
INTRODUÇÃO E OBJETIVO

As infecções endodônticas são de etiologia polimicrobiana, constituídas especialmente por microrganismos anaeróbios estritos. Diferentes modelos têm sido 
propostos para estudar os biofilmes dentários. Poucos estudos que avaliam a influência de meios de cultura e condições de armazenamento sobre as características do 
biofilme oral formado in situ. O objetivo geral do presente estudo é caracterizar a presença de biofilmes multiespécie em blocos de dentina em um modelo in situ , 
seguido de imersão em diferentes meios de cultura e condições de incubação.

METODOLOGIA

RESULTADOS PARCIAIS

ANÁLISE DA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DE BIOFILMES EM BLOCOS DE DENTINA HUMANA
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Odontologia, Área de Endodontia 

Acadêmico Daniel Marconi      Orientador:  Prof. Francisco Montagner

Agradecemos à Profa Brenda PFA Gomes (FOP/UNICAMP) e à Profa Dra Magda Feres (UnG) pelo suporte técnico fornecido para a realização do presente estudo.

APOIO: BIC/UFRGS-REUNI

Figura 3. Imagem em microscopia confocal de biofilmes induzidos em
diferentes períodos de tempo, quando as amostras foram incubadas em
[A] BHI e estufa microbiológica na presença do oxigênio ou [B] em FAB e
jarro de anaerobiose.
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Técnica da Microscopia Confocal1

Técnica de hibridização DNA-DNA2

Figura 2  – Após o isolamento do DNA microbiano, as amostras (A) foram 
posicionadas no aparato de hibridização (B) e as sondas de DNA (C) foram 
aplicadas sobre elas (D). Procedeu-se a incubação (E) e a leitura foi feita 
considerando-se a presença da espécie e a quantidade detectada (F). Os 
dados obtidos serão tabulados e a análise estatística será realizada. 
(Imagens cedidas pela Profa Dra Magda Feres).

Kit de Viabilidade Bacteriana BacLightTM 5
(Molecular Probes, Eugene, OR), contendo os
corantes SYTO9 e o iodeto de propídio. A
fluorescência da célula foi visualizada usando
CLSM (aumento de 60X com um adicional de
3X, software Olympus FluorView Versão 1.7.
Foi determinado o biovolume total e a
proporção de células viáveis e mortas.


