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RESUMO 

Malavasi, CV. Caracterização física, mecânica e biológica de compósitos 

experimentais para aplicação ortodôntica e antimicrobiana. [tese]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 
 

O objetivo desse estudo foi desenvolver compósitos experimentais, para aplicação 

ortodôntica, contendo os agentes antimicrobianos nisina (N) e fluoreto estanhoso 

(SnF2) em diferentes concentrações e associados, buscando avaliar suas 

características antimicrobianas, mecânicas e adesivas. Inicialmente foi realizado o 

teste de concentração inibitória mínima (CIM). Depois, as substâncias foram 

incorporadas aos compósitos e divididas em grupos, de acordo com as seguintes 

concentrações: C0, N4%, N7%, N10%, SnF0.6%, SnF1.5% e SnF 3% e N4%+ 

SnF0.6% (NSnF). Esses, foram submetidos aos seguintes testes: atividade 

antimicrobiana (UFC); dureza superficial após desafio cariogênico; grau de conversão 

(GC%) e resistência ao cisalhamento. Os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e teste Tukey (α=0,05). Tanto a nisina quanto o SnF2, com a CIM 

de 1 mg\mL e 0,6mg\mL, respectivamente, foram eficazes na ação contra o S. mutans. 

Quando incorporados aos compósitos, a maior concentração de nisina potencializou 

a ação antimicrobiana dos materiais. Enquanto SnF2 não gerou diferenças, mantendo 

uma potente ação antimicrobiana em todas as concentrações. A incorporação de SnF2 

aumentou o GC%, enquanto, a de Nisina, diminuiu. C0 apresentou os melhores 

valores de resistência ao cisalhamento, sem diferença estatística entre ele, N4 e 

SnF2 0.6. Em relação a perda de dureza superficial do esmalte, todos os grupos 

apresentaram eficaz capacidade antimicrobiana nas distâncias de 500 µ e 550 µ. Em 

600 µ, somente NSnF manteve sua ação estável, não sendo influenciado com o 

aumento da distância às margens do bráquete. Pode-se concluir que ele foi capaz de 

reduzir a atividade antimicrobiana sem comprometer suas propriedades mecânicas e 

adesivas. Esses avanços na pesquisa podem ser importantes no controle da formação 

de biofilme, uma vez que, os aparelhos ortodônticos fixos são os principais locais de 

retenção de biofilme devido à superfície irregular e propensa a colonização por 

bactérias cariogênicas. 

 

Palavras-chave: adesivos ortodônticos, compósitos ortodônticos, materiais 

antimicrobianos, compósitos antimicrobianos, colagem bráquetes. 

 



ABSTRACT 

Malavasi, CV. Physical, mechanical and biological characterization of experimental 
orthodontic and antimicrobial composites. [thesis]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

The aim of this study was to develop experimental composites, for orthodontic 

application, containing the antimicrobial agents nisin (N) and stannous fluoride (SnF2) 

in different concentrations and associated, seeking to evaluate their antimicrobial, 

mechanical and adhesive characteristics. First, a minimum inhibitory concentration 

(MIC) test was performed. Then, these substances were incorporated into composites 

and divided into groups, according to the following concentrations: C0, N4%, N7%, 

N10%, SnF0.6%, SnF1.5% and SnF3% and N4%+ SnF0. 6% (NSnF). These were 

subjected to the following tests: CFU; analysis of surface hardness after cariogenic 

challenge; degree of conversion (GC%) and shear bond strength. Data were subjected 

to analysis of variance (ANOVA) and Tukey test (α=0.05). Both nisin and SnF2, with 

MIC of 1 mg\mL and 0.6 mg\mL, respectively, were effective against S. mutans. When 

incorporated into composites, the highest nisin concentration potentiated the 

antimicrobial action, while that of SnF2 did not generate differences, remaining high at 

all concentrations. The SnF2 incorporation increased the GC%, while that of Nisin 

decreased. C0 had the best shear bond strength values, with no statistical difference 

between N4 and SnF0.6. Regarding enamel surface hardness loss, all groups showed 

effective antimicrobial capacity at 500µ and 550µ. At 600µ, only NSnF kept its action 

stable, not being influenced by the increase in distance to the bracket margins. 

Therefore, it can be concluded that NSnF was able to reduce antimicrobial activity 

without compromising mechanical and adhesive properties. These research advances 

may be important to biofilm control, since fixed orthodontic appliances are the main 

sites where plaque retention occurs due to their uneven surfaces that are prone to 

cariogenic bacterial colonization. 

 

Keywords: orthodontic adhesives, orthodontic cements, antimicrobial materials, 

antimicrobial composites, bracket bonding. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A desmineralização do esmalte em torno dos acessórios ortodônticos ainda é 

uma situação frequentemente encontrada nos pacientes em tratamento com 

ortodontia fixa (1-3). Isso ocorre em virtude do maior acúmulo de biofilme e 

consequente colonização de bactérias cariogênicas nesta região. (4,5). Estas, são 

responsáveis pela produção de ácidos orgânicos capazes de induzir a 

desmineralização do esmalte dental (6-8) e levar à formação de lesões de cárie, mais 

comumente sob a forma de manchas brancas. (9,10). Tem sido relatado que a 

incidência dessas lesões, após as terapias ortodônticas fixas, chega a atingir cerca de 

50% a 70% dos pacientes, e que o aparecimento das mesmas pode ocorrer em 

apenas um mês (11,12). 

