espectro da população 

bacteriana revelou alta concentração de S, Zn e O, respectivamente em ordem 

decrescente, seguidos da presença de P, Mg, Cl, Fe, Ca, C e N. Anteriormente White 

e Gadd (2000) caracterizaram a presença de P, Ca, S, Fe e Cu em culturas de BRS 

de sete, 14 e 21 dias, identificando uma distribuição não uniforme de Cu e S nos 

biofilmes. Comparando com os dados destes autores com os espectros pontuais da 

amostra GLU-6 e os demais espectros, todos os elementos estão em acordo com as 

nossas analises, exceto o N, ausente em todas as analises. Entretanto o Cl foi 

presente na amostra GLU-6 e GLU-7 após a decapagem e Zn na GLU-7 antes da 

decapagem. A presença de um espectro químico mais amplo na análise da amostra 
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GLU-6 e nas demais amostras, em comparação à estes autores, se deve a presença 

das limas endodônticas liberando íons de sua liga metálica no meio possibilitando 

assim o seqüestro destes elementos pelo biofilme formado na superfície da lima 

endodôntica. Assim como Chen et al. (1995) que relataram absorção de íons 

metálicos pelo EPS até alcançar um equilíbrio do meio. Brown et al. (1998) 

correlacionaram no MEV-EDS a identificação de P aos ácidos nucléicos e 

fosfolipídios das células de biofilmes assim como o Mg e Ca a eletrólitos 

citoplasmáticos.  O que pode ser correlacionado com a presença antes e com o 

decréscimo após a decapagem destes elementos nas amostras GLU-1, 5, 6 e 7, 

sendo mais evidente este decréscimo nas duas ultimas amostras.  

A importância em demonstrar através destes ensaios a presença do 

biofilme reside no fato de que o biofilme de BRS sobre a superficie metálica irá 

influenciar diretamente sobre a taxa de corrosão, alterando o transporte de espécies 

químicas, favoravelmente ou desfavoravelmente, facilitando a remoção da película 

protetora sobre a superficie metálica e induzindo a aeração diferencial, como 

conseqüência da distribuição irregular do biofilme.(VIDELA & HERRERA, 2005) 

Lopes et al. (2006) evidenciaram a possibilidade das BRS associadas à cupons de 

aço inoxidável em adquirir alguns elementos metálicos presentes na superfície 

metálica, influenciando assim desenvolvimento e atividade celular do biofilme. 

Já a opção pelo uso de limas endodônticas usadas pode ser atribuída a 

modificações estruturais na superficie metálica, que somente tais instrumentos 

possuiriam. Uma vez que características como rugosidade e porosidade da superficie 

são fundamentais para o processo de imobilização de bactérias.(JOPIA et al., 2010) 

Alexandrou et al. (2006) relataram aumento de rugosidade e de pite de corrosão em 

limas de níquel-titânio após seis ciclos de esterilização. Entretanto as imagens 

referidas por Alexandrou et al. (2006) como alto nível de rugosidade e de pite não se 

aproximavam ao nível de alterações superficiais que as imagens apresentadas em 

nossas amostras nos dois momentos de observação no MEV.  

Em relação a presença do oxigênio Costerton et al.(1994) relataram a 

presença de níveis muito baixos de oxigênio nos centros de micro colônias 

formadoras dos biofilmes, mesmo nos biofilmes formados por bactérias anaeróbicas. 

Enquanto Videla & Herrera (2005) relataram a presença de Mg dissolvido abaixo de 

áreas de colonização de biofilme assim como a ocorrência de redução de oxigênio 
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nas áreas circundantes da colônia sendo a concentração de oxigênio dentro do 

biofilme muito baixa ou completamente excluída. Já OKabe et al. (1999) também 

relataram a ocorrência de O2 em biofilmes aeróbicos de BRS. Estes autores estão de 

acordo com as imagens de mapeamentos por raios-x das amostras com inoculação 

de bactérias, antes da decapagem, onde foi possível verificar a distribuição regular de 

Mg e O sobre a superficie metálica com concentrações de O em algumas áreas 

sugestivas de formações de biofilme. Além disso, ao analisar as médias destes 

elementos químicos a amostra GLU-7, com reativação do biofilme de sete dias, 

apresentou a maior média de O (7,76%O), seguida pela amostra GLU-6 (3,28%O), 

GLU-5 (2,84%O), GLU-1 (1,95%O) negativa ao crescimento de BRS e GLU-Controle 

(2,05%O). O que pode ser remetido ao fato das amostras com maiores níveis de O 

serem a de inoculação de BRS o que pode ser relacionado ao confinamento do O no 

biofilme ou ao processo de corrosão. Tal análise pode ser corroborada com a análise 

pontual da amostra GLU-6 que apresentou os maiores níveis de O, com média de 

9,39%O, e com o uma redução significativa da concentração de O após a 

decapagem nas amostras GLU-7 (ausente) e GLU-6 (2,44%O). Já a amostra GLU-5 

(3,21%O) apresentou aumento da concentração de O. Em relação ao Mg, GLU-7 

(0,75%Mg), GLU-6 (0,65%Mg), GLU-1 (0,11%Mg) e GLU-5 e GLU-controle 

(ausência), não houve indicação em relação a presença deste elemento com as 

analises de biofilme. 

O biofilme apresenta uma quantidade variável de material inorgânico e 

orgânico, depósitos minerais, células, íons polares e apolares, água e produtos de 

corrosão.(SCHAULE et al., 2000; HULLEBUSCH et al., 2003) Um dos principais 

componentes do biofilme são as substâncias poliméricas extracelulares (EPS) que 

garantem um ambiente protetor às bactérias, constituídos por biopolímeros 

compostos por polissacarídeos, proteínas e mais de 90% de água.(COSTERTON et 

al., 1994; HULLEBUSCH et al., 2003) Já os precitados minerais podem ser sulfetos, 

carbonatos, metais livres, fosfatos e hidróxidos.(HULLEBUSCH et al., 2003) No 

processo de amadurecimento do biofilme, pode ocorrer adesão de cátions bivalentes, 

tais como cálcio e magnésio, além de serem parte integrante da formação de alguns 

polissacarídeos extracelulares, metais e toxinas.(COSTERTON et al., 1994; DAVEY 

& O’TOOLE, 2000) Smith e Gadd (2000) relataram a presença de Ca em biofilmes de 

cultura mista de BRS assim como a conversão de Cr presente no meio em material 
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insolúvel depositado no biofilme. Posteriormente, Chan et al. (2002) identificaram a 

presença de C, O, N, Mg, P, S e Ca na composição de EPS de BRS assim como 

ressaltaram a ausência de Fe e as baixas concentrações de Ca e Mg. Já Schaule et 

al. (2000) relataram a composição de um típico depósito de biofilme como 10% Na, 

12% Ca, 10% proteínas, 7% carbono e 28% Fe. Enquanto Geiger et al. (1993) ao 

estudarem o biofilme da Desulfovibrio vulgaris relataram a presença de S, Fe, Cl, K, 

Ca e Cr em um tubérculo de corrosão em aço inoxidável. Lin & Jay (2007) relataram 

a presença de sulfeto e Hg em biofilmes de Desulfovibrio desulfuricans com tempos 

de 24 e 48 horas. Já Jhobalia et al. (2005), utilizando a mesma espécie bacteriana, 

relataram a predominância de Fe e S no biofilme sobre a superficie metálica. Logo a 

distribuição e imobilização de substâncias inorgânicas no biofilme dependem das 

propriedades de sorção do biofilme, determinado pelo pH, assim como o tipo e 

concentração dos ligantes presentes na matriz do biofilme.(HULLEBUSCH et al., 

2003) Em geral pH inferior irá resultar numa liberação de íons a partir de um estado 

ligado enquanto pH elevado tende a favorecer a quelação.(HULLEBUSCH et al., 

2003) Hullebusch et al. (2003), referiram os minerais formados em associação com 

os biofilmes como biominerais, como o sulfato, fosfato, carbono, sulfureto e íons de 

silicato. 

Com o uso de microsensores, Santegoeds et al. (1998)  demonstraram a 

ausência de Fe e presença de O com redução da concentração a medida que se 

aprofunda no biofilme e de S, com aumento de sua concentração a medida o biofilme 

amadurece. Enquanto, OKabe et al. (1999) através da hibridização in situ 

fluorescente (FISH) demonstraram em biofilmes aeróbicos de águas residuais alta 

presença de S, Fe (menos de 1%), O2 e H2S e Mn que apresentou baixa 

concentração ao longo do biofilme com  pH 6,9. Os autores relataram a presença e a 

distribuição superficial das BRS em biofilmes de 40, 60, 65 dias, com uma estrutura 

heterogenia de células agrupadas na parte mais profunda do biofilme havendo 

também uma distribuição vertical destas e, ainda indicaram a redução do sulfato 

como responsável por até 50% da mineralização da matéria orgânica no tratamento 

de águas residuais, além da presença de enxofre elementar, S0, como um importante 

intermediário na reoxidação do sulfeto em biofilmes de água residuais, representando 

75% do total de S no biofilme. A bioprecipitação de metais como Cu, N e Zn foi 

relatado por Hullenbusch et al. (2003). Para os dois primeiros biominerais foram 
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encontrados, em nosso estudo, mapeamentos químicos demonstrando maiores 

concentrações no espectro 2 da GLU-5 e para o último, Zn, no espectro 2 da GLU-7, 

antes da decapagem. Esta correlação sugere uma relação na presença do biofilme 

com estes biominerais.  

O padrão apresentado nas imagens do MEV, de partículas, na amostra 

GLU-1 diferente das imagens obtidas dos outros grupos de limas usadas pode ser 

correlacionado com o crescimento celular de uma espécie diferente da BRS ou 

mesmo a presença de sais presentes no meio de cultura depositados sobre a 

superficie metálica. O que poderia responder a diferença estrutural de depósitos 

sobre a superficie metálica entre os grupos. Além disso, o mapeamento da 

distribuição elementar da amostra GLU-1 apresentou a menor média de 

concentração em relação ao S, quando comparada às amostras onde a presença de 

BRS foi comprovada. Mesmo negativo a presença de BRS, a presença de S na 

amostra GLU-1 pode ser correlacionada com o relato de Xavier et al. (2003), que 

indicaram a presença de enxofre e carbono em biofilmes multi-espécies. Reafirmado 

por Purish et al. (2012) ao demonstrarem pequenas concentrações de sulfeto de 

hidrogênio em biofilmes formados por P. aeruginosa e por B. subtilis  sobre a 

superfícies metálicas, além de identificarem níveis baixos de corrosividade nas 

amostras utilizadas destas espécies.  

Gu et al. (2009) listaram os íons presentes em um microambiente onde as 

BRS estão presentes, o Fe2+, SO4
2-, OH- e o H2S que se encontram envolvidos no 

processo de corrosão. Já Videla et al. (1999 e 2002) demonstraram a presença de 

íons SO4
2-, Cl-, S0 ou S2O3

2- em ambientes com corrosão biótica, com a presença de 

BRS, e abiótica, sem o envolvimento de bactérias, sendo presente nas camadas mais 

externas dos filmes, em ambas as condições, o FeS e FeS2. Além do S, O e Fe 

encontrados em associação na maioria das amostras de GLU, o Cl só foi encontrado 

na amostra GLU-6 antes da decapagem no espectro pontual da área 3 (0,77% Cl) e 

após a decapagem, na mesma amostra, em dois espectros quantitativos com média 

0,12%Cl e, também, em dois espectros quantitativos com média 0,08%Cl na amostra 

GLU-5 após a decapagem.  

Dunsmore et al. (2002) e Yuan et al. (2009) descreveram uma superfície 

metálica coberta por grumos de biofilme de BRS, densos e porosos, o que leva a um 

ataque localizado por íons agressivos de Cl- e S2-, que conduz a iniciação de 



Discussão 153 

 

corrosão.(Yuan et al., 2009) Esta descrição coincide com as imagens apresentadas 

na avaliação do MEV, com formações localizadas de áreas calcificadas e em 

algumas imagens sendo possível visualizar áreas de corrosão.  

 Purish et al. (2012) relataram a analise de biofilme de 90 dias de 

maturação em superficie metálica, com inoculo inicial de 10% de Desulfovibrio. Os 

autores relataram o acumulo de sulfeto de hidrogênio no biofilme além de relatarem a 

identificação de polissacarídeos e demais carbonos na composição da biomatriz do 

biofilme. Sendo estes polissacarídeos capazes de se ligar a íons metálicos e sulfetos 

em uma biomatriz.(PURISH et al., 2012) Anteriormente, Lopes et al. (2006) já haviam 

relatado a presença de S na superfície de cupons de aço inoxidável SS 304 em 

cultivos de biofilme de Desulfovibrio desulfuricans. Em condições anaeróbicas, as 

maiores concentrações de S foram entre 23 e 34 dias de cultivo, não sendo 

detectado S no 10º dia de cultivo.(Lopes et al., 2006) A presença de H2S quando 

presente em grandes quantidades de Fe e Mn podem reagir e formar sulfeto metálico 

insolúvel, S e polissulfetos (KÜHL & JØRGENSEN, 1992) o que pode ser 

correlacionado aos depósitos formadores das matrizes de biofilmes verificadas nas 

amostras antes da decapagem. Enquanto a elevada identificação de células mortas 

no microscópio de epifluorescência da amostra GLU-6 pode ser correlacionada com o 

fato de parte da população bacteriana ser inativada através do encapsulamento pelo 

sulfeto de ferro presente no meio.(REMOUNDAKI et al., 2008).  

A taxa de biocorrosão foi inexpressiva quando correlacionada com o tempo 

de imersão das limas endodônticas usadas. Porém Isa et al. (1986) relataram a maior 

atividade de BRS em reatores anaeróbicos entre 11 e 24 dias, decaindo a produção 

redução de S entre 54 e 63 dias. Este fato pode ser devido a supersaturação de 

sulfeto de ferro no meio, como Jhobalia et al. (2005) que relacionou a queda brusca 

de corrosão em cupons de aço quando a solução era super suturada com FeS2, 

permanecendo estável. Ao longo do ensaio os autores relataram que o aumento da 

concentração de sulfeto diminuiu a taxa de crescimento das BRS e a taxa de 

corrosão.  

Já Lopes et al. (2006) relacionaram a concentração de níquel a viabilidade 

da Desulfovibrio desulfuricans. Altas concentrações de níquel reduziram a taxa de 

duplicação celular enquanto níveis baixos mostraram serem positivos ao crescimento 

celular.(LOPES et al., 2006) Já o cromo, apesar de presente nas superfícies 
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metálicas, não apresentou efeito sobre o tempo de duplicação das bactérias nos 

estudos de LOPES et al. (2006) e o Mo foi indicado por retardar o crescimento celular 

das Desulfovibrio desulfuricans.(CHEN et al., 1998) Nas análises apresentadas em 

nosso trabalho a presença de Ni e Cr foram evidentes em todas as amostras, sendo 

apresentadas as maiores concentrações nas amostras GLU-controle e GLU-1. 

A constatação da presença dos elementos químicos através do MEV-EDS 

sugere a presença de um biofilme irregular de BRS nas limas endodônticas. 

Entretanto o EDS não fornece o estado de oxidação do elemento químico, o que 

seria importante para demonstração efetiva do acumulo do mineral no 

biofilme.(GEESEY et al., 2002; HULLEBUSCH et al., 2003) Mais a investigação sobre 

a formação do biofilme em aço se torna importante, uma vez que representa o 

estagio inicial na MIC.(PURISH et al., 2012) Já Lewandowski et al. (2003) 

correlacionaram a heterogeneicidade  estrutural e fisiológica dos biofilmes com a 

extensão e taxa de corrosão sobre superfícies metálicas. 

Desenvolvimento de protocolo para avaliação em canais radiculares da 

biocorrosão e da formação de biofilme em limas endodônticas 

O Protocolo desenvolvido para manutenção de estruturas biológicas, 

bactéria e biofilme, indicou a possibilidade de manutenção destas estruturas sobre a 

superficie metálica da lima endodôntica. Entretanto não foi possível diferenciar as 

estruturas presentes na superficie metálica da lima na região próxima a área de 

inoculo inicial, sugerindo serem formação de biofilme, smear-layer ou mesmo 

resíduos do meio de cultura. Porem se pensarmos no caso de ser smear-layer, o 

padrão esperado seria a concentração de smear-layer na região de ponta da lima, 

mais próxima a guia de penetração, uma vez que o movimento de penetração e 

encravamento levaria ao carregamento do smear-layer para a região apical do canal 

e não a manutenção destas estruturas na região próxima a embocadura radicular. 

Logo, tal indício levaria a conclusão de serem estas estruturas, resíduos do meio de 

cultura ou mesmo a formação de um biofilme de BRS.   

Durante a desidratação com CO2, na técnica do ponto critico, 

ocasionalmente ocorrem variações na pressão que podem levar a perda total ou 

parcial das estruturas biológicas presentes, ou seja, bactérias, levando a cristalização 

destas. Tal fato pode responder a pequena ocorrência de BRS sobre a superficie 

metálica das limas endodônticas e mesmo o fato da presença de escurecimento na 
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região apical da amostra D1, que seria indicativo de crescimento de BRS, com a falta 

de visualização destas bactérias no MEV. 

BACCOR – Possibilidades 

Outros aspectos metabólicos sobre as BRS que podem ser futuramente 

estudados e ponderados em dentes humanos, uma vez que tais fundamentos são 

baseados em estudos ambientais e de cultivos são: 

- A redução de sulfato, realizada pelas BRS, em condições de pH baixo permite uma 

neutralização biogênica de ambientes ácidos.(KOSCHORRECK, 2008) Tal fato pode 

ser remetido a processos infecciosos intracanais, onde o pH se encontra 

extremamente baixo, condicionando a um ambiente favorável a perpetuação do 

agente infeccioso.    

- Os sulfetos livres, liberados como produto metabólico das BRS, são dependentes 

do pH e podem ser tóxicos para outras bactérias ou inibir o crescimento destas, uma 

vez que reagem com íons metálicos formando sulfetos metálicos que se apresentam 

tóxicos para as bactérias, e com grupos funcionais dos sistemas de transporte de 

elétrons, aminoácidos e coenzimas metabólicas.(GIBSON, 1990; KOSCHORRECK, 

2008) Este aspecto metabólico das BRS pode favorecer a eliminação de outras 

bactérias presentes no canal radicular, responsáveis por diversas patologias 

endodônticas.  

- A preocupação em relação à toxicidade de Sulfeto de hidrogênio no organismo 

humano, mais precisamente no dente pode ser controlada, como relatou Koschorreck 

(2008), pela existência de um efeito inibitório direto do aumento da concentração de 

sulfeto de hidrogênio inibindo o crescimento de BRS, em estudos ambientais. Além 

do fato, de normalmente, serem encontradas concentrações típicas de H2S muito 

baixas principalmente porque o sulfeto de hidrogênio precipita com ferro formando o 

sulfeto de ferro ou, ainda, podendo precipitar com Cu, Zn, Pb, Cd, Fe e 

Ni.(KOSCHORRECK, 2008) Vale ressaltar neste ponto que alguns destes elementos 

químicos são constituintes das limas endodônticas. 

- Outro aspecto metabólico para o crescimento das BRS é a utilização do fósforo 

como fonte de carbono alternativa.(GIBSON, 1990b) Este fato pode ser visualizado 

como uma possibilidade de descalcificação da estrutura dentinária. 

 



 

 

6 CONCLUSÃO 

6.1 A associação do veículo de inoculação com as cepas de BRS promovem uma 

dissolução metálica parcial da lima endodoôntica fraturada no interior do canal 

radicular. 

6.2 As BRS apresentar crescimento no interior de canais radiculares in vitro, 

apresentando afinidade a superfície metálica da lima endodôntica presente no 

canal radicular. 

6.3 O emprego carragena iota representou uma fluidez e coesão desejada para o 

veiculo BACCOR. Necessitando, entretanto de estudos mais aprofundados para 

melhor caracterização da carragena iota no cultivo das BRS. 

6.4 O emprego das diferentes proporções de Agar-agar no desenvolvimento do 

veiculo BACCOR representou alterações de escoamento, não permitindo uma 

padronização entre as amostras. 

6.5 As BRS são bactérias fastidiosas, requerendo diferentes técnicas para alcançar o 

seu isolamento. 

6.6 Em limas endodônticas usadas existe a ocorrência de biocorrosão por BRS. 

6.7 As BRS formam biofilmes estruturados sobre a superficie metálica de limas 

endodônticas. 

6.8 A presença do Agar-agar nas formulações do veículo BACCOR sugere um efeito 

citotóxico nas linhagens celulares, sendo o MCP-E s/Ag o com menor efeito 

citotóxico as células.  

