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AVALIAÇÃO DE DOIS MÉTODOS DE DESCONTAMINAÇÃO EM
APARELHOS ORTODÔNTICOS CONFECCIONADOS EM RESINA
ACRÍLICA
Evaluation of two disinfection methods of removable orthodontics appliances
made of acrylic resin

RESUMO
INTRODUÇÃO: Atualmente ainda não existe um protocolo clínico específico de
desinfecção de aparelhos ortodônticos removíveis adotado pelos laboratórios e
clínicas especializadas para o controle da contaminação cruzada. Dessa forma,
este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de dois métodos de
descontaminação: desinfecção mecânica através da escovação com água e
sabão e imersão desses aparelhos em soro fisiológico estéril. MÉTODOS:
Foram utilizados 45 aparelhos ortodônticos confeccionados em resina acrílica.
Dos 45 aparelhos da amostra, 40 apresentaram contaminação inicial. Desses
40 aparelhos que chegaram contaminados, metade passou pela escovação
com água e sabão líquido neutro e a outra metade pela imersão em soro
fisiológico estéril. RESULTADOS: Observou-se uma significativa redução no
número de UFC/mL nos aparelhos que passaram pela escovação com água e
sabão. Já a redução através da imersão em soro fisiológico não foi
estatisticamente significante, se mostrando assim ineficaz. CONCLUSÃO: A
desinfecção dos aparelhos com água e sabão se mostrou um método viável e
de baixo custo na redução de Unidades Formadoras de Colônias, podendo ser
utilizado nas clínicas e laboratórios para desinfecção dos aparelhos
previamente à instalação, como maneira de prevenir a contaminação cruzada.

Palavras-Chaves:
desinfecção. sabão.

Aparelhos

ortodônticos

removíveis.

resina

acrílica,

ABSTRACT
INTRODUCTION: Currently there is still no specific clinical protocol disinfection
of removable orthodontics appliances used in laboratories and specialized
clinics to control cross-contamination. Thus, this study focused in evaluate the
effectiveness of two disinfection methods: brushing the appliances with soap
and water and the immersing of them in saline. MATERIALS: The research
tested 45 orthodontic appliances made with acrylic resin witch were divides into
two samples. From the 45 devices tested, 40 showed contamination. Half of
these 40 passed through the method of brushing them with liquid soap and
water and the other half were immersed in sterile saline.

RESULTS: A

significant reduction was observed in the number of UFC/mL on those devices
that went through the brushing method. The reduction of the immersion in saline
was not statistically significant, being ineffective. CONCLUSION: The
disinfection of removable orthodontics appliances with water and soap proved
to be an effective and a low cost method to reduce colonies. This method of
disinfection can be easily applied in clinics to prevent cross contamination.