Frente a este desafio, além dos esforços realizados junto aos pacientes, como 

a conscientização da importância de uma adequada higiene oral, controle da dieta e 

utilização de agentes antimicrobianos (13-16), a busca por meios preventivos também 

é importante. Alternativas que possam ser empregadas pelo clínico são necessárias, 

uma vez que a colaboração dos pacientes é incerta e representa um desafio, 

principalmente, quando se trata de crianças. 

Neste contexto, o desenvolvimento de materiais resinosos, com potencial 

antimicrobiano, utilizados para os mais diversos fins odontológicos, tais como 

sistemas adesivos (17, 18), compósitos (19 - 22) e cimentos (23, 24), tem sido 

extensamente investigada.  Apesar de agentes como clorexidina, partículas metálicas 

(prata, zinco e outros), epigalocatequina, glutaraldeído, compostos de café, dentre 

outros, terem apresentado comprovada ação antimicrobiana quando adicionados aos 

materiais resinosos, a sua liberação para o meio poderia comprometer a longevidade 

da eficácia anticárie destes materiais. Por outro lado, agentes antimicrobianos 

aparentemente imobilizados na cadeia polimérica, por meio da copolimerização na 

matriz resinosa, como monômeros metacrilatos contendo quaternário de amônio 

(QAM) ou o brometo de metacriloiloxidodecilpiridínio (MDPB), permitiriam uma ação 

antibacteriana, por contato, mais duradoura. Porém, poderiam ter sua ação 

comprometida pela inerente formação de uma camada proteica salivar sobre o 

material resinoso, o que impediria o contato com as bactérias (25). 
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Uma vez que não se encontrou, até o momento, um agente que quando 

incorporado em materiais resinosos odontológicos seja capaz de inibir totalmente a 

ação das bactérias, de modo duradouro, e poucos estudos associam o potencial 

antimicrobiano com a inibição da desmineralização ao redor dos materiais resinosos, 

tal investigação ainda se faz necessária na literatura científica.  

Dentre os agentes antimicrobianos, a nisina, peptídeo natural produzido pelos 

Lactococcus lactis, largamente utilizada para conservação de alimentos, devido sua 

ação de largo espectro contra bactérias Gram-positivas, tem despertado interesse na 

Odontologia. Isso porque essa substância apresenta um potencial de inibição de 

bactérias orais, como o Streptococcus mutans (S. mutans) (26), ao mesmo tempo em 

que não apresenta citotoxicidade a células orais (27), sendo, portanto, recomendada 

para prevenção de cáries dentárias (26, 28).  

De fato, quando incorporado à adesivos dentários, esse peptídeo foi capaz de 

inibir S. mutans (29), bem como biofilmes multiespecies (30), sem afetar as 

propriedades adesivas (29,30). O mecanismo de ação da nisina pode ser atribuído a 

sua interação com lipídios aniônicos da membrana citoplasmática das células 

bacterianas, resultando na formação de poros. Assim, esses poros permitiriam uma 

rápida saída de pequenos componentes citoplasmáticos como adenosina trifosfato 

(ATP), aminoácidos e agregados de rubídio das células, bem como o colapso de 

gradientes de íons vitais, levando à morte celular (31, 32) 

Outros agentes com reconhecida ação anticárie são os fluoretos, mundialmente 

adicionados em produtos de higiene bucal, como dentifrícios e enxaguatórios, bem 

como na água de abastecimento (33). Apesar da disseminada utilização do fluoreto 

de sódio (NaF), estudos têm demostrado maior eficácia do fluoreto estanhoso (SnF2) 

na inibição de S. mutans e no controle da formação de lesões de cárie (34 - 36). Tem 

sido verificado que, além de permitir a formação de uma camada ácido-resistente na 

superfície dentária mais eficaz, reduzindo a perda de minerais, (37), a associação dos 

íons fluoreto e estanho também é capaz de reduzir a acidogenicidade do biofilme 

dentário (38, 39), perturbando o sistema de transporte das membranas das bactérias 

e inibindo os sistemas enzimáticos essenciais na fermentação de açúcares (36,40,41).   
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 

 

 

Diante do que foi exposto, o objetivo deste estudo foi confirmar a ação 

antimicrobiana da nisina e do SnF2 contra o S. mutans, avaliando seu comportamento 

quando adicionados isoladamente, em diferentes concentrações e, quando 

associados em compósitos experimentais. Também foi objetivo avaliar se esta adição 

poderia influenciar no grau de conversão do compósito experimental e, também, na 

resistência de união entre bráquetes e o esmalte dentário. 