6.9 Os produtos bacterianos das BRS, sem a ocorrência de biocorrosão, 

sobrenadante e pellet celular, são biologicamente aceitáveis. 

6.10 A aplicação do ensaio de curva de crescimento sugeriu que as BRS são 

bactérias anaeróbicas facultativas ou aerotolerantes e não estritas como 

defende a maior parte da literatura. Logo, esta característica sugere não haver 

uma restrição destas bactérias a ambientes anaeróbicos permitindo assim 

transitar em diferentes nichos da cavidade oral com distintas concentrações de 

oxigênio. Necessitando, entretanto, de estudos mais aprofundados para melhor 

caracterização desta relação de aerobiose das BRS. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - TABELA PARA CÁLCULO DO NÚMERO MAIS PROVÁVEL – NMP 
(NMP/100 ML) 

 
Tubos Positivos MNP Tubos Positivos MNP Tubos Positivos MNP Tubos Positivos MNP 

0 0 0 <2 1 0 0 4 2 0 0 9 3 0 0 23 

0 0 1 3 1 0 1 7 2 0 1 14 3 0 1 39 

0 0 2 6 1 0 2 11 2 0 2 20 3 0 2 64 

0 0 3 9 1 0 3 15 2 0 3 26 3 0 3 95 

0 1 0 3 1 1 0 7 2 1 0 15 3 1 0 43 

0 1 1 6 1 1 1 11 2 1 1 20 3 1 1 75 

0 1 2 9 1 1 2 15 2 1 2 27 3 1 2 120 

0 1 3 12 1 1 3 19 2 1 3 34 3 1 3 160 

0 2 0 6 1 2 0 11 2 2 0 21 3 2 0 93 

0 2 1 9 1 2 1 15 2 2 1 28 3 2 1 150 

0 2 2 12 1 2 2 20 2 2 2 35 3 2 2 210 

0 2 3 16 1 2 3 24 2 2 3 42 3 2 3 290 

0 3 0 9 1 3 0 16 2 3 0 29 3 3 0 240 

0 3 1 13 1 3 1 20 2 3 1 36 3 3 1 460 

0 3 2 16 1 3 2 24 2 3 2 44 3 3 2 1100 

0 3 3 19 1 3 3 29 2 3 3 53 3 3 3 >2400 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE DOAÇÃO 
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APÊNDICE 3 - NÚMERO MAIS PROVÁVEL DAS AMOSTRAS 

Relação da combinação de tubos positivos e negativos da diluição seriada do grupo 2 do 
teste por contato direto 

 Amostra Diluição 
Série de 3 frascos 

Diluição 
Série de 3 frascos 

1 2 3 1 2 3 

Postgate C sem Agar-agar 
com inoculação da D. 

desulfuricans Oral 

10
-1

 + + + 10
-5

 + + - 

10
-2

 + + + 10
-6

 + + + 

10
-3

 + + + 10
-7

 + + + 

10
-4

 + + + 10
-8

 + + - 

Postgate C sem Agar-agar 
com inoculação da D. 

fairfieldensis 

10
-1

 + + + 10
-5

 - - - 

10
-2

 + + + 10
-6

 - - - 

10
-3

 + - - 10
-7

 - - - 

10
-4

 - - - 10
-8

 - - - 

Postgate E modificado com 
inoculação da D. 

desulfuricans ambiental 

10
-1

 + + + 10
-5

 - - + 

10
-2

 + + + 10
-6

 - - + 

10
-3

 + + + 10
-7

 - - + 

10
-4

 + - - 10
-8

 - - - 

Postgate E modificado com 
inoculação da D. 

Desulfuricans Oral 

10
-1

 + + + 10
-5

 + + + 

10
-2

 + + + 10
-6

 - - - 

10
-3

 + + + 10
-7

 - + + 

10
-4

 + + + 10
-8

 - + + 

Postgate E Modificado com 
inoculação da D. 

fairfieldensis 

10
-1

 - - - 10
-5

 - - - 

10
-2

 - - - 10
-6

 - - - 

10
-3

 - - - 10
-7

 - - - 

10
-4

 - - - 10
-8

 - - - 

Postgate E sem Agar-agar 
com inoculação da D. 

Desulfuricans ambiental 

10
-1

 + + + 10
-5

 + + - 

10
-2

 + + + 10
-6

 + + + 

10
-3

 + + + 10
-7

 - + + 

10
-4

 + + + 10
-8

 + - - 

Postgate E sem Agar-agar 
com inoculação da D. 

fairfieldensis 

10
-1

 - - - 10
-5

 - - - 

10
-2

 - - - 10
-6

 - - - 

10
-3

 - - - 10
-7

 - - - 

10
-4

 - - - 10
-8

 - - - 

Postgate E sem Agar-agar 
com inoculação da D. 

desulfuricans Oral 

10
-1

 - + + 10
-5

 + + + 

10
-2

 + + + 10
-6

 + - + 

10
-3

 + + + 10
-7

 - + + 

10
-4

 + + + 10
-8

 - - - 

Postgate C com 4 g/l com 
inoculação da D. 

fairfieldensis 

10
-1

 - + - 10
-5

 - - - 

10
-2

 - - - 10
-6

 - - - 

10
-3

 - - - 10
-7

 - - - 

10
-4

 - - - 10
-8

 - - - 

Postgate C com 4 g/l de 
Agar-agar com inoculação 
da D. Desulfuricans Oral 

10
-1

 - + + 10
-5

 + + + 

10
-2

 + + + 10
-6

 + + + 

10
-3

 + + + 10
-7

 + + + 

10
-4

 + + + 10
-8

 - - - 

Postgate C com 4 g/l de 
Agar-agar com inoculação 

da D. Desulfuricans 

ambiental 

10
-1

 - + + 10
-5

 + + - 
10

-2
 + + + 10

-6
 + + + 

10
-3

 + + + 10
-7

 - + + 
10

-4
 + + + 10

-8
 + - + 

(+): Positivo; (-): Negativo 
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APÊNDICE 4 - NÚMERO MAIS PROVÁVEL DOS INÓCULOS 
 

Relação da combinação de tubos positivos e negativos da diluição seriada do inoculo do 
ensaio biocorrosivo em dentes in vitro 

 Amostra Diluição 
Série de 3 frascos 

Diluição 
Série de 3 frascos 

1 2 3 1 2 3 

D. desulfuricans Oral 

10
-1

 + + + 10
-6

 + + - 

10
-2

 + + + 10
-7

 + + - 

10
-3

 + + + 10
-8

 + + - 

10
-4

 + + + 10
-9

 - - - 

10
-5

 + + + 10
-10

 - - - 

D. desulfuricans ambiental 

10
-1

 + + + 10
-6

 + + + 

10
-2

 + + + 10
-7

 + + + 

10
-3

 + + + 10
-8

 - - - 

10
-4

 + + + 10
-9

 + - - 

10
-5

 + + + 10
-10

 + + + 
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APÊNDICE 5 – Análise estatística dos GLU antes da decapagem 
 

Elementos Grupo n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q.(*) 

FE 

Glu 1 4 0,611 0,1055 0,486 0,704 0,627 0,175 

Glu 5 2 0,563 0,0026 0,561 0,565 0,563 0,004 

Glu 6 4 0,517 0,4614 0,493 0,606 0,544 0,060 

Glu 7 3 0,329 0,1355 0,194 0,465 0,326 0,136 

Controle 1 - - - - - - 

C 

Glu 1 4 0,119 0,1253 0,015 0,275 0,092 0,203 

Glu 5 2 0,127 0,0261 0,109 0,146 0,127 0,037 

Glu 6 4 0,154 0,0860 0,760 0,256 0,142 0,141 

Glu 7 3 0,254 0,1834 0,121 0,463 0,177 0,170 

Controle 1 - - - - - - 

O 

Glu 1 4 0,019 0,0120 0,008 0,031 0,019 0,0207 

Glu 5 2 0,028 0,0064 0,023 0,032 0,028 0,0091 

Glu 6 4 0,032 0,0071 0,026 0,041 0,031 0,0113 

Glu 7 3 0,077 0,0251 0,050 0,100 0,082 0,0248 

Controle 1 - - - - -  

Si 

Glu 1 4 0,005 0,0022 0,003 0,008 0,004 0,0026 

Glu 5 2 0,014 0,0002 0,014 0,014 0,014 0,0004 

Glu 6 4 0,016 0,0055 0,012 0,024 0,015 0,0082 

Glu 7 3 0,011 0,0062 0,005 0,017 0,011 0,0062 

Controle 1 - - - - - - 

P 

Glu 1 4 0,001 0,0013 0,0006 0,003 0,001 0,0023 

Glu 5 2 0,014 0,0088 0,008 0,020 0,014 0,0125 

Glu 6 4 0,009 0,0087 0,003 0,022 0,007 0,0125 

Glu 7 3 0,064 0,0389 0,029 0,106 0,057 0,0385 

Controle 1 - - - - - - 

S 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 2 0,004 0,0033 0,002 0,007 0,004 0,0047 

Glu 6 4 0,0009 0,0006 0,0005 0,001 0,0007 0,0007 

Glu 7 3 0,006 0,0033 0,003 0,009 0,007 0,0032 

Controle 1 - - - - - - 

Cr 

Glu 1 4 0,155 0,0231 0,127 0,175 0,159 0,0379 

Glu 5 2 0,137 0,0008 0,137 0,138 0,137 0,0012 

Glu 6 4 0,134 0,0123 0,123 0,149 0,133 0,0179 

Glu 7 3 0,088 0,035652 0,052 0,124 0,089 0,0356 

Controle 1 - - - - - - 

Mn 

Glu 1 4 0,007 0,0009 0,006 0,008 0,007 0,0012 

Glu 5 2 0,016 0,0008 0,015 0,016 0,016 0,0012 

Glu 6 4 0,015 0,0020 0,012 0,017 0,016 0,0032 

Glu 7 1 - - - - - - 

Controle 1 - - - - - - 

Ni 

Glu 1 4 0,067 0,01376 0,051 0,079 0,069 0,0230 

Glu 5 2 0,056 0,00381 0,054 0,059 0,056 0,0054 

Glu 6 4 0,057 0,00426 0,052 0,062 0,057 0,0056 

Glu 7 3 0,034 0,01519 0,020 0,050 0,033 0,0151 

Controle 1 - - - - - - 

Ca 

Glu 1 4 0,003 0,0023 0,001 0,006 0,003 0,0038 

Glu 5 2 0,020 0,0117 0,011 0,028 0,020 0,0166 

Glu 6 4 0,010 0,0101 0,003 0,024 0,007 0,0149 

Glu 7 3 0,068 0,0442 0,020 0,108 0,075 0,04385 

Controle - - - - - - - 

Continua 
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Elementos Grupo n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q.(*) 

Mo 

Glu 1 3 0,002 0,0008 0,002 0,001 0,002 0,00085 

Glu 5 2 0,013 0,0014 0,001 0,014 0,013 0,002 

Glu 6 4 0,007 0,0037 0,004 0,012 0,005 0,0052 

Glu 7 3 0,014 0,0121 0,004 0,027 0,010 0,01175 

Controle - - - - - - - 

Cu 

Glu 1 4 0,003 0,0007 0,002 0,004 0,003 0,0013 

Glu 5 2 0,002 0,0029 0,002 0,003 0,002 0,0015 

Glu 6 3 0,0008 0,0002 0,0006 0,001 0,001 0,0002 

Glu 7 -       

Controle -       

Na 

Glu 1 2 0,003 0,0023 0,001 0,004 0,003 0,0033 

Glu 5 - - - - - - - 

Glu 6 3 0,004 0,0029 0,002 0,007 0,003 0,0028 

Glu 7 2 0,019 0,0114 0,010 0,027 0,019 0,0162 

Controle - - - - - - - 

Mg 

Glu 1 2 0,002 0,0023 0,0006 0,003 0,002 0,0033 

Glu 5 - - - - - - - 

Glu 6 4 0,006 0,0044 0,003 0,012 0,004 0,0061 

Glu 7 3 0,007 0,0044 0,002 0,010 0,009 0,0041 

Controle - - - - - - - 

Al 

Glu 1 -       

Glu 5 -       

Glu 6 1       

Glu 7 3 0,017 0,0184 0,004 0,038 0,009 0,0170 

Controle -       

Zn 

Glu 1 -       

Glu 5 -       

Glu 6 -       

Glu 7 3 0,012 0,0028 0,008 0,014 0,013 0,0027 

Controle -       

 
Elemento Químico: Fe 

13424N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

F
E

,8

,7

,6

,5

,4

,3

,2

,1

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 9,75

2 9,50

4 7,25

3 2,00

1 12,00

14

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

FE

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

7,971

4

,093

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

FE

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: GRUPOb. 

 
 

Tests of Normalityb

,282 4 ,

,260 2 ,

,237 4 ,

,177 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

FE

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

FE is constant when GRUPO = controle. It has

been omitted.

b. 
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Elemento Químico: C 

13424N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

C

,5

,4

,3

,2

,1

0,0

-,1

 
Teste Não paramétrico - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 6,25

2 7,00

4 7,50

3 10,33

1 5,00

14

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

C

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

2,119

4

,714

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

C

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: GRUPOb. 

 
 

 
Elemento Químico: O 

13424N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

O

,12

,10

,08

,06

,04

,02

0,00

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 4,38

2 6,50

4 8,13

3 13,00

1 3,00

14

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

O

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

8,798

4

,066

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

O

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 
 
 

Tests of Normalityb

,287 4 ,

,260 2 ,

,270 4 ,

,329 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

C

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

C is constant when GRUPO = controle. It has

been omitted.

b. 

Tests of Normalityb

,279 4 ,

,260 2 ,

,241 4 ,

,236 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

O

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

O is constant when GRUPO = controle. It has

been omitted.

b. 
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Elemento Químico: Si 

13424N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

S
I

,03

,02

,01

0,00

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 2,75

2 9,50

4 10,25

3 7,67

1 11,00

14

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

SI

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

8,048

4

,090

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

SI

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: P 

13424N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

P

,12

,10

,08

,06

,04

,02

0,00

-,02

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 3,25

2 9,00

4 8,00

3 13,00

1 3,00

14

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

P

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

10,786

4

,029

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

P

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 
 
 
 

Tests of Normalityc

,361 4 ,

,260 2 ,

,246 4 ,

,184 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

SI

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

SI  is constant  when GRUPO = controle. It has

been omitted.

c. 

Tests of Normalityd

,278 4 ,

,260 2 ,

,246 4 ,

,234 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

P

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

P is constant when GRUPO = controle.  It has

been omitted.

d. 
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Elemento Químico: S 

13421N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

S

,012

,010

,008

,006

,004

,002

0,000

-,002

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 5,00

2 8,00

4 3,38

3 9,67

1 2,50

11

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

S

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

8,141

4

,087

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

S

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: Cr 

13424N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

C
R

,20

,18

,16

,14

,12

,10

,08

,06

,04

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 10,50

2 8,50

4 6,75

3 2,33

1 12,00

14

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

Cr

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

8,033

4

,090

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Cr

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb.  
 
 
 
 

Tests of Normalitye,f

,260 2 ,

,360 4 ,

,258 3 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

S

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

S is constant when GRUPO = Glu 1. I t has been

omitted.

e. 

S is constant when GRUPO = controle.  It has

been omitted.

f . 

Tests of Normalityg

,282 4 ,

,260 2 ,

,167 4 ,

,176 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

Cr

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

Cr is constant when GRUPO = controle. It  has

been omitted.

g. 
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Elemento Químico: Mn 

11424N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

M
N

,020

,018

,016

,014

,012

,010

,008

,006

,004

,002

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 3,50

2 9,75

4 8,88

1 1,00

1 8,00

12

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

Mn

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

8,660

4

,070

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Mn

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
 

 

Elemento Químico: Ni 

13424N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

N
I

,09

,08

,07

,06

,05

,04

,03

,02

,01

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 10,25

2 7,50

4 7,75

3 2,00

1 12,00

14

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

Ni

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

8,086

4

,088

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Ni

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 
 
 
 
 

Tests of Normalityh,i

,239 4 ,

,260 2 ,

,235 4 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Mn

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

Mn is constant when GRUPO = Glu 7.  It has

been omitted.

h. 

Mn is constant when GRUPO = controle. It has

been omitted.

i. 

Tests of Normalityj

,286 4 ,

,260 2 ,

,231 4 ,

,201 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

Ni

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

Ni is constant  when GRUPO = controle. It has

been omitted.

j. 
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Elemento Químico: Ca 

3424N =

GRUPO

Glu 7Glu 6Glu 5Glu 1

C
A

,12

,10

,08

,06

,04

,02

0,00

-,02

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 3,50

2 9,25

4 6,13

3 11,33

13

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

Total

Ca

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

7,836

3

,050

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Ca

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
 

 

Elemento Químico: Mo 

3423N =

GRUPO

Glu 7Glu 6Glu 5Glu 1

M
O

,03

,02

,01

0,00

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

3 2,00

2 10,50

4 6,50

3 8,33

12

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

Total

Mo

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

7,910

3

,048

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Mo

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
 

 
 
 
 

Tests of Normalityk

,244 4 ,

,260 2 ,

,260 4 ,

,232 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

CA

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

There are no v alid cases f or Ca. Statistics cannot

be computed.

k. 

Tests of Normalityl

,182 3 ,

,260 2 ,

,266 4 ,

,284 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

Mo

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

There are no v alid cases f or Mo. Statistics cannot

be computed.

l. 



Apêndice 182 

 

Elemento Químico: Cu 

324N =

GRUPO

Glu 6Glu 5Glu 1

C
U

,005

,004

,003

,002

,001

0,000

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

4 7,00

2 5,50

3 2,00

9

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Total

Cu

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

5,849

2

,054

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Cu

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb.  
 

Elemento Químico: Na 

232N =

GRUPO

Glu 7Glu 6Glu 1

N
A

,03

,02

,01

0,00

-,01

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

2 2,50

3 3,33

2 6,50

7

GRUPO

Glu 1

Glu 6

Glu 7

Total

Na

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

3,929

2

,140

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Na

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
 

 
 
 
 
 

Tests of Normalityb

,256 4 ,

,260 2 ,

,385 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

CU

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

There are no v alid cases f or CU. Stat ist ics

cannot be computed.

b. 

Tests of Normalityc

,260 2 ,

,294 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 6

Glu 7

NA

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

There are no v alid cases f or NA. Statistics cannot

be computed.

c. 
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Elemento Químico: Mg 

342N =

GRUPO

Glu 7Glu 6Glu 1

M
G

,014

,012

,010

,008

,006

,004

,002

0,000

-,002

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

2 3,00

4 5,50

3 5,67

9

GRUPO

Glu 1

Glu 6

Glu 7

Total

Mg

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

1,378

2

,502

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Mg

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
 

 

Elemento Químico: Al 

31N =

GRUPO

Glu 7Glu 6

A
L

,05

,04

,03

,02

,01

0,00

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 2,00

3 2,67

4

GRUPO

Glu 6

Glu 7

Total

Al

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

,200

1

,655

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Al

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb.  
 
 
 
 
 

Tests of Normalityd

,260 2 ,

,281 4 ,

,349 3 ,

GRUPO

Glu 1

Glu 6

Glu 7

MG

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

There are no v alid cases f or MG. Stat ist ics

cannot be computed.

d. 

Tests of Normalitye

,335 3 ,

GRUPO

Glu 7AL

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

There are no v alid cases f or AL.  Statistics cannot

be computed.

e. 
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Elemento Químico: Zn 

3N =

GRUPO

Glu 7

Z
N

,015

,014

,013

,012

,011

,010

,009

,008

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis test 

Ranks

3 2,00

3a

GRUPO

Glu 7

Total

Zn

N Mean Rank

There is only  one non-empty  group.

Kruskal-Wallis Test cannot be perf ormed.

a. 

