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RESUMO 

Por meio da nanotecnologia é possível se elaborar materiais com propriedades 

otimizadas, como os filmes nanotecnológicos de prata, que podem ser aplicados no 

revestimento de superfícies e minimizar a adesão microbiana. Este trabalho avaliou a 

formação de biofilme em liga de titânio grau 2, revestida com filme nanotecnológico de 

prata. Foram preparados trinta corpos-de-prova (10,0x3,5x1,0mm) com a referida liga 

(quinze recobertos com o filme antimicrobiano) para desenvolvimento de biofilmes 

monotípicos de S. mutans ATCC 25175, A. actinomycetemcomitans ATCC 43717 e A. 

naeslundii ATCC 19039, de acordo com protocolo definido por Stepanovic et al. (2000), 

com modificações. Formados os biofilmes, cada corpo-de-prova foi colocado 

individualmente em tubos contendo 5,0mL de PBS; estes foram submetidos ao banho de 

ultrassom (120s) para desprendimento das bactérias, para posterior realização de 

diluições seriadas até 10-7 e contagem. Os dados obtidos em UFC/mL foram analisados 

(Anova, Tukey, p≤0,05). A formação de biofilme das três bactérias avaliadas foi 

significantemente menor (p≤0,05) nos corpos-de-prova revestidos com o filme de prata do 

que nos controles (S. mutans: 101,5 UFC/mL – controles e 56,3 UFC/mL - corpos-de-

prova com filmes; A. actinomycetemcomitans: 96,4 UFC/mL – controles e 51,6 UFC/ mL – 

corpos-de-prova com filmes; A. naeslundii: 79 UFC/mL –  controles e 52 UFC/mL - corpos-

de-prova com filmes). Os resultados preliminares permitem inferir que o filme 

nanotecnológico de prata reduziu a formação dos biofilmes em liga de titânio grau 2. 

INTRODUÇÃO 

 A prata é um agente antimicrobiano utilizado desde a antiguidade, quando os 

fenícios armazenavam água em recipientes recobertos por prata para evitar sua 

contaminação. Apesar da redução significativa do seu uso em função do desenvolvimento 

dos antibióticos, observa-se, nos últimos tempos, um maior interesse em pesquisar novas 

aplicações para esse elemento, em função da resistência apresentada aos 

antimicrobianos disponíveis no mercado comercial (Chopra, 2007).  

 A ação dos cátions de prata (Ag+) frente aos microrganismos tem sido amplamente 

documentada (Gosau et al., 2015; Pérez-Díaz et al., 2015; Hugo, 1992). Com essa 

sustentação teórica, novas propostas para sua utilização na área da saúde tem surgido, 

como seu uso na implantodontia com vistas à redução da contaminação das superfícies e, 

consequentemente, da periimplantite.  



OBJETIVO 

Este trabalho avaliou a formação de biofilme em liga de titânio grau 2, revestida com filme 

nanotecnológico de prata.  

METODOLOGIA 

 Foram preparados trinta corpos-de-prova (10,0x3,5x1,0mm) com liga de titânio de 

grau 2, sendo que a metade deles foi recoberta com o filme antimicrobiano. Esses filmes 

de prata inorgânica (NANOXClean®) foram construídos pelo modelo bottom-up, ou seja, 

átomo a átomo, onde a prata é suportada por partículas cerâmicas. Na superfície desses 

corpos-de-prova foram desenvolvidos biofilmes monotípicos de  Actinomyces 

actinomycetemcomitans ATCC 43717, Actinomyces naeslundii ATCC 19039 e 

Streptococcus mutans ATCC 25175, de acordo com protocolo definido por Stepanovic et 

al. (2000), com modificações.  

 Após desenvolvimento dos biofilmes, colocou-se individualmente cada corpo-de-

prova em tubos contendo 5,0mL de solução salina tamponada (PBS). A seguir, estes  

tubos foram colocados em banho de ultrassom por 120 segundos, para desprendimento 

das bactérias, sendo então realizadas diluições seriadas de até 10-7 e contagem. Com os 

dados obtidos em Unidades Formadoras de Colônia por mililitro (UFC/mL) realizou-se a 

análise estatística (Anova, Tukey, p≤0,05). 

DESENVOLVIMENTO 

 Definidos o objetivo da pesquisa, os materiais e a metodologia indicada para 

avaliação da adesão microbiana na superfície do titânio grau 2, seguiu-se a realização do 

experimento e a análise de dados, de acordo com o exposto. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados preliminares permitem inferir que o filme nanotecnológico de prata 

promoveu a redução significativa da adesão de biofilme, conforme pode ser visto na 

Tabela 1. Houve diferença estatisticamente significante (p≤0,05) entres corpos-de-prova 

com e sem revestimento de prata, para cada um dos microrganismos avaliados. 



Tabela 1. Contagem de microrganismos (UFC/mL). 
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MICRORGANISMO

CONTAGEM DE MICRORGANISMOS (UFC/ML) 

DISCOS DE TITÂNIO SEM 
REVESTIMENTO DE PRATA

DISCOS DE TITÂNIO COM 
REVESTIMENTO DE PRATA

Actinomyces 

actinomycetemcomitans 

ATCC 43717

96,4 51,6

Actinomyces naeslundii 

ATCC 19039

79 52

Streptococcus mutans 

ATCC 25175

101,5 56,3
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