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RESUMO 
 
 

Atualmente o cimento MTA (agregado mineral trióxido) tem sido o material de primeira escolha 
para selamento de perfurações e retrobturação do canal radicular por tratar-se de um material 
com boa estabilidade dimensional, bom selamento e biocompatibilidade. Entretanto a literatura 
especializada tem apresentado resultados conflitantes quando o objetivo da pesquisa é testar o 
efeito antimicrobiano do MTA contra Enterococcus faecalis. Este microrganismo é apontado 
como prevalente em periodontite apical secundária persistente. Partindo desta premissa seria 
adequada a incorporação de uma substância antisséptica eficaz contra esse microrganismo na 
composição do cimento MTA. Essa substância deveria ter uma liberação lenta e contínua e 
manter a biocompatibilidade desse material favorecendo a reparação após a cirurgia 
paraendodôntica. Em vista das últimas pesquisas uma boa opção para essa associação com o 
MTA seria a nanopartícula de prata. Em forma de nanoparticulas a prata apresenta seu 
espectro ampliado e sua biocompatibilidade melhorada, o que faz com que esteja amplamente 
utilizada na área de saúde na confecção de cateteres vasculares e urinários, impedindo a 
aderência de microrganismos na superfície destes instrumentos, entre outras aplicações. Assim 
este trabalho teve por objetivo avaliar se a adição de nanopartículas de prata ao cimento MTA 
branco impediria a adesão de Enterococcus faecalis. Foi então realizado o teste de aderência 
utilizando corpos de prova dos materiais: MTA branco – grupo B (n=10), MTA cinza – grupo C 
(n=10), MTA branco + NPAg em pó a 1% em peso – grupo P (n=10), MTA branco + solução de 
NPAg 50ppm – grupo L (n=10) e resina acrílica – grupo R (n=10). Os corpos de prova foram 
mantidos a 35&#730;C por 72 horas na suspensão de Enterococcus faecalis em Simulated 
Body Fluid (0,1UA, 660nm). Então cada corpo de prova foi retirado do flaconete e transferido 
sequencialmente para dois flaconetes contendo 1 ml de água destilada esterilizada e em 
seguida transferido para um terceiro flaconete contendo 1 ml de água destilada e cinco pérolas 
de vidro esterilizados. Este flaconete foi submetido à agitação na graduação mínima por 30" 
segundos e retirada uma alíquota de 100&#956;l, realizadas diluições seriadas e semeadas, 
em triplicata, em placas de Petri contendo ágar nutriente (Difco) acrescido de azul de 
bromotimol a 0.001%. As placas foram incubadas a 35oC por 48 horas e realizada a contagem 
das unidades formadoras de colônias (UFC ). Apenas o grupo R (controle positivo) permitiu 
uma aderência de E.faecalis substancial, com diferença estatística entre este e os demais 
grupos (Teste de Kruskal-Wallis; p<0.001). CONCLUSÃO: O MTA cinza e branco, com ou sem 
nanopartículas, não permitiram a aderência de Enterococcus faecalis ao final de 72 horas. 