 
 
 

Tests of Normalityg

,306 3 ,

GRUPO

Glu 7ZN

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

There are no v alid cases f or ZN. Statistics

cannot be computed.

g. 
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APÊNDICE 6 – Análise estatística dos GLU após a decapagem 

 

Elementos Grupo n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q.(*) 

FE 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,468 0,103 0,346 0,583 0,471 0,1622 

Glu 6 5 0,569 0,728 0,454 0,628 0,599 0,0813 

Glu 7 3 0,591 0,026 0,565 0,619 0,590 0,0269 

Controle 2 0,650 0,009 0,643 0,657 0,650 0,014 

C 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,309 0,117 0,142 0,415 0,340 0,1382 

Glu 6 5 0,124 0,121 0,036 0,315 0,050 0,1341 

Glu 7 3 0,119 0,050 0,077 0,175 0,105 0,049 

Controle 2 0,026 0,009 0,019 0,032 0,026 0,0129 

O 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,032 0,0184 0,013 0,054 0,029 0,02955 

Glu 6 5 0,024 0,0074 0,016 0,034 0,021 0,0108 

Glu 7 3 - - - - - - 

Controle 2 0,015 0,0021 0,013 0,016 0,015 0,003 

Si 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,014 0,0042 0,008 0,018 0,015 0,0063 

Glu 6 5 0,021 0,0061 0,015 0,031 0,019 0,0054 

Glu 7 3 0,018 0,0026 0,015 0,020 0,017 0,00265 

Controle 2 0,016 0,0009 0,015 0,0170 0,016 0,0014 

P 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0004 0,0005 0,000 0,001 0,0003 0,00085 

Glu 6 5 0,0014 0,0021 0,000 0,004 0,000 0,0021 

Glu 7 3 0,0031 0,0024 0,0005 0,005 0,003 0,0024 

Controle 2 - - - - - - 

S 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0084 0,0046 0,003 0,014 0,007 0,00625 

Glu 6 5 0,0007 0,0016 0,000 0,003 0,000 0 

Glu 7 3 0,0010 0,0010 0,000 0,002 0,001 0,00105 

Controle 2 0,0027 0,0000 0,002 0,002 0,002 0,00001 

Cr 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0898 0,0643 0,000 0,151 0,103 0,08425 

Glu 6 5 0,1397 0,1588 0,115 0,157 0,141 0,0114 

Glu 7 3 0,1720 0,0165 0,154 0,186 0,175 0,01635 

Controle 2 0,1658 0,0017 0,164 0,167 0,165 0,0025 

Mn 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0191 0,0138 0,009 0,039 0,013 0,0175 

Glu 6 5 0,0164 0,0019 0,013 0,018 0,016 0,0006 

Glu 7 3 0,0070 0,0060 0,000 0,010 0,010 0,00535 

Controle 2 0,0194 0,0014 0,018 0,020 0,019 0,0021 

Ni 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0486 0,0114 0,036 0,063 0,047 0,01715 

Glu 6 5 0,0580 0,0075 0,046 0,066 0,060 0,006 

Glu 7 3 0,0725 0,0058 0,067 0,078 0,072 0,00585 

Controle 2 0,0679 0,0003 0,067 0,068 0,067 0,0005 

Ca 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0001 0,0003 0,000 0,0007 0,000 0,00035 

Glu 6 5 0,0005 0,0011 0,000 0,0025 0,000 0 

Glu 7 3 0,0015 0,0008 0,0006 0,0023 0,001 0,00085 

Controle 2 - - - - - - 

Continua 
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Tests of Normalityb

,176 4 ,

,261 5 ,200

,186 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

FE

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

FE is constant when GRUPO = Glu 1.  It has

been omitted.

b. 

Elementos Grupo n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q.(*) 

 Controle 2 - - - - - - 

Mo 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0041 0,0083 0,000 0,016 0,000 0,0083 

Glu 6 5 0,0104 0,0069 0,000 0,017 0,013 0,0065 

Glu 7 3 0,0061 0,0070 0,0015 0,0142 0,002 0,00635 

Controle 2 - - - - - - 

Na 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0002 0,0004 0,000 0,0008 0,000 0,0004 

Glu 6 5 - - - - - - 

Glu 7 3 - - - - - - 

Controle 2 - - - - - - 

Mg 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0012 0,0021 0,000 0,004 0,0003 0,0025 

Glu 6 5 0,0044 0,0033 0,000 0,008 0,005 0,0042 

Glu 7 3 0,0025 0,0023 0,000 0,004 0,003 0,00235 

Controle 2 0,0052 0,0022 0,003 0,006 0,005 0,0032 

Al 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 0,0018 0,0016 0,000 0,003 0,002 0,00275 

Glu 6 5 0,0253 0,0306 0,003 0,079 0,012 0,0089 

Glu 7 3 0,0050 0,0022 0,003 0,007 0,003 0,002 

Controle 2 0,0304 0,0041 0,027 0,033 0,030 0,0059 

Co 

Glu 1 1 - - - - - - 

Glu 5 4 - - - - - - 

Glu 6 5 0,0020 0,0046 0,000 0,010 0,000 ,000000 

Glu 7 3 - - - - - - 

Controle 2 - - - - - - 

 

Elemento Químico: Fe 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

F
E

,7

,6

,5

,4

,3

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 4,00

4 4,00

5 8,80

3 9,00

2 14,50

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

FE

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

8,535

4

,074

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

FE

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
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Tests of Normalityc

,350 4 ,

,330 5 ,080

,273 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

C

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

C is constant when GRUPO = Glu 1.  It has been

omitted.

c. 

Tests of Normalityd,e

,231 4 ,

,250 5 ,200

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

controle

O

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

O is constant when GRUPO = Glu 1.  It has been

omitted.

d. 

O is constant when GRUPO = Glu 7.  It has been

omitted.

e. 

 
Elemento Químico: C 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

C

,5

,4

,3

,2

,1

0,0

-,1

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 11,00

4 12,50

5 6,80

3 7,33

2 1,50

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

C

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

9,152

4

,057

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

C

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: O 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

O

,06

,05

,04

,03

,02

,01

0,00

-,01

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 12,00

4 10,75

5 9,80

3 2,00

2 5,00

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

O

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

9,490

4

,050

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

O

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
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Tests of Normalityf

,251 4 ,

,234 5 ,200

,231 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

SI

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

SI is constant  when GRUPO = Glu 1. It has been

omitted.

f . 

Tests of Normalityg,h

,300 4 ,

,342 5 ,057

,232 3 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

P

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

P is constant when GRUPO = Glu 1. I t has been

omitted.

g. 

P is constant when GRUPO = controle.  It has

been omitted.

h. 

Elemento Químico: Si 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

S
I

,04

,03

,02

,01

0,00

24

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 1,00

4 6,00

5 10,90

3 9,33

2 6,25

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

SI

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

5,947

4

,203

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

SI

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: P 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

P

,006

,005

,004

,003

,002

,001

0,000

-,001

 

Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 11,00

4 6,75

5 7,60

3 12,00

2 4,00

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

P

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

5,336

4

,255

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

P

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
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Tests of Normalityj

,285 4 ,

,215 5 ,200

,242 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

CR

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

CR is constant  when GRUPO = Glu 1. It has been

omitted.

j. 

Tests of Normalityi

,235 4 ,

,473 5 ,001

,179 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

S

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

S is constant when GRUPO = Glu 1. I t has been

omitted.

i. 

Elemento Químico: S 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

S

,016

,014

,012

,010

,008

,006

,004

,002

0,000

-,002

24

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 6,00

4 13,25

5 4,80

3 6,00

2 9,50

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

S

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

9,434

4

,051

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

S

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: Cr 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

C
R

,3

,2

,1

0,0

-,1

20

 

Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 5,00

4 3,75

5 7,20

3 13,00

2 12,50

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

CR

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

9,997

4

,040

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

CR

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
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Tests of Normalityk

,329 4 ,

,320 5 ,104

,376 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

MN

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

MN is constant  when GRUPO = Glu 1. It has

been omitted.

k. 

Tests of Normalityl

,165 4 ,

,204 5 ,200

,205 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

NI

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

NI is constant when GRUPO = Glu 1. It has been

omitted.

l. 

Elemento Químico: Mn 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

M
N

,05

,04

,03

,02

,01

0,00

-,01

20

23

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 2,00

4 8,00

5 10,00

3 3,33

2 13,00

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

MN

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

8,567

4

,073

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

MN

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: Ni 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

N
I

,09

,08

,07

,06

,05

,04

,03

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 5,00

4 4,00

5 6,80

3 13,33

2 12,50

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

NI

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

10,302

4

,036

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

NI

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
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Tests of Normalitym,n

,441 4 ,

,473 5 ,001

,213 3 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

CA

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

CA is constant when GRUPO = Glu 1. It  has

been omitted.

m. 

CA is constant when GRUPO = controle. I t has

been omitted.

n. 

Tests of Normalityo,p

,441 4 ,

,278 5 ,200

,354 3 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

MO

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

MO is constant  when GRUPO = Glu 1. It has

been omitted.

o. 

MO is constant  when GRUPO = controle. It has

been omitted.

p. 

Elemento Químico: Ca 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

C
A

,003

,002

,001

0,000

-,001

20

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 10,00

4 6,75

5 7,00

3 12,67

2 5,00

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

CA

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

6,273

4

,180

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

CA

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: Mo 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

M
O

,02

,01

0,00

-,01

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 9,00

4 6,13

5 10,30

3 9,33

2 3,50

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

MO

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

4,667

4

,323

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

MO

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
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Tests of Normalityv

,370 4 ,

,243 5 ,200

,239 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

MG

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

MG is constant  when GRUPO = Glu 1. It has

been omitted.

v .  

Elemento Químico: Na 

Tests of Normalityr,s,t,u

,441 4 ,

GRUPO

Glu 5NA

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

NA is constant when GRUPO = Glu 1. It  has been

omitted.

r. 

NA is constant when GRUPO = Glu 6. It  has

been omitted.

s. 

NA is constant when GRUPO = Glu 7. It  has been

omitted.

t. 

NA is constant when GRUPO = controle. I t has

been omitted.

u. 

 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

N
A

,004

,003

,002

,001

0,000

-,001

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 15,00

4 8,75

5 7,00

3 7,00

2 7,00

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

NA

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

8,750

4

,068

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

NA

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: Mg 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

M
G

,010

,008

,006

,004

,002

0,000

-,002

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 11,00

4 4,75

5 9,70

3 6,50

2 11,00

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

MG

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

4,605

4

,330

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

MG

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
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Tests of Normalityw

,301 4 ,

,365 5 ,028

,369 3 ,

,260 2 ,

GRUPO

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

AL

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

AL is constant when GRUPO = Glu 1. I t has

been omitted.

w.  

 
Elemento Químico: Al 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

A
L

,10

,08

,06

,04

,02

0,00

-,02

21

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 9,00

4 2,75

5 10,40

3 7,00

2 13,50

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

AL

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

10,251

4

,036

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

AL

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 

 
 

Elemento Químico: Co 

Tests of Normalityy,z,aa,bb

,473 5 ,001

GRUPO

Glu 6CO

Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov

CO is constant  when GRUPO = Glu 1. It has

been omitted.

y .  

CO is constant  when GRUPO = Glu 5. It has

been omitted.

z. 

CO is constant  when GRUPO = Glu 7. It has

been omitted.

aa. 

CO is constant  when GRUPO = controle. It has

been omitted.

bb. 

23541N =

GRUPO

controleGlu 7Glu 6Glu 5Glu 1

C
O

,012

,010

,008

,006

,004

,002

0,000

-,002

24

 
Testes não Paramétricos - Kruskal-Wallis Test 

Ranks

1 7,50

4 7,50

5 9,00

3 7,50

2 7,50

15

GRUPO

Glu 1

Glu 5

Glu 6

Glu 7

controle

Total

CO

N Mean Rank

 

Test Statisticsa,b

2,000

4

,736

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

CO

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  GRUPOb. 
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APÊNDICE 7 – Analise estatística entre antes e após a decapagem 

 

Test Statistics - GLU-7

,000 1,000 ,000 1,500 ,000 ,000 ,000

6,000 7,000 6,000 7,500 6,000 6,000 6,000

-1,964 -1,528 -2,087 -1,328 -1,964 -1,964 -1,964

,050 ,127 ,037 ,184 ,050 ,050 ,050

,100 ,200 ,100 ,200 ,100 ,100 ,100

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

FE C O SI P S CR

 

Test Statistics - GLU-7

1,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 1,000

2,000 6,000 6,000 8,000 6,000 8,000 7,000

-,447 -1,964 -1,964 -1,091 -1,936 -1,091 -1,528

,655 ,050 ,050 ,275 ,053 ,275 ,127

1,000 ,100 ,100 ,400 ,200 ,400 ,200

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

MN NI CA MO NA MG AL

 

Test Statistics - GLU-6

7,000 6,000 4,000 5,000 2,000 4,000 8,000

17,000 21,000 19,000 15,000 17,000 19,000 18,000

-,735 -,980 -1,470 -1,225 -1,993 -1,535 -,490

,462 ,327 ,142 ,221 ,046 ,125 ,624

,556 ,413 ,190 ,286 ,063 ,190 ,730

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

FE C O SI P S CR

 

Test Statistics - GLU-6

8,000 9,000 ,000 5,000 ,000 8,000 1,000

18,000 19,000 15,000 15,000 15,000 23,000 2,000

-,490 -,245 -2,558 -1,230 -2,562 -,490 -,878

,624 ,806 ,011 ,219 ,010 ,624 ,380

,730 ,905 ,016 ,286 ,036 ,730 ,667

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

MN NI CA MO NA MG AL

 

Test Statistics - GLU-5

2,000 1,000 4,000 3,000 ,000

12,000 4,000 14,000 6,000 10,000

-,926 -1,389 ,000 -,463 -1,879

,355 ,165 1,000 ,643 ,060

,533 ,267 1,000 ,800 ,133

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

FE C O SI P
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Test Statistics - GLU-5

1,500 2,000 3,000 2,000 ,000 2,000

4,500 12,000 13,000 12,000 10,000 12,000

-1,174 -,926 -,463 -,926 -1,967 -,984

,240 ,355 ,643 ,355 ,049 ,325

,267 ,533 ,800 ,533 ,133 ,533

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

S CR MN NI CA MO

 

Test Statistics - GLU-1

1,000 1,000 ,000 1,000 2,000 ,000 1,000

2,000 11,000 10,000 11,000 3,000 1,000 2,000

-,707 -,707 -1,414 -,707 ,000 -1,000 -,707

,480 ,480 ,157 ,480 1,000 ,317 ,480

,800 ,800 ,400 ,800 1,000 1,000 ,800

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

FE C O SI P S CR

 

Test Statistics - GLU-1

,000 1,000 ,000 ,000 1,000 ,000

10,000 2,000 1,000 6,000 2,000 3,000

-1,414 -,707 -1,414 -1,342 ,000 -1,225

,157 ,480 ,157 ,180 1,000 ,221

,400 ,800 ,400 ,500 1,000 ,667

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

MN NI CA MO NA MG

 
 

Test Statistics - GLU-Controle

,000 ,000 ,000 1,000 ,000

1,000 3,000 3,000 4,000 3,000

-1,225 -1,225 -1,225 ,000 -1,414

,221 ,221 ,221 1,000 ,157

,667 ,667 ,667 1,000 ,667

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

FE C O SI P

 

Test Statistics - GLU-Controle

,000 ,000 ,000 ,000

1,000 1,000 1,000 1,000

-1,225 -1,225 -1,225 -1,225

,221 ,221 ,221 ,221

,667 ,667 ,667 ,667

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

S CR MN NI
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APÊNDICE 8 - Revisão de literatura 

 

1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS 

As limas endodônticas manuais são instrumentos fabricados desde 1961 

com ligas de aço inoxidável austenítico, sendo utilizadas na formatação adequada do 

canal radicular, eliminando substratos orgânicos, debris e microorganismos. (LOPES 

et al., 1994; LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 1999). 

Os aços inoxidáveis austeníticos se caracterizam por possuírem em sua 

estrutura cromo acima de 12%, com elementos de liga que alteram a sua 

microestrutura influenciando na resistência mecânica, elétrica, a deformação metálica 

em altas temperaturas, à fluência e à fratura. Definindo, assim, o comportamento do 

aço, frente à corrosão. (LOPES et al., 1994; LOPES  & SIQUEIRA JUNIOR, 1999) O 

cromo adicionado ao aço irá formar, na superfície do instrumento, uma película de 

óxido de cromo aderente, impermeável e de elevada dureza e densidade, 

minimizando o processo de corrosão. Enquanto o níquel fornecerá a tenacidade e a 

capacidade de resistência ao calor e à corrosão, sendo esta influência maior com 

teores acima de 6% de níquel. Além destes elementos, o manganês, o silício, o 

molibdênio, o cobalto e o vanádio são incluídos na liga com o intuito de melhorar a 

resistência mecânica do aço. (LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 1999). 

Frente a tal variação de composição química, os aços são classificados de 

acordo com a presença dos diferentes elementos determinado pela American Iron 

and steel institute (AISI), sendo as séries 301, 302 e 303 da AISI, a dos aços 

inoxidáveis austeníticos (GENTIL, 1996) e a determinada pela ADA (American Dental 

Association) para a fabricação das limas endodônticas manuais. (LOPES & 

SIQUEIRA JUNIOR, 1999) O que é constatado por Darabara et al. (2004a), a 

utilização de aços da classe AISI 303 e 302 nas diferentes marcas comerciais de 

limas Kerr e Hedströem. Enquanto Heggendorn (2010), a partir da análise química 

(composição química via combustão e análise quantitativa por espectrometria de 

fluorescência de Raios-X) de duas amostras de limas endodônticas tipo Kerr nº 80, 
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classificou o aço constituinte das limas analisadas como AISI 304, baseando-se nos 

elementos existentes neste aço, que se encontram nas tabelas 1 e 2. Dessa 

maneira, verificou-se que uma das características deste tipo de aço que compõem a 

lima endodôntica tipo kerr é a sua incapacidade de resistir à corrosão. (GENTIL, 

1996; BLACK & HASTINGS, 1998). 

 

Tabela 1- Composição química via combustão 

Elementos (% em peso) C S 

Obtido 0,079 0,001 

C: Carbono; S: Enxofre. 

 

Tabela 2- Análise quantitativa por espectrometria de fluorescência de Raios X 
Elementos (% em peso) Si Mn P Cr 

Obtidos 1,56 1,63 0,017 18,12 

Elementos (% em peso) Ni Mo Cu Fe 

Obtidos 8,16 0,65 0,18 Base 

Si: Silício; Mn: Manganês; P: Fósforo; Cr: Cromo; Ni: Níquel; Mo: Molibdênio; Cu: Cobre; Fe: Ferro. 

 

1.1.1 Fratura de instrumentos endodônticos e técnicas de remoção de 

fragmentos de limas 

A fratura de uma lima endodôntica, no interior do canal radicular, pode 

ocorrer por fadiga do material, ocasionado pela aplicação de cargas lentas como 

tração, compressão e flexão, impacto ou por cargas de baixa intensidade, atuando 

por tempos prolongados. Estes fatores são proporcionados por aspectos como a 

anatomia complexa do canal radicular, com curvaturas e diâmetros variados, defeito 

de fabricação do instrumento, tipo de instrumento usado e movimento empregado, 

aliado ao tipo de seção e confecção da lima, se por torção ou usinagem. 

(SOTOKAWA, 1988; DE DEUS, 1992; LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 1999; 

SCHÃFER & TEPEL, 2001; ZILENIS & MARGELOS, 2002) Além disso, tem sido 

demonstrada a possibilidade de ocorrer uma alteração na microestrutura do aço 

durante as sucessivas esterilizações do instrumento, tornando-o friável, o que 

facilitaria ainda mais uma fratura inesperada. (MITCHELL et al.,1983; ALVES, 1997; 

ALEXANDROU et al.,2006). 

Os defeitos de fabricação das limas podem ser verificados pela presença 
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de anomalias estruturais em limas novas, sem uso, do tipo K, K flex, flexofile, 

Hedströem, unifile e S-file. Sendo normalmente observado nas superfícies das limas: 

ranhuras, sobrefios e fragmentos metálicos. Tais anomalias aumentam a 

possibilidade de fraturas e, ainda, ocasionam obstruções, pelo efeito de corpo 

estranho causado por estes fragmentos aderidos na superfície dos instrumentos. 

(GOLDBERG, 1988) Sotokawa (1988), comparando a incidência de fratura em cada 

série de lima, demonstrou uma maior freqüência de fraturas nas limas #25; #15, #20, 

#55, respectivamente. O autor concluiu que a ação de limas em curvaturas 

radiculares se torna um fator adicional à fadiga do instrumento. Enquanto, Nehme 

(1999) demonstrou a inviabilidade na remoção do fragmento de lima em dois casos 

clínicos, devido à sua localização, sendo o primeiro localizado após a curvatura do 

canal e o segundo bloqueando a curvatura na região apical. Para tal situação, Ruddle 

(2002) ressaltou a dificuldade na remoção deste fragmento, sugerindo a permanência 

definitiva deste instrumento, na ausência de sinais e sintomas do paciente. 

Entretanto, parece haver um comprometimento no sucesso do tratamento 

endodôntico de canais radiculares com instrumentos fraturados no conduto e lesões 

perirradiculares, podendo haver uma permanência da lesão no periápice após um 

ano de acompanhamento. (SPILI et al., 2005).   

