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Máximo PM. Ação antimicrobiana de dose única de colutórios: análise comparativa 
entre condições periodontais por meio de estudo clínico controlado simples cego 
[dissertação de mestrado]. Taubaté: Universidade de Taubaté, Departamento de 
Odontologia, 2016. 57p. 
 
 

RESUMO 

 
Hipóteses do estudo: 1) A magnitude da ação antimicrobiana difere entre os 
princípios ativos cloreto de cetilpiridíneo (CPC), digluconato de clorexidina (CHX), e 
óleos essenciais (OE) quando utilizados em dose única no bochecho pré-operatório. 
2) A redução bacteriana é mais evidente nos pacientes periodontalmente doentes. 
Objetivos: Avaliou-se a ação antimicrobiana de bochechos pré-operatórios em dose 
única em diferentes condições periodontais. Método: Sessenta indivíduos 
saudáveis, sessenta com gengivite e sessenta com periodontite foram randomizados 
nos grupos: CPC 0,07%, CHX 0,12%, OE (timol 0,064%, mentol 0,042%, eucaliptol 
0,092% e salicilato de metila 0,06%) e solução controle negativo. Para o diagnóstico 
periodontal foram avaliados índice de placa (IP), índice sangramento gengival (ISG), 
profundidade de sondagem (PS) e nível de inserção clínica (NIC). A quantificação da 
contagem bacteriana total e das espécies Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia,Treponema denticola e Streptococcus oralis foi realizada pela PCR em 
tempo real (qPCR) em amostras de saliva. Os dados foram analisados utilizando-se 
os testes t pareado e t Student (p<0,05). Resultados: CHX, OE e CPC acarretaram 
reduções das contagens totais bacterianas e das espécies bacterianas específicas 
superiores ao controle negativo. A magnitude do efeito variou entre os agentes 
testados e foi influenciada pela condição periodontal. Para as reduções das 
contagens totais bacterianas OE exibiram os melhores resultados já que foram 
eficazes na saúde, gengivite e periodontite. CHX mostrou esse mesmo padrão, 
exceto no grupo gengivite. CPC não foi eficaz estatisticamente no grupo periodontite 
para esse parâmetro. As maiores reduções das espécies Gram negativas agrupadas 
no complexo vermelho (Pg, Td e Tf simultaneamente) foram observadas após o uso 
de CHX, no grupo saúde e OE, nos grupos gengivite e periodontite. Quanto às 
reduções da espécie Gram positiva So, elas foram maiores no grupo saúde após o 
uso de OE, no grupo gengivite após o uso de CHX e no grupo periodontite após o 
uso em dose única de CPC. Conclusões: O bochecho pré-procedimento tem ação 
antimicrobiana que sofre influência da condição periodontal e difere entre os agentes 
testados. Para pacientes saudáveis o clínico pode optar por CHX, OE ou CPC, mas 
para pacientes com doença periodontal OE ou CHX devem ser a primeira escolha.  
 
Palavras-chave: Antissépticos bucais; Doenças periodontais; Agentes anti-
infecciosos; Dose única. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Máximo PM. Single dose mouthrinse antimicrobial action: comparative analysis about 
periodontal conditions using clinical controlled simple blind study. [Masters 
dissertation]. Taubaté: University of Taubaté, Department of Dentistry, 2016. 57p. 
 
 

ABSTRACT 

 
The propouse of this study: 1) The extent the dimension of the antimicrobial action 
differs among the active agents cetylpyridinium chloride (CPC), chlorhexidine 
digluconate (CHX), and essential oils (EO) when used as a single dose in the 
preoperative rinse. 2) The bacterial reduction after the use of a single dose 
mouthwash is more evident in patients with periodontal diseases. Goals: The present 
study evaluated by microbiological parameters the antimicrobial effectiveness of the 
preoperative rinses in differents periodontal conditions. Method: Sixty periodontal 
healthy individuals, sixty individual with gingivitis, sixty individual with periodontitis 
were randomized into the following groups: CPC(0,07%), CHX(0,12%), EO(timol 
0,064%,menthol 0,042%,eucalyptol 0,092%,methyl salicylate 0,06%) and  negative 
control solution. Plaque index (IP), gingival bleeding index (IG), probing depth (PS) 
and clinical attachment level (NIC) were evaluated clinically. The bacterial 
identification and the quantification (Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia,Treponema denticola, Streptococcus oralis) were realized for PCR real 
time(qPCR) on salivary samples. The data were analysed by the paired t-test and 
Student t-test(p<0,05). Results: CHX, EO and CPC have resulted in reduction in 
bacterial total counts and specifc bacterial species, wich were higher than the 
negative control. The magnitude of the effect varied between the tested agents and it 
was influenced by periodontal condition. The reductions in bacterial total counts EO 
showed the best results since they were effective in healthy, gingivitis and 
periodontitis. CHX showed the same pattern, except in the gingivitis group. CPC was 
not statistically effective in periodontitis group for this parameter. The largest 
reductions of the species Gram negative grouped in the red complex (Pg, Tf and Td 
simultaneously) were observed after the use of CHX in health, and EO in the 
gingivitis and periodontitis groups. The reductions in Gram positive species So, were 
higher in the group health after using EO, in the gingivitis group after the use of CHX 
and in the periodontitis group after using CPC. Conclusions: The pre-procedure 
rinses has antimicrobial action suffering influence of periodontal condition and varies 
from agents tested. In healthy patients the clinician may choose CHX, EO or CPC but 
for patients with periodontal disease EO or CHX should be the first choice. 
 
Keywords: Mouthwashes; Periodontal Diseases; Anti-Infective Agents; Single dose. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças periodontais são infecções causadas por microrganismos que 

colonizam a superfície dentária supra e subgengivalmente. Estima-se que cerca de 

quinhentas espécies diferentes de microrganismos são capazes de colonizar a 

cavidade bucal e que qualquer indivíduo pode abrigar 150 ou mais espécies 

diferentes (Kolenbrander et al., 2010). Os conceitos atuais em relação à etiologia e à 

patogênese da doença periodontal (DP) são derivados, principalmente, dos 

resultados de estudos epidemiológicos, análises de material de autópsia e biópsia, 

avaliação clínica e experimentos em animais. Observações resultantes de estudos 

epidemiológicos indicam de forma consistente que a ocorrência e a extensão da DP 

aumentam com a idade e com a higiene bucal inadequada. Neste contexto, a saliva 

tem sido utilizada como material de diagnóstico para a DP. Testes baseados em 

fluidos bucais têm detectado a presença de periodontopatógenos e suas enzimas, 

biomarcadores e produtos da degradação dos tecidos (Eley & Cox, 1996; Loesche et 

al., 1997; Bassim et al., 2008). 

A maioria dos indivíduos que mantêm uma excelente higiene bucal não é 

propensa a desenvolver doença periodontal avançada. Os microrganismos irão 

colonizar as superfícies dentárias limpas uma vez que a pessoa se abstenha da 

higiene mecânica dos dentes; dentro de poucos dias, os sinais microscópicos e 

clínicos de gengivite serão aparentes. A solução para este quadro inflamatório pode 

ser alcançada quando as medidas adequadas de higiene são retomadas (Bader, 

1998). De modo geral, os indivíduos falham ao controlar o biofilme bacteriano e 

apenas uma pequena porcentagem da área total da cavidade bucal pode ser 
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higienizada após o uso do fio dental e da escovação (Bader, 1998). Estudos 

recentes demonstraram que produtos para higiene domiciliar contendo princípios 

ativos antimicrobianos podem reduzir a gengivite, quando acompanhados de 

escovação e uso do fio dental (Bader, 1998; Teles & Teles, 2009). Adicionalmente, 

testes microbiológicos têm demostrado a característica de penetração dos agentes 

químicos sobre a massa total do biofilme, evitando assim o crescimento bacteriano e 

do próprio biofilme (Teles & Teles, 2009). 