Key Words: Orthodontic Appliances removable, acrylic resin, disinfection,
soap.
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1 INTRODUÇÃO
A prática odontológica requer um extremo cuidado no controle da
contaminação cruzada, uma vez que pacientes e profissionais estão expostos
diariamente a diversos microrganismos advindos de secreções como a saliva e
o sangue, capazes de se manterem viáveis no ambiente clínico por semanas
(Guimarães Júnior, 2001)1.
As clínicas odontológicas originam sérios riscos de infecção ao
profissional, aos auxiliares e aos pacientes, uma vez que possuem uma
elevada rotatividade de pacientes, além de diversos veículos transmissores de
doenças, tais como instrumentais, equipamentos, mãos do operador e o próprio
ambiente (Sekijima 2,1987; Venturelli 3, 2009).
Embora não pareça, existe um alto risco de contaminação cruzada na
Ortodontia (Navarro et al., 1999)4. Há relatos, na literatura, de que profissionais
dessa especialidade têm a segunda maior prevalência de hepatite B dentre as
demais especialidades da Odontologia (Gandini Júnior et al., 1997)5.
Na Ortodontia, trabalha-se diretamente com moldagens e modelos de
gesso para documentação ortodôntica e para a confecção de aparelhos. Esses
profissionais veem sangue nas moldagens numa média de 3 vezes por
semana. Isto demonstra que deve haver uma preocupação em realizar
desinfecção de moldagens feitas em consultórios para modelos de estudo e
confecção de aparelhos, pois além de entrar em contato com o sangue, o
molde sempre vai entrar em contato com a saliva do paciente (Woo et al.,
1992)7. Dessa forma, pode haver contaminação tanto no consultório, quanto no
laboratório ao qual o modelo será enviado (Freitas et al., 2005)8 .
Tanto moldes, quanto modelos, próteses ou outros objetos que mantêm
contato com a saliva ou sangue do paciente podem servir como via indireta de
transmissão de microrganismos aos técnicos de laboratório, bem como aos
instrumentais utilizados por estes. Nesse sentido, se procedimentos adequados
de desinfecção não forem implementados também no laboratório e/ou clínicas
odontológicas, os microrganismos poderão ser transferidos do laboratório de
volta para os pacientes, via prótese ou aparelho ortodôntico (Silva et al 9., 2010;
Pavarina10, 1999).
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Atualmente, ainda não existe um protocolo clínico específico de
desinfecção adotado pelos laboratórios e clínicas especializadas. Não é
instituído que os aparelhos ortodônticos passem por uma desinfecção prévia no
laboratório antes de serem encaminhados aos consultórios e/ou nos
consultórios antes de serem instalados na boca do paciente, aumentando-se
assim, o risco de contaminação cruzada.
Nesse sentido, é de extrema importância pesquisar métodos viáveis de
desinfecção de aparelhos ortodônticos removíveis confeccionados em resina
acrílica autopolimerizável para que um controle da possível infecção desses
aparelhos seja instituído antes de serem instalados no paciente.
Portanto, o objetivo desse estudo foi verificar a presença de
contaminação em aparelhos ortodônticos removíveis confeccionados em
acrílico

nos

laboratórios

especializados,

e,

uma

vez

confirmada

tal

contaminação, avaliar a eficácia de dois métodos de desinfecção: desinfecção
mecânica com água e sabão e também a imersão desses aparelhos em soro
fisiológico.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo realizado foi do tipo experimental in vitro, composto por uma
amostra de 45 aparelhos ortodônticos removíveis confeccionados em resina
acrílica

autopolimerizável.

Dessa

forma,

foram

excluídos

aparelhos

confeccionados somente com estrutura metálica e o aparelho denominado
Botão Palatino de Nance, por utilizar pequena quantidade de acrílico na sua
confecção.
Os aparelhos foram recolhidos pelo pesquisador, diretamente nos
laboratórios especializados, da forma como seriam entregues para instalação
nos pacientes pelo respectivo ortodontista. Feita a coleta do aparelho, o
mesmo foi transportado ao Laboratório de Microbiologia do Departamento de
Odontologia do Centro de Ciências da Saúde da UFRN e armazenado no
mesmo recipiente em que seria entregue ao ortodontista.
Uma vez no laboratório, o aparelho foi manipulado com pinça estéril para
a realização da coleta do material, e depositado individualmente em um
recipiente com solução salina estéril (soro fisiológico) suficiente para cobrir toda
a superfície do mesmo. Passados 10 minutos, o recipiente com solução salina
era colocado em um vibrador, para homogeneizar a solução, e em seguida
foram retiradas de cada amostra duas alíquotas de 0,1mL que foram semeadas
(semeadura de superfície) em duas placas Petri (0,1mL em cada), contendo o
meio de cultura Agar sangue. Decorrido o período de 48 horas, as placas foram
analisadas quanto à presença de unidades formadoras de colônias bacterianas
(UFC/mL).