Logo, após a fratura do instrumento endodôntico no conduto radicular, a 

tentativa de remoção se torna complexa, havendo a necessidade de se avaliar 

diversos fatores como: o encravamento da lima na parede dentinária; localização, 

sendo de melhor remoção fragmentos posicionados o mais distante possível do 

ápice; tamanho do instrumento no interior do conduto e o diâmetro da lima, além do 

fato de haver um consumo significativo de tempo. (JOHNSON & BEATTY, 1988; DE 

DEUS, 1992; LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 1999; RUDDLE, 2002 e 2004; SUTER et 

al., 2005; BAHCALL et al., 2005) Neste contexto, diversos autores descreveram a 

necessidade de alargar o canal radicular o máximo possível, na tentativa de remover 

o fragmento, assim como a necessidade de transpassá-lo para que, no caso de se 

constatar a inviabilidade de sua remoção, possa haver a obturação do canal 

radicular. (LEONARDO, 1982; SEIDE, 1984; DE DEUS, 1992; ALVES, 1997; SUTER 

et al., 2005) Dependendo da localização deste fragmento é justificável, no caso de 

uma fratura no terço apical, a utilização deste como um selante apical, já que o risco 

de deslocá-lo além ápice, na tentativa de removê-lo, é muito alto, não afastando, 
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ainda, a possibilidade de uma posterior intervenção cirúrgica pela existência de 

problemas oriundos da existência deste fragmento, tendo a apicetomia e a obturação 

retrógrada como as técnicas cirúrgicas de eleição. (INGLE, 1976; LEONARDO, 1982; 

SEIDE, 1984; ALVES, 1997). 

Para tais situações, Fors e Berg (1986) propuseram uma classificação, 

considerando: a posição da obstrução, a forma da raiz, a possibilidade de 

transpassar e a presença ou ausência de polpa necrótica. Tal classificação viabiliza 

um planejamento e um diagnóstico das diversas formas de fraturas: 

I - fraturas no terço coronal: relativamente fáceis de remover.  

II – fraturas no teço médio:  

IIa -  transpassar a obstrução com limas manuais, devendo evitar o desgaste 

excessivo da raiz, fragilizando o dente, sendo incorporado o fragmento de 

instrumento no material obturador, caso não se consiga alcançar a remoção. 

IIb - Na inviabilidade de transpassagem da obstrução, deve-se avaliar a 

vitalidade do elemento, devendo obturar o dente até a obstrução em dentes vitais. 

IIc - objetivar a remoção da obstrução em dentes necrosados.  

III – Fraturas no terço apical:  

IIIa -  com o fragmento de lima preso a dentina surge a possibilidade de 

transpassar o fragmento, removendo-o de forma segura ou usando-o como 

selamento apical.  

IIIb - caso o fragmento não esteja preso a dentina, a transpassagem não é 

indicada devido ao risco de perfurações, deslocamento e dificuldade de se alcançar 

um bom selamento apical, devendo obturar o dente até a obstrução para posterior 

cirurgia periapical ou obturação retrograda. 

 IIIc - no caso da cirurgia periapical ser contra indicada, deve-se avaliar o 

dente por um período de 3 a 12 meses, constatando-se a presença de processo 

inflamatório neste período deve-se extrair a raiz. 

 IIId -  nos casos onde o fragmento de lima esteja transpassando o ápice deve-

se proceder a cirurgia para remoção parcial da raiz.      

Técnicas como o uso de pinças hemostáticas para a apreensão do 
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fragmento, ultrapassagem do fragmento para posterior tração com limas kerr, ultra-

som, uso de cianoacrilato para adesão do fragmento com outro instrumento são 

empregadas na tentativa de se alcançar o sucesso na remoção do fragmento de lima 

(GAFFNEY et al., 1981; COUTINHO et al., 1998; NEHME, 1999; DE OLIVEIRA, 

2003; SUTER et al., 2005) e de cones de prata. (SIERASKI & ZILLICH, 1983) O uso 

de cianoacrilato pode levar ao vedamento do conduto (SUTER, 1998) enquanto o 

ultra-som apresenta um ligeiro potencial para gerar dano radicular. (GAFFNEY et al., 

1981) Entretanto, o uso de brocas longas e pinças hemostáticas para a remoção de 

instrumentos fraturados podem minimizar o possível desgaste das paredes 

dentinárias. (FORS & BERG, 1983) Paralelamente ao desenvolvimento das técnicas 

para remoção de instrumentos fraturados, diversos instrumentos foram desenvolvidos 

para o auxilio destas técnicas, tais com brocas Gates Glidden, ProUltra Endo, 

Instrument Removal System e Post Removal System. (RUDDLE, 2002). 

Dentre as diversas técnicas existentes para a desobstrução do canal 

radicular, diversos autores propõem o uso do ultra-som para remoção de objetos 

sólidos dos canais radiculares, tais como cones de pratas, cimentos obturadores, 

pinos, restaurações e instrumentos fraturados (GAFFNEY et al., 1981; MEIDINGER & 

KABES, 1985; TERAUCHI et al., 2006), sendo constatada a inviabilidade de remoção 

das limas fraturadas em diversos casos (SOUYAVE et al., 1985; NAGAI et al., 1986; 

WANG et al., 1994), assim como o risco de fraturas secundárias, perfurações 

radiculares, desvios e o deslocamento deste fragmento além do ápice radicular. 

(NAGAI et al., 1986; D‟ARCANGELO et al., 2000; SUTER et al., 2005) Também tem 

sido relatado o uso de fios de aço no interior de uma agulha para a realização da 

apreensão do fragmento de lima no interior do conduto radicular. (ROIG-GREENE, 

1983). 

Um método de dissolução eletrolítica baseado em um instrumento onde 

uma agulha metálica, inserida no interior de um tubo metálico, estabelecendo uma 

reação eletrolítica, também foi relatado para a remoção de fragmentos de limas 

endodônticas. (SAITO et al.,1982) Quando inserido no interior do canal radicular 

banhado de cloreto de sódio, este aparato faria a dissolução total deste fragmento de 

lima por eletrólise, em um período de 40 minutos. Entretanto, existia a dificuldade em 

inserir tal aparato em curvaturas acentuadas. Posteriormente, foi proposto o uso de 

um método eletrolítico usando 0,86% de solução salina como eletrólito, na tentativa 
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de dissolver o fragmento de lima. (SAITO et al., 1986 apud De Deus,1992).  

 Fors e Berg (1983) alertaram para o perigo do uso de quelantes na 

tentativa de dissolver o instrumento fraturado ou a dentina circundante, podendo 

resultar em perfurações ou desgaste químico em áreas indesejáveis. A broca de 

trepano, composta de um tubo metálico com arestas cortantes, também pode ser 

utilizada para a remoção de limas fraturadas. (FELDMAN et al. 1974) Antes da sua 

inserção, o canal radicular deve ser alargado até o ponto de fratura, com broca de 

Peeso, para que, então, a broca de trepano seja acomodada no canal radicular, 

próxima ao instrumento fraturado. Com a utilização do motor de contra-ângulo, em 

baixa rotação, a broca de trepano promoveria um desgaste da dentina circundante do 

instrumento fraturado. Após este desgaste, o fragmento é então engatado na broca 

de trepano para, então, ser tracionada do canal radicular. Um instrumento similar 

contendo em seu interior um adesivo (cianoacrilato) foi descrito por Johnson e Beatty 

(1988), havendo uma variação desta técnica que descreve a necessidade do 

alargamento do conduto até a porção coronária do instrumento fraturado com brocas 

Gates Glidden # 3 ou # 4. (SUTER, 1998) Em um levantamento de 8460 casos de 

tratamentos endodônticos, Spili et al. (2005) observaram fraturas de instrumentos em 

3,3% dos casos, sendo 15,9% limas endodônticas manuais. Enquanto Iqbal et al. 

(2006) demonstram fraturas de limas endodônticas manuais e rotatórias em 0,25% e 

1,65%, respectivamente, de 4.865 casos. 

Os escassos estudos comparativos em relação à taxa de sucesso de 

remoção destas limas fraturadas revelam uma taxa de sucesso de 48,7% na remoção 

destes fragmentos e 19,4% no transpasse desta lima, permanecendo este fragmento 

no canal radicular. (HÜLSMANN & SCHINKEL, 1999) Nesse mesmo estudo, foi 

relatado ainda, que em casos onde os fragmentos se situavam antes da curvatura 

radicular, 2 de 18 casos fracassaram; quando localizados na curvatura, 13 de 31 

casos fracassaram e quando além da curvatura, 15 de 33 casos falharam. Já os 

fatores favoráveis a remoção destas limas foram canais retos, casos em dentes 

incisivos e caninos, localização do fragmento antes da curvatura e comprimento dos 

fragmentos maiores que 5 mm. Também foi relatada a perfuração de 12 raízes 

(10,6%). (HÜLSMANN &SCHINKEL, 1999). 

 

1.2 PROCESSO DE CORROSÃO 
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O fenômeno de corrosão é a dissolução do metal ou de ligas metálicas sob 

a forma iônica. A corrosão metálica ocorrerá a partir da exposição do metal a um 

ambiente contendo moléculas de água, juntamente com gás oxigênio ou íons de 

hidrogênio. (MULLER, 1982; MEDEIROS, 2008) É um processo eletroquímico onde, 

pela diferença de concentração de oxigênio, ocorrerá a transferência de elétrons de 

um componente para outro. Possuindo uma menor aeração, os átomos metálicos da 

superfície metálica perdem ou cedem elétrons, na reação de oxidação. Por exemplo, 

o Fe° sendo oxidado a Fe+2. Os elétrons provenientes de cada átomo de metal são 

transferidos para outro componente químico, de maior aeração, o oxigênio, que será 

reduzido a O2- sob a forma de OH1-. (CALLISTER, 2002; VIDELA, 2003; MEDEIROS, 

2008). 

 

1.2.1 Corrosão dos instrumentos endodônticos 

As limas endodônticas são constituídas de aço inoxidável e apresentam 

resistência à corrosão por possuírem cromo em sua microestrutura. O cromo 

adicionado ao aço inoxidável, em contato com o ar ou com soluções oxigenadas, 

forma uma película de óxido de cromo aderente à superfície do instrumento, sendo 

impermeável, de elevada dureza, densidade e possuindo uma capacidade de reparo. 

Entretanto, estas características podem ser neutralizadas em ambientes redutores, 

como, por exemplo, a imersão do instrumento em soluções cloradas, fato que ocorre 

freqüentemente no tratamento endodôntico. (MULLER, 1982; LOPES & SIQUEIRA 

JUNIOR, 1999; DA COSTA et al., 2000; ÖZTAN, et al., 2002) Após rompimento do 

filme passivador de óxido de cromo, a corrosão se inicia, ocasionando perda da 

eficiência de corte, devido à destruição das arestas cortantes, bem como o aumento 

do risco à fratura do instrumento no interior do conduto radicular. (LOPES & 

SIQUEIRA JUNIOR, 1999). 

A corrosão nos instrumentos endodônticos pode ser do tipo uniforme, por 

placas e/ou puntiforme. A primeira ocorre ao longo de toda a superfície do 

instrumento, sendo observada em instrumentos de aço carbono imersos em soluções 

ácidas. A corrosão por placas é caracterizada pela degradação localizada do 

instrumento, ocorrendo em regiões submetidas a grandes dobramentos e no fio de 

corte. A corrosão puntiforme ou corrosão por pites é caracterizada pela formação de 

microcavidades, com profundidade maior que seu diâmetro, sendo observada em 
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instrumentos de aço inox em contato com soluções cloradas. (BRASS et al., 1996; 

LOPES et al., 1994; LOPES & SIQUEIRA JUNIOR, 1999; STOKES, et al., 1999; 

ÖZTAN, et al., 2002). 

As limas endodônticas apresentam maior corrosão quando estão imersas 

em solução de hipoclorito de sódio em comparação com aquelas imersas em solução 

de EDTA-NA, podendo ser observado na superfície destas limas produtos de 

corrosão como óxidos e hidróxidos, que são formados durante o processo de 

corrosão. (MULLER 1982) Neal et al. (1983) avaliaram a perda de corte, ocasionadas 

por uma pequena corrosão, de limas tipo kerr #30, após a imersão de 10 minutos em 

solução de hipoclorito de sódio 5,25%, peróxido de hidrogênio 3% e EDTA-UP. Os 

autores observaram uma perda de corte significativa nas limas, ocorrendo o mesmo, 

porém com menor intensidade, quando esterilizadas em autoclave. Lopes et al. 

(1994), comparando as marcas comerciais trifile-Kerr, Flexo. trifile-Kerr, Flexo.R-

Union Broach, FlexoFile-Maillefer, Hedströem-Antaeos e Set File-Endo Technic 

Corporation  de limas endodônticas, verificaram pites de corrosão em todas as limas 

testadas após serem imersas em hipoclorito de sódio. Assim como Parashos et al. 

(2004), que descreveram a corrosão em limas imersas em hipoclorito de sódio com 

30 minutos de ultra-som, como sendo cavidades erosivas irregulares de dimensões 

variáveis, semelhantes a favos de mel. Enquanto, Öztan et al. (2002), comparando a 

taxa de corrosão em limas imersas em diferentes soluções, verificaram uma severa 

corrosão em solução de 0,2% de clorexidina, seguida por 5,25% de NaOCl e 17% de 

EDTA, não sendo constatado tal fato nas limas endodônticas manuais da marca Mani 

e Dentsply Maillefer, quando imersas em soluções de  NaOCl e R-EDTA. 

(DARABARA et al. 2004b).  

 

1.2.2 Interação dos produtos de corrosão e os tecidos orais 

A introdução de materiais metálicos em tecidos vivos, intencionalmente, 

como nos implantes e próteses, ou involuntariamente, como na fratura de uma lima 

endodôntica no interior do canal radicular, resultam na formação de interfaces entre o 

tecido circundante e o biomaterial. (KASEMO & LAUSMAA, 1994) Uma vez expostos 

a ambientes biologicamente ativos, estes materiais são colonizados em sua 

superfície, levando a formação de biofilmes. (STALLFORTH & REVELL, 2000; 

LITTLE & LEE, 2007) Sendo difícil prever a influência que estes biofilmes vão exercer 
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sobre estes materiais, principalmente em relação ao processo de degradação. 

(LITTLE & LEE, 2007).  

Em relação à biocompatibilidade destes biomateriais, uma das medidas 

mais relevantes da corrosão é a identificação e a quantificação dos elementos 

liberados neste processo, além do tempo de exposição nos tecidos destes 

elementos. (WATAHA, 2000) O tipo da resposta fisiológica também vai depender da 

forma e do tamanho do biomaterial assim como o seu local de inserção. (NARAYAN, 

2009) Sendo largamente discutida a interação entre um biomaterial metálico e os 

tecidos adjacentes, ocorrendo a liberação de íons metálicos devido ao processo de 

corrosão, dissolução ou desgaste destas ligas (KASEMO & LAUSMAA, 1994; 

SCHMALZ et al., 1998; SCHMALZ & GARHAMMER, 2002a; GARHAMMER et al., 

2004; MORAIS et al., 2007), como em restaurações metálicas, próteses e materiais 

ortodônticos. (SCHMALZ & GARHAMMER, 2002a; GEURTSEN, 2002).  

Uma vez liberados, estes íons, podem interagir com os tecidos por 

diferentes mecanismos através de reações tóxicas (causando lesão celular ou morte 

celular), sub-tóxicas (reações inflamatórias) e alérgicas (SCHMALZ & GARHAMMER, 

2002a; MORAIS et al., 2007), sendo distribuídos localmente e/ou sistemicamente, 

onde, poderão influenciar na etiologia de patologias sistêmicas e orais. 

(STALLFORTH & REVELL, 2000; GEURTSEN, 2002) A composição, qualidade e 

quantidade, da liga metálica, assim como o estado da superfície metálica, também 

influenciam diretamente neste processo. O cobre pode induzir os linfócitos a 

produzirem elevados níveis de interleucina-2 (IL-2), enquanto reações adversas 

devido ao níquel, ouro, paládio, cobalto e outros, podem levar a processos alérgicos. 

(SCHMALZ et al., 1998; STALLFORTH & REVELL, 2000; MORAIS et al., 2007) 

Geurtsen (2002) relatou a possível relação de periodontite e inflamações na mucosa 

oral devido a presença de partículas de Cu, Ni e Be, sendo o Ni o íon com maior 

potencial alergênico. Enquanto, Stenberg (1982) demonstrou a presença e a 

ausência de cobalto em raspados de língua e na saliva, respectivamente, de 10 

pacientes portadores de próteses metálicas, e Garhammer et al. (2004) relataram a 

presença de Ag, Cr, Cu, Fe, Ni e Zn na saliva de pacientes com e sem restaurações 

metálicas. 

A prevalência de reações adversas clinica para ligas fundidas é muito 

baixa, alcançando somente 0,01% da população. Sendo encontrada uma maior 
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prevalência nos pacientes de meia idade ou idosos, grupo este que apresenta um 

maior número de restaurações metálicas, assim como, a presença de restaurações 

protéticas extensas quando comparados aos mais jovens. Dos pacientes estudados 

com reações adversas a ligas fundidas, os sintomas objetivos intraorais se 

apresentavam como assintomático (42%), gengivite (23%), anomalias de língua 

(16%), descoloração (12%), vermelhidão de língua (10%), vermelhidão no palato 

(8%) e lesão liquenóide (6%), enquanto os sintomas subjetivos se apresentavam 

como ardência bucal (72%), gosto metálico (56%), boca seca (40%), sangramento 

gengival (31%), cefaléia (29%), dor no dente (20%), aumento do fluxo salivar (13%), 

coceira (12%) e problemas intestinais (9%). (GARHAMMER et al., 2001) Através de 

biopsias de regiões adjacentes a restaurações metálicas, que apresentavam sinais 

persistentes de inflamação ou descoloração, e de sítios controles (destes mesmos 

pacientes), que não apresentavam proximidade de contato com ligas metálicas 

dentárias, Garhammer et al. (2003) detectaram íons metálicos de quase todas as 

ligas metálicas nos tecidos adjacentes. Em 84% dos casos, pelo menos um dos 

metais analisados nos tecidos era um dos componentes das ligas metálicas. Nos 

locais afetados foram detectados Ag, Au, Cu, Fe, Pb e Zn enquanto nos sítios 

controles foram encontrados Cu, Fe e Zn, sendo encontrada uma diferença 

significativa entre os respectivos locais em relação aos teores de  Ag, Au, Cu e Pb. 

Em 13 ou mais casos Ag, Cu, Au, Fe e Pb apresentaram maiores teores quando 

comparados ao grupo controle, e ZN, Ni, Cr, Ga, In, Sn, Co e Pt apresentaram maior 

teor em oito casos. 

Entretanto, o verdadeiro efeito in vivo destes metais ainda são 

desconhecidos assim como o reduzido número de casos relacionados a existência 

destes íons metálicos ainda não asseguram o verdadeiro papel destes íons  

metálicos em relação ao sistema imune. (GEURTSEN, 2002; SCHMALZ & 

GARHAMMER, 2002a) Além do fato de que todo material, não importando o quão 

biocompatível seja, sempre estimula uma resposta imune, variando de imperceptível 

a severa. (NARAYAN, 2009) Neste contexto, Wataha (2000) relatou que a corrosão 

pode ser uma condição necessária mais não suficiente para os efeitos biológicos 

adversos das ligas odontológicas. Já Stallforth e Revell (2000), identificaram a 

liberação de íons metálicos de níquel, cromo e outros elementos após a exposição do 

aço inoxidável em soluções contendo íons cloretos. Fato este que pode ser remetido 
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ao tratamento endodôntico, com o constante uso de hipoclorito de sódio como 

solução irrigadora. Posteriormente Rinĉić et al. (2003) demonstraram a liberação de 

íons de cobalto, cromo, ferro, zinco e níquel a partir de ligas odontológicas Co-Cr-Mo 

imersas em soluções com diferentes níveis de pH (6,0 e 3,5).   

As poucas evidências de alterações sistêmicas realizadas a partir da 

liberação dos elementos presentes nas ligas fundidas não surpreendem, uma vez 

que os mesmos elementos são encontrados na ingestão diária normal na dieta, 

como: Cádmio (50 µg); Cromo (240 µg); Cobalto (250 µg); Cobre (3,110 µg); Ouro (< 

7 µg); Ferro (23,250 µg); Molibdênio (400 µg); Níquel (400 µg); Prata (25 µg); titânio 

(750 µg); Zinco (14,250 µg).  Já a quantidade liberada, pelas ligas metálicas, de Zinco 

é menor que 0,1 µg/dia e de cobre é de aproximadamente 0,2 µg/dia. (WATAHA, 

2000).  