As alterações inflamatórias podem permanecer na área gengival por vários 

anos, porém em algumas áreas específicas a gengivite transforma-se em doença 

periodontal destrutiva, resultando em perda do ligamento de tecido conjuntivo e osso 

alveolar. Caso não seja tratada, em alguns indivíduos suscetíveis, a inflamação pode 

propagar-se e envolver áreas mais profundas do periodonto (Lang & Karring, 1994; 

Schatzle et al., 2003). Atualmente não se compreende por que algumas lesões 

permanecem localizadas na porção marginal dos tecidos gengivais, enquanto outras 

evoluem e provocam a perda de tecido conjuntivo e osso alveolar de suporte. 

Obviamente, algum desequilíbrio na relação hospedeiro-microrganismo está 

ocorrendo nas lesões destrutivas, o que pode ser único para aquela área e em geral 

para os indivíduos suscetíveis à DP (Kornman & Page, 1997). 

A terapia periodontal inicial ou o tratamento básico da periodontite envolve a 

prevenção, remoção do biofilme sub e supragengival, e o seu controle. O resultado 

clínico depende muito da destreza do operador na remoção do biofilme subgengival 

e da motivação e habilidade do paciente no seu adequado cuidado diário. A 

indicação de colutórios dentro do esquema terapêutico está consolidada (Gunsolley, 

2010; Boyle et al., 2014). Estudos clínicos de duas e quatro semanas e três e seis 

meses têm demonstrado que o uso regular de CPC, OE e CHX acarretam, embora 
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em graus variados, melhora dos níveis de biofilme e inflamação gengival (Van 

Strydonck et al., 2012; Charles et al., 2015; Araujo et al., 2015). 

Entretanto, existem outras aplicações desses agentes antimicrobianos, por 

exemplo, o uso pré-operatório (Quintas et al., 2015). Como os procedimentos 

periodontais são considerados invasivos, diferentes justificativas têm sido apontadas 

para o uso em dose única ou prolongado de antimicrobianos as quais incluem 

redução da contaminação de aerossóis (Russo et al., 2000), redução da infecção 

intra-bucal (Teles & Teles, 2009) e até mesmo redução de bacteremia (Cortelli et al., 

2012). Entretanto, os efeitos da dose única não estão completamente elucidados. 

Além disso, a influência da condição periodontal sobre a eficácia do enxague pré-

operatório ainda não havia sido averiguada. Neste contexto, o presente estudo 

avaliou a ação antimicrobiana de diferentes princípios ativos e sua correlação com a 

condição periodontal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O estudo clássico de Löe et al. (1965) demostrou claramente a relação 

temporal entre o acúmulo de biofilme e o desenvolvimento da gengivite, enfatizando 

a importância do controle de placa bacteriana, para a prevenção das doenças 

periodontais e cárie. 

A eficácia de colutórios bucais com ação antimicrobiana e antiplaca, tem sido 

muito bem documentada, justificando seu uso racional na higienização diária 

(Gunsolley, 2010; Boyle et al., 2014; Sharma et al., 2010). Adicionalmente, outros 

estudos têm demonstrado que a ação antimicrobiana de colutórios bucais se 

estende além das superfícies dentárias reduzindo de forma equalizada os níveis de 

bactérias na saliva (Pitts et al., 1981; Dahlen, 1984; Depaola et al., 1996) e na 

mucosa (Pitts et al., 1981; Fine et al., 2005). 

Fine et al. (2005) conduziram um estudo para avaliar a efetividade de um 

enxaguatório bucal contendo OE associado ao cloreto de zinco à 0,09%, 

comparando seu uso uma vez ao dia, com uso duas vezes ao dia pela manhã e à 

noite e utilização de um controle negativo. Este foi um estudo controlado, 

longitudinal, duplo cego, randomizado. As amostras de placa supragengival e 

amostras do dorso lingual foram coletadas no início da pesquisa, e após 12 horas do 

primeiro bochecho. As amostras foram semeadas em meio de cultura para bactérias 

anaeróbias, Gram-negativas e produtoras de compostos sulfurados voláteis. Como 

resultado, a contagem média de bactérias em indivíduos que utilizaram OE foi 

significantemente menor do que em indivíduos que utilizaram o bochecho controle. 

Esse padrão foi observado nos três meios utilizados para semeadura das amostras 

de biofilme supragengival e também nas amostras do dorso da língua, tanto no uso 
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diurno quanto no noturno. Assim os enxaguatórios bucais contendo OE 

apresentaram efetividade duradoura, quando utilizados na posologia correta, 

reduzindo bactérias anaeróbias em geral, Gram-negativas, e também aquelas 

produtoras de compostos sulfurados voláteis. As reduções significativas no número 

destas bactérias podem desempenhar um papel fundamental na confirmação da 

eficácia de enxaguatórios bucais contendo OE na redução do biofilme supragengival 

e gengivite, assim como a sua eficácia no controle intrínseco do mau hálito por 

períodos prolongados (Fine et al., 2005). 

Fine et al. (2007) investigaram a efetividade de um enxaguatório bucal 

contendo OE, na placa supragengival e subgengival de indivíduos portadores de 

gengivite. Tratou-se de um estudo controlado, randomizado, duplo-cego, cruzado. 

Após a coleta das amostras supragengival e subgengival os indivíduos iniciaram os 

enxagues duas vezes ao dia, por 14 dias, com OE ou um controle negativo. No 15º 

dia novas amostras foram coletadas, houve um período de “washout” de uma 

semana e os participantes reiniciaram os bochechos alternando as soluções. 

Comparando a solução controle negativo com OE, houve redução significativa nos 

níveis supra de Veillonella sp., Capnocytophaga sp., Fusobacterium nucleatum, e 

anaeróbicos totais variando de 52,3% a 88,5%; e reduções subgengivais variando 

de 54,1% a 69,1%. Conclui-se que os OEs podem ter um grande impacto na 

redução da microbiota bacteriana subgengival. Este estudo fornece evidência 

adicional indicando que a redução nos níveis de biofilme supragengival acarretam 

redução nos níveis de biofilme subgengival (Fine et al., 2007). 

Em pesquisa in vitro realizado por Silva et al. em 2011, avaliou-se a atividade 

antimicrobiana de soluções com diferentes composições químicas, adotando-se o 

método de difusão em ágar Müller Hilton. Cinco discos de papel de filtro de 6mm de 
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diâmetro foram colocados em pontos equidistantes, e as substâncias a serem 

testadas foram padronizadas em um volume de 20μL, sendo feito em 

quadruplicatas. As soluções foram testadas frente às seguintes cepas: Candida 

albicans (Ca), Pseudomonas aeroginosas (Pa), Staphilococcus epidermidis (Se), 

Staphilococcus aureos (Sa), Escherichia coli (Ec) e Enterococcus faecallis (Ef). O 

método utilizado permitiu avaliar a atividade antimicrobiana das soluções utilizadas 

que possuem composições químicas diferentes. O digluconato de clorexidina a 

0,12% mostrou ser capaz de inibir o crescimento bacteriano em todos os inóculos 

testados, já o CPC só não inibiu o crescimento bacteriano frente à cepa Escherichia 

coli, e os OE não conseguiram inibir o crescimento bacteriano em nenhum inóculo 

testado. Os autores relacionaram essa falta de inibição à dificuldade de difusão no 

ágar, o que não significa que esse enxaguatório não apresente atividade 

antimicrobiana quando utilizado in vivo (Silva et al., 2011). 

A utilização de enxague pré-procedimento odontológico tem sido investigada 

na redução nos níveis de bactérias presentes na saliva. Durante o atendimento 

odontológico verificou-se o uso de equipamentos que produzem aerossóis, através 

dos quais os microrganismos podem ser lançados e espalhados aproximadamente 

de um metro ao redor do campo operatório. Assim, equipamentos odontológicos e 

acessórios dentro e ao redor da zona operatória podem estar contaminados, 

representando riscos de transmissão de infecção cruzada (Noro et al., 1998). 