Foi

realizada

a

contagem

de

UFC/mL

em

cada

placa

separadamente e, em seguida calculada a média aritmética entre as placas
para determinar o número de UFC/mL final de cada aparelho analisado. Após
essa fase inicial, depois de confirmada a contaminação, realizou-se a
desinfecção do mesmo.
Dos 45 aparelhos coletados, 5 não apresentaram contaminação, sendo
portanto, excluídos do estudo. As amostras contaminadas restantes foram
divididas, por conveniência, em dois grupos de 20 aparelhos cada. No grupo 1
(grupo teste), realizamos a desinfecção mecânica com água e sabão; e o grupo
2 (grupo controle) foi apenas colocado em soro fisiológico estéril novamente.
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Os aparelhos do grupo 1 foram submetidos à escovação manual com
escova de cerdas duras de uma marca qualquer e sabão líquido neutro, sendo
cada face do aparelho escovada durante 30 segundos. Após a escovação os
aparelhos foram lavados em água corrente para retirar todo o sabão, e foram
colocados em um novo recipiente com solução salina estéril. Os aparelhos do
grupo 2 não passaram por nenhum método de descontaminação prévia, foram
colocados diretamente em outra solução salina estéril. Em ambos os grupos,
passados 10 minutos, a solução com o aparelho era colocada no vibrador por
10 segundos, e então retiradas de cada amostra 2 alíquotas de 0,1mL que
foram semeadas em duas placas Petri (0,1mL em cada), contendo o meio de
cultura Agar sangue. Passadas 48 horas, necessárias para crescimento
bacteriano, realizamos a contagem de unidades formadoras de colônias
(UFC/mL) em cada placa individualmente e em seguida calculamos a média
aritmética entre as placas para determinar o número de UFC/mL final de cada
aparelho analisado. Dessa forma, analisamos a eficácia do método mecânico
de desinfecção dos aparelhos ortodônticos com água e sabão líquido neutro
como também a da imersão desses aparelhos em soro fisiológico.
Os dados foram analisados de maneira quantitativa, comparando-se o
número de UFC/mL entre as placas obtidas no primeiro momento, antes da
intervenção (coleta inicial), e aquelas obtidas no segundo momento, após a
intervenção (coleta final), em ambos os grupos e entre eles, sendo o número
de colônias da amostra (UFC/mL) convertido em escore, utilizando como base
os seguintes parâmetros, conforme estudo de Moreira et al., 2014:
Escore 0: aparelhos com ausência de colônias/biofilmes;
Escore 1: de 0 à 100 Unidades Formadoras de Colônias;
Escore 2: de 101 à 1000 Unidades Formadoras de Colônias;
Escore 3: acima de 1000 Unidades Formadoras de Colônias;
Apenas para as amostras inicialmente classificadas com escore 1, 2 e 3,
foi que se analisou a eficiência da escovação manual com água e sabão e a
imersão dos aparelhos em soro fisiológico estéril como métodos de
desinfecção.
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A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o programa
SPSS versão 22, sendo realizada a análise descritiva dos dados de uma forma
geral. Assumindo-se a não normalidade, foram utilizados o teste U MannWhitney para buscar diferença nas contaminações entre os grupos avaliados e
o teste Wilcoxon para verificar se houve ou não diferença na contaminação
antes e depois do método de desinfecção utilizado.
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3 RESULTADOS
Após a análise da presença de contaminação inicial dos aparelhos, foi
constatado, que dos 45 aparelhos da amostra, 5 se encontraram livre de
contaminação

(gráfico

1).

Dos

40

aparelhos

que

se

apresentaram

contaminados, 37 enquadravam-se no escore 1( 1 à 100 UFC/mL), 3 no escore
2 ( 101 à 1000 UFC/mL) e nenhum no escore 3 ( > 1000 UFC/mL) (Gráfico 2).

Gráfico 1- Presença de contaminação inicial dos aparelhos

Contaminação
Livre de contaminação

Contaminados

11,2%

88,8%

Fonte: Dados pesquisa 2015.