  

1.3 BIOCORROSÃO 

A biocorrosão ou corrosão influenciada por microorganismos (MIC – 

microbiologically influenced corrision) é um tipo de corrosão em que microorganismos 

participam ativamente nesse processo, iniciando ou acelerando a reação 

eletroquímica de dissolução metálica. Um passo fundamental desse processo é a 

capacidade de formação de biofilme pelos microorganismos, onde, através do seu 

metabolismo, induzem e mantêm o gradiente de concentração de oxigênio. Isso leva 

à aceleração do processo de corrosão, através da redução do oxigênio e da liberação 

de seus produtos metabólicos. (VIDELA, 2003; LARRY & HAMILTON, 2007). 

 

1.3.1 Bactérias Redutoras de Sulfato  

Diferente da corrosão inorgânica, a biocorrosão é induzida por 

microorganismos, como por exemplo, as BRS (Bactérias Redutoras de Sulfatos), com 

a capacidade de reduzir íon sulfato a sulfeto. Estas bactérias são classificadas com 

base na seqüência do RNA ribossômico (RNA-r) em quatro grupos: Gram-positivas; 

Gram-negativas; termofílicas e arqueobactérias, que não produzem oxigênio; e 

quimiolitotróficos, onde o meio de obtenção de energia provém da oxidação de 

compostos orgânicos e inorgânicos. (BADZIONG & THAUER, 1978; KREKELER & 
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CYPIONKA, 1995; CASTRO et  al., 2000; VIDELA, 2003; MADIGAN, 2003; LARRY & 

HAMILTON, 2007). 

As BRS são bactérias anaeróbias estritas, com uma faixa de temperatura 

ótima entre 25 e 44°C e pH entre 5,5 e 9,0. Apresentam-se como bacilos curvos ou 

espiralados, tendo de 0,5 a 1,0 µm de diâmetro e 3,0 a 5,0 µm de comprimento. 

Atualmente, existem mais de 20 gêneros bem conhecidos, tais como Desulfovibrio, 

Desulfomonas, Desulfotomaculum, Desulfolobus, Desulfobacter, Desulfococus, 

Desulfosarcina, Desulfonema etc. (BADZIONG & THAUER, 1978; POSTGATE, 1984; 

GENTIL, 1996; VIDELA, 2003, MADIGAN, 2003; EHRLICH & NEWMAN, 2009) 

Sendo fastidiosas, de difícil isolamento e identificação (LOZNIEWSKI et al., 1999; 

SHUKLA & REED, 2000), elas podem ser encontradas no meio ambiente, como no 

solo, água doce e pântanos salgados ou no organismo humano, principalmente na 

microbiota intestinal, onde a espécie Desulfovibrio desulfuricans tem sido detectada 

com freqüência. Apesar de serem encontrados em diferentes ambientes, estes 

microrganismos são bastante semelhantes com pequenas diferenças na composição 

de seus ácidos gordurosos, nos fosfolipídios. (DZIERŹEWICZ et al., 1996; LASKIN et 

al., 2005). 

Contrariamente, se discute a possibilidade de algumas espécies de BRS 

possuírem adaptações que permitem lidar com ambientes aeróbicos. (SASS et al., 

1997) Romão et al. (1999) e Wieringa et al. (2000) relataram a presença da enzima 

catalase e superóxido desmutase em determinas espécies de BRS, como a 

Desulfovibrio desulfuricans, justificando o crescimento destas bactérias na presença 

de oxigênio, enquanto Lemos et al. (2001) e Santana M. (2008) constataram a 

presença de uma maquinaria enzimática adequada à respiração aeróbica, como a 

citocromo oxidase C, nas espécies Desulfovibrio gigas e vulgaris. Já Bade et al. 

(2000) isolaram e identificaram Desulfovibrio desulfuricans em água potável. Os 

mesmos realizaram ensaios de cultivo em água potável com aeração simultânea, 

demonstrando lise celular da Desulfovibrio desulfuricans após 40 dias de ensaio. 

Posteriormente Kjeldsen et al. (2005) ao exporem a Desulfovibrio desulfuricans a 

uma saturação de oxigênio de 50%, relataram uma viabilidade de 50 % das células 

por mais de 30 horas de aeração.  

Uma das características importantes desse grupo de bactérias é a 

habilidade de se associar a diferentes tipos de superfícies, formando biofilmes, onde 
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estruturam um consorcio cooperativo com outros tipos de bactérias. (LASKIN et al., 

2005; BITTON, 2005; VIDELA, 2003; LARRY & HAMILTON, 2007) Sendo necessário 

um prazo de uma semana para formação de um biofilme irregular de 400 µm de 

espessura (SANTEGOEDS et al., 1998) com uma curva de crescimento, das 

Desulfovibrio sp., entre 107 e 109 Cel/ml por um período de 24 horas. (ROMERO et 

al., 2003) Nas associações com bactérias aeróbias, as BRS são beneficiadas pela 

formação de um microambiente anaeróbio, no biofilme, causado pelo metabolismo 

das bactérias aeróbicas presentes, onde o consumo de oxigênio garantirá as 

condições redutoras necessárias para o crescimento das BRS, levando a uma 

máxima atividade metabólica. (VIDELA, 2003; LARRY & HAMILTON, 2007) A 

formação deste biofilme sobre a superfície metálica exerce uma relação direta com a 

taxa de corrosão (LARRY & HAMILTON, 2007), sendo também influenciada pela 

espessura deste biofilme sobre a superfície metálica. (BITTON, 2005).  

Na obtenção da energia necessária para reduzir o íon sulfato a sulfeto, as 

BRS utilizam fontes de carbono orgânico como lactato, piruvato, etanol, maleato, 

succinato, formiato e alguns ácidos graxos. O resultado desta redução é a geração de 

CO2, sulfetos, bissulfetos e hidrogênio sulfetado, assim como produtos metabólicos 

intermediários como tiossulfatos, tetrationatos, politionatos, que possuem um papel 

importante na corrosão anaeróbica do ferro. (LE GALL, 1963; POSTGATE, 1965; 

BADZIONG & THAUER, 1978; BIRNBAUM & WIREMAN, 1984; VOORDOUW, 1995; 

VIDELA, 2003; MADIGAN, 2003; LARRY & HAMILTON, 2007; MUYZER & STAMS, 

2008) Também é possível verificar em culturas puras de Desulfovibrio sp. a utilização 

de oxigênio como aceptor de elétrons para a redução do sulfato em condições de 

microaerofilia. (VOORDOUW, 1995) A produção destes metabólitos, como por 

exemplo, os sulfetos biogênicos, serão vitais no mecanismo de biocorrosão por 

serem responsáveis pela ruptura dos filmes protetores sobre o metal (VIDELA, 2003), 

sendo indicada a disponibilidade de hidrogênio e o estado fisiológico das bactérias 

como dois parâmetros determinantes para produção destes metabólitos (H2S) como 

produto final. (FOUCHER et al., 2001).  

Mesmo com estas condições favoráveis de crescimento para as BRS, é 

possível detectar a redução de sulfato somente após a sexta semana de maturação 

do biofilme, devido à lenta adaptação das BRS no microambiente do biofilme. 

(SANTEGOEDS et al., 1998) Nesse sentido, Birnbaum e Wireman (1984) relataram 
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um período de tempo necessário para que ocorra a alteração do pH do meio, onde se 

encontram as BRS, para valores próximos a neutralidade. Sendo indicado pelos 

autores a inibição do crescimento das BRS em pH acima de 9.2, enquanto que em 

pH entre 9.2 e 8.5 estas necessitam de cerca de 5 dias para apresentar um aparente 

crescimento e em pH abaixo de 8.5, um ótimo crescimento. (BIRNBAUM & 

WIREMAN, 1984) Já em ambientes ácidos, com pH abaixo de 5, existe alguma 

controvérsia sobre a viabilidade da BRS nestes ambientes (KOSCHORRECK, 2008), 

porém VIDELA et al. (2005) relataram a capacidade das BRS em regular o pH de 

ambientes ácidos para valores próximos a neutralidade. Em relação as diferentes 

espécies de Desulfovibrio, ROMERO et al. (2003) concluíram que estas crescem da 

mesma forma, independente de existir ou não uma superfície metálica catodicamente 

polarizada.  

Dessa maneira, a capacidade corrosiva das BRS ocorre após a ruptura do 

filme passivo, por meio de dois mecanismos, um direto e outro indireto, que podem 

ocorrer simultaneamente em diferentes graus. (DINH et al., 2004) O mecanismo 

direto é relacionado a capacidade hidrogenásica das BRS, exposta na teoria de 

despolarização catódica (TDC), e o indireto se relaciona ao ataque químico do sulfeto 

produzidos pelas BRS. (GENTIL, 1996; VIDELA, 2003; DINH et al., 2004). 

Segundo a TDC, a capacidade hidrogenásica das BRS, consumindo o 

hidrogênio presente na superfície metálica, “polariza” ou detém o processo, 

desfavorecendo a recombinação de átomos de hidrogênio na zona catódica, levando 

a uma aceleração do processo de corrosão. Essa teoria refere-se ao efeito das BRS 

no processo de corrosão, reduzindo a energia de ativação da reação de 

recombinação dos átomos de hidrogênio e determinando a velocidade do processo. 

(GENTIL, 1996; VIDELA, 2003; BITTON, 2005).  

O outro mecanismo de ação das Desulfovibrio sp. no processo da MIC, 

apresenta uma ação corrosiva através do H2S, através do seu processo metabólico 

de redução do sulfato para sulfeto e também outros mecanismos de ação como a 

interação entre o FeS e a enzima hidrogenase, o efeito catódico do sulfeto de ferro e 

a corrosividade de compostos fosfóricos gerados durante o processo metabólico. 

(ROMERO et al., 2003; VIDELA et al., 2005) Apesar do enxofre não ser um produto 

metabólico direto das BRS, Videla et al. (2005) reconheceram os efeitos deletérios 

dos ânions de enxofre derivados da redução do sulfato pelas BRS sobre os metais 
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ferrosos, além de relatarem que a mistura de sulfato – Sulfeto é capaz de produzir um 

ambiente agressivo, induzindo a corrosão de aços inox AISI 304, mesmo na ausência 

de ânions cloretos. Esta ação corrosiva do sulfeto de hidrogênio (Fe+H2S→FeS+H2) 

promove a fragilização do metal pelo hidrogênio. (DINH et al., 2004). 

No âmbito estrutural das Desulfovibrio sp. as enzimas hidrogenases  são 

consideradas fundamentais na remoção dos elétrons da superfície metálica, assim 

como outras proteínas redox como o citocromo C3, localizadas no periplasma das 

Desulfovibrio sp. (KOSCHORRECK, 2008) Vale ressaltar neste ponto que outras 

bactérias gram-negativas como a Escherichia, Alcaligenes, Azotobacter e Rhizobium 

também possuem enzimas hidrogenases no periplasma assim com as Desulfovibrio 

sp. (KOSCHORRECK, 2008) e que algumas destas bactérias se encontram na 

cavidade oral.  

 

1.3.2 Biofilme e processo de Biofouling 

Após o contato do meio líquido com o metal, ocorre a formação de um 

filme de moléculas orgânicas que modificam o molhamento e a distribuição de cargas 

na superfície metálica, facilitando, posteriormente, a aderência dos microorganismos 

presentes no líquido. As células microbianas presentes na superfície metálica iniciam 

então um processo de colonização e de produção de material polimérico extracelular 

(MPE), formando então o chamado biofilme (GENTIL, 1996; VIDELA, 2003; LARRY & 

HAMILTON, 2007), similar a formação do biofilme bucal, formado por uma ampla 

variedade de microrganismos. Ambos possuem características similares em diversos 

aspectos. (DONLAN, 2002; LASKIN et al., 2005; BITTON, 2005) Entretanto, o 

biofilme é diretamente influenciado pelo tipo de material (BITTON, 2005) e pela 

presença de rugosidades na superfície, tornando-se um facilitador para a fixação 

destas bactérias e no estabelecimento do biofilme na superfície. (SCHAECHTER, 

2009).  

A formação do biofilme é determinada por fatores físicos, químicos e 

biológicos. (SCHAECHTER, 2004; DONLAN, 2002) Sheng et al. (2008) relataram que 

a interação metal-bactéria é influenciada por fatores presentes na solução, como 

nutrientes, força iônica e pH. Assim, os autores demonstraram que a força de adesão 

bacteriana no metal pode ser reduzida na presença de nutrientes, na solução, pelo 
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fato de haver traços orgânicos no biofilme, enquanto que a força iônica da solução 

aumenta a interação metal-bactéria. Os autores concluíram também que a adesão 

em pH 9 era superior quando comparada em pH 7.    

Os biofilmes podem modificar a interface metal/solução para induzir, 

acelerar e/ou inibir o processo anódico ou catódico que controla a reação de 

corrosão. São formados por uma matriz gelatinosa com alto teor de água, 

aproximadamente 95%, onde dejetos diversos e microorganismos se encontram em 

suspensão. Estas células, imobilizadas sobre um substrato, são incluídas em uma 

matriz orgânica de polímeros extracelulares, produzidas pelos microorganismos, 

denominadas de material polimérico extracelular (MPE), que terão a função de 

aglutinar e envolver as BRS, além de exercer uma proteção contra agentes externos 

e ambientais. (GENTIL, 1996; VIDELA, 2003; LARRY & HAMILTON, 2007).  

Estudos sobre a dinâmica funcional e estrutural da população de BRS em 

biofilmes bacterianos revelaram que dentro de uma semana zonas anaeróbicas são 

desenvolvidas no biofilme, aumentando após este período e que em uma espessura 

de 200 µm a 400 µm, ocorre a depleção de oxigênio ao longo do biofilme; que em 

todos os estágios de desenvolvimento do biofilme, as BRS estavam presentes em 

números elevados tanto nas zonas anaeróbias como nas aeróbicas, sendo as 

principais BRS encontradas nas amostras, as Desulfovibrio e Desulfobulbus; que 

durante o desenvolvimento do biofilme houve um aumento progressivo da 

diversidade genética da comunidade microbiana, além do surgimento de uma nova 

estirpe de BRS após a oitava semana de maturação do biofilme; que a espessura do 

biofilme aumentou até a oitava semana, permanecendo constante em 1.000 a 1.200 

µm a partir deste período; uma concentração total de sulfeto de 40 µm desenvolvida 

na sexta semana evoluiu para cerca de 100 µm na 10° e 12° semana de maturação 

do biofilme. (SANTEGOEDS et al., 1998) Entretanto, Santegoeds et al. (1998) 

relataram, no mesmo estudo, a ausência de todo sulfeto, produzido pela redução de 

sulfato, difundido fora do biofilme. Explicando-se tal fato, devido a oxidação do sulfeto 

na parte aeróbica do biofilme. Concluíram, ainda, que a quantidade variável de 

oxigênio e sulfeto encontradas no biofilme se resulta de uma estrutura heterogenia do 

biofilme. 

Possuindo um processo de renovação, o biofilme dependerá da espessura 

do depósito, da velocidade do fluxo de líquido, removendo as camadas mais externas 
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por efeito do corte do fluxo de líquido e da velocidade de crescimento dos 

microorganismos. Uma das conseqüências desta renovação com o desprendimento 

das camadas mais externas do biofilme é a liberação de metabólicos, material de lise 

celular e partículas inorgânicas, contaminando o meio líquido. (GENTIL, 1996; 

VIDELA, 2003; LASKIN et al., 2005) Por tanto, a agressividade do biofilme dependerá 

da espécie de BRS envolvida, do ambiente metabólico e da densidade celular na 

superfície metálica. (GU et al., 2009). 

O acúmulo de biofilmes, associado a partículas inorgânicas, precipitados 

cristalinos (scale) ou produtos de corrosão, resulta na formação do biofouling, 

possuindo características próprias como maior velocidade de formação e aderência 

mais firme às superfícies do que os biofilmes isolados. Podendo ser observado em 

diversos tipos de superfícies metálicas ou não, lisas ou em fissuras (cervices), águas 

paradas ou turbulentas, modificando assim o comportamento da interfase 

metal/solução. (GENTIL, 1996; VIDELA, 2003) Schaechter (2004) definiu biofouling 

como sendo o dano causado a uma superfície por microorganismos presentes no 

biofilme. 

Além das atividades metabólicas geradas pela presença do biofilme sobre 

a superfície metálica, este também modifica o processo eletroquímico. As regiões 

correspondentes aos biofilmes sobre a superfície resultam em anodo e catodo locais 

e a formação de aeração diferencial. Em condições anaeróbicas, as áreas sob o 

biofilme são as catódicas enquanto as áreas subjacentes se tornam anódicas. 

(LITTLE & LEE, 2007) Logo simultaneamente ao processo de biocorrosão, ocorre o 

processo de corrosão inorgânica correspondente à dissolução metálica gerando 

produtos de corrosão e de incrustações (scaling). A associação destes dois 

processos formará uma nova interfase metal/solução, denominada interfase 

bioeletroquímica, o qual terá seu comportamento regido por variáveis eletroquímicas, 

que controlam a corrosão, e biológicas, que condicionam o biofouling. (VIDELA, 

2003) Assim, é essencial entender o processo de adesão bacteriana assim como as 

características do biofilme para uma melhor compreensão sobre a iniciação e o 

controle da corrosão. (SCHAECHTER, 2009).  

Logo o estudo da corrosão influenciada microbiologicamente necessita de 

uma visão interdisciplinar, incluindo eletroquímica, metalurgia, análise de superfície, 

microbiologia, bacteriologia e biofísica. (LITTLE & LEE, 2007). 
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1.3.3 Características da Biocorrosão anaeróbica do ferro e de aços por BRS  

O processo de biocorrosão do ferro por BRS deve ser visto como 

fenômeno de ruptura do filme passivo do aço pelos metabólitos corrosivos que as 

BRS liberam no meio. Esse processo pode ser intensificado pela presença de íons 

cloreto, associados aos sulfetos biogênicos, liberados pelas BRS, ocasionando uma 

sinergia e um aumento na velocidade do ataque ao metal. (VIDELA, 2003; LARRY & 

HAMILTON, 2007) Além disso, a corrosão propiciada pelas BRS é localizada, 

predominantemente por pites, com produtos de corrosão pouco aderentes, de 

coloração escura e odor característico de sulfeto de hidrogênio. Essas características 

dependem de fatores como a concentração de íons agressivos no meio, perfil 

protetor dos produtos de corrosão e aspectos físico-químicos do meio como pH, 

composição iônica e concentração de oxigênio. (VIDELA, 2003; LOPES, A. et al., 

2006).  

Em uma condição de consórcio microbiano no biofilme, as BRS podem 

obter um aumento na atividade metabólica e corrosiva, resultando em uma maior 

velocidade de corrosão. Nesses biofilmes, zonas anaeróbicas são formadas 

propiciando condições favoráveis para o crescimento das BRS, que se apresentarão 

sobre a superfície metálica como inúmeros sítios, com diferenças físico-químicas em 

relação às zonas adjacentes, facilitando assim o processo de corrosão localizada. 

(VIDELA, 2003 e 2005; SCHAECHTER, 2009).  

A corrosão por pites caracteriza-se por apresentar produtos de corrosão 

pouco aderentes que, ao serem removidos, expõem uma superfície metálica brilhante 

que se oxidará rapidamente pela exposição ao ar. Constituída principalmente por 

sulfetos de ferro, a corrosão por pites possui uma coloração escura. (VIDELA, 2003). 

A ação da BRS na corrosão produz um acúmulo de sulfeto de ferro no interior dos 

depósitos de biofouling. O sulfeto de ferro, em contato com o metal, dará origem a 

uma célula galvânica FeS/Fe, onde o ferro é o anodo e o sulfeto de ferro o catodo, 

levando à formação de um pite. A expansão da atividade das BRS aumenta a 

precipitação de sulfeto de ferro e a célula se potencializa, aprofundando os pites, o 

que irá caracterizá-los como uma estrutura escalonada e de caráter concêntrico. 

(VIDELA, 2003). 

A reação de redução dos íons sulfato, realizada pelas BRS, tem como 

resultado a liberação de compostos de enxofre, como tiossulfatos e politionatos 
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(produtos intermediários), além de sulfetos, bissulfetos e sulfeto de hidrogênio 

(produtos finais), resultantes da atividade metabólica da BRS, sendo corrosivos para 

o ferro e suas ligas. Quando o aço é exposto aos anions de enxofre em pH neutro, 

forma-se inicialmente um filme pouco protetor de sulfeto rico em ferro, sendo esta 

neutralidade garantida pela capacidade reguladora da BRS sobre o pH do 

microambiente circundante do metal. Já o efeito catódico de despolarização da 

reação de redução de hidrogênio, causado pelo sulfeto de ferro, resultará em uma 

aceleração indireta na velocidade de corrosão por via catódica. (VIDELA, 2003). 