Fine et al. (1993) realizaram dois estudos duplos cegos controlados, para 

verificar a eficácia de uso de bochecho à base de OE em pré-procedimentos 

odontológicos. No primeiro estudo os indivíduos foram submetidos à profilaxia com 

ultrassom por dez minutos em um arco dentário, um grupo realizou bochecho com 

OE e outro grupo de indivíduos com solução controle, após o procedimento de 
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profilaxia foi utilizado também raspagem com ultrassom. As amostras do aerossol 

produzidas pelo ultrassom foram coletadas em filtros estéreis, os quais foram 

analisados. O segundo estudo ocorreu conforme o primeiro com uso de ultrassom 

por cinco minutos, e as amostras foram coletadas após quarenta minutos do término 

do tratamento. Como resultado obtiveram uma redução significativa na contagem 

bacteriana, quando realizado enxaguatório pré-procedimento odontológico, do que 

se observou a redução do risco de infecção cruzada no consultório odontológico 

(Fine et al., 1993).  

Albuquerque et al. (2004) realizaram um estudo com sessenta indivíduos, no 

qual avaliaram a eficácia de um enxague único pré-operatório com CHX  0,12% e 

CPC  0,05%, na contagem de Staphylococcus aureus e de Streptococcus mutans 

presentes na saliva, e determinaram sua máxima diluição inibitória (MDI). As 

amostras de saliva foram coletadas antes e após a realização do bochecho e 

cultivadas apropriadamente. O número de microrganismos foi calculado de acordo 

com a contagem de UFC. Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans e 

Streptococcus sobrinus, foram inicialmente isolados em 45%, 63% e 28% dos 

indivíduos, respectivamente. Após o enxague com CHX as reduções de UFC foram 

de aproximadamente 99% para todos os microrganismos estudados. Na 

determinação de MDI, foram isoladas e inibidas a 1/20 e 1/80, diluições de CPC e 

CHX, respectivamente. Os autores deste estudo concluíram que o bochecho único 

pré-operatório com CHX, é efetivo na redução de microrganismos presentes na 

saliva, a níveis considerados seguros para realização de procedimentos invasivos, e 

ainda continua efetivo mesmo na diluição de 1/80 (de Albuquerque et al., 2004). 

Feres et al. (2010) realizaram um estudo para avaliar a eficácia de um 

enxague pré-operatório com CPC à 0,05%, na redução dos níveis e composição de 
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bactérias viáveis no aerossol bucal. Os autores distribuíram aleatoriamente os 

sessenta participantes em quatro grupos, os quais receberam profilaxia com 

ultrassom, e realizaram previamente ao tratamento, bochecho com CPC à 0,05% ou 

com CHX à 0,12%, ou água ou não realizaram enxague (grupo controle). Os 

microrganismos em suspensão no ar foram coletados em placas de Petri contendo 

ágar sangue. A composição bacteriana foi analisada para 36 espécies através da 

hibridação de DNA-DNA. Como resultado o CPC e a CHX foram igualmente eficazes 

na redução dos níveis de bactérias, com um desempenho melhor do que o enxágue 

com água ou grupo controle. A composição do spray entre os grupos controle 

apresentaram proporções mais elevadas de espécies de Fusubacterium e menores 

proporções de espécies de Capnocytophaga, quando comparado ao grupo CPC e 

CHX. Os autores concluíram que um enxaguatório contendo CPC à 0,05% quando 

usado no pré-procedimento foi igualmente eficaz que CHX na redução dos níveis de 

bactérias coletadas do aerossol durante o uso do ultrassom no atendimento 

odontológico (Feres et al., 2010).  

O estudo clínico realizado por Reddy et al. (2012) avaliou a eficácia de 

enxague pré-operatório à raspagem com ultrassom, contendo CHX (tempered), ou 

CHX (non-tempered) ou água estéril. Os voluntários foram randomizados nos três 

grupos, o aerossol produzido pelo ultrassom foi coletado em placas contendo ágar-

sangue, as quais foram incubadas por 48 horas e as UFC foram contadas e 

analisadas estatisticamente. Os bochechos pré-operatórios contendo CHX foram 

mais eficazes do que o bochecho contendo água estéril, na redução de UFC. Porém 

a CHX (tempered) foi mais eficaz do que a CHX (non-tempered) para a redução de 

bactérias viáveis na cavidade oral (Reddy et al,2012). 
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Shetty et al. (2013) realizaram um estudo paralelo randomizado, cego, 

controlado por placebo, para avaliar e comparar a eficácia do uso de um enxague 

pré-operatório (CHX ou tea tree oil) na redução microbiana presente no aerossol 

produzido pelo ultrassom durante a raspagem. Sessenta indivíduos foram 

aleatoriamente distribuídos para realizar enxágues com 10ml de qualquer um dos 

enxaguatórios (CHX, tea tree oil, e água destilada). A raspagem com ultrassom foi 

realizada durante dez minutos, na presença de placas contendo ágar soja, 

colocadas em distâncias padronizadas. As placas foram enviadas para análise 

microbiológica para avaliar o que o aerossol produziu. Dentre os resultados 

encontrados todos os enxaguatórios contendo antissépticos tiveram uma redução 

significativa de bactérias na contagem de UFC nas amostras de aerossol. A CHX 

mostrou-se superior ao tea tree oil, quando usado no pré-operatório na redução de 

bactérias. Os pesquisadores concluíram que a utilização de um enxague pré-

operatório contendo um antisséptico, durante qualquer procedimento dentário com 

produção de aerossol, reduziu significativamente o risco de contaminação cruzada, 

com agentes infecciosos no consultório odontológico (Shetty et al., 2013).  

Gupta el al. (2014) realizaram um estudo controlado, duplo cego para verificar 

a eficácia de três enxaguatórios: contendo CHX à 0,12%, bochecho herbal e água, 

no pré-procedimento odontológico. Os oitenta indivíduos portadores de periodontite 

crônica foram distribuídos aleatoriamente, após o procedimento de raspagem 

ultrassônica foram coletadas as amostras em placas de ágar sangue, que estavam 

distribuídas sobre o paciente, o cirurgião dentista e seu assistente. Estas amostras 

foram incubadas à 37°C por 48 horas e o número total de UFC foi contado e 

analisado estatisticamente. Houve uma redução significativa de bactérias quando 

comparado à enxaguatórios contendo CHX e contendo bochecho herbal com 
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relação à água, sendo que o número de UFC foi maior nas amostras coletadas do 

paciente. Este estudo concluiu que o uso de enxague pré-operatório reduziu a 

maioria de bactérias coletadas pelo aerossol, e que o enxaguatório contendo CHX à 

0,12% foi o mais efetivo (Gupta et al., 2014). 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo geral do presente estudo foi verificar a ação antimicrobiana local de 

enxaguatórios pré-operatórios; 

O objetivo específico 1:  Verificar se a condição periodontal (saúde, gengivite 

ou periodontite) influencia a eficácia dos antissépticos testados; 

O objetivo específico 2: Comparar a ação antimicrobiana de diferentes 

colutórios bucais quando utilizados em dose única. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

População do estudo 

 

Todos os voluntários foram provenientes do Serviço de Triagem da 

Universidade de Taubaté – UNITAU, mais especificamente do Departamento de 

Odontologia. 

Todos os indivíduos receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) contendo informações sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa aprovada pelo Comitê de ética da UNITAU sob o protocolo de número: 

37231214.9.0000.5501. Esclarecimentos adicionais foram fornecidos verbalmente 

pelos pesquisadores. Os indivíduos que aceitaram participar do estudo assinaram o 

TCLE (ANEXO I) e foram submetidos à anamnese para obtenção de dados pessoais 

e caracterização da condição de saúde geral. 