Com relação à nisina e ao SnF2, a seguinte hipótese foi testada: (1) a nisina e 

o SnF2 possuiriam ação antimicrobiana contra S. mutans. Em relação aos compósitos 

experimentais formulados, com a adição da nisina e do SnF2, isolados e em diferentes 

concentrações, ou  quando associados, as seguintes hipóteses foram testadas: (2) 

uma ação antimicrobiana contra S. mutans seria verificada; (3) um efeito protetor do 

esmalte dentário ao redor dos bráquetes, com eles fixados, quando submetido ao 

biofilme de S. mutans, seria constatado, assegurando a manutenção dos seus valores 

de dureza; (4) o grau de conversão seria mantido inalterado; e (5) a resistência de 

união entre bráquetes e esmalte dentário seria similar ao do grupo controle. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

3.1 Concentração inibitória mínima (CIM) 

 

 

A avaliação da concentração inibitória mínima da nisina e do fluoreto 

estanhoso, ambos obtidos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA), foi realizada 

utilizando a cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175, caracterizada e catalogada 

pelo banco de dados American Type Culture Collection, sendo empregado o teste de 

incorporação do composto em um meio de cultura.  

A inoculação do microrganismo foi realizada obtendo-se uma suspensão 

bacteriana com turbação correspondente a 0,5 na escala nefelométrica de McFarland, 

contendo aproximadamente 1.5 x 108 UFC/mL. 

Uma alíquota de volume correspondente a 5µl da substância a ser analisada 

foi inoculada em meio de cultura sólido TSA (Trypticase Soy Agar, Becton Dickinson, 

New Jersey, EUA), sendo utilizadas as concentrações de 4mg/mL, 2mg/mL, 1mg/mL, 

0,5mg/mL, 0,25mg/mL e 0,12mg/mL para a nisina, e de 2.4mg/mL, 1.2mg/mL, 

0.6mg/mL, 0.3mg/mL, 0.15mg/mL e 0.075mg/mL para o fluoreto estanhoso. Uma 

placa sem as substâncias antimicrobianas foi utilizada como controle negativo para 

validação da viabilidade da cepa analisada.  

As placas foram encubadas na presença de CO2 a 37ºC por 48 horas e, após 

esse período, foi realizada a contagem das unidades formadoras de colônias 

(UFC/mL) presentes no ágar.  A CIM foi definida como a menor concentração em que 

não foi observado nenhum crescimento bacteriano visível a olho nu. A análise foi 

realizada em triplicata. 

 

 

3.2 Formulação dos cimentos resinosos experimentais 

 

 

Para a formulação dos compósitos, a matriz orgânica (35% p/p) foi constituída 

pelos monômeros Bis-GMA e TEGDMA (60/40% p/p), ambos obtidos da Esstech Inc. 

(Essington, PA, USA), sendo utilizados como agentes fotoiniciador e acelerador, 
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respectivamente, a canforoquinona e o etil N,N-dimetil-4aminobenzoato (0,5/1% p/p), 

ambos obtidos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA).  A porção inorgânica (65% p/p) 

foi constituída por partículas de sílica (SiO2) e de bário-boro-silicato pré-silanizadas 

(1:9 p/p). Todos os componentes foram pesados em balança analítica (XP 205, 

METTLER TOLEDO, Greinfensee, Suíça), e misturados em uma centrífuga (150.1 

FVZ SpeedMixer DAC, FlackTek, Inc., Hamm, Alemanha) a 1300 rpm por 2 min. Após 

obtenção do compósito, os agentes antimicrobianos nisina e fluoreto estanhoso foram 

adicionados de acordo com a tabela 1. 

 

 

 

Tabela 1 – Grupos experimentais 

Grupos 
  Agente antimicrobiano 

(wt %) 

Controle 0 

N4 Nisina 4% 

N7 Nisina 7% 

N10 Nisina 10% 

SnF0.6 Fluoreto estanhoso 0.6% 

SnF1.5  Fluoreto estanhoso 1.5% 

SnF3  Fluoreto estanhoso 3% 

NSnF Nisina 4% e Fluoreto estanhoso 0.6% 

 

 

3.3 Grau de conversão (GC%) 

 

 

 O grau de conversão monomérica (n=5) foi avaliado através de 

espectroscopia infravermelha com transformada de Fourier (FT-IR), utilizando a 

técnica de refletância total atenuada – ATR - (Alpha-P / Platinum ATR Module, Bruker 

Optics GmbH, Ettlingen, Alemanha). Uma pequena porção dos cimentos resinosos 

experimentais foi dispensada sobre o cristal ATR do espectrômetro FT-IR (Alpha-P / 

Platinum ATR Module, Bruker Optics GmbH, Ettlingen, Alemanha), e os espectros 

foram registrados entre 1500 e 1800 cm-1, por meio de 40 varreduras com resolução 

de 4cm-1. Em seguida, a fotoativação foi realizada por 20 s (LED Demi, Kerr, 

Wisconsin/EUA, irradiância 800 mW / cm2), e os espectros foram novamente 

registrados. O GC% foi calculado a partir da razão entre as integrais das bandas de 