 

1.3.4 Interações entre a Biocorrosão e o Biofouling em metais 

Ao primeiro contato do metal com uma solução, a natureza da superfície 

metálica será determinante na formação dos depósitos biológicos, facilitando ou 

retardando a aderência microbiana. (VIDELA, 2003; BITTON, 2005) Metais 

resistentes à corrosão, como o titânio e o aço inoxidável, apresentam uma superfície 

ideal para a sedimentação do biofouling, sendo o primeiro o de maior deposição de 

biofouling, seguido pelo aço inoxidável. (VIDELA, 2003).  

Com sua superfície homogênea, coberta de óxido e livre de produtos de 

corrosão, não sendo tóxico aos microorganismos, o aço inoxidável permite uma fácil 

aderência microbiana em sua superfície. Após determinado tempo, a superfície do 

aço inoxidável se encontra recoberta por abundantes depósitos de um biofouling, 

constituído por MPE, microorganismos, em sua maioria bactérias, e material 

particulado. Nestes depósitos de biofouling, as atividades metabólicas dos 

microorganismos irão influenciar a reação eletroquímica do processo de corrosão, 

assim como a própria presença do biofouling favorece a corrosão por meio de 

aeração diferencial e também estabelece barreiras difusionais para certas espécies 

químicas. (VIDELA, 2003).  

 

1.3.5 Biocorrosão em meio corrosivo  

Em um meio de alta corrosividade, a dissolução metálica ocorre 

paralelamente à formação do biofouling. O comportamento final de um metal ou sua 

liga será determinado através da interação entre biofilme, processo de corrosão e 



Apêndice 215 

 

produtos de corrosão na interface. Logo, as ligas resistentes à corrosão, como o aço 

inoxidável e o titânio, terão comportamentos diferentes quando comparados a 

superfícies metálicas pouco resistentes à corrosão, como o aço-carbono. (VIDELA, 

2003; LOPES, A. et al., 2006).  

O efeito do biofouling em um ambiente corrosivo pode ser o de aceleração 

ou de inibição do processo de corrosão. A inibição ocorre pela existência do efeito 

“barreira” dos depósitos de biofouling que cobrem uniformemente a superfície 

metálica, levando à diminuição da velocidade de corrosão. É mais freqüente o efeito 

de aceleração, por ser difícil o recobrimento uniforme do biofouling em uma superfície 

metálica. O efeito de aceleração é conseqüência da separação permanente de áreas 

anódicas e catódicas, da ruptura dos filmes protetores de produtos de corrosão e do 

estímulo da reação anódica, catódica ou de ambas. (VIDELA, 2003).    

 

1.3.6 Biocorrosão em Limas endodônticas 

No estudo de Heggendorn (2010), cujo objetivo principal foi avaliar a 

biocorrosão de limas endodônticas causadas por BRS, a capacidade deste grupo de 

bactérias em formar biofilmes em superfícies metálicas se torna um fator desejável. 

Uma vez que as BRS são mantidas por um período de tempo sobre estas superfícies, 

além do fato desta capacidade ser uma das etapas fundamentais para o 

desenvolvimento da biocorrosão ou da corrosão influenciada microbiologicamente 

(MIC). (BITTON, 2005) Assim como agregados de microrganismos podem ser 

observados em implantes artificiais de aço inoxidável como válvulas cardíacas e 

próteses, servindo como substrato para a formação do biofilme. (SCHAECHTER, 

2004). 

A presença de rugosidades sobre a superfície metálica também é um fator 

importante que contribuí para a formação do biofilme, aumentando o risco de 

ocorrência de corrosão. (SCHAECHTER, 2009) Dessa forma, Heggendorn (2010) 

avaliou 14 limas Kerr novas em microscópio estereoscópico. O que revelou, ranhuras 

de usinagem e partículas sobre a estrutura metálica de todas as limas. Sendo estas 

irregularidades na superfície das limas endodônticas induzidas pelo método de 

usinagem empregado na fabricação destes instrumentos. (VALOIS et al., 2005) 

Segall et al. (1977) avaliaram 270 limas endodônticas nº30 utilizando um microscópio 
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esterioscópico e observaram algum tipo de defeito em todas as limas estudadas. 

Quando comparadas as imagens obtidas de Heggendorn (2010) com as imagens 

daqueles autores, percebeu-se uma grande semelhança dos defeitos. Segall et al. 

(1977) afirmaram a existência de detritos coloidais, películas de óleos, ou restos de 

células epiteliais, partículas de plástico e sobrefios metálicos, bem como 

microcavidades na superfície dos instrumentos analisados. Bonetti Filho et al. (1998) 

aplicaram a mesma técnica relatada, e concluíram que os defeitos se apresentam de 

forma isolada ou combinada de deformações, estrias, restos metálicos e anomalias 

de estrutura.  

Após a avaliação microscópica de limas Kerr novas em microscópio 

estereoscópico, Heggendorn (2010) pôde presumir que as BRS terão uma maior 

facilidade para se estabelecer e formar o biofilme nestas áreas de rugosidade, 

ranhuras de usinagem e defeitos. Assim como em alguns estudos, que observaram a 

formação de biofilme em áreas de rugosidade e a formação de pitting de corrosão em 

áreas de fendas e soldagens. (LOPES A. et al., 2006; SCHAECHTER, 2009) A 

presença destas rugosidades na superfície do instrumento pode ter importância 

prática durante a limpeza e esterilização dos mesmos (SCHAECHTER, 2009), 

podendo perpetuar restos dentinários e bactérias no interior destas rugosidades, 

além de se tornarem um componente a mais na predisposição a corrosão do 

instrumento. (SCHAECHTER, 2004) Estas rugosidades, assim como a composição 

do aço, podem ter influência nos estágios iniciais da formação do biofilme sobre a 

superfície metálica e na taxa de acúmulo e distribuição de células sobre esta 

superfície (NAINVILLE et al., 1996; LEWANDOWSKI, 2003), podendo ser verificado e 

discutido em simulações numéricas como o modelo de eden. (NAINVILLE et al., 

1996) Uma vez estabelecido o biofilme sobre o instrumento, ele pode isolar os 

microorganismos dos agentes de esterilização. (MILLER, 2002).  

As falhas estruturais nas limas podem também predispor o instrumento a 

falhas mecânicas por se tornarem pontos de geração de tensão, aumentando o risco 

de fraturas do mesmo. (VALOIS et al., 2005) Além disso, o desprendimento de 

partículas do instrumento pode levar a uma obstrução parcial ou total do canal 

radicular (SEGALL et al., 1977), além da possibilidade de tais partículas 

permanecerem soltas no conduto radicular ou serem carreadas além do forame 

apical (ZMENER & SPILBERG, 1995), gerando uma resposta inflamatória que se 
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perpetuará enquanto tais fragmentos estiverem naquela região. 

Seguidamente, através do uso de microscopia de foco infinito, Heggendorn 

(2010) comprovou a capacidade biocorrosiva da Desulfovibrio desulfuricans 

ambiental, da Desulfovibrio desulfuricans oral e da Desulfovibrio fairfieldensis oral em 

consórcio em limas endodônticas, ocorrendo uma maior biocorrosão quando imersas 

em meio Postgate E modificado em comparação aos meios de saliva artificial e saliva 

artificial modificado. A maioria dos pontos de corrosão surgiu a partir das bordas dos 

corpos de prova, na interface entre o metal e a resina, sendo estes pontos de 

corrosão localizados ou se estendendo ao longo das bordas e, ainda, se estendendo 

em direção ao centro do corpo de prova. (HEGGENDORN, 2010) Tal fato pode ser 

justificado quando comparado ao o que ocorre na área industrial, onde é verificada 

uma grande presença de pites de corrosão em áreas de fendas, juntas e soldagens 

(LOPES A. et al., 2006; SCHAECHTER, 2009), que são áreas mais propícias ao 

estabelecimento das BRS para a formação do biofilme, iniciando a biocorrosão. 

Correlacionando este dado com os eventos clínicos de fratura de lima no canal 

radicular, seria desejável que a corrosão pudesse ocorrer preferencialmente na 

interface entre o metal e a dentina, o que poderia levar ou facilitar o desprendimento 

da lima da dentina. 

Também foi notado que nas áreas de superfície onde já existiam defeitos 

prévios, houve um aumento do mesmo, resultante da corrosão ocorrida nestes locais. 

Porém, este tipo de corrosão ocorreu com menos intensidade e magnitude quando 

comparada a corrosão ocorrida nas bordas. (HEGGENDORN, 2010) Entretanto, este 

tipo de corrosão também é desejável para alcançar o objetivo de remover uma lima 

fraturada do canal radicular, uma vez que leva ao enfraquecimento do aço AISI 304. 

(LOPES A. et al., 2006) Além disso, em grande parte das imagens analisadas, a 

corrosão em bordas e a corrosão na superfície metálica, seja a partir de defeitos pré-

existentes ou não, se apresentaram de forma combina. (HEGGENDORN, 2010). 

Outro aspecto aplicado na pesquisa de Heggendorn (2010) foi o de 

determinar o tipo de aço, constituinte das limas endodônticas, como sendo AISI 304. 

Pois, além do grau de rugosidade da superfície metálica, a composição química 

deste aço irá influenciar diretamente no processo de corrosão. (LOPES, A. et al., 

2006) O níquel presente no aço AISI 304 influencia de forma positiva o crescimento 

bacteriano da Desulfovibrio desulfuricans, enquanto o cromo inibe as BRS, sendo 
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este, entretanto, utilizado pelas Desulfovibrio vulgaris. (LOPES, A. et al., 2006; 

EHRLICH & NEWMAN, 2009) Os elementos químicos Cromo e Molibdênio podem 

inibir o desenvolvimento do biofilme e são os principais responsáveis pela resistência 

à corrosão nos aços inoxidáveis. Porém, diversas pesquisas têm demonstrado que os 

elementos de liga, com possíveis efeitos bactericidas, só são capazes de retardar o 

processo de colonização bacteriana, sem impedir este processo. (BLACK & 

HASTINGS, 1998; STALLFORTH & REVELL, 2000; LEWANDOWSKI et al., 2003; 

PARK & LAKES, 2007) Assim, fica evidente a incapacidade do aço AISI 304 de 

proporcionar resistência a biocorrosão nos instrumentos, podendo, então, formar pits 

de corrosão pela ação de BRS. (CHUNG & THOMAS, 1999; LEWANDOWSKI et al., 

2003; PARK & LAKES, 2007). 

 

1.4 ASSOCIAÇÕES PATOLÓGICAS ÀS BRS 

 As BRS, em especial as do gênero Desulfovibrio, podem ser encontradas como 

membros da microbiota intestinal normal de adultos saudáveis, podendo também 

estar associadas a doenças inflamatórias de intestino. (LOUBINOUX et al., 2002b; 

MADIGAN, 2003; MALINEN et al., 2005; HOPKINS et al., 2005; WATANABE et al., 

2007; LARRY & HAMILTON, 2007) Nesse microambiente, as BRS possuem um 

papel significante na degradação de material orgânico no intestino grosso, utilizando 

lactato, piruvato, etanol e alguns ácidos gordurosos no cólon de alguns indivíduos e 

de outras espécies de mamíferos. (GIBSON et al., 1988 e 1993; HUYCKE & 

GASKINS, 2004; DETHLEFSEN et al., 2006; MARQUET et al., 2009) As 

Desulfovibrios spp. podem ser encontradas colonizando a superfície da mucosa 

intestinal sob a forma de biofilmes, sendo distribuídas praticamente de forma 

uniforme pelo íleo terminal e colo ascendente, transverso e descendente. (AHMED et 

al., 2007).        

As BRS também estão presentes nas fezes de humanos em um nível que 

variam de 105-108/g (BEERENS & ROMOND, 1977; FITE et al., 2004), havendo um 

aumento no número de Desulfovibrio spp. em pacientes idosos, quando comparada a 

outras faixas etárias. (FITE et al., 2004) Estes dados podem ser influenciados pelo 

uso de antibióticos, como foi demonstrado por BARTOSCH et al. (2004). Esses 

autores analisaram a população microbiana intestinal de pacientes idosos saudáveis, 

hospitalizados e hospitalizados sob o uso de antibióticos e observaram a presença de 
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Desulfovibrio spp. nos três grupos. Porém, havia uma redução acentuada na 

contagem bacteriana no grupo que estava sob efeito de terapia antibiótica. Além 

disso, Desulfovibrio spp. pode ser encontrada nas fezes de bebês saudáveis de 0 a 6 

meses, aumentando esta população microbiana a partir dos 7 meses de idade. 

(HOPKINS et al. 2005).   

Também tem sido relatada a presença de Desulfovibrio spp., no intestino 

de porcos, cabras, ovelhas e bovinos (McORIST et al., 1995; LIN et al., 1997), no 

rumem de ovelhas (COLEMAN, 1960; HUISINGH et al., 1974; HOWARD & 

HUNGATE, 1976; ESCHENLAUER et al., 2002), em doenças gastrointestinais de 

animais (FOX et al., 1994; INNESS et al., 2007) e em um caso de bacteremia em um 

cão. (SHUKLA & REED, 2000). 

 

1.4.1 BRS, doenças inflamatórias do intestino e o câncer 

O sulfeto, liberado como produto metabólico pelas BRS, possui um poder 

inibitório para algumas espécies da microbiota intestinal, quando em concentrações 

elevadas. (NEWTON et al., 1998) Assim, exercendo um possível efeito inibitório no 

metabolismo das células da mucosa intestinal, o sulfeto em altas concentrações é 

apontado como causador da redução no nível de ATP (HULIN et al., 2002) e de 

causar mutações cumulativas, instabilidade genômica, falhas no mecanismo de 

reparo do DNA, além de alterações no DNA das células mediadas por radicais livres. 

(ATTENE-RAMOS et al., 2006 e 2007) O sulfeto então é apontado como uma das 

causas da colite ulcerativa (ROEDIGER et al., 1993; WATANABE et al., 2007) e do 

câncer colo-retal (BALAMURUGAN et al., 2008), levando ao desequilíbrio da 

microflora intestinal. Ainda que sejam encontradas taxas similares de BRS nas fezes 

de pacientes com colite ulcerativa quando comparadas a pacientes saudáveis. 

(PITCHER et al., 2000).  

A liberação do sulfeto pode representar uma alteração no microambiente 

epitelial, como um estimulo crônico proliferativo, representando um fator adicional 

para a inicialização de alterações genéticas na célula epitelial, modulando o pH e o 

estado redox do microambiente. Embora não haja dados concretos do papel da BRS 

na carcinogênese, a presença elevada do sulfeto no intestino pode levar a 

sucessivos quadros de inflamação crônica na mucosa epitelial como na colite 
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ulcerativa. (GIBSON et al., 1990; HUYCKE & GASKINS, 2004; RIDLON et al., 2005; 

ATTENE-RAMOS et al., 2006) Além disso, os níveis de sulfeto também podem ser 

modulados pela dieta e pelos fármacos, administrados durante o tratamento. 

(PITCHER & CUMMINGS, 1996).  

A presença de sulfeto e de BRS também tem sido observada na 

inflamação da bolsa ileal, demonstrando elevados níveis quando comparado a 

pacientes sem o quadro inflamatório e a pacientes em uso de antibiótico terapia. 

(OHGE et al., 2005) Também foi constatada a ausência de Desulfovibrio spp. nas 

fezes de humanos sem o consumo de antibióticos. (CHILD et al., 2006) Já nas fezes 

de pacientes com câncer colo-retal e gastrointestinal e pacientes saudáveis foi 

verificada a presença de Desulfovibrio piger e Desulfovibrio vulgaris. (DZIERŹEWICZ 

et al., 1996; RIDLON et al., 2005; BALAMURUGAN et al., 2008; SCANLAN et al., 

2009). 

Em um relato inédito, Ichiishi et al. (2010) isolaram a espécie Desulfovibrio 

intestinalis de amostras vaginais de 4 em 134 mulheres, sendo que três haviam sido 

submetidas a triagem para câncer de colo uterino e uma já havia sido diagnosticada 

com mesmo. 

 

1.4.2 BRS e sepsemia 

Porschen e Chan (1977) documentam a primeira bacteriemia causada por 

Desulfovibrio desulfuricans. O paciente, sexo feminino e 67 anos, apresentava febre, 

sudorese e náuseas, sendo diagnosticada a presença de Desulfovibrio desulfuricans 

a partir da cultura de sangue. Posteriormente, Johnson e Finegold (1987) relataram a 

presença de Desulfovibrio vulgaris em um abscesso intra-abdominal.  

Também foi demonstrado o isolamento de Desulfovibrio spp. de um entre 

20 pacientes com apendicite aguda e um entre 10 pacientes com perfuração de 

apêndice. (BARON et al., 1992) Foi descrito a presença de uma nova espécie de 

Desulfovibrio spp. associado a Fusubacterium varium no sangue de uma paciente 

masculino de 82 anos, causando um abscesso piogênico (TEE et al., 1996) e o 

segundo caso de bacteriemia causada por Desulfovibrio spp., identificado a partir de 

uma cultura de sangue. (McDOUGALL et al., 1997). 
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Através de um estudo clinico, LOZNIEWSKI et al. (1999) descreveram, em 

um paciente masculino de 39 anos, etilista, com higiene oral inadequado, 

apresentando gengivite e diversas cáries, o primeiro isolamento de Desulfovibrio spp. 

em um abscesso cerebral. Tal paciente apresentava histórico de sinusite, rigidez na 

nuca, febre e cefaléia, levando a suspeita de que o abscesso possa ter originado a 

partir dos seios nasais e da boca. Os autores relatam ainda a etiologia polimicrobiana 

do abscesso cerebral, formada por Streptococcus constellatus, Capnocytophaga sp., 

Eubacterium exiguum e Desulfovibrio sp., e que todas estes microorganismos podem 

ser encontrados na microbiota bucal, não esclarecendo, entretanto, o papel da 

Desulfovibrio spp. na patologia deste abscesso. No mesmo ano, La Scola e Raoult 

(1999) isolaram Desulfovibrio fairfieldensis na urina de uma paciente com suspeita de 

meningoencefalite, onde foi constatada, após duas semanas, a eliminação de tais 

bactérias do trato urinário através da administração de antibióticos. 

   Em um levantamento retrospectivo, estudando a seqüência de DNA das 

bactérias apresentadas nos sete casos relatados acima, Loubinoux et al. (2000) 

evidenciaram que os gêneros de Desulfovibrio apresentados nos casos de Tee et al. 

(1996), McDougall et al. (1997) e La Scola e Raoult (1999) eram de Desulfovibrio 

fairfieldensis, ressaltando, ainda, que dos sete casos somente aquele relatado por 

Porschen e Chan (1977) a Desulfovibrio spp. não se encontrava em associação com 

outras bactérias e concluíram que tais bacteremias ocorreram devido a fatores 

patológicos pregressos, caracterizando-a como um patógeno oportunista. No mesmo 

trabalho, Loubinoux et al. (2000) relataram o oitavo caso de isolamento de 

Desulfovibrio spp. de um paciente de 23 anos, homem, com úlcera gástrica, dor 

epigástrica e perfuração do apêndice, sendo isolado Desulfovibrio fairfieldensis  do 

fluido peritoneal.  

Posteriormente, Loubinoux et al. (2003) comprovaram a presença de BRS 

em 12 de 100 pacientes com coleções purulentas no abdome e na pleura. Tais 

pacientes apresentavam, em sua maioria, peritonite e/ou apendicite e um único 

paciente apresentava abscesso após cirurgia de câncer de reto. Os autores 

demonstraram que as espécies de BRS presentes se constituíam de Desulfovibrio 

piger, Desulfovibrio fairfieldensis e Desulfovibrio desulfuricans. Concluíram que tais 

bactérias faziam parte de um microbiota formada por bactérias aeróbicas e 

anaeróbicas e que a presença de BRS pode ser subestimada pela falta de meios 
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específicos para a sua identificação laboratorial. No mesmo ano, Goldstein et al. 

(2003) isolaram Desulfovibrio desulfuricans do sangue de um paciente de 64 anos, 

masculino, imunocompetente, apresentando febre, diarréia grave e sepsemia. 

Também foi relatada, em um paciente com 77 anos, masculino, após uma cirurgia 

para coledocolitíase, a bacteremia por Desulfovibrio fairfieldensis, sendo isolada a 

partir de uma cultura de sangue. (PIMENTEL & CHAN, 2007) Em 2008, Urata et al. 

(2008) descreveram o primeiro isolamento, no Japão, de Desulfovibrio fairfieldensis 

no sangue de uma paciente com 69 anos, com um quadro de degeneração 

espinocerebelar, apresentando febre, diarréia, hipotensão e distúrbios de 

consciência.  