Gráfico 2- Número de aparelhos por escore de contaminação
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Número de aparelhos/ Escore
Fonte: Dados pesquisa 2015.
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Como pode ser observado na tabela 1 o número de UFC/mL foi diferente
significativamente

quando

comparados

os

diferentes

métodos

de

descontaminação, sendo o número de UFC/mL inicial do método com água e
sabão significativamente maior que o número de UFC/mL inicial do soro.

Tabela 1- Comparação da contaminação entre os diferentes métodos de
desinfecção
N

Media (±DP)

Mediana

Q25-75

Escore das

AeS

20

87,18 (±238,8)

1,5

0,6-12,5

UFC/mL antes

Soro

20

4,67(±13,8)

0,5

0,5-1,37

AeS

20

8,2 (±32,9)

0,5

0-0,87

P

0,039

da desinfecção

Escore das
UFC/mL depois
da desinfecção

0,713
Soro

20

2,27 (±6,61)

0,5

0-1,37

UFC/mL: Unidades Formadoras de Colônias, AeS: água e sabão, DP: Desvio Padrão,
Q: Quartil.

A avaliação da eficácia dos métodos de descontaminação através da
escovação com água e sabão e imersão em soro fisiológico na redução do
número de UFC/mL estão descritas nas tabelas 2 e 3. O número de UFC/mL
reduziu significativamente quando utilizado o método mecânico com água e
sabão e diminuiu relativamente quando usado a imersão em soro fisiológico,
não sendo este último resultado estatisticamente significativo.
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Tabela 2- Avaliação das UFC/mL nos casos desinfetados com água e sabão.

Escore das UFC/mL antes

n

Media (±DP)

Mediana

Q25-75

p

20

87,18(±238,8)

1,5

0,6-12,5

0,005

20

8,2 (±32,9)

0,5

0-0,87

da desinfecção
Escore das UFC/mL
depois da desinfecção
UFC/mL: Unidades Formadoras de Colônias, DP: Desvio Padrão, Q: Quartil.

Tabela 3- Avaliação das UFC/mL nos casos desinfetados com soro.

Escore das UFC/mL antes

N

Media (±DP)

Mediana

Q25-75

p

20

4,67(±13,8)

0,5

0,5-1,37

0,122

20

2,27 (±6,61)