14 
 

absorção da ligação C = C alifática (1638 cm-1) e da ligação C = O (1608 cm-1), usada 

como padrão interno, que foram obtidas a partir das misturas polimerizadas e não 

polimerizadas, usando a seguinte fórmula:  

GC% = {1 - (R polimerizada / R não polimerizada)} x 100 

 

 

3.4 Atividade antimicrobiana 

 

 

Discos de compósitos com dimensões de 5 mm de diâmetro e 1 mm 

espessura (n=3) foram obtidos com o auxílio de uma matriz metálica. Duas 

fotoativações foram realizadas por 40 segundos, uma no topo e outra na base, 

utilizando o aparelho fotoativador anteriormente citado. O método utilizado para 

avaliação da atividade antimicrobiana foi o de unidades formadoras de colônias (UFC). 

Para a contagem de UFC, baseado na metodologia descrita por Perez et al. (42), os 

discos foram colocados em uma placa de cultura de células de poliestireno, com 96 

poços e fundo plano (Costar 3599, Corning Inc., NY, EUA). Uma suspensão bacteriana 

da cepa de S. mutans (ATCC 25175), contendo aproximadamente 107 UFC/mL (0,16 

OD em 580 nm) em TSB (Trypticase Soy Broth, Becton Dickinson, New Jersey, EUA), 

foi diluída também em TSB até obtenção de uma concentração aproximada de 104 

UFC/mL. Em seguida, 5 µL da suspensão (aproximadamente 50 UFC) foram 

depositados na superfície das amostras e mantidos em contato por 30 minutos dentro 

de uma câmera úmida, a fim de evitar o ressecamento do meio de cultura.  

Após este período, 200 µL de TSA (liquefeito) contendo 0,5% de extrato 

de levedura (Becton Dickinson, New Jersey, EUA) foram adicionados a cada poço, e 

a placa foi incubada por 24h a 37ºC, na presença de CO2. Para observar a viabilidade 

dos microrganismos, foi utilizado um controle com o inóculo depositado em poços 

contendo apenas o meio de cultura (sem discos). O controle da esterilidade foi 

realizado com a deposição do meio de cultura puro, sem a adição dos microrganismos, 

mas com os discos. Após a incubação, a contagem das unidades formadoras de 

colônia foi realizada utilizando um estereomicroscópio (Nikon C-DSD230 Tóquio, 

Japão). O teste foi realizado em triplicata. 
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3.5 Avaliação da dureza do esmalte após desafio cariogênico 

 

3.5.1 Preparo dos espécimes 

 

 

Quarenta coroas de dentes incisivos bovinos tiveram suas superfícies de esmalte 

vestibular levemente planificadas e polidas (Arotec, Cotia, SP, Brasil), utilizando lixas 

de carbeto de silício nas granulações #400, #600 e #1200, sendo finalizado o 

polimento com um disco de feltro associado a uma pasta diamantada (0,3µm).  Um 

corte paralelo foi realizado na superfície palatina utilizando um disco diamantado 

(IsoMet 1000, Buëhler, Lake Bluff, IL, EUA), para obtenção de uma fatia de cerca de 

2mm de espessura. 

Com o objetivo de impedir a ação do ácido e do sistema adesivo, a superfície de 

esmalte foi isolada com fita adesiva (Scotch 3M), deixando-se exposta somente a área 

da superfície de esmalte (14,31mm²) onde o bráquete plano de aço inoxidável 

(Edgewise Standard; Morelli, Sorocaba, Brasil) seria fixado. A seguir, o esmalte 

exposto foi condicionado com ácido fosfórico a 37% (Scotchbond, 3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA) durante 30 segundos, lavado com jato de água durante 60 segundos, e 

secado com jato de ar durante 5 segundos. O sistema adesivo foi aplicado ativamente 

por 10 segundos (Single Bond, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) e, após aplicação de 

jato de ar por 5 segundos, fotoativado durante 20 segundos (Demi, Kerr, Wisconsin, 

USA), com irradiância de 800 mW/cm2. Após aplicação do compósito de cada grupo 

experimental (n=5) na superfície do bráquete, este foi cuidadosamente posicionado 

no esmalte exposto com o auxílio de uma pinça ortodôntica de apreensão, e os 

excessos foram removidos com auxílio de um pincel (Sable Touch, Tigre). Após 

fotoativação por 20s nas faces mesial e distal do bráquete, e remoção da fita adesiva, 

a superfície foi limpa com álcool 70%, e seca com jato de ar, sendo a metade do 

espécime, no sentido mésio-distal, isolada por duas camadas de esmalte cosmético 

para unhas (Colorama, CEIL, São Paulo, SP), com a finalidade de proteção ao desafio 

cariogênico, servindo como controle. 

