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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Conforme estudos de FARIAS et
al 2012, a Porphyromonas gingivalis é a principal bactéria encontrada nos sítios
infecciosos associados a periodontite, sendo responsável pelo início e progressão dessa
enfermidade, segundo KINANE et al 1999, esse microrganismo apresenta acentuada
capacidade de penetração nas células epiteliais das bolsas periodontais, de acordo com
relato de OLSEN et al 2015.As bactérias, produzem certos fatores de virulência, que
induzem ao hospedeiro a produção de uma resposta inflamatória e imunológica
inespecífica. Com frequência, esta resposta é associada a várias condições patológicas,
como a gengivite, a degeneração do ligamento periodontal, cemento e a perda de osso
alveolar (LÖE et al 1965). Neste contexto, para SATYANARAYANA et al 2012,
algumas classes de vidros bioativos, estão sendo utilizados como material de enxerto,
para substituir o tecido ósseo perdido, uma vez que tais materiais apresentam alto
potencial de reparação de tecidos duros e efeitos antibacterianos. Tal material, é baseado
no uso da sílica (vidro), sendo incorporada a ela substratos como cálcio e fósforo, fato
que facilita a mimetização do biovidro ao material ósseo, bem como a capacidade de
estimulação de crescimento osteogênico (HENCH et al 1996). Assim, os Perioglas®,
desde 1995, é caracterizado como um tipo de biovidro que vem cada vez mais sendo
utilizado em defeitos ósseos periodontais, no tratamento de defeitos intraósseos e em
locais de extração dentária. (KRISHNAN et al 2013) Para BROWN et al 2009, uma das
propriedades mais importantes dos vidros bioativos é sua capacidade de exibir atividade
antibacteriana. Essa atividade pode ser atribuída a um fenômeno relacionado ao pH. De
acordo com Stoor et al 1998, o biovidro provoca aumento do pH, o qual pode atingir o
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índice de 7,75. De fato, os autores relatam que a natureza ambiental alcalina não só
contribui para a atividade antimicrobiana, mas também pode ser um fator importante e
determinante para a regeneração periodontal.Tendo em vista a grande dificuldade do
tratamento periodontal, devido a patogenicidade das bactérias envolvidas, tal como a P.
gingivalis (ETOF et al 2003) e, o pouco conhecimento da ação antibacteriana do
Perioglas® sobre a P.gingivalis (CHANDRASEKAR et al 2015), o objetivo deste estudo
será investigar o efeito antibacteriano de um tipo de biovidro específico, o Perioglas®
sobre a P. gingivalis. MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo é experimental em
laboratório (in vitro), onde será avaliada a atividade antibacteriana do Perioglas® quando
em contato com a bactéria Porphyromonas. gingivalis. Para isso será utilizado o Biovidro
particulado Perioglas®, apresentando granulometria de 90 a 710μm (NovaBone,
Bangalore, Índia) para estudo da viabilidade na P. gingivalis. (ATCC 33277)
(Microbiologics, St. Cloud, EUA), a P. gingivalis será cultivada em caldo de Brain Heart
Infusion (BHI) (Neogen, Miami, EUA) de modo anaeróbico a 37°C durante 48 hrs.
Posteriormente, a mesma será centrifugada por 10 minutos (min), lavada e ressuspensa
em 1 ml de Roswell Park Memorial Institute (RPMI) (Kasvi, Padova, Itália)
suplementado com 40% soro de cavalo (Oxoid, Basingstoke, Inglaterra). Tal suspensão
deverá ter uma concentração de bactérias igual a escala 1 de McFarland (3 x 108
UFC/mL). A suspensão já padronizada será dispensada em 10 microtubos do tipo
Eppendorf (Kasvi, Padova, Itália) contendo 0,1 g de partículas Perioglas® (Grupo 1).
Também será adicionado ao estudo uma análise do efeito antibacteriano em 0,1 g de
esferas de vidro (455- 600 μm) (Grupo 2), bem como uma análise de um grupo-controle
(Grupo 3), no qual não haverá a presença de grânulos de vidro. Em seguida, os cultivos
serão incubados anaerobicamente por 1 h a 37°C. Posteriormente, as amostras serão
centrifugadas e diluída em 103 em caldo BHI. Logo após a suspensão resultante será
semeada na superfície de placas contendo Ágar de sangue (Kasvi, Padova, Itália)
suplementado com 7% de sangue de cavalo desfibrinado (LaborClin, Pinhais, Brasil). As
placas serão incubadas novamente em ambiente anaeróbico durante 10 dias a 37 ° C. As
colônias resultantes serão contadas e será calculada a porcentagem em relação ao grupo
controle sem Perioglas® ou esferas de vidro. RESULTADOS, DISCUSSÕES e
CONCLUSÃO: Os resultados serão avaliados posteriormente à execução do projeto e
após a análise de dados.
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