 

Cálculo amostral 

 

O número de participantes foi determinado a partir de resultados previamente 

levantados na literatura (Shetty et al., 2013). O teste t para amostras independentes 

foi aplicado com auxílio do software Bio Estat 5.0 (Mamirauá Institute, Belém, PA, 

Brasil). Considerou-se um poder do teste de 80% e nível α de significância de 5%. 

Após aplicação do teste para cada grupo, o número de indivíduos, com margem de 

segurança, que deveria ser incluído no presente estudo foi estabelecido, como 

demonstrado a seguir: 

Grupo saúde: 60 indivíduos, 



Material e Método __________________________________________________ 21 

Grupo gengivite: 60 indivíduos,  

Grupo periodontite: 60 indivíduos. 

 

Critérios de inclusão 

 

Para caracterizar um paciente com gengivite, todos os sítios deveriam ter 

profundidade de sondagem (PS) <4mm, ausência de perda de inserção clínica, 

presença de vermelhidão gengival e sangramento à sondagem em mais de 30% dos 

sítios (López et al.,2002). Por outro lado, foram classificados como periodontite os 

indivíduos que apresentaram quatro ou mais dentes com um ou mais sítios com PS 

>4mm e com perda de inserção clínica (PIC) ≥3mm no mesmo sítio (López et al., 

2002). 

Foram considerados saudáveis aqueles indivíduos que não apresentaram 

sinais clínicos de inflamação periodontal ao exame visual, índice gengival (IG) <1 e 

ausência de perda de inserção clínica (Cortelli et al., 2008). 

Os participantes deveriam apresentar ao menos 20 dentes presentes na 

cavidade bucal. 

 

Critérios de exclusão 

 

Além dos indivíduos que não atenderam aos critérios de inclusão, foram 

excluídos indivíduos submetidos à antibioticoterapia local e/ou sistêmica nos últimos 

seis meses e/ou tratamento periodontal nos 12 meses que antecederem o início do 

estudo. Pacientes diabéticos descompensados, imunossuprimidos, gestantes, 

portadores de alterações hormonais, bem como, usuários de próteses fixas extensas 
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e aparelhos ortodônticos foram excluídos do estudo. Finalmente, participantes que 

estavam em uso regular diário de qualquer solução colutória também foram 

excluídos, e aqueles que participaram de outro estudo nos últimos seis meses. 

 

Exame clínico periodontal 

 

Foram mensurados além de Índice de Placa (IP) e Índice Gengival (ISG) de 

Ainamo & Bay (1975), os valores de Profundidade de sondagem (PS) e Nível clínico 

de Inserção (NCI). Todos os parâmetros clínicos foram obtidos e mensurados em 

seis pontos por dente (Fetner, 1994; Navazesh & Kumar, 2008) em todos os dentes 

presentes, excetuando-se os terceiros molares. Para a realização do exame clínico 

periodontal, foram utilizados os seguintes instrumentos: espelho plano nº 5 (Duflex®), 

pinça clínica (Duflex®) e sonda periodontal milimetrada tipo Williams (Hu-Friedy®) 

esterilizados. 

Um único examinador treinado e calibrado realizou o exame periodontal. Para 

calibração intra-examinador foi aplicado o método Erro Padrão da Medida (EPM) 

para as variáveis contínuas, PS e NCI, e o índice estatístico Kappa (K) para as 

variáveis categóricas, IP e ISG (Araujo et al., 2003). O examinador foi considerado 

calibrado quando apresentou resultados de EPM e K entre 0.8 e 0.95. 

 

Grupos experimentais 

 

Após a classificação da condição periodontal os indivíduos, saudáveis, com 

gengivite ou periodontite, foram aleatoriamente divididos em três grupos:  
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 Cloreto de cetilpiridíneo 0,07% (Oral B® Pro saúde, Proctor e Gamble, 

Queimados): 15 indivíduos em cada condição periodontal realizaram um enxague 

supervisionado único com 20mL, sem diluição, por trinta segundos. 

Óleos essenciais (mentol0 042%, timol 0,064%, eucaliptol 0,092% e salicilato 

de metila 0,06%) (Listerine® Cool Mint, Johnson & Johnson, São José dos Campos): 

15 indivíduos em cada condição periodontal realizaram um enxague supervisionado 

único com 20mL, sem diluição, por trinta segundos. 

 Clorexidina 0,12% (PerioGard®, Colgate Palmolive, São Bernardo do 

Campo): 15 indivíduos em cada condição periodontal realizaram um enxague 

supervisionado único com 20mL ,sem diluição, por trinta segundos.  

  Solução controle negativo (hidroálcool 0,5%), (FarmaVale, Lorena): 15 

indivíduos em cada condição periodontal realizaram um enxague supervisionado 

único com 20mL,sem diluição, por trinta segundos. 

De acordo com a condição periodontal, o processo de aleatorização ocorreu 

em quatro blocos pelo sistema de envelopes fechados. Previamente, envelopes 

opacos contendo a identificação sobre o tipo de enxague pré-operatório, foram 

fechados, embaralhados e numerados. Cada participante recebeu um único 

envelope que foi aberto por um examinador cegado que fez a designação do grupo 

específico compondo assim o total de 12 grupos experimentais. 

 

Enxague pré-operatório 

 

 No presente estudo foi utilizado bochecho dose única contendo 20ml de 

CHX, CPC ou OE, em diferentes concentrações, ou solução controle negativo, 
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durante trinta segundos, para cada grupo experimental (saúde, gengivite, 

periodontite), sendo distribuído de acordo com o processo de aleatorização. 

 

Coleta salivar 

 

As amostras de saliva foram coletadas pela manhã, entre 8:00 e 11:00 horas, 

antes e após o uso do antimicrobiano em dose única. Os pacientes foram instruídos 

para não beber e não comer antes da coleta da amostra. Durante a coleta, eles 

permaneceram sentados com a cabeça ligeiramente inclinada (aproximadamente 

45°) e 2.0mL de saliva não estimulada, foram coletados dentro de tubos de Falcon 

estéreis. As amostras de saliva foram centrifugadas (10min x 15,000×g/ 4°C), e o 

sobrenadante foi imediatamente armazenado a −80°C (Santos et al., 2008). 

Previamente à análise, as amostras de saliva foram centrifugadas (12.000rpm 

x 5min./4°C). Após este procedimento o sobrenadante (500µl) foi coletado e 

transferido para um minitubo tipo eppendorf. A este sobrenadante, foi adicionado 

solução salina tamponada com fosfato (PBS) (relação de 1:1) contendo 0,05% de 

Tween 20 (PBST), PMSF (1mM) e coquetel inibidor de protease (1:1000). 

 

Análise laboratorial  

 

Extração do DNA. 

A extração do DNA genômico foi realizada através do kit PureLink™ Genomic 

DNA Purification (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) de acordo com as instruções do 

fabricante. 
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O material foi previamente homogeneizado em agitador mecânico por 

sessenta segundos e 500µL da amostra foram centrifugados (3 min x 12.000rpm). 

Após remoção do sobrenadante, foi adicionado 180μl de tampão de digestão com 

lisozima e homogeneizado por 15 segundos, em seguida as amostras foram 

incubadas a 37ºC por trinta minutos. Foram adicionados 20μl de Proteinase K, 

seguido de homogeneização por 15 segundos, adição de 200μl de Purelink Genomic 

Lysis/Binding Buffer, e nova homogeneização por 15 segundos. 

Cada microtubo foi incubado à 55ºC por cento e vinte minutos. Foram 

adicionados 200μl de etanol absoluto homogeneizados por 15 segundos. 

Ao término deste processo, todo o conteúdo lisado (aproximadamente 640μl) 

foi transferido para uma coluna (contendo membrana de sílica - “PureLink™ Spin 

Column”) acoplada a um tubo coletor, e este conjunto foi centrifugado à 12.000rpm 

por um minuto. Em seguida, foram realizadas duas lavagens da membrana com 

500μl de Wash Buffer 1 (12.000rpm por um minuto) e Wash Buffer 2 (12.000rpm por 

três minutos). Finalmente, 30μl de PureLink™ Genomic Elution Buffer foram 

utilizados na eluição do DNA fixado na membrana de sílica, deixando incubado por 

um minuto a temperatura ambiente, centrifugado por um minuto a temperatura 

ambiente e armazenado a -20°C. 