 

 

3.5.2 Indução a formação de biofilme 
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 Os espécimes foram inicialmente esterilizados com óxido de etileno por 

1 hora e fixados em placas de 24 poços (Zellkultur Festplatte F, TPP, Suíça), sendo 

adicionados a cada poço, 2.0 mL de suspensão celular de Streptococcus mutans em 

infusão de cérebro/coração (Brain Heart Infusion - BHI, Difco, Sparks, EUA), 

suplementado com 2% de sacarose.  

O biofilme maduro foi formado por Streptococcus mutans (ATCC 25175 - 

American Type Culture Collection, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e cultivado durante 24 

horas a 37ºC, em condições de baixa tensão de oxigênio.  

 O inóculo bacteriano foi ajustado para uma densidade óptica de 0.5 a 

550 nm utilizando um espectrofotômetro UV/Vis (Beckman Coulter DU® 530, 

LifeScience, San Diego, CA, EUA), de acordo com a escala McFarland (Biomérieux 

Brazil AS, RJ, Brasil). A suspensão bacteriana foi diluída a 1:100 e, em seguida, 10 

µL do inóculo foram adicionados em cada poço contendo um fragmento e 2 mL de 

caldo BHI suplementado com 2% de sacarose. As placas de cultura de 24 poços foram 

incubadas a 37°C em uma condição de baixa tensão de oxigênio por 48 horas. 

Durante os dois dias de formação do biofilme, o meio de cultura foi substituído a cada 

24 horas. 

 

 

3.5.3 Análise de microdureza  

 

 

 Após o desafio cariogênico, os bráquetes foram destacados e a película 

de esmalte cosmético foi removida, com auxílio de um removedor de esmalte, sendo 

esta área devidamente identificada. A leitura da microdureza knoop (Micromet 5104, 

Full MHTsoftware, Büehler, Lake Bluff, IL, USA) foi realizada tanto no esmalte 

submetido ao desafio cariogênico, como no esmalte protegido, sendo realizadas a três 

distâncias, a partir de 0,5 mm da margem do compósito residual, com 50 µm de 

intervalo entre elas. As leituras foram realizadas cinco vezes para cada distância, e 

uma média de cada distância foi obtida para cada espécime (n=5).  O cálculo da 

diminuição dos valores de dureza foi realizado e apresentado em porcentagem, por 

meio da seguinte fórmula: 

100 (DI – DF)/DI, 
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onde DI é a dureza inicial, obtida pelas leituras realizadas na porção do espécime 

que não sofreu o desafio cariogênico, e DF é a dureza após a realização do desafio 

cariogênico com S. mutans. 

 

 

3.6 Resistência ao cisalhamento (MPa) 

 

 

Sessenta dentes incisivos bovinos tiveram suas raízes removidas e suas 

coroas seccionadas no sentido mésio-distal, com um disco diamantado (IsoMet 1000, 

Buëhler, Lake Bluff, IL, EUA), obtendo-se dois fragmentos. Após planificação da face 

vestibular dos fragmentos, com lixas de carbeto de silício nas granulações #180 e 

#400 (Arotec, Cotia, SP, Brasil), a lixa de granulação #600 foi utilizada por 30 

segundos, para obtenção de uma superfície padronizada.  Os dentes foram embutidos 

em anéis de PVC utilizando resina acrílica, deixando a face vestibular exposta. A 

seguir, os cento e vinte fragmentos de dentes bovino foram distribuídos 

aleatoriamente nos oito grupos experimentais (n=15): Controle (C), N4, N7, N10, 

SnF0.6, SnF1.5, SnF3 e NSnF. 

Os bráquetes foram fixados na superfície de esmalte, como descrito 

anteriormente, exceto que não foi realizada a delimitação com fita adesiva, sendo os 

espécimes armazenados em água destilada por 24 horas. Após fixação dos 

espécimes na máquina universal de ensaios (EMIC DL 2000, São José dos Pinhais, 

SP, Brasil), uma carga a velocidade de 0,5 mm/min foi aplicada por um cinzel, 

posicionado justaposto à superfície planificada de esmalte, no sentido ocluso-gengival 

e perpendicular à área aderida.   Os valores de resistência de união foram expressos 

em MPa, calculados pela força máxima (N) registrada no momento do deslocamento 

do bráquete, dividida pela área de união (14,31mm²).  

 

 

3.6 Análise estatística 
 

 

A análise da CIM foi realizada qualitativamente. Os dados obtidos para 

os demais testes foram analisados por meio do software Statgraphics 5.1 
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(Manugistics, Rockville, MD, EUA). Primeiramente, os testes de Shapiro-Wilk e de 

Levene foram utilizados para avaliar a distribuição dos erros e a homogeneidade das 

variâncias, respectivamente. Com base nessas análises preliminares, foi realizada a 

análise de variância de um fator para os ensaios de contagem de UFC, grau de 

conversão e resistência de união, e de dois fatores (agente antimicrobiano e distância) 

para o ensaio de dureza. O teste Tukey foi aplicado para contraste entre as médias 

(nível de significância α = 0,05). 