0,5

0-1,37

da desinfecção
Escore das UFC/mL
depois da desinfecção
UFC/mL: Unidades Formadoras de Colônias, DP: Desvio Padrão, Q: Quartil.
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4 DISCUSSÃO
Dos 45 aparelhos coletados para a pesquisa, 40 apresentaram
contaminação inicial e 5 estavam livres de contaminação. Essa alta taxa na
contaminação inicial dos aparelhos se dá, provavelmente, pela não adoção de
medidas de controle microbiano para se evitar a contaminação cruzada.
Segundo Woo7 et al., os ortodontistas veem sangue nas moldagens numa
média de 3 vezes por semana. Isto mostra que deve haver a realização da
desinfecção de moldagens feitas em consultórios para modelos de estudo e
confecção de aparelhos, pois além de entrar em contato com o sangue, sempre
entram em contato com a saliva. Portanto, poderá haver contaminação tanto
dentro do consultório, como dentro do laboratório, ao qual será enviado o
modelo.
Migliorini11 et al. e Gallito12, em suas pesquisas, mostraram que a grande
maioria dos cirurgiões-dentistas desconhece, ou então, utiliza de maneira
incorreta a desinfecção de moldagens e de modelos, o que resulta em um
modelo que chega contaminado aos laboratórios especializados, levando
contaminação para o ambiente, instrumentais e outros trabalhos.
Com essa grande contaminação existente também nos laboratórios, que
faz com que os aparelhos cheguem com 88,8% de contaminação aos
consultórios odontológicos, como visto no presente estudo, faz-se necessário a
procura por métodos de desinfecção eficientes e com uma boa relação custobenefício para serem realizados nos aparelhos antes destes serem instalados
nos pacientes.
Em um estudo clínico randomizado, Lessa13 e colaboradores avaliaram
a desinfecção de aparelhos ortodônticos removíveis com Periogard [ColgatePalmolive Ind. Brasileira, Osasco, SP, Brazil], Cepacol [Merrell Lepetit
Farmacêutica e Industrial Ltda, Santo Amaro, SP, Brazil], e água de torneira
(grupo controle). Embora o Cepacol® tenha apresentado melhores resultados
do que a água da torneira estéril em relação à desinfecção, a pulverização com
Periogard® mostrou-se significativamente com maior eficácia na redução de
colônias/biofilmes nas superfícies acrílicas, corroborando com o estudo de
Peixoto et al.14.
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Peixoto et al.14, pesquisaram métodos de desinfecção caseira para
aparelhos ortodônticos removíveis e observou-se que a pulverização de água
de torneira estéril não reduziu o número de colônias bacterianas presentes nos
aparelhos, ao contrário da pulverização de spray de digluconato de clorexidina
a 0,12% (Periogard®), que reduziu significativamente o número de colônias e
biofilmes nas superfícies acrílicas.
Em contrapartida, no estudo de Moreira15 et al., foi achado que a
clorexidina 0,2% reduziu significativamente o número de microrganismos nas
superfícies dos aparelhos, enquanto que a 0,12% foi ineficaz nessa redução.
Mezomo16 et al. mostraram que as técnicas que utilizam somente
limpeza mecânica apresentaram um elevado grau de praticidade e de custo
reduzido em comparação às que necessitam associar higienização química e
mecânica.
No presente trabalho, o que se observou foi que o método de imersão
dos aparelhos em soro fisiológico reduziu relativamente a contaminação, mas
se mostrou estatisticamente ineficaz, uma vez que a sua contaminação inicial
foi de 4,67 e a final de 2,27, resultando em uma significância de 0,122. Em
contrapartida, os aparelhos lavados com água e sabão mostraram uma
significativa redução quando comparadas a contaminação inicial e final. A
contaminação inicial foi de 87,18 e a final, 8,2, resultando em uma significância
de 0,005.
Percebemos, com os resultados deste trabalho, que os aparelhos do
primeiro grupo apresentaram-se inicialmente mais contaminados do que os
aparelhos do grupo 2. Devido a isso, não foi possível realizar a comparação
efetiva entre esses dois métodos de desinfecção, não sendo analisada assim a
eficácia de um grupo perante o outro, representando esta uma limitação do
presente estudo.
O

grande

interesse

deste

trabalho

foi

pesquisar

métodos

de

descontaminação práticos, viáveis e de baixo custo como o sabão líquido
neutro e escova de dentes, que são produtos que já se tem corriqueiramente
em consultório. Com 1(um) frasco de sabão e 1(uma) escova, ambos de baixo
custo, foi possível realizar a desinfecção de cerca de 200 aparelhos. E já que
os aparelhos não foram instalados ainda, pode-se utilizar a mesma escova por
um longo período de tempo. Com o uso de clorexidina a 2%, já
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comprovadamente um desinfetante efetivo, o custo é bem superior ao custo do
sabão com a escova, e cada aparelho para ser descontaminado com
clorexidina deve ser imerso em cerca de 80 ml de líquido, ou o suficiente para
cobrir toda a superfície do aparelho, o que resulta na descontaminação de
apenas

12

aparelhos

por

litro,

implicando

assim

em

um

custo

consideravelmente maior na realização dessa limpeza. Portanto, o método de
descontaminação através da escovação com água e sabão líquido neutro
demostrou ser um método efetivo, barato e de rápida execução a ser adotado
pelas clínicas especializadas.
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5 CONCLUSÃO
De acordo com a metodologia empregada no presente estudo e análise dos
resultados obtidos, pôde-se concluir que:


Os aparelhos confeccionados em resina acrílica apresentaram-se
contaminados em 88,8% dos casos após confecção nos laboratórios
especializados.



O método de descontaminação através da escovação com água e sabão
líquido neutro teve uma eficácia estatisticamente significativa na redução
da contaminação dos aparelhos em 85% dos casos.
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