 

1.4.3 A presença de BRS na microbiota bucal 

Em um trabalho pioneiro, Sefer e Cãlinescu (1969) relataram a presença 

de BRS associada a streptococcus sp. em sete dentes extraídos devido a extensa 

cárie dentária e, ainda, relaram a presença de Desulfovibrio em raspas de dentina 

cariada. Enquanto Van Der Hoeven et al. (1995) descreveram a ocorrência de BRS 

em bolsas periodontais em 58% dos pacientes com periodontite. Foi demonstrada 

principalmente a presença de BRS dos gêneros Desulfovibrio e Desulfobacter. Em 

seguida, Willis et al. (1995) e Langendijk et al. (1999) relataram a ocorrência de BRS 

em sítios como mucosa bucal, língua e biofilmes subgengival e supragengival, sendo 

esta última a de maior incidência. 

Willis et al. (1999) relataram não haver correlação entre a halitose e a 

presença e atividade de BRS em sítios bucais, concluindo que a produção de sulfeto 

gerada pelas BRS não contribui para a halitose. A partir de amostras teciduais de 

bolsas periodontais, Boopathy et al. (2002) identificaram a presença de BRS em 9 de 

17 pacientes com periodontite. Os autores constataram a presença de Desulfovibrio 

sp. em um paciente com periodontite. Enquanto Robichaux et al. (2003) verificaram a 

presença de BRS em sete de oito voluntários, encontrando um maior número de BRS 

no biofilme subgengival quando comparada a língua posterior e anterior, mucosa 

bucal, mucosa vestibular e biofilme supragengival. 

A partir da utilização de pacientes saudáveis e com periodontite, 

Langendijk et al. (1999), descreveram a presença de BRS em ambos os grupos e em 
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diferentes sítios, concluindo que as BRS constituem a microbiota oral normal, 

possuindo preferência por bolsas periodontais. Posteriormente, o mesmo autor isolou 

BRS em 64% dos pacientes estudados, sendo identificadas as BRS em pelo menos 

uma bolsa periodontal. (LANGENDIJK et al., 2000) Já Langendijk - Genevaux et al. 

(2001a) demonstraram a associação de BRS com patógenos periodontais como T. 

Denticola, T. forsythus e P. gengivalis, concluindo que tal associação formaria um 

complexo mais agressivo nos casos de periodontite. Enquanto Robichaux et al. 

(2003) identificaram em dois pacientes com periodontite a presença de BRS e 

bactérias metalogénicas associadas.  

Posteriormente, Langendijk et al. (2001) ressaltaram diferenças fisiológicas 

e morfológicas das BRS encontradas em sítios acometidos por periodontite, quando 

comparadas com as da microbiota do trato digestivo de pacientes normais, sendo 

denominadas de Desulfovibrio fairfieldensis, pela semelhança ao gênero 

Desulfovibrio e Desulfomicrobium orale. Loubinoux et al. (2002a) também 

demonstraram a existência da Desulfovibrio fairfieldensis em bolsas periodontais 

onde poderia atuar como um dos agentes causadores da periodontite, 

desconhecendo, entretanto, seu valor na perda óssea. Além disso, Langendijk - 

Genevaux et al. (2001b), em outro estudo, comprovaram a viabilidade da eliminação 

de BRS em sítios periodontais. A partir de um estudo longitudinal de seis meses onde 

pacientes, com bolsas periodontais contendo BRS, eram submetidos a terapias 

periodontais, demonstraram a capacidade de eliminação de BRS dos sítios em 89% 

dos casos. Os autores concluíram que o debridamento mecânico é geralmente 

efetivo para a eliminação das BRS. 

Heggendorn (2010) demonstrou, a partir de técnicas biomoleculares, a 

presença de Desulfovibrio desulfuricans e Desulfovibrio fairfieldensis em duas 

amostras de saliva humana, respectivamente. Das 118 amostras de saliva, 29,7% 

foram positivas a presença de BRS. Dentre as diversas patologias estudadas houve 

uma maior incidência nos pacientes com comprometimento periodontal (10 de 13 

pacientes), o que sugeriu uma possível relação entre a presença de BRS na 

microbiota oral e a doença periodontal, seguido de pacientes acometidos de gastrite 

(seis de 17 pacientes). Também foi possível levantar uma possibilidade de 

transmissibilidade da BRS entre os casais existentes. 
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 Na microbiota oral, há uma diversificação na composição do biofilme 

dental e gengival variando entre indivíduos e sítios orais (DEMUTH & LAMONT, 

2006), o que explicaria a variação na detecção de BRS entre os diversos estudos 

relatados acima. Outra suposição para tal variação está na capacidade das BRS de 

se adaptarem ao stress ambiental. Diversas espécies de BRS possuem diferentes 

capacidades de adaptação a variações de pH e oxigênio, garantindo a sobrevivência 

por longos períodos de exposição ao oxigênio, como as Desulfovibrio spp. (LARRY & 

HAMILTON, 2007; EHRLICH & NEWMAN, 2009) Em sítios orais, onde são 

encontrados níveis variados de oxigênio disponível, tal como a região anterior do 

dorso da língua, que está exposta a níveis de oxigênio atmosférico, e o sulco 

gengival, que apresenta condições de anaerobiose (LOGAN et al., 2006), os 

mecanismos de adaptação das BRS são essenciais à manutenção de sua 

sobrevivência, além de permitir certa mobilidade entre diferentes habitats orais de 

diferentes características (aeróbicas e anaeróbicas). Expostas a diferentes 

concentrações de oxigênio, as BRS tendem a formar agregações em superfícies, 

podendo levar a formação de uma biomassa. (LARRY & HAMILTON, 2007). 

Outro fator que demonstra esta capacidade adaptativa é a presença, na 

saliva, de proteínas que seqüestram íons metálicos competindo com as BRS que 

necessitam deste nutriente para o crescimento. (SCHAECHTER, 2009) Entretanto, 

Boopathy et al. (2002) demonstraram a presença de sulfato livre nos fluidos gengivais 

que podem funcionar como fontes potenciais de sulfato, enquanto Persson (1992) 

identificou sulfeto de hidrogênio em 61 de 79 bolsas periodontais analisadas. Esses 

dados confirmam a alta prevalência de BRS na saliva dos pacientes com periodontite 

(10 de 13 pacientes com periodontite) relatado por Heggendorn (2010), e a ausência 

de BRS nos 05 pacientes edentulos totais. Esta ausência de BRS nos pacientes 

edentulos totais também pode ser explicada pelo fato das BRS serem bactérias 

anaeróbias, necessitando de microambientes com baixa tensão de oxigênio, como os 

sítios subgengivais. (HEGGENDORN, 2010). 

Outra correlação que as BRS possuem, em particular as Desulfovibrio 

spp., é o de degradar mercúrio e componentes organomercurio. Este fenômeno 

ocorre em ambientes como água doce, pântanos, sedimentos e ambientes de baixo 

pH, onde a biodegradação do mercúrio é estimulada pela luz ultravioleta A e B, no 

caso da água natural. (LASKIN et al., 2005; LARRY & HAMILTON, 2007; EHRLICH & 
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NEWMAN, 2009) Como se sabe, na cavidade oral, a utilização do mercúrio está 

implicada nas restaurações de amalgama que é composta de 45 a 55% de mercúrio. 

(PARK & LAKES, 2007) Logo, a presença de BRS nas amostras de saliva poderia 

representar um fator adicional para a degradação e corrosão de restaurações de 

amálgama. 

 

1.5 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA BIOCORROSÃO 

O diagnóstico da corrosão influenciada microbiologicamente necessita da 

combinação de técnicas microbiológicas, metalúrgicas e análises químicas. (IBARS 

et al., 1992; LITTLE & LEE, 2007) Little e Lee (2007) protocolaram a necessidade de 

quatro abordagens distintas para correlacionar a presença da espécie bacteriana no 

meio com a biocorrosão: 

I - Cultivo microbiano: Através da utilização de meios de cultura 

seletivos, que destaquem, através de uma reação química no meio de cultura, a 

presença da espécie pesquisada. Existindo, porém, limitações para a detecção e 

contagem de células na utilização desta técnica. Além da complexidade em se 

adequar o meio de cultura para que se aproxime o máximo possível com o ambiente 

natural destas células (IBARS et al., 1992; LITTLE & LEE, 2007), como observado 

em diversos trabalhos. Dentre as técnicas laboratoriais de microbiologia para a 

avaliação da corrosão influenciada microbiologicamente, destaca-se o ensaio de 

imersão, onde os aços inoxidáveis são expostos a um meio de cultura natural, 

artificial ou misto, onde os microorganismos se desenvolvem. Vale ressaltar que 

nesta técnica são empregados diferentes tempos de imersão como 39, 60, 120, 146 

e 260 dias. (IBARS et al., 1992).  

A dificuldade de cultivo da Desulfovibrio fairfieldensis, isolada de uma 

amostra de saliva, foi relatada por Heggendorn (2010). Quando cultivada 

isoladamente deixava de apresentar atividade de crescimento bacteriana após 

sucessivos repiques, o que definiu a necessidade de cultivá-la em consórcio, como a 

amostra original de saliva. (HEGGENDORN, 2010) Concluindo que tal associação 

microbiana contribua diretamente para a manutenção da atividade da Desulfovibrio 

fairfieldensis, criando condições ambientais adequadas para o seu crescimento. 

(EHRLICH & NEWMAN, 2009) Boopathy et al. (2002) também relataram dificuldades 
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em se obter uma cultura isolada de Desulfovibrio sp. obtida a partir de amostras 

periodontais, demonstrando que somente sete, de 17 amostras, apresentaram 

crescimento no primeiro repique e somente uma amostra apresentou atividade nos 

repiques subseqüentes, até o quinto. Além disso, existe uma possível associação 

simbiótica entre BRS, archaeas metanogênicas e bactérias acetogênicas em bolsas 

periodontais, onde estes microorganismos metabolicamente distintos dependem um 

do outro para utilizarem certos substratos para suas necessidades metabólicas 

específicas. (VIANNA et al., 2008) Entretanto, Zinkevich e Beech (2000) 

demonstraram que pode haver diferenças na freqüência de BRS em pacientes 

saudáveis e não saudáveis, em função de suas características fastidiosas de cultivo. 

Na tentativa de cultivar cepas orais de Desulfovibrio desulfuricans e 

Desulfovibrio fairfieldensis, em meios de cultivo mais próximos à biocompatibilidade 

humana, como o meio de saliva artificial desenvolvido por Gal et al. (2001) e saliva 

artificial modificada relatada por Heggendorn (2010), este concluiu estes meios 

inadequados para o cultivo destas bactérias. Constatando-se a perda de atividade 

celular no 15° dia de cultivo. No mesmo estudo foi utilizado o Meio Postgate E 

modificado (POSTGATE, 1984) que se mostrou satisfatório para o cultivo destas 

células. (HEGGENDORN, 2010). 

II - Extração e quantificação de um componente celular específico: 

Através de técnicas bioquímicas é possível detectar a espécie bacteriana presente, 

correlacionando-a com o processo biocorrosivo envolvido. Estas técnicas envolvem a 

amplificação do gene 16 rRNA através da reação em cadeia da polimerase (PCR), 

técnicas como a eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) e 

seqüenciamento dos produtos do PCR que permite a identificação da espécie através 

da comparação da seqüência obtidas com os bancos de dados. (LITTLE & LEE, 

2007) Utilizando um protocolo similar, Heggendorn (2010) revelou uma similaridade 

de 100% à espécie Desulfovibrio fairfieldensis e Desulfovibrio desulfuricans com as 

BRS presentes em duas amostras de saliva estudadas. 

III - Demonstração de alguma medida de atividade celular. 

IV - Demonstração de uma relação espacial entre os microorganismos 

e os produtos de corrosão através de microscopia: Com o constante 

desenvolvimento de técnicas de microscopia é possível caracterizar com mais 

precisão a relação entre os microorganismos com seus respectivos produtos 
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metabólicos com a biocorrosão. Podendo ser empregada a microscopia de luz, 

microscopia de força atômica, microscopia eletrônica e a microscopia confocal de 

varredura a laser. (LITTLE & LEE, 2007) Sendo esta última o método de eleição para 

análise e observação de biofilmes, pois permite realizar, de um modo não invasivo, o 

seccionamento óptico em diferentes profundidades do biofilme, obtendo uma imagem 

final em 3D, que permite levantar atributos estruturais e morfológicos do biofilme. 

(XAVIER et al. 2003; LITTLE & LEE, 2007 ) Também foi demonstrada através do uso 

de microscopia de foco infinito, a possibilidade do estudo da biocorrosão. Sendo 

observada a capacidade biocorrosiva da Desulfovibrio desulfuricans ambiental e oral 

e da Desulfovibrio fairfieldensis oral em limas endodônticas. (HEGGENDORN, 2010). 

No âmbito das análises químicas, as técnicas eletroquímicas são as mais 

empregadas para o estudo da biocorrosão, como a medição do potencial redox (Er/o) 

ou potencial de corrosão (Ecorr), onde nenhum sinal externo é aplicado, e a curva de 

polarização, onde é aplicada uma pequena corrente elétrica (corrente contínua). 

(IBARS et al., 1992; LITTLE & LEE, 2007). 

 

1.6 BIOFARMACO 

As últimas três décadas demonstraram enormes avanços no 

desenvolvimento de novos biomateriais. (NARAYAN, 2009) Estes são empregados 

para substituir ou reparar tecidos lesionados e não funcionais, possibilitando traçar 

novas estratégias terapêuticas para o reparo de tecidos lesionados como agentes 

terapêuticos na regeneração e reparação de tecidos. (CHU & LIU, 2008) Em relação 

aos materiais odontológicos duas correntes principais são observadas, a primeira 

concentra-se nos efeitos locais dos biomateriais, como os problemas associados à 

polpa dentária, e a segunda nos efeitos sistêmicos com a preocupação dos efeitos 

sistêmicos adversos do biomaterial, como a longa discussão do amálgama dentário. 

(SCHMALZ, 2002b) Contudo, existe uma dificuldade em se classificar o BACCOR, 

utilizando microorganismos viáveis como uma possibilidade terapêutica, por não 

existir relatos quanto ao uso de microorganismos como proposto terapêutica. Porém 

a definição de Aroztegui (2011) que “Biotecnologia significa qualquer aplicação 

tecnológica que utilize sistemas biológicos e orgânicos vivos ou seus derivados para 

fabricar ou modificar produtos ou processos para uso especifico” vem elucidar esta 

questão. Dentro deste vasto campo de aplicação encontram-se os biofármacos, 
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definidos como produtos farmacêuticos produzidos a partir de materiais de origem 

biológica, como microorganismos, órgãos, tecidos, células ou fluidos, humanos ou 

animal, ou, alternativamente, por um processo biológico envolvendo o uso de 

metodologias de DNA recombinante. (AROZTEGUI, 2011; ROCHE, 2011) 

Diferenciam-se dos medicamentos convencionais de origem química principalmente 

por sua maior complexidade, estrutura molecular extensa e heterogenia, e pela 

dificuldade de se obter copia dos mesmos. (MAGALHÃES & MORAES FILHO, 2010) 

A grande vantagem na utilização destes sistemas microbianos é a utilização de 

modelos bem estabelecidos, geneticamente e fisiologicamente, com um modelo 

simples de manipulação. Assim os avanços da biotecnologia estão mudando 

drasticamente a forma como são tratadas algumas patologias, com resultados muito 

positivos. (ROCHE, 2011) Vale ressaltar que o elemento chave no biofarmaco é o 

catalisador biológico ou biocatalizador, que deve ser adequado para cumprir um 

papel específico para a função determinada neste processo. (AROZTEGUI, 2011) 

Geralmente, estes são células vivas, como microorganismos, bactérias, leveduras e 

etc., ou ainda, enzimas ou mesmo, em processos mais complexos, também podem 

ser usados células animais e vegetais. (AROZTEGUI, 2011) Logo o BACCOR pode 

ser enquadrado como um biofarmaco. 

 A normatização da ISO 10993 (2003) (International Organization for 

Standardization) especifica o uso destes dispositivos médicos, orientando o 

planejamento biológico para minimizar o uso de modelos animais durante a 

concepção de um dispositivo médico e enfatiza a importância em se definir as 

características e propriedades do material e/ou seus produtos químicos, 

toxicológicos, físicos, elétricos, morfológicos e suas propriedades mecânicas. (ISO 

10993-1, 2003) Devendo ser avaliado, também, os produtos finais como as 

substâncias lixiviáveis, produtos de degradação e outros componentes, além das 

propriedades e características do produto final assim como suas interações. (ISO 

10993-1, 2003) Esta avaliação deve incluir as condições de exposição e da natureza, 

grau, freqüência e duração da exposição do dispositivo, sendo categorizados como 

de exposição prolongada, os dispositivos com duração de uso de 24 a 30 dias, e os 

de exposição permanente, os dispositivos cujo único ou múltiplo uso é superior a 30 

dias. (ISO 10993-1, 2003) Logo a avaliação biológica da segurança de um 

biofarmaco se torna uma tarefa complexa, pois requer conhecimentos da área de 
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patologia, medicina, biologia, engenharia e ciências dos materiais. (NARAYAN, 

2009). 

Para a liberação de um dispositivo médico no mercado devem ser 

realizados os testes de avaliação inicial. Onde a característica do dispositivo médico 

irá reger a necessidade dos tipos de ensaios a serem realizados, onde se incluem: 

testes de citotoxicidade; carcinogenicidade e genotoxicidade, testes de efeitos locais 

após o implante; ensaios de avaliação de produtos lixiviáveis ou de degradação e 

testes de toxicidade sistêmica, subaguda e subcrônica. (ISO 10993-1, 2003; 

HAUMAN & LOVE, 2003). 

 

1.6.1 Testes de Citotoxicidade 

O ensaio de citotoxicidade in vitro é o primeiro passo para a avaliação de 

um dispositivo médico, permitindo a determinação de fatores que influenciam o 

crescimento celular quando expostos ao dispositivo estudado, além de verificar a 

compatibilidade tecidual deste. (ISO 10993-1, 2003; ISO 10993-5, 2009; NARAYAN, 

2009) A norma ISO 10993-5 (2009) rege o uso dos testes de citotoxicidade in vitro, 

definindo o período de incubação de culturas de células com o dispositivo médico 

através do testes de contato direto, testes de contato indireto e teste de extração, o 

preparo adequado dos testes de amostras para análises e gradua a citotoxicidade 

perante a análise das células empregadas. (ISO 10993-1, 2003; NARAYAN, 2009).  

Vale ressaltar que o termo biocompatibilidade é associado com os testes 

de cultura celular. Se o resultado obtido for positivo (células permanecem viáveis), 

então o material é considerado biocompatível, se o resultado for negativo (células 

morrem ou são significativamente prejudicadas) o material é rotulado com não 

biocompatível. (NARAYAN, 2009; ISO 10993-5, 2009) Entretanto a 

biocompatibilidade não resulta de um único evento ou fenômeno, tratando-se de um 

conjunto de processos que envolvem somente os mecanismos entre o material e o 

tecido do hospedeiro, e sim na capacidade de realizar e continuar desempenhando a 

função proposta do biomaterial. (NARAYAN, 2009) Logo, o termo biocompatibilidade 

não determina que não deva haver nenhuma resposta imunológica, esta pode variar 

de mínima até mesmo mais agressiva. (NARAYAN, 2009) A melhor definição para a 

biocompatibilidade foi dada pela Sociedade Européia de Biomateriais durante a 



Apêndice 230 

 

conferência de consenso sobre definições em biomateriais em 1986, onde qualificam 

um biomaterial como ”a capacidade de um material para realizar, com uma resposta 

do hospedeiro adequada, uma aplicação especifica”. (NARAYAN, 2009) Logo fica 

claro que os ensaios devem ser norteados em função do objetivo do biomaterial 

utilizado, da situação biológica que vai se encontrar, pelo tipo de tecido ou órgão 

afetado, as características físico-químicas do material e o período de duração. 

(HENSTEN-PETTERSEN, 1988; NARAYAN, 2009). 

A avaliação de citotoxicidade é feita através da medição da densidade das 

células expostas a um período de tempo determinado, sendo indicado o uso de mais 

de uma linhagem celular para esta avaliação e sugerido o uso da linhagem celular 

L929 (fibroblasto de camundongos). Neste tipo de ensaio in vitro é possível avaliar a 

toxidade aguda, genotoxicidade, hemocompatibilidade e a morte celular por necrose 

ou apoptose. (HAUMAN & LOVE, 2003; NARAYAN, 2009; ISO 10993-5, 2009) Os 

parâmetros avaliados neste ensaio podem ser quantitativos e qualitativos. O primeiro 

mede o número de células após proliferação ou inibição celular, o número de 

colônias formadas ou quantifica as células por meio da contagem de seus 

componentes como proteínas e mitocôndrias e o segundo analisa as células 

microscopicamente, observando as alterações morfológicas como vacuolização 

citoplasmática e lise de suas membranas. Podendo então, ser classificado, o 

material, como não citotóxico, levemente citotóxico, moderadamente citotóxico ou 

marcadamente citotóxico. (ISO 10993-1, 2003; JORGE et al., 2004; ISO 10993-5, 

2009; NARAYAN, 2009) Durante o ensaio também deve ser utilizado um grupo de 

controle positivo (utilizando-se um material responsável por causar citotoxicidade), 

um grupo controle branco (onde o veiculo da extração não contém o produto 

pesquisado, devendo ser mantido nas mesmas condições dos outros grupos) e um 

controle negativo (material que quando testado não produz resposta citotóxica). (ISO 

10993-5, 2009).  