 
 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Concentração inibitória mínima (CIM) 

 

 

Nas Tabelas 2 e 3, o sinal positivo (+) indica onde houve crescimento 

bacteriano, e o sinal negativo (-), onde não foi observado nenhum crescimento 

bacteriano. Desse modo, observa-se a CIM de 1 mg/mL para a nisina e de 0.6 mg/mL, 

para o fluoreto estanhoso. 

 

Tabela 2. Concentração mínima inibitória (CIM) nisina 

 
Cepa 

 Concentração de nisina por mL de meio 

4 mg/mL 2 mg/mL 1 mg/mL 0,5 mg/mL 0,25 mg/mL 0,12 mg/mL 0 mg/mL 

ATCC 
25175 

- - - + + + + 

SM01 - - - + + + + 

SM02 - - - + + + + 

SM03 - - - + + + + 

 

 

Tabela 3. Concentração mínima inibitória (CIM) fluoreto estanhoso 

 

Cepa 
 Concentração de fluoreto estanhoso por mL de meio 

2,4 mg/mL 1,2 mg/mL 0,6 mg/mL 0,3 mg/mL 0,15 mg/mL 0,075 mg/mL 0 mg/mL 

ATCC 
25175 

- - - + + + + 

SM01 - - - + + + + 

SM02 - - - + + + + 

SM03 - - - + + + + 
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4.2 Grau de conversão (GC%)  

 

 

De acordo com a Tabela 4, podem ser observados maiores valores de 

GC% para os grupos SnF0.6, SnF1.5, SnF3 e NSnF (p<0.05). Quando comparados 

ao grupo controle, os grupos N4 e N7 não mostraram diferença estatística significante, 

enquanto o grupo N10 mostrou uma diminuição dos valores de GC% (p<0.05). 

 

Tabela 4. Grau de conversão (%) 

 

Grupos GC% (Desvio Padrão) 

CONTROLE 64,4 (0,04) a 

N4 64 (0,03) a 

N7 55,8 (0,06) ab 

N10 51,2 (0,06) b 

SnF0.6 76,8 (0,04) c 

SnF1.5 79,4 (0,07) c 

SnF3 81,6 (0,05) c 

NSnF 77,8 (0,07) c 

*Letras diferentes indicam diferença estatística significante 

 

 

4.3 Atividade antimicrobiana (UFC) 

 

De acordo com a Tabela 5, pode ser observado que a adição de nisina 

e fluoreto estanhoso, sozinhos ou associados, foi capaz de inibir o crescimento de S. 

mutans, quando comparados ao controle (p<0.05). O fluoreto estanhoso causou maior 

inibição do que a nisina, ou mesmo quando associado à nisina (p<0.05). A adição de 

nisina na maior concentração (10%), ou associada ao fluoreto estanhoso, foi mais 

capaz de inibir S. mutans do que nas suas concentrações menores (p<0.05). 

 

Tabela 5. Contagem de UFC e porcentagem de inibição (%) 
 

 

 

 

 

 

 

Grupos UFC % INIBIÇÃO 

CONTROLE 46,66  6,6 (0,07) a 

N4 16,66 66,6 (0,04) b 

N7 19,66 60,6 (0,04) b 

N10 10,66 78,6 (0,01) c 

SnF0.6 0 100 (0,00) d 

SnF1.5 1 98,0 (0,03) d 

SnF3           1,66 96,6 (0,03) d 

NSnF 11 78,0 (0,2) c 



20 
 

4.4 Avaliação da dureza do esmalte após desafio cariogênico 

 

 

De acordo com a Tabela 6, pode ser observado que grupo controle apresentou 

maior redução de dureza, em todas as distâncias, quando comparado aos grupos 

contendo antimicrobianos.  

Todos os grupos antimicrobianos foram eficazes em diminuir a 

desmineralização do esmalte nas distancias de 500 µ, 550 µ e 600 µ. Porém, o grupo 

que apresentou o melhor comportamento foi associado NSnF. Esse grupo apresentou 

estabilidade em seu poder de ação, não demonstrando diferença estatística com o 

aumento da distância das margens do braquetes, sendo igualmente eficaz em 500 µ, 

550 µ e 600 µ. 

 

Tabela 6. Média e desvio padrão da porcentagem de redução dos valores de dureza 
(%) nas diferentes distâncias analisadas 
 
 

*Letras diferentes (maiúsculas na horizontal e minúsculas na vertical) indicam diferença estatística 

significante 

 

  

4.5 Resistência ao cisalhamento: 

 

 

Tabela 7. Média e desvio padrão dos valores de resistência de união (Mpa). 