 

Detecção e quantificação microbiana (Real Time PCR - qPCR) 

 

Os primers empregados no presente estudo foram desenhados de acordo 

com a sequência específica de cada microrganismo envolvido. Através do NCBI 

Nucleotide Search (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) foi feita a procura das sequências-

alvo desejadas. O software Primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/) foi utilizado para a sua 
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confecção. Após este procedimento, os primers foram testados, em relação à 

especificidade, empregando-se o programa NCBI BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

Tabela 5 – Descrição dos microrganismos, primers e sonda de DNA  

Microrganismos Primers e sondas de DNA Referências 
utilizadas 

Universal 

(F)TGG AGC ATG TGG TTT AAT TCG A (R)TGC GGG 

ACT TAA CCC AAC A (Probe)VICCAC GAG CTG ACG 

ACA AGC CAT GCATAMRA 

 

Treponema 

denticola 

(F)CCG AAT GTG CTC AAT TAC ATA AAGGT 

(R)GAT ACC CAT CGT TGC CTT GGT 

(Probe)6FAMATG GGC CCG CGT CCC ATT AGC 

TAMRA 

 

Porphyromonas 

gingivalis 

(F) ACCTTACCCGGGATTGAAATG Saito et al. (2011) 

(R) CAACCATGCAGCACCTACATAGAA Saito et al. (2011) 

(Probe) ATGACTGATGGTGAAAACCGTCTTCCCTTC Saito et al. (2011) 

Tannerella 

forsythia 

(F) AGC GAT GGT AGC AAT ACC TGTC 
Nonnenmacher et 

al. (2005) 

(R) TTC GCC GGG TTA TCC CTC Desenhado 

(Probe) 6FAMCAC GGG TGA GTA ACGTAMRA 
Nonnenmacher et 

al. (2005) 

Streptococcus 

oralis 

(F) TTGGCTCAATTCCCTTTGAC Desenhado para o 

gene rgg. 

Referência para 

escolha do gene 

Park et al. (2010) 

(R) GTCCAAACAAGCCACCACTT 

(Probe) ACAACATATCAACAGGCGCA 

 

PCR em tempo real foi empregada com o sistema de detecção TaqMan®. A 

concentração dos primers, bem como, as condições ideais do processo de 

amplificação (concentrações dos reagentes/determinação das temperaturas 

envolvidas) foram previamente estabelecidos para cada conjunto de primers incluído 

no estudo. A quantificação absoluta dos microrganismos em análise foi realizada 

através da comparação do Ct [ciclo no qual a fluorescência se torna detectável 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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acima da fluorescência de fundo (background), e é inversamente proporcional ao 

logaritmo do número de moléculas iniciais alvo] obtido das amostras com os valores 

de Ct determinados de uma curva padrão [101-108ufc/ml, a partir de cepas ATCC 

fornecidas gentilmente pelo Instituto Fio Cruz – RJ (INCQS)]. Controles positivo e 

negativo foram empregados nas reações. 

 

Acompanhamento pós-estudo dos voluntários 

 

Todos os indivíduos que foram incluídos no presente estudo foram tratados 

nas clínicas de graduação e/ou pós-graduação em Periodontia da UNITAU para que 

fosse realizada a terapia periodontal de acordo com as necessidades individuais. 

Para o atendimento das demais necessidades odontológicas, os indivíduos foram 

encaminhados às disciplinas especializadas do mesmo Departamento. Os indivíduos 

saudáveis receberam orientação sobre higiene bucal e hábitos de saúde. 

 

Fluxograma 

SAÚDE GENGIVITE PERIODONTITE 

60 60 60 

15 CPC 15 CPC 15 CPC 

15 OE 15 OE 15 OE 

15 CHX 15 CHX 15 CHX 

15 CN 15 CN 15 CN 
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Planejamento estatístico 

 

Após completa tabulação dos dados do presente estudo, os mesmos foram 

submetidos a um tratamento estatístico específico. Inicialmente todos os 

agrupamentos de interesse foram construídos e sua característica de distribuição 

amostral foi testada. 

Para todos os agrupamentos a característica de parametria foi observada. 

Após essa constatação, para as análises dependentes foi selecionado o teste 

estatístico t pareado e para as independentes t de Student.  

As análises foram realizadas com o auxílio dos Softwares Bio Estat 5.0 e 

SPSS 13.0; sempre se adotou nível de significância estatística de 95% (p<0,05). 

Foram comparadas as contagens bacterianas salivares observadas antes e 

após o bochecho pré-operatório para verificar o possível efeito antimicrobiano de 

cada princípio ativo testado, dentro de cada condição periodontal. E a influência da 

condição periodontal sobre a ação antimicrobiana dos colutórios testados.  
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5. RESULTADOS  

 

Foram incluídos no presente estudo 180 indivíduos, sendo sessenta 

portadores de periodontite (46,39±10,21 anos de idade), sessenta com gengivite 

(30,19±8 47 anos de idade) e sessenta periodontalmente saudáveis (28,32±8,33 

anos de idade). A distribuição média dos parâmetros clínicos periodontais está 

expressa na tabela 01. 

 

Tabela 01 – Distribuição dos valores médios dos parâmetros clínicos periodontais da 
população estudada. 

 
PS NCI IP ISG 

Saúde 

(M±DP) 

1,01 

± 0,21 

0,68 

± 0,11 

0,41 

± 0,13 

0,62 

± 0,14 

Gengivite 

(M±DP) 

1,40 

± 0,30 

0,96 

± 0,51 

0,70 

± 0,20 

1,50 

± 0,40 

Periodontite 

(M±DP) 

3,53 

± 0,83 

2,97 

± 0,91 

1,09 

± 0,11 

1,52 

± 0,18 

M – média; DP – desvio padrão; PS – profundidade de sondagem; NCI – nível clínico 
de inserção; IP – índice de placa; ISG – índice de sangramento gengival. 

 

Para a melhor compreensão dos parâmetros microbiológicos, sua 

apresentação foi separada de acordo com a condição clínica: saúde periodontal, 

gengivite e periodontite. A análise sempre foi iniciada comparando-se o 

comportamento da distribuição quantitativa dos patógenos antes e após o uso da 

solução para enxágue (análise intra-grupo). Posteriormente, comparamos entre as 

soluções de enxágue, a redução bacteriana entre os tempos (análise inter-grupos). 
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Tabela 02 – Relação complexos bacterianos, princípios ativos e status periodontal 
da população estudada. 
 SAUDÁVEL GENGIVITE PERIODONTITE 

S. oralis OE CHX CPC 

P. gingivalis CHX OE OE 

T. denticola OE, CHX OE CHX 

T. forsythia CHX CPC CHX 

Universal OE, CHX, CPC OE OE 

CV CHX OE OE 

OE - óleos essenciais, CHX – digluconato de clorexidina, CPC – cloreto de cetilpiridíneo, 
S.oralis – Streptococcus oralis, P.gingivalis – Porphyromonas gingivalis, T. denticola -  
Treponema denticola, T. forsythia – Tannerella forsythia, CV – complexo vermelho. 
 

Grupo Saúde periodontal 

 

De maneira geral foi observada uma tendência de redução para as contagens 

totais bacterianas e as espécies bacterianas inclusive os patógenos periodontais 

após o enxágue com CPC (Universal, So, Td e Tf – figuras 1, 2 e 3), OE (Universal, 

So, Td e Tf – figuras 1, 2 e 3) e CHX (Universal, Pg, So e Tf – figuras 1, 2 e 3). Fato 

não observado para a solução controle negativo (figuras 1, 2 e 3).  
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* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t pareado 
CPC - cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos essenciais; 
CHX - digluconato de clorexidina; CN - controle negativo. 
Figura 1 – Distribuição média das contagens bacterianas totais antes e após a realização do 
enxágue em dose única com CPC, OE, CHX ou CN nos indivíduos com saúde gengival. 
 

