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RESUMO 

O presente trabalho estuda a incorporação de clorexidina na argila sintética 

laponita funcionalizada com o alcóxido (3-Aminopropil)trietoxisilano). O material foi 

inicialmente caracterizado por diferentes técnicas tais como: difratometria de raios X, 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho e analises térmicas.  Todas 

as técnicas comprovaram a funcionalização da argila sintetica. O material 

funcionalizado apresentou grande capacidade de adsorção de clorexidina qe = 

79,28mg/g. O estudo de citotoxicidade realizado a partir da técnica do XTT com 

concentrações entre  2,4 a 5000 µg/mL, demonstrou uma boa viabilidade celular até 

a concentração de 312,5 µg/mL o que abre perspectiva de aplicação em diferentes 

seguimentos. Posteriormente este material será empregado como potencial 

antibactericida frente a bactérias orais potencialmente causadores da carie e de 

outras infecções endodônticas, tais como Actinomyces naeslundii e Fusobacterium 

nucleatum. 

Introdução:  

A laponita de maneira geral apresenta uma área superficial específica de 350 

m2/g (Prado et. al. 2005). Esta argila sintética apresenta estrutura em forma de um 

discos de diâmetros em torno de 25 nm e espessura de 1 nm, quase monodispersa 

em distribuição de tamanhos, apresenta uma fórmula geral por cela unitária 

Na+
0,7[(Si8Mg5,5Li0,3)O20(OH)4] (Bakk et.al. 2002). A modificação de argilominerais 

tem despertado grande interesse, visto que, possibilita a obtenção de novos 

materiais com propriedades específicas. Essa modificação pode ser feita através da 

intercalação ou funcionalização de substâncias orgânicas e/ou inorgânicas nos 

espaços interlamelares dos mesmos, adquirindo-se assim, materiais híbridos 

orgânico-inorgânicos. 
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Objetivos: 

O presente trabalho tem como principal objetivo o estudo de incorporação de 

clorexidina na argila sintética laponita funcionalizada com o alcóxido 3-

aminopropiltrietoxisilano (APTES).  

1. Metodologia: 

a) Funcionalização da argila sintética laponita: 

Para a funcionalização da argila uma suspensão da argila sintética (5,0 g em 

200 mL de água destilada) foi mantida sob agitação magnética por 1 hora, em 

seguida foi adicionado 5 mL de alcóxido, sendo esta mistura agitada por 48 h. O 

material resultante foi lavado e seco em estufa a vácuo por 48h e o material  

resultante denominado Lap-APTES.  

b) Incorporação do fármaco na argila funcionalizada: 

Para o estudo de incorporação de clorexidina no material híbrido foram 

avaliados os parâmetros tempo de contato e concentração do fármaco. Para o 

estudo cinético foram suspensos 50,0 mg da argila organofuncionalizada na 

presença de 5 mL de uma solução de 100,0 ppm de clorexidina sendo esta 

suspensao mantida sob agitaçao constante por intervalos entre 1 e 90 minutos. Ao 

final de cada tempo analisado a suspensão foi centrifugada e argila separada do 

sobrenadante que foi analisado por espectroscopia de absorção na região do 

ultravioleta visível utilizando curva de calibração do fármaco analisado e software 

adequado.   

c) Avaliação da citotoxicidade pela técnica XTT: 

Devido as aplicações destes materiais híbridos como antimicrobianos, fez-se 

necessário um estudo de citotoxicidade. Os estudos de citotoxicidade (realizado em 

colaboração do laboratório de Mutagênese da Universidade de Franca) a partir da 

técnica do XTT, foram realizados com os materiais híbridos, variando as 

concentrações entre 5000 a 2,4 µg/mL (técnica realizada como descreve a bula), 

tendo como resultado uma boa viabilidade celular até a concentração de 312,5 

µg/mL, o que abre perspectiva de aplicação em diferentes seguimentos. 

d) Avaliação do potencial antimicrobiano dos materiais híbridos: 

Posteriormente este material será utilizado em estudo antimicrobiano (em 

colaboração do Laboratório de Pesquisa em Microbiologia Aplicada), a partir do 

método da difusão em ágar com a técnica do poço, frente a bactérias orais 



anaeróbias potencialmente causadoras de infecções em raízes de canais dentários 

pós operatórios, tais como Actinomyces naeslundii e Fusobacterium nucleatum. 

Resultados Preliminares: 

A difratometria de raios X revelou a inserçao das moléculas de APTES entre 

os espaços interlamelares da argila sintética pois houve o aumento no espaçamento 

basal de 15,6 Å para 21 Å. A espectroscopia de absorçao IV comprova a 

funcionalização devido a modificação das hidroxilas interlamelares (3500 cm-1) e 

ainda devido a presença de vibrações caracteristicas dos grupos amino (1600 cm-1). 

A analise térmica confirma o resultado obtido por DRX e IV no qual é possível 

verificar a eliminação de materia orgânica funcionalizada (com maior estabilidade 

térmica > 300 ºC) além da redução na porcentagem de desidroxilação da argila. 

Para o estudo de incorporação de clorexidina no qual foram avaliados os parâmetros 

tempo de contato e concentração de clorexidina. O tempo ideal de contato para o 

material com a clorexidina foi de 90 minutos (com eficiência de 94% de 

incorporação). Concentrações de até 500 ppm podem ser adsorvidas 

completamente à argila funcionalizada (eficiência de 99% de incorporação). O 

material funcionalizado apresentou grande capacidade de adsorção (qe = 

49,26mg/g). O estudo de citotoxicidade realizado a partir da técnica do XTT com 

concentrações entre 5000 a 2,4 µg/mL, demonstrou uma boa viabilidade celular até 

a concentração de 312,5 µg/mL o que abre perspectiva de aplicação em diferentes 

seguimentos. Posteriormente este material será utilizado como potencial material 

antibactericida frente a bactérias orais potencialmente causadores da carie e de 

outras infecções endodônticas, tais como Actinomyces naeslundii e Fusobacterium 

nucleatum. 
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