 

Grupos Resistência de união 

Controle 25,788 (0,01) a 

N4 24,264 (0,03) a 

N7 23,746 (0,01) ab 

N10 23,808 (0,01) ab 

SnF0.6 25,042 (0,01) a 

Grupos  500 µm 550 µm 600 µm 

Controle 48,0738 (0,05) Aa 44,5196 (0,08) Aa 44,5742 (0,06) Aa 

N4 15,6974 (0,03) Ab 25,4871 (0,06) ABb 36,7873 (0,09) Bb 

N7 14,9122(0,06) Ab 22,7147 (0,06) ABb 33,1339 (0,02) Bb 

N10 11,8363(0,04) Ab 19,7092 (0,05) Ab 32,1327 (0,05) Bb 

SnF0.6 11,964(0,05) Ab 23,8664 (0,07) Ab 41,2128 (0,05) Bb 

SnF1.5 6,39192(0,03) Ab 19,0165 (0,1) Ab 40,1644 (0,1) Bb 

SnF3 5,76108(0,04)Ab 11,1125(0,06) Ab 38,0215 (0,04) Bb 

NSnF 11,6139 (0,03) Ab 21,4412(0,09) Ab 20,8079(0,08) Ac 
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SnF1.5 23,602 (0,01) ab 

SnF3 23,602 (0,03) ab 

NSnF 17,304 (0,02) b 

*Letras diferentes indicam diferença estatística significante 

  

 

Com exceção do Grupo NSnF, que apresentou menores valores de resistência 

de união (p<0.05) comparados ao grupo controle, os demais grupos alcançaram 

valores estatisticamente semelhantes entre si e ao grupo controle. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 

A primeira hipótese do presente estudo foi aceita, uma vez que tanto a nisina 

como o fluoreto estanhoso foram capazes de inibir o S. mutans. Estudos anteriores 

também encontraram uma ação desses materiais contra S. mutans (43-46). Porém, 

cumpre ressaltar que, de acordo com o conhecimento destes autores, não há 

publicações anteriores que mostrem a CIM do fluoreto estanhoso para efeitos de 

comparação. Já para a nisina, o presente estudo encontrou o valor de 1 mg/mL, o que 

está de acordo com alguns autores (47) os quais encontraram uma CIM entre 0.63 a 

1.25mg/mL, e difere de outros (45), que encontraram uma CIM de 0,02mg/L.  

Quando adicionados dentro de um material resinoso, tanto a nisina como o 

fluoreto estanhoso, sozinhos ou associados, mantiveram sua capacidade de inibição 

do crescimento de S. mutans (Tabela 4), de modo que a segunda hipótese pode ser 

aceita. Além disso, pode ser observado que o fluoreto estanhoso causou maior 

inibição do que a nisina, ou mesmo quando associado à nisina. Esse maior potencial 

antimicrobiano do fluoreto estanhoso pode ser confirmado no presente estudo, já que 

em concentrações menores do que a nisina, foi capaz de inibir S. mutans (CIM do 

fluoreto estanhoso =0,6mg/mL; CIM da nisina=1mg/mL. Sendo assim, para maiores 

efeitos inibitórios, a nisina deveria ser adicionada nos compósitos em concentrações 

maiores, o que pode ser comprovado pelo fato, de que, na maior concentração (10%) 

ou associada ao fluoreto estanhoso, levou a uma maior capacidade de inibição de S. 

mutans (p<0.05).  
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O que poderia ser esperado de um material odontológico que leve a uma inibição 

antimicrobiana contra S. mutans, é uma redução na desmineralização da estrutura 

dentária ao seu redor, causada pela produção de ácidos resultantes do metabolismo 

de açúcares pelo microorganismo. No presente estudo, foi avaliada a redução da 

dureza do esmalte às margens dos bráquetes submetido ao desafio cariogênico, o 

que poderia estar relacionado à perda de minerais da estrutura dentária. De acordo 

com a Tabela 6, pode ser observado que no grupo controle, ou seja, ao redor do 

bráquete fixado com o compósito sem nenhum antimicrobiano, houve uma substancial 

redução da dureza, que variou entre cerca de 42 a 48%, não havendo diferença 

estatística entre as diferentes distâncias do bráquete analisadas para este grupo. Ao 

contrário, para todos os grupos experimentais contendo um agente antimicrobiano, 

independentemente, do tipo, de sua concentração ou de sua associação, a redução 

dos valores de dureza do esmalte foi significantemente menor do que o grupo controle. 

É possível que a presença do antimicrobiano tenha culminado em um efeito protetor 

contra a desmineralização dentária adjacente às margens dos bráquetes, de modo 

que a terceira hipótese apresentada nesse estudo deveria ser aceita.  

Embora não haja na literatura estudos que tenham incorporado a nisina em 

compósitos, quando incorporada a uma solução oral, essa substância foi capaz de 

prevenir o acúmulo de biofilme gengival (48) e, quando incorporada a um sistema 

adesivo (30), foi capaz de inibir o crescimento de biofilmes, não somente de S. mutans, 

mas também de multiespécies. Em relação ao fluoreto estanhoso, podemos 

considerar o fato de que, a presença de fluoretos em materiais adesivos ortodônticos 

já tem mostrado, na literatura, um efeito protetor contra a desmineralização do esmalte 

dentário ao redor de bráquetes (6,9,16,23,49 - 52).  

