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RESUMO 
 
 

A prata já tem reconhecida sua ação antisséptica desde os tempos mais remotos. 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 fixação de microrganismos na superfície destes 
instrumentos, entre outras aplicações. Na Odontologia a nanoparticula tem sido testada como 
substância antisséptica com ótimos resultados. Associada com cimentos endodônticos , 
resultam num incremento de sua ação antisséptica. Utilizada como solução irrigante a 
nanopartícula tem inibido diversos microrganismos como Enterococcus faecalis, Escherichia 
coli e Candida albicans, além de apresentar ação antisséptica residual, com potencia 
semelhante ao hipoclorito de sódio .Entretanto é essencial se estabelecer a concentração 
inibitória mínima da nanopartícula a qual pretende-se trabalhar para poder incorporá-la a 
qualquer material em que tal associação queira se beneficiar de seu efeito antisséptico. Este 
efeito é dependente de diversos fatores como seu tamanho, modo de fabricação e forma de 
apresentação. Buscando estabelecer a Concentração Inibitória Mínima (CIM) para 
Enterococcus faecalis (ATC C 29212) de NPAg em pó (<100nm) e em dispersão(10nm) foi 
realizado este experimento. A NPAg em pó ( 576832, Sigma-Aldrich Brasil Ltda, São Paulo, 
Brasil) foi diluída em água destilada utilizando um homogenizador ultrassônico, para que não 
ocorresse aglutinação das nanopartículas, resultando em uma concentração inicial de 
12800&#956;g/ml. Essa solução foi adicionada na proporção 1:1 a uma suspensão de 
Enterococcus faecalis (2,0x105UFC/ml), realizando diluições seriadas até a concentração de 
200&#956;g/ml. Para o teste com a NPAg em dispersão (Khemia, IPEN, São Paulo, Brasil ), a 
solução de 30ppm (partes por milhão) foi diluída na proporção de 1:1 na suspensão bacteriana 
resultando numa concentração de 15ppm e em outro grupo as bactérias foram semeadas 
diretamente na solução de NPAg a 30ppm. Foi observada a inibição crescimento bacteriano 
após 10, 30 , 60 , 90 , 120 e 180 minutos e 24 horas, confirmado por semeadura em placa de 
petri contendo Ágar BHI , em triplicata. Após 180 minutos houve inibição do crescimento no 
tubo contendo NPAg em pó na concentração de 6400&#956;g/ml e após 24 horas ocorreu 
inibição nos tubos contendo NPAg em pó na concentração de 800 &#956;g/ml e nos tubos 
contendo a nanopartícula liquida na concentração de 15 ppm e 30 ppm. Após 24 horas para o 
Enteroccoccus faecalis a concentração inibitória mínima da NPAg em pó (<100nm) é 800 
&#956;g/ml e NPAg em dispersão é de 15ppm (10nm). 