 
* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t pareado 
PG - Porphyromonas gingivalis; TD - Treponema denticola; TF - Tannerella forsythia; 

* 
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CV - complexo vermelho (soma das contagens médias de PG, TD e TF); 
CPC – cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos esssenciais; CHX - digluconato de clorexidina; 
CN - controle negativo. 
Figura 2 – Distribuição média isolada (PG, TD ou TF) e conjunta (CV) das contagens de 
patógenos periodontais antes e após a realização do enxágue em dose única com CPC, OE, 
CHX ou CN, nos indivíduos com saúde gengival. 
 

 
* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t de Student. 
SO – Streptococcus oralis; CPC –cloreto de cetilpiridíneo; OE – óleos essenciais; 
CHX – digluconato de clorexidina; CN – controle negativo. 
Figura 3 - Distribuição média de SO antes e após a realização do enxágue em dose única 
com CPC, OE, CHX ou CN, nos indivíduos com saúde gengival. 

 

Em termos de eficácia, a comparação entre as magnitudes de redução, 

através da comparação entre os valores médios observados antes e após o uso do 

enxágue, mostrou maiores reduções da contagem total bacteriana após o uso de OE 

e CHX (figura 4). Para Pg, CHX (figura 5), para So, OE (figura 4), para Td, OE e 

CHX (figuras 4 e 5) para Tf, CHX (figura 5) e finalmente para CV, CHX (figura 5).  
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p<0,05, teste t de Student. 
Un – universal; SO – Staphylococcus oralis; CPC – cloreto de cetilpiridíneo;  
OE – óleos essenciais; CHX – digluconato de clorexidina. 
Figura 4 – Reduções médias comparativas obtidas através das diferenças entre as 
contagens totais e de So observadas antes e após a realização do enxágue em dose única 
com CPC, OE ou CHX, nos indivíduos com saúde gengival. 
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* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t de Student. 
CV - complexo vermelho; CPC - cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos essenciais;  
CHX - digluconato de clorexidina. 
Figura 5 – Reduções médias comparativas obtidas através das diferenças entre as 
contagens isoladas ou conjuntas de PG, TD e TF observadas antes e após a realização do 
enxágue em dose única com CPC, OE ou CHX, nos indivíduos com saúde gengival. 
 

Grupo Gengivite 

 

De maneira similar ao grupo saúde periodontal, na gengivite foi observada 

uma tendência de redução bacteriana após o enxágue com CPC (So, Td e Tf – 

figuras 6, 7 e 8), OE (Universal, Pg, So, Td e Tf – figuras 6, 7 e 8) e CHX (Universal 

e So – figuras 6, 7 e 8).  O grupo controle negativo exibiu aumento para So (Figuras 

6, 7 e 8).  
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* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t pareado 
CPC – cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos essenciais; CHX – digluconato de clorexidina; 
CN – controle negativo 
Figura 6 – Distribuição média das contagens bacterianas totais antes e após a realização do 
enxágue em dose única com CPC, OE, CHX ou CN nos indivíduos com gengivite. 
 

A – Gengivite periodontopatógenos B – Gengivite periodontopatógenos  

 

C – Gengivite periodontopatógenos 

 

D  – Gengivite periodontopatógenos  

 

* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t pareado 
PG - Porphyromonas gingivalis; TD - Treponema denticola; TF - Tannerella forsythia; 
CV - complexo vermelho (soma das contagens médias de PG, TD e TF); 
CPC - cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos essenciais; CHX - digluconato de clorexidina; 
CN - controle negativo. 

* 

* 

* 

* * 

* 

* 

* 

* 
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Figura 9 – Reduções médias comparativas obtidas através das diferenças entre as 
contagens totais e de So observadas antes e após a realização do enxágue em dose única 
com CPC, OE ou CHX, nos indivíduos com gengivite. 
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* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t de Student 
CV – complexo vermelho; CPC - cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos essenciais; 
CHX - digluconato de clorexidina. 
Figura 10 – Reduções médias comparativas obtidas através das diferenças entre as 
contagens isoladas ou conjuntas de PG, TD e TF observadas antes e após a realização do 
enxágue em dose única com CPC, OE ou CHX, nos indivíduos com gengivite. 
 

Grupo Periodontite 

 

Para o grupo periodontite as contagens totais bacterianas reduziram apenas 

após o uso de OE e CHX mas não após o uso de CPC ou controle negativo (figura 

11). Quanto a redução das espécies bacterianas a tendência de redução foi mantida 

após o enxágue com CPC (Pg, So, Td e Tf – figuras 12 e 13), OE (Pg, So, Td e Tf – 

figuras 12 e 13) e CHX (So, Td e Tf – figuras 12 e 13). Já para o grupo controle 

negativo, observou-se aumento para So (Figuras 12 e 13).  
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* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t pareado. 
CPC - cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos essenciais; CHX - digluconato de clorexidina; 
CN - controle negativo.  
Figura 11 – Distribuição média das contagens bacterianas totais antes e após a realização 
do enxágue em dose única com CPC, OE, CHX ou CN nos indivíduos com periodontite. 
 

 
* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t pareado. 
PG - Porphyromonas gingivalis; TD - Tannerella forsythia; 
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TF - Treponema denticola; CV - complexo vermelho (soma das contagens médias de PG, 
TD e TF); CPC - cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos essenciais; 
CHX - digluconato de clorexidina; CN - controle negativo. 
Figura 12 – Distribuição média isolada (PG, TD ou TF) e conjunta (CV) das contagens de 
patógenos periodontais antes e após a realização do enxágue em dose única com CPC (A), 
OE (B), CHX (C) ou CN (D), nos indivíduos com periodontite. 
 

 
SO - Streptococcus oralis; CPC - cloreto de cetilpiridíneo; OE - óleos essenciais; 
CHX - digluconato de clorexidina; CN – controle negativo. 
Figura 13 - Distribuição média de SO antes e após a realização do enxágue em dose única 
com CPC, OE, CHX ou CN, nos indivíduos com periodontite. 

 

A comparação entre as magnitudes de redução, através das comparações 

entre as reduções médias após o uso do enxágue mostrou que para as contagens 

totais bacterianas, a solução mais eficaz foi OE (figura 14). OE também reduziram 

estatisticamente Pg, Tf, Td e CV (figura 15). CHX reduziu estatisticamente Td e Tf 

(figura 15) CPC reduziu So e Td (figuras 14 e 15). 
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* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t de Student. 
Un – universal; SO – Streptococcus oralis; CPC – cloreto de cetilpiridíneo; 
OE – óleos essenciais; CHX – digluconato de clorexidina. 
Figura 14 – Reduções médias comparativas obtidas através das diferenças entre as 
contagens totais e de So observadas antes e após a realização do enxágue em dose única 
com CPC, OE ou CHX, nos indivíduos com periodontite. 
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* Diferença estatisticamente significativa, p<0,05, teste t de Student. 
CV – complexo vermelho; CPC – cloreto de cetilpiridíneo; OE – óleos essenciais; 
CHX – digluconato de clorexidina. 
Figura 15 – Reduções médias comparativas obtidas através das diferenças entre as 
contagens isoladas ou conjuntas de PG, TD e TF observadas antes e após a realização do 
enxágue em dose única com CPC, OE ou CHX, nos indivíduos com periodontite. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A microbiota bucal indígena de um indivíduo representa uma fonte em 

potencial para o desenvolvimento de diferentes infecções. Por isso, com o objetivo 

principal de reduzir a disseminação de microrganismos intra-bucais para o ambiente 

ou outros sítios, tem se popularizado na comunidade odontológica o emprego de 

uma dose única de solução antimicrobiana antes de todo e qualquer procedimento, 

caracterizando o enxágue pré-operatório ou pré-procedimento. Como o efeito 

antimicrobiano almejado é o imediato, muitas soluções têm sido descritas com essa 

finalidade. No geral objetivam minimizar a possibilidade de infecções provocadas 

pela manipulação de microrganismos inerente ao procedimento odontológico, 

buscando reduzir de maneira global a microbiota da cavidade bucal. No entanto, 

algumas dúvidas ainda parecem evidentes. Esse procedimento é eficiente? Qual 

momento para realizar? As técnicas de diagnóstico microbiológico empregadas nas 

pesquisas disponíveis na literatura são as mais confiáveis? A condição clínica do 

paciente influencia sua eficácia? 

