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RESUMO 
 
 

O MTA (agregado trióxido mineral) é um cimento biocompatível amplamente utilizado em 
Endodontia, quase sempre em regiões contaminadas do elemento dentário. Assim um de seus 
requisitos é inibir a aderencia bacteriana criando um ambiente inóspito a proliferação 
bacteriana. O Enterococcus faecalis é um microrganismo que predomina em infecções 
endodônticas resistentes, resistindo em ambientes inóspitos. A nanopartícula de prata é um 
antisséptico potente, com ótima biocompatibilidade, tendo, sendo efetivo contra o Enterococcus 
faecalis. Considerando esses dados buscou-se observar a aderência de Enterococcus faecalis 
ao cimento MTA cinza e branco com ou sem nanopartículas de prata à longo prazo. Foram 
utilizados trinta corpos de prova manipulados há seis meses, esterilizados e mantidos em fluído 
corpóreo simulado (SBF), dos seguintes materiais: MTA branco (n=5) – grupo B, MTA cinza 
(n=5) – grupo C, MTA branco + NPAg em pó a 1% em peso (n=5) – grupo P, MTA branco + 
solução de NPAg 50ppm (n=5) – grupo L, Resina acrílica (n=5) – grupo R (controle positivo) e 
um corpo de prova de cada material como controle negativo (n=5). Estes corpos de prova 
foram imersos em uma suspensão de Enterococcus faecalis em fluído corpóreo simulado 
(0.100 UA; 660 nm) e assim permaneceram a 35&#730;C por 72 horas. Alíquotas de 100 µL 
foram tomadas da suspensão no tempo zero e ao final de 72 horas e semeadas em triplicata 
em placa de Petri contendo meio Nutriente acrescido de azul de bromotimol a 0,001%. Ao final 
de 72 horas foi realizado o teste de aderência com os corpos de prova quando cada um deles 
foi mergulhado em dois flaconetes com agua destilada e então levado a um terceiro flaconete 
contendo bolinhas de vidro e água destilada e agitado em agitador de tubos em graduação 
mínima, quando então alíquotas de 100 µL foram semeadas em triplicata. As placas foram 
incubadas a 35&#730;C por 48 horas e então realizadas as contagens de UFC. Observou-se 
como resultado que a contagem de unidades formadoras de colônias para cada grupo foi, em 
ordem decrescente, Grupo R>GrupoC>GrupoB>GrupoL>GrupoP, havendo diferença 
estatisticamente significante entre o Grupo R (controle positivo) e demais grupos (Anova 1 
critério/Dunnet; p<0.01)) e entre o Grupo C e os Grupos P e L (Anova 1 critério/Bonferroni; 
p<0.05). Concluiu-se que a associação de nanopartícula de prata em pó (<100nm) ou líquida 
(10nm/50ppm) ao MTA branco diminuiu a aderência de Enterococcus faecalis a este material, 
mesmo após seis meses de sua manipulação. 