 Craig e Hanks (1988) descreveram a utilização de cultura de células para 

investigar a citotoxicidade de diferentes tipos de ligas odontológicas. Relatando a 

importância do emprego de teste de cultura para correlacionar o uso do material 

restaurador com os possíveis elementos de ligas dissolvidos e liberados. Na ausência 

de um modelo animal e/ou in vitro padrão para este tipo de pesquisa, Schmalz et al. 

(1997) utilizaram co-cultura de fibroblastos humanos e de células epiteliais (Skin2 
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ZK1200) para avaliar o potencial irritativo das ligas metálicas odontológicas. 

Enquanto Eliades et al. (2004) demonstraram, a partir de culturas de fibroblastos do 

ligamento periodontal e de fibroblastos humanos,  a ausência de reações citotóxicas 

dos produtos de corrosão oriundos de  barquetes ortodônticos de aço inoxidável. 

Vale ressaltar a dificuldade em se obter um biomaterial totalmente inerte 

para o organismo. Jorge et al. (2004) relataram os diversos efeitos citotóxicos das 

resinas acrílicas presentes nas próteses dentárias, causando estomatite alérgica, 

irritação química local e hipersensibilidade. Em relação aos cimentos endodônticos, a 

grande maioria apresenta uma resposta citotóxica, liberando produtos de lixiviação ao 

longo do tempo, através de canais acessórios e túbulos dentinários. (OSORIO et al., 

1998; DAHL, 2005; SENNE et al., 2009) Outros materiais utilizados no tratamento 

endodôntico, também, são relatados por apresentar citotoxicidade de moderada a 

severa como o hipoclorito se sódio a 0,5%, 1,0%, 2,5% e 5,25%, o formocresol, o 

tricresol formalina e o formaldeído, assim como os diversos materiais empregados 

nos procedimentos de retro-obturação como amálgama e o MTA (Mineral Trioxide 

aggregate). (OSORIO et al., 1998; HAUMAN & LOVE, 2003; SANTIAGO et al., 2004; 

THOMAS, 2006; FIDALGO et al., 2009) Selantes a base de óxido de zinco e eugenol, 

de silicone, de ionômero de vidro e resinosos são indicados por serem citotóxicos, 

enquanto selantes a base de epóxi são altamente citotóxicos e cimentos de óxido de 

zinco e eugenol associados com paraformaldeído são tanto citotóxicos como 

mutagênicos, sendo somente os selantes a base de hidróxido de cálcio os únicos a 

não apresentarem reações citotóxicas. (DAHL, 2005) Concluindo-se que alguns 

materiais odontológicos largamente comercializados apresentam alguma 

incompatibilidade biologia, resultando em dor pulpar severa quando utilizados em 

humanos. (SCHMALZ, 2002b). 

Por tanto, os testes iniciais de citotoxicidade apresentam limitações 

quando correlacionados com as situações clínicas, porém são validos para 

determinar o comportamento biológico dos materiais e/ou seus componentes. 

(ESTRELA, 2001; HAUMAN & LOVE, 2003; JORGE et al., 2004) Quando o ensaio é 

procedido na forma de contato direto, de um biomaterial insolúvel em água ou sólido 

com as células, pode haver uma inibição do crescimento celular decorrente do 

contato físico e não das substâncias tóxicas liberadas. (JORGE et al., 2004) Para 

evitar esta alteração nos resultados devido a inibição do crescimento celular, pode 
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ser empregado o teste de extração, utilizando extratos obtidos a partir dos materiais, 

obtendo-se assim substâncias liberadas dos materiais. (JORGE et al., 2004). 

Dependendo da aplicabilidade do biomaterial, o contato direto deste com 

as células se torna clinicamente irrelevante, como a maioria dos materiais 

odontológicos que não estão em contato direto com as células, existindo uma 

camada de dentina entre o material e o tecido pulpar, com o emprego do método do 

filtro Millipore é possível aproximar-se desta situação clínica. (HENSTEN-

PETTERSEN, 1988) Neste método, método indireto, as células são cultivadas em um 

lado do filtro e o material é colocado em contato com a superfície oposta do filtro e as 

substâncias lixiviáveis deste material difundem através dos poros do filtro (0,45 µm) 

exercendo qualquer efeito tóxico, caso exista, sobre as células, sendo as mais 

indicas as células HeLa ou L929. (HENSTEN-PETTERSEN, 1988; MURRAY et al., 

2007) Após o período de realização do ensaio de 2 horas, as amostras são 

removidas e o filtro Millipore e a monocamada celular são incubados para 

posteriormente serem analisados por métodos citoquímicos. (HENSTEN-

PETTERSEN, 1988) Hensten-Pettersen (1988) relatou que o método do filtro 

Millipore pode ser empregado em materiais sólidos, pastosos ou líquidos, sendo que 

para este último, 0,1 ml da substância deve ser absorvida por um disco de celulose 

que é, então, colocado sobre o filtro Millipore. 

A grande discrepância entre os resultados dos testes in vitro e in vivo 

podem ser minimizados pela aplicação de novas metodologias in vitro, como o teste 

de barreira dentinária. (ESTRELA, 2001; SCHMALZ, 2002b) Tyas (1977) descreveu o 

primeiro ensaio utilizando discos de dentina de terceiros molares inclusos, de 150 a 

160 µm de espessura, no lugar dos filtros de membrana. Com esta técnica, diversos 

autores relataram a vantagem em se aproximar de uma situação clínica, além de ser 

observada que a presença de dentina modera a ação citotóxica do biomaterial 

estudado quando comparado aos ensaios tradicionais de modelo de poços. (TYAS, 

1977; MERYON et al., 1983; ESTRELA, 2001).  

Partindo do principio que o efeito terapêutico dos agentes aplicados sobre 

a dentina é dependente da difusão dos componentes ativos destes materiais através 

da dentina. Hume (1985, 1988) descreveu o método da coroa dentinária, onde as 

raízes de terceiros molares humanos foram removidas para seguir-se o preparo de 

uma cavidade oclusal de tamanho padrão assegurando-se uma medida em torno de 
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2 mm de espessura da dentina remanescente, relatando que a utilização deste 

método permite a aplicação do material similar aos procedimentos clínicos, como as 

seqüências e combinação dos materiais empregados. Hume (1988) ainda comparou 

seu método ao método do disco de dentina, concluindo que este oferece algumas 

vantagens, porém a utilização de um dente juntamente com a camada de smear 

layer, proveniente do efeito de corte se aproxima mais da situação clínica e biológica. 

No mesmo ano, Hanks et al. (1988) relataram o desenvolvimento de um dispositivo 

denominado de “montagem da câmara pulpar”, onde permitiu avaliar  a citotoxicidade 

de diferentes materiais restaurativos. Neste dispositivo, o autor utilizou discos de 

dentina de 0,5 e 1,5 mm de espessura, concluindo que quando utilizado os discos de 

maior espessura, estes possibilitaram uma menor reação citotóxica dos diferentes 

materiais as células. (HANKS et al., 1988) Logo, os métodos que envolvem barreiras 

dentinárias podem demonstrar a capacidade de um material de difundir através da 

dentina e dos túbulos dentinários, permitindo uma estimativa da toxicidade do 

material em relação a sua capacidade de difusão, sendo recomendado para a 

maioria dos testes que envolvam materiais dentários. (HANKS et al., 1996; MURRAY 

et al., 2007). 

Além dos ensaios de citotoxicidade, que não devem ser equiparados a 

biocompatibilidade, a avaliação de um dispositivo médico deve ser baseada 

principalmente em testes in vivo que irão avaliar a toxidade aguda e crônica, 

inflamação, irritação, sensibilidade, carcinogenicidade e mutagenicidade, reações 

alérgicas, hemocompatibilidade e toxidade sistêmica. (NARAYAN, 2009) Entretanto 

Narayan (2009) ressaltou a importância dos testes in vitro em se estabelecer 

informações de essenciais na fase inicial de investigação de um biomaterial.  

 

1.6.2 Teste de Hemólise 

Considerado como um ensaio de citotoxicidade, o teste de hemólise é 

indicado para avaliar a atividade hemolítica aguda de um biomaterial destinado ao 

contato prolongado com os tecidos moles e osso, assim como curativos periodontais, 

materiais endodônticos de preenchimento, produtos de limpeza, materiais de 

capeamento e pulpotomia. (HENSTEN-PETTERSEN, 1988). Para este teste é usado 

sangue de coelho que é projetado para determinar a atividade hemolítica de um 

biomaterial incubado por 90 minutos sendo então, nos últimos 60 minutos inserido o 
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sangue de coelho. (HENSTEN-PETTERSEN, 1988) No entanto, Hensten-Pettersen 

(1988) relatou que este método não pode ser relevante para a avaliação de 

biocompatibilidade de um material.   

 

1.6.3 Teste de Carcinogenicidade e Genotoxicidade 

Outra preocupação durante a desenvolvimento de um biomaterial é o 

possível potencial do biomaterial e/ou seus produtos de degradação induzir o 

crescimento de células malignas. (NARAYAN, 2009) A necessidade deste tipo de 

ensaio reside em dispositivos onde existem materiais reabsorvíveis e os quais o 

tempo de reabsorção é superior a 30 dias e em materiais introduzidos no corpo /ou 

cavidade com um contato permanente ou cumulativa. (ISO 10993-3, 2003) A ISO 

10993-3 (2003) preconiza os testes de carcinogenicidade através de ensaios que 

objetivam determinar o potencial tumorogênico de um dispositivo médico e/ou seus 

extratos, seja por exposição única ou múltipla, durante um período de ciclo de vida 

total do modelo de ensaio. (NARAYAN, 2009) Por exemplo, em um modelo animal 

roedor o tempo máximo de exposição é cerca de 12 meses. (NARAYAN, 2009) O 

estudo dos produtos químicos infiltrados dos materiais implantados também deve ser 

direcionado, devido ao possível efeito adverso sobre o material genético das células 

do hospedeiro. (NARAYAN, 2009) Este teste deve ser adequado a rota e duração de 

exposição do dispositivo, podendo ser projetado para analisar a toxicidade crônica e 

carcinogenicidade em um único ensaio. (ISO 10993-1, 2003).  

Antes da realização de um teste de genotoxicidade deve ser feita a 

caracterização química do material. (ISO 10993-3, 2003) Após esta caracterização 

química, os testes de genotoxicidade não serão necessários se aqueles 

apresentarem componentes conhecidos por não apresentarem risco de alterações 

genéticas. (ISO 10993-3, 2003) Porém a necessidade deste teste se mostra quando 

existe uma possível interação destes produtos com o material genético ou quando a 

composição química do dispositivo médico é desconhecida. (ISO 10993-3, 2003) Os 

ensaios de genotoxicidade para determinar mutações genéticas, mudanças na 

estrutura dos cromossomos ou DNA e outras alterações genéticas causadas pelo 

biomaterial, devem ser baseados em ensaio in vitro (células de mamíferos ou de não 

mamíferos, bactérias, leveduras ou fungos), no caso de alterações, segue-se o 

ensaio in vivo em modelos animais. (ISO 10993-3, 2003). 
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Uma vasta gama de materiais implantados, como polímeros e metálicos, 

foram relatados como carcinogênicos em estudos animais. (NARAYAN, 2009) Já nos 

testes onde foram utilizadas bactérias, os cimentos endodônticos a base de óxido de 

zinco e eugenol associados à paraformaldeído foram relatados como mutagênicos, 

assim como os selantes a base de epóxi quando avaliados em ensaios celulares. 

(DAHL, 2005). 

 

1.6.4 Testes de sensibilização 

Devendo utilizar um modelo animal adequado para avaliar reações 

alérgicas ou de sensibilização à exposição deste dispositivo médico e/ou seus 

extratos. (ISO 10993-1, 2003) Para a avaliação da biocompatibilidade, a importância 

dos modelos animais reside no fato de superarem os modelos in vitro devido a 

incapacidade, destes, de mimetizar completamente a complexidade do organismo. 

(NARAYAN, 2009).   

A corrosão de implantes metálicos e a formação de complexos de metais-

proteínas podem mediar a hipersensibilidade após a implantação. (NARAYAN, 2009) 

Entretanto não existem meios eficazes de predisser o potencial de um produto 

químico ou material implantado lixiviável para gerar um efeito alérgico. (NARAYAN, 

2009).    

 

1.6.5 Testes de Irritação 

 Neste tipo de modelo deve ser avaliada a rota de uso do dispositivo e sua 

indicação de exposição para determinar os efeitos irritantes do dispositivo médico 

e/ou seus extratos. (ISO 10993-1, 2003). 

 

1.6.6 Toxicidade sistêmica (toxidade aguda), subaguda e subcrônica 

Este tipo de teste se torna adequado quando o contato do biomaterial 

permite a absorção de produtos de lixiviação tóxicos e/ou produtos de degradação, 

determinando-se os efeitos de uma ou de várias exposições individuais do dispositivo 

médico e seus produtos. A norma ISO 10993-11 (1993) relata, ainda, que o ensaio in 

vivo deve ser ajustado à rota e a duração do dispositivo. Para a avaliação da 
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toxicidade sistêmica aguda é indicada a utilização de modelos animais por até 24 

horas, sendo avaliadas as possíveis reações pirogênicas aos extratos do dispositivo 

médico, enquanto que para a avaliação da toxicidade subcrônica, o período deve ser 

de 24 horas a 90 dias e crônica, o período de duração do ensaio não deve 

ultrapassar 10% do total do tempo de vida do modelo animal utilizado, por exemplo, 

para o caso de ratos deve ser de até 90 dias. (ISO 10993-1, 2003).  

No âmbito destes testes os modelos animais devem ser de mesma idade e 

peso, podendo variar no máximo em 20% de peso entre eles. (ISO 10993-11, 1993) 

Para modelos roedores devem ser utilizados um mínimo de cinco animais por grupo 

quando se avalia a toxicidade aguda, cinco para subaguda e 10 para subcrônica. 

(ISO 10993-11, 1993) Já em modelos animais não roedores, este número é reduzido 

para dois nas avaliações agudas e subagudas e quatro para subcrônica. (ISO 10993-

11, 1993) Durante o decorrer do ensaio os modelos animais devem ser submetidos a 

análises clinicas e hematológicas e após o período de avaliação os animais devem 

ser necropsiados para avaliação histológica dos tecidos. (ISO 10993-11, 1993) Para 

testes de biocompatibilidade de materiais endodônticos, Ørstavik (2005) relatou o uso 

de modelos animais caninos e símios. 

Apesar dos materiais endodônticos serem considerados verdadeiros 

implantes, uma vez que entram em contato com os tecidos do corpo, mesmo que de 

forma limitada (ØRSTAVIK, 2005), Dahl (2005) relatou não encontrar notificações 

sobre reações sistêmicas tóxicas induzidas por materiais endodônticos. Concluindo 

que a exposição destes materiais no corpo humano não alcançava um nível 

necessário para induzir um efeito sistêmico apesar de apresentarem um potencial 

tóxico quando realizados os ensaios de implantação e cultura celular. (DAHL, 2005). 

 

1.6.7 Testes de implantação 

 Esse tipo de teste tem como objetivo caracterizar a história e a evolução 

da resposta tecidual após a implantação do biomaterial, avaliando-se os efeitos 

patológicos locais nos tecidos vivos, a nível macroscópico e microscópico, de 

biomateriais: sólidos e não biodegradáveis; degradáveis e/ou reabsorvíveis e não 

sólidos podendo ser materiais porosos, líquidos, pastosos e particulados. (ISO 

10993-6, 2007) Nos casos de materiais reabsorvíveis as características de 
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degradação deste biomaterial assim como a resposta do tecido resultante deve ser 

cuidadosamente investigada. (ISO 10993-6, 2007) Em relação a este tipo de 

biomaterial a ISO 10993-6 (2007) normatiza a avaliação do biomaterial em diferentes 

tempos ao longo do ensaio: quando a degradação esta ocorrendo; quando um estado 

de equilíbrio foi alcançado (restauração de tecidos ou na fase de conclusão da 

degradação) e onde a degradação já ocorreu, sendo este de ser avaliado em um 

período de uma semana a 12 semanas após a implantação do biomaterial. 

A ISO 10993-6 (2007) determina que o biomaterial deve ser implantado 

cirurgicamente ou colocado no tecido mais adequado para o efeito pretendido. Estes 

testes devem ser adequados para a rota de utilização do dispositivo e seu período de 

duração de contato devendo ser comparados a corpos de prova de controle onde são 

empregados biomateriais com aceitabilidade clínica e características de 

biocompatibilidade bem estabelecidas. (ISO 10993-6, 2007). 

Após o ensaio in vivo, o local onde ocorreu a implantação deve ser 

examinado macroscopicamente e histologicamente, sendo avaliadas as possíveis 

alterações de estruturas normais, a avaliação dos linfonodos regionais também deve 

ser procedida, no caso de materiais degradáveis ou reabsorvíveis a avaliação deve 

incluir vários milímetros dos tecidos circundantes a implantação. (ISO 10993-6, 2007) 

A ISO 10993-6 (2007) também determina que ao final dos ensaios, um sistema de 

pontuação utilizado para a avaliação histopatológica deve ser procedido, se levando 

em conta a extensão da área afetada (quantitativa ou semi-quantitativa) levando em 

conta: a extensão da cápsula fibrosa e inflamação; a degeneração decorrente de 

alterações morfológicas dos tecidos; os tipos de células inflamatórias presentes no 

tecido como leucócitos polimorfonucleares, linfócitos, células plasmáticas, eosinofilos, 

macrófagos, células multinucleadas e extensão e tipo de necrose; os parâmetros 

referentes ao biomaterial como fragmentação e presença de detritos, forma e 

localização dos restos do material degradado e a qualidade e quantidade de 

neoformação de tecidos. 

Um contraponto positivo que a norma da ISO 10993-6 (2007) prevê, em 

relação aos biomateriais degradáveis, uma resposta inflamatória crônica observada 

durante o período de degradação devendo ser restaurada a normalidade tecidual 

após o período de degradação. Dahl (2005) relatou em testes de implantação, de 

cimentos de oxido de zinco e eugenol, em tecidos moles uma redução de intensidade 
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da reação inflamatória no 60º dia de ensaio, sendo progressiva essa redução até o 

120º dia de ensaio. 

Estes testes são equivalentes a testes de toxidade subcrônica se os 

efeitos sistêmicos foram investigados. (ISO 10993-1, 2003) A ISO 10993-1 (2003), 

ainda indica que os testes de implantação podem ser expandidos para incluir os 

testes de toxicidade sistêmica, subcrônica e subaguda. 

 

1.6.8 Ensaios de Biodegradação 

Este tipo de teste deve ser incluído quando existe um potencial de 

reabsorção e/ou degradação. (ISO 10993-9, 1999) Estes testes determinam os 

processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação de lixiviados e 

produtos de degradação dos biomateriais e seus produtos finais. (ISO 10993-1, 2003) 

A preocupação desta ISO (ISO 10993-9, 1999) refere-se à formação de radicais livres 

ou outros produtos formados entre a interação de compostos orgânicos e inorgânicos 

liberados devido à lixiviação, decomposição química ou corrosão do biomaterial. É 

importante ressaltar que o termo e qualificação mais próxima do objetivo proposto 

pelo BACCOR é definido como Biodegradação, onde a ISO 10993-9 (1999) refere-se 

como a degradação de um biomaterial em um ambiente biológico, ressaltando que 

neste caso de ensaios de Biodegradação podem ser empregados modelos in vitro. 

Esta abordagem de avaliação dependerá da natureza do material, do 

dispositivo médico estudado, do ambiente de inserção, da localização anatômica e se 

o potencial de degradação é intencional ou não. (ISO 10993-9, 1999) Empregando-

se, então, métodos analíticos de caracterização destes produtos de degradação tais 

como: químicos; bioquímicos e morfológicos, em relação a superfície do dispositivo 

médico. (ISO 10993-9, 1999). 

Além de representarem critérios de aprovação e reprovação para a 

liberação do biomaterial no mercado, os testes de biocompatibilidade enfatizam as 

interações entre o organismo e o biomaterial, graduando respostas do hospedeiro, 

níveis toxicológicos e estabelecendo critérios de tolerância ao biomaterial.  
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