Baseado neste contexto os objetivos do presente estudo foram avaliar a ação 

antimicrobiana local de três enxaguatórios pré-operatórios, comparando a eficácia 

entre esses diferentes produtos. Além disso, objetivou-se verificar se a condição 

periodontal de saúde, gengivite ou periodontite, influenciaria de algum modo a 

eficácia dos mesmos. Embora haja um aumento nas frequências e contagens 

bacterianas totais e de patógenos periodontais como Pg, Tf e Td quando se 

compara pacientes saudáveis com doentes (Cortelli et al., 2008), o status 

periodontal não tem sido analisado em estudos que avaliaram os efeitos dos 

enxágues pré-operatórios. Ao contrário, na maioria deles a condição periodontal 
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nem ao menos tem sido reportada. No estudo de Serban et al. (2013) foi explorada a 

relação entre a condição clínica do paciente e a contaminação do profissional. 

Utilizando-se o número de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) 

observou-se uma correlação positiva entre o total de dentes cariados e a quantidade 

total de microrganismos aderidos à máscara do cirurgião-dentista. No presente 

estudo, como esperado, observou-se aumento das contagens bacterianas entre as 

condições de saúde e doença, reforçando o fato do diagnóstico periodontal 

representar um maior ou menor desafio à ação antimicrobiana. Nos casos de saúde 

o CPC pode ser uma opção como enxágue pré-operatório. Mas, nos casos de 

gengivite e periodontite parece haver uma exigência por antimicrobianos mais 

potentes como CHX e OE. Quando usados em longo prazo os efeitos clínicos sobre 

o biofilme são superiores para CHX e OE comparativamente a CPC, o qual 

apresenta pouca penetração no biofilme e baixa substantividade (Boyle et al., 2014; 

Van der Weijden et al., 2015; Hass et al., in press). Já em dose única os resultados 

são mais controversos (Feres et al., 2010; Silva et al., 2011). Inúmeras variáveis 

podem justificar as diferenças entre os resultados desse e dos outros estudos, por 

exemplo, o tipo de amostra (saliva, biofilme, aerossol, etc.), a técnica de análise 

(cultura, hibridação DNA-DNA, PCR em tempo real), tipo (CHX, OE, CPC, tea tree 

oil,solução herbal) e concentração (CHX 0,12 ou 0,2%; CPC 0,05 ou 0,07%) do 

princípio ativo e o que não sabíamos até agora a condição periodontal. Os 

resultados observados no presente estudo podem ser parcialmente explicados pelo 

mecanismo de ação e poder de penetração dos princípios ativos testados. CHX e 

OE apresentam maior poder de penetração que outros princípios ativos (Boyle et al., 

2014). Entretanto, essa penetração é ainda mais rápida no caso dos OE o que pode 

justificar as maiores reduções observadas após seu uso. Em um estudo onde o 
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poder de penetração no biofilme de CHX, OE e CPC foi avaliado por microscopia 

confocal pôde-se observar essa penetração mais profunda e rápida dos OE (Ricci-

Nittel et al., 2012). Se outras coletas adicionais sequenciais tivessem sido feitas 

provavelmente CHX e OE rapidamente se igualariam em termos de ação 

antimicrobiana.  

A amostragem de saliva é um método fácil, indolor, não invasivo, com 

possível repetição de coleta além de fácil transporte e armazenagem (Bolerázska et 

al., 2016), o que facilitou a aderência de voluntários para o presente estudo. Além 

disso, a saliva tem se mostrado um fluido importante para diagnóstico em 

periodontia (Bolerázska et al., 2016). E, para o presente estudo a utilização de saliva 

é um fato especialmente relevante já que ela contribui fortemente para a 

contaminação dos aerossóis produzidos durante o atendimento odontológico. Por 

exemplo, a raspagem subgengival provoca menor contaminação que a raspagem 

supragengival (Graetz et al., 2014). Para análise microbiológica das amostras foi 

utilizada uma técnica de biologia molecular, a qPCR (reação em cadeia da 

polimerase em tempo real), esta técnica permite a amplificação do DNA bacteriano, 

e sua quantificação em tempo real.  Trata-se de uma técnica sensível e de custo 

elevado, é extremamente confiável e precisa, e não necessita de microrganismos 

viáveis para seu processamento (Espy et al., 2006). Até o presente momento, a 

maior parte dos estudos havia utilizado cultura (Fine et al., 1993; de Albuquerque et 

al., 2004; Fine et al., 2005; Silva et al., 2011; Reddy et al., 2012; Shetty et al., 2013; 

Gupta et al., 2014), qPCR (Fine et al., 2007) e hibridação DNA-DNA (Feres et al., 

2010). Embora a identificação de bactérias viáveis seja bastante interessante no 

contexto do controle de infecção não podemos esquecer que estruturas bacterianas 

como o LPS (lipololissacarídeo) e mesmo bactérias mortas são capazes de induzir 
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ou manter a resposta do hospedeiro (Eley & Cox, 1996), o que torna a quantificação 

molecular relevante. Quanto aos parâmetros microbiológicos além da quantificação 

do total de bactérias algumas espécies foram selecionadas. So por ser, dentre as 

bactérias Gram positivas, um importante marcador de saúde gengival. Por outro 

lado, as espécies Gram negativas Pg, Tf e Td são relevantes indicadores de 

gengivite e/ou periodontite crônica (Bolerázska et al., 2016). 

O uso de enxaguatórios bucais no pré-operatório visa a redução da 

translocação bacteriana intra-bucal (Teles & Teles, 2009), da bacteremia (Cortelli et 

al., 2012) e também do risco de infecção cruzada no ambiente odontológico (Fine et 

al., 1993; Noro et al., 1998; Shetty et al., 2013). Neste contexto os colutórios bucais 

testados no presente estudo, para as diferentes condições periodontais, 

apresentaram resultados relevantes para a orientação de uso racional por parte dos 

cirurgiões-dentistas. Em linhas gerais o presente estudo comprovou a importância 

desse procedimento já que os três agentes testados acarretaram benefícios 

adicionais comparativamente à solução controle negativo. 

Detalhadamente, quando comparadas entre si as reduções médias em 

indivíduos periodontalmente saudáveis, os agentes mais eficazes foram CHX para 

Pg, Tf, Td, e CV; OE para So e Td, demonstrando uma redução estatisticamente 

significativa, sendo semelhante a ação entre eles. Adicionalmente, embora em 

menor escala nesse grupo saudável CPC também reduziu as contagens totais 

bacterianas, mostrando-se uma opção. Em estudo in vitro realizado por Silva et al. 

(2011), CHX inibiu o crescimento bacteriano em todos os inóculos testados, já o 

CPC só não conseguiu inibir o crescimento bacteriano de Escherichia coli, e os OE 

não conseguiram inibir o crescimento bacteriano de nenhum inóculo testado, os 

autores acreditam que a dificuldade de sua difusão no ágar pode ter interferido na 
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ação das soluções. Para de Albuquerque et al. (2004) o enxágue pré-operatório 

contendo CHX foi o mais efetivo para redução de microrganismos presentes na 

saliva em níveis considerados seguros para procedimentos invasivos. Shetty et al. 

(2013) concluíram que CHX mostrou-se superior quando usado no pré-operatório na 

redução bacteriana. No entanto a condição periodontal não foi averiguada nestes 

estudos. 