Apesar de ter sido constatada uma menor redução de dureza do esmalte, 

quando utilizados os materiais experimentais contendo antimicrobianos, este efeito 

protetor diminuiu para cada grupo quando a análise foi realizada à maior distância das 

margens do bráquete (600µm). A exceção foi para o grupo NSnF, que apresentou 

uma estabilidade em seu poder de ação, não demonstrando alterações significativas 

com o aumento da distância das margens do acessório (Tabela 6). Esse resultado 

está de acordo com um estudo apresentado por Raji e cols (51), o qual, utilizando um 

adesivo contendo fluoreto na cimentação de bráquetes, também observou que a 

capacidade de proteção do esmalte diminuiu conforme houve o aumento da distância 

analisada. 
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No presente estudo, o grupo contendo os dois agentes antimicrobianos, fluoreto 

estanhoso e nisina, apresentou um maior potencial de inibição do S. mutans do que o 

grupo contendo nisina a 4% e 7%.  Isso está de acordo com Tong e cols (53), que 

demonstraram que a associação de nisina e fluoreto mostrou um efeito sinérgico, 

melhorando a capacidade antimicrobiana contra o S. mutans. A combinação de 

antimicrobianos com diferentes mecanismos de ação tem sido uma maneira de 

aumentar a ação antimicrobiana. Em outro estudo (54), a nisina em combinação com 

a doxiciclina mostrou um efeito sinérgico contra a bactéria Enterococos faecallis, 

sendo especulado pelos autores que os poros formados na membrana celular do 

microorganismo poderiam ter facilitado a entrada das moléculas de doxiciclina, que 

poderiam então exercer sua ação intracelular, inibindo a síntese protéica e, portanto, 

inibindo o microorganismo. Uma analogia pode ser feita no presente estudo, 

justificando a melhor ação da nisina a 4%, quando presente conjuntamente com o 

fluoreto. Deve ser ressaltado que, este potencial sinérgico entre nisina e fluoreto 

estanhoso na inibição do S. mutans, também, refletiu-se na maior capacidade deste 

grupo em impedir a redução dos valores de dureza do esmalte na maior distância da 

margem do bráquete, embora isso não tenha ocorrido nas distâncias menores. Talvez, 

a distâncias menores, a maior concentração dos agentes microbianos possa ter sido 

suficiente para causar maior inibição do S. mutans, quando a uma distância maior, a 

associação entre eles tenha sido fundamental.  

Um fator que deve ser ressaltado é a diminuição significativa do grau de 

conversão ocorrida quando uma elevada concentração de nisina (10%) foi adicionada 

nos compósitos experimentais (Tabela 4). Embora nos grupos N4 e N7, o GC% tenha 

sido similar ao grupo controle, quando adicionado o fluoreto estanhoso, o grau de 

conversão alcançado para as três concentrações foi maior do que no grupo controle. 

Sendo assim, a hipótese 4 deve ser rejeitada. Desse modo, a adição de nisina a 10% 

em compósitos não deveria ser recomendada, uma vez que, embora tenha levado a 

maior capacidade de inibição de S. mutans, tal achado não se refletiu no grau de 

conversão. Fator que, a longo prazo, poderia prejudicar as propriedades físicas e 

mecânicas dos materiais. (55 - 57).  

  A análise da resistência ao cisalhamento foi realizada, para verificar se a 

adição da nisina e/ou do fluoreto estanhoso poderia influenciar na união com o sistema 

adesivo utilizado. Todos os grupos, com exceção do NSnF, apresentaram valores de 

resistência ao cisalhamento similares ao do grupo controle. Desse modo, a hipótese 
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5 do presente estudo deve ser parcialmente aceita. O efeito negativo da associação 

nisina-fluoreto estanhoso é um achado do estudo que, de acordo com o conhecimento 

destes autores, não encontra explicação na literatura. No entanto, uma vez que é 

sugerida uma força de união mínima entre 6 e 8 MPa (58 - 60) para colagem de 

bráquetes, todos os grupos poderiam ser considerados satisfatórios, considerando 

que os resultados de resistência de união devem ser vistos com cautela, uma vez que 

o estudo não é realizado mimetizando todas as condições bucais. 

  

 

6. CONCLUSÕES  

 

 De acordo com os tópicos abordados anteriormente, alguns pontos 

podem ser concluídos: 

1) Todos os grupos apresentaram uma ação antimicrobiana contra S. mutans. 

2) Em todos os grupos, com exceção de nisina a 10%, foi constatado um efeito 

protetor do esmalte dentário ao redor de bráquetes, sem prejudicar o grau de 

conversão e permitindo o alcance da mínima força necessária na colagem dos 

acessórios.  

3) O acréscimo de nisina prejudicou o grau de conversão dos materiais, afetando 

suas propriedades mecânicas. Enquanto que, a adição de fluoreto estanhoso, 

melhorou essa propriedade. 

4) Apesar de todos os grupos apresentarem uma efetiva ação antimicrobiana, o 

grupo associado NSnF foi o único que manteve a dureza superficial do esmalte 

nas diferentes distâncias analisadas, mantendo-se estável. 
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