No que se refere aos indivíduos portadores de gengivite, as reduções médias 

quando comparadas mostraram que OE foram os mais eficazes na redução de CT, 

Pg, Td e CV; para a redução de So CHX foi a melhor solução, e o CPC foi mais 

eficaz para Tf. Em estudo realizado por Fine et al. (2005) encontrou-se reduções 

significativas de bactérias anaeróbias em geral, bactérias Gram negativas e 

produtoras de compostos sulfurados voláteis, após o uso de enxaguatório contendo 

OE por períodos prolongados, em indivíduos portadores de gengivite. Em 2007 Fine 

et al., em estudo longitudinal, concluíram que indivíduos portadores de gengivite que 

utilizaram bochecho contendo OE, quando comparado ao CN, OE foi mais efetivo na 

redução de anaeróbios totais. Corroborando com nosso estudo para indivíduos 

portadores de gengivite, no qual o bochecho pré-operatório com OE se mostrou 

estatisticamente o mais efetivo. Fine et al. (1993) em estudo realizado com 

bochecho pré-operatório com OE concluíram a sua eficácia na redução bacteriana, e 

no controle de infecção cruzada no ambiente odontológico, porém os participantes 

do estudo não foram classificados de acordo com a condição periodontal. 

Finalmente, quando comparadas as reduções médias observadas nos 

pacientes com periodontite, para universal a melhor solução mais uma vez foi OE. 

OE também acarretaram maiores reduções de CV e Pg. Para Tf e Td CHX e OE 
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exibiram resultados similares entre si e superiores ao CPC. CPC foi apenas superior 

na redução de So. 

Gupta et al. (2014) avaliaram o uso de enxágue pré-operatório em indivíduos 

portadores de periodontite, contendo CHX, ou solução herbal, ou água e concluíram 

que após o uso de CHX ou solução herbal a maioria das bactérias coletadas dos 

aerossóis foram eliminadas, porém o enxaguatório contendo CHX a 0,12% foi o mais 

efetivo. Para indivíduos com maior comprometimento periodontal, com perfil 

inflamatório mais aparente, o uso de enxaguatórios em dose única foi eficiente, 

havendo influência do tipo de solução utilizada. 

Deste modo, as soluções antimicrobianas que foram testadas no presente 

estudo, em dose única ou pré-procedimento odontológico apresentaram embora em 

graus diferentes eficácia, deixando explícito que o status periodontal orienta a 

escolha do produto pelo profissional, o qual deve inseri-las em seu esquema 

terapêutico, como parte dos procedimentos de biossegurança em seu ambiente de 

trabalho. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Colutórios pré-operatórios utilizados em dose única conforme posologia 

indicada, volume/tempo, têm maior ação antimicrobiana quando comparados à uma 

solução controle negativo. Eles são mais eficazes tanto na redução das contagens 

totais bacterianas quanto na redução de espécies bacterianas específicas Gram 

negativas ou positivas.  

A ação antimicrobiana diferiu entre os agentes testados; CHX e OE se 

mostraram superiores ao CPC, apresentando maior poder de penetração e ação 

antibacteriana mais eficiente.  

A condição periodontal influenciou a eficácia dos antissépticos testados. 

Enquanto para pacientes saudáveis pode-se optar por CHX, OE ou CPC para 

pacientes com doença periodontal deve-se optar por OE ou CHX, havendo uma 

exigência por antimicrobianos mais potentes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Ficha com informações pessoais e nível socioeconômico 

 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

 

Data: _____ /_____ /_____     Código: _____________ Número: _______________ 

Nome: _____________________________________________________________ 

Nascimento: _____ /_____ /_____            Idade: ____________ Gênero: _________ 

Endereço: ________________________________N: _____ B: _________________  

Cidade: ____________________ CEP: ________-_____ Fone: _____-___________ 

Profissão: _______________________ Estado Civil: _________________________ 

R.G.:____________________________  C.I.C.:_____________________________  

Possui algum problema de saúde? ____________ qual? ______________________ 

Está tomando algum medicamento? _________ qual? _______________________ 

Condição de domicílio: ( )Alugado; ( )Próprio; ( )Outro; ( )Zona rural; ( )Zona urbana 

Tipo de construção: ( )Alvenaria; ( )Alvenaria/madeira; ( )Alvenaria/taipa; ( )Taipa 

madeira  

Renda Familiar: (  ) 0-1 SM; (  ) 2-5 SM; (  ) 6-10 SM; (  ) + 10 SM; 

Número de moradores: (  ) 1;  (  ) 2; (  ) 3;  (  )+3 

Constituição da renda: (  ) 1;  (  ) 2; (  ) 3;  (  )+3 

Tipo de emprego do responsável: (  ) Desempregado; (  ) Empregado com carteira;   

( ) Empregado sem carteira ; (  )Outros. 

Pressão arterial: _______/________ 

Fuma? ____________ Qtde cigarros /dia: ________    Ex fumante? _____________  

Tempo que fumou: _____________    Há quanto tempo parou? ________________ 

Está grávida? _____ Quantos meses? ___ Anticoncepcional? ___Menopausa? ____ 

Já passou pela menopausa? ___ A quanto tempo? ___ Reposição hormonal? _____ 

Frequência de escovação/dia?_______; Frequência de fio dental/dia?____________ 

Já passou por tratamento periodontal? __________   Há quanto tempo? _________ 

IMC – (_________ Kg; _____________ m) = _______________________________ 
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TG: ______________________; Hora exame:______:______ 

Hora da última refeição: _____:____ qual? ( ) café; ( )almoço,  ( )jantar; ( )lanche  

 

 

OBSERVAÇÕES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Consentimento voluntário: 

Eu,.......................................................................................................................... certifico ter lido (ou que o mesmo tenha sido lido para mim) e que compreendi as informações contidas na Carta de Informação  referente ao estudo Ação antimicrobiana de dose única de 

colutórios: análise comparativa entre condições periodontais por meio de estudo 

clínico controlado simples cego” 

 

Estou esclarecido de que quaisquer dúvidas que eu tenha pertinentes à pesquisa serão 

respondidas por um dos pesquisadores do estudo. Quaisquer perguntas que eu tenha 

com relação a meus direitos como indivíduo pesquisado serão respondidas. Uma cópia 

deste documento me será entregue. Minha assinatura abaixo significa que eu concordei 

em participar nesse estudo. 

 

Assinatura do paciente                                                                        Testemunha    

   

Data  ........./........./20..... 

 

Eu, declaro que expliquei ao sujeito supra citado a natureza e finalidade, benefícios 

potenciais e possíveis riscos associados à participação dele neste estudo. Eu respondi a 

todas as perguntas que me foram feitas e testemunhei as assinaturas acima. 

 

Assinatura do pesquisador   

   

Data  ........./........./20.... 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

As atividades a serem executadas durante o ano de 2014 e 2015 deverão 

ocorrer de acordo com o gráfico a seguir: 

 

ETAPA ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

ESCOLHA DO TEMA X X              

REVISÃO DA LITERATURA E REDAÇÃO   X X X X          

ENVIO AO CEP       X         

EXECUSSÃO DO TRABALHO        X X X X X X   

REDAÇÃO DOS RESUTADOS              X X 

 

 

 

EQUIPE DE PESQUISADORES 

 

Priscila de Macedo Máximo – mestranda 

Letícia Mara Rebelo Nogueira– graduanda  

Davi Romeiro Aquino 

José Roberto Cortelli 

Sheila Cavalca Cortelli 

 

CUSTOS 

Os custos com o desenvolvimento da pesquisa foram subsidiados pelos próprios 

pesquisadores.  

 

2015 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total 

ou parcial desta obra, por qualquer mio 

convencional ou eletrônico, para fins de 

estudo e pesquisa, desde que citada a 

fonte. 

 

Priscila de Macedo Máximo 

 

Taubaté, junho de 2016. 


