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RESUMO

RESUMO
SOUSA, V. Efeito dos antissépticos bucais sobre S. mutans, S. aureus e E.
faecalis usando dois métodos de pesquisa. 2014. 58 f. Dissertação (Mestrado) –
Pós-Graduação em Ciências Odontológicas, Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2015.
O efeito antibacteriano de seis antissépticos bucais foi avaliado sobre S. mutans, S.
aureus e E. faecalis, por meio dos testes de difusão em ágar e exposição direta.
Para tanto, cepas de S. mutans (ATCC 27853), S. aureus (ATCC 6538) e E. faecalis
(ATCC 29212) foram inoculadas em 7 mL de BHI e incubadas a 37°C por 24 horas.
Para o teste de difusão em ágar, 18 placas de Petri com 20 mL de BHIA foram
inoculadas com 0,1 mL das suspensões microbianas, com auxílio de swab
esterilizados, de modo a se obter um crescimento confluente. Cinqüenta e quatro
discos de papel com 9 mm de diâmetro foram imersos nas soluções experimentais
de gluconato de clorexidina 0,12%, cloreto de cetilpiridinio a 0,07%, solução a base
de óleos essenciais( Listerine Zero), cloreto de benzetônio 1,33 mg / cloridrato de
lidocaína 25 mg, solução a base de óleos essenciais( Malvatricin), solução de
clorexidina 0,12% + cetilpiridinio( Noplax) durante um minuto. A seguir, três discos
de papel contendo uma das soluções irrigantes foram colocados sobre a superfície
do BHIA. As placas foram mantidas por uma hora em temperatura ambiente e
incubadas a 37°C por 48 horas. Os diâmetros dos halos de inibição microbiana
foram medidos valendo-se de duas medidas de forma perpendicular entre si, sendo
obtida a média de seus comprimentos. Para o teste de exposição direta, 216 cones
de papel absorventes esterilizados n°50 foram imersos nas suspensões de bactérias
por 5 minutos, e a seguir, foram colocados em placas de Petri e cobertos com 10 mL
de uma das soluções testes. Em intervalos de 1, 5, 10 e 30 minutos, 54 cones de
papel absorventes foram retirados do contato com as substâncias, transportados
individualmente e imersos em 7 mL de Letheen Broth, e incubados a 37°C por 48
horas. O crescimento microbiano foi avaliado pela turbidade do meio de cultura. Um
inóculo de 0,1 mL obtido do Letheen Broth foi transferido para 7 mL de BHI, e
incubado nas mesmas condições descritas. O crescimento microbiano foi
novamente avaliado pela turbidade do meio de cultura. O teste de difusão em agar
apresentou halos de inibição maiores que 10 mm para todas as substâncias sobre
bactérias. No teste por exposição direta o cloreto de cetilpiridínio, o gluconato de
clorexidina e a clorexidina associada ao cetilpiridinio apresentaram efeito
antibacteriano sobre todos os microrganismos testados somente após 10 minutos.
As soluções antissépticas estudadas apresentaram potencial antibacteriano em
suspensões planctônicas de S. mutans, S. aureus e E. faecalis.
Palavras-chave: Antissépticos bucais. Efeito antibacteriano. Ação antibacteriana.
Efeito antimicrobiano.

ABSTRACT

ABSTRACT
SOUSA, V. Effect of mouthwashes on S. mutans, S. aureus and E. faecalis
using two research methods. 2014. 58 f. Thesis (MA) - Graduate of Dental
Science, University of Cuiabá, Cuiabá, 2015.
The antibacterial effect of six mouthwash was evaluated against S. mutans, S.
aureus and E. faecalis by means of agar diffusion and direct exposure tests. For this,
strains of S. mutans (ATCC 27853), S. aureus (ATCC 6538) and E. faecalis (ATCC
29212) were inoculated into 7 ml of BHI and incubated at 37 ° C for 24 hours. For the
agar diffusion test, 18 Petri dishes with 20 ml of BHIA were inoculated with 0.1 ml of
the microbial suspensions, using sterile swab, in order to obtain a confluent growth.
Fifty-four paper disks with 9 mm diameter were immersed in the experimental
solution of 0.12% chlorhexidine gluconate, cetylpyridinium chloride 0.07% solution
based on essential oils (Listerine Zero), benzethonium chloride 1.33 mg /
hydrochloride lidocaine 25 mg, solution-based essential oils (Malvatricin)
chlorhexidine 0.12% + cetylpyridinium(Noplax) for one minute. Then three disks of
paper containing one of the irrigating solutions were placed on the surface of BHIA.
The plates were maintained for one hour at room temperature and incubated at 37 °
C for 48 hours. The diameters of the zones of microbial inhibition were measured
making use of two measurements perpendicular to each other and obtained the
average of their lengths. For direct exposure test, 216 cones sterile absorbent paper
No. 50 were immersed in the bacterial suspension for 5 minutes, and then were
placed in Petri dishes and covered with 10 ml of the test solutions. At intervals of 1,
5, 10 and 30 minutes cones 54 of absorbent paper were removed from contact with
substances individually transported and immersed in 7 mL of Letheen Broth and
incubated at 37 ° C for 48 hours. Microbial growth was assessed by turbidity of the
culture medium. An inoculum of 0.1 ml of Letheen Broth obtained was transferred to
7 ml of BHI broth, and incubated under the same conditions described. Microbial
growth was assessed again by the turbidity of the culture medium. The agar diffusion
test showed zones of inhibition greater than 10 mm for all substaces against
bactérias. In testing by direct exposure cetylpyridinium chloride, chlorhexidine
gluconate and chlorhexidine associated with cetylpyridinium showed antibacterial
effect on all microorganisms tested only after 10 minutes. The antiseptic solutions
studied showed antimicrobial activity in planktonic suspensions of S. mutans, S.
aureus e E. faecalis.
Keywords: Oral antiseptics. Antibacterial effect. Antibacterial. Antimicrobial effect.
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1 INTRODUÇÃO

A cavidade bucal apresenta uma microbiota complexa sob o ponto de
vista quantitativo e qualitativo. Foram identificadas mais de 700 espécies diferentes
de microrganismos, incluindo bactérias, fungos, protozoários e vírus (BAMMANN;
ESTRELA, 2004; PASTER et al., 2001; KOLENBRANDER et al., 2006).
A colonização da cavidade bucal e suas estruturas ocorrem por meio do
contato com a microbiota materna (lactobacilos, corinebacterias, estreptococos e
leveduras) e objetos. Gradativamente essa microbiota fica abundante e diversificada
podendo conter 108 a 1011 bactérias/mL (TRABULSI, et al., 2002; PANNUTI, 2003;
SAFDAR,CRINICH, MAKI, 2005). Loesche (1997) destacou que a microbiota bucal
apresenta uma série de alterações no decorrer da vida do indivíduo. Até o
rompimento dos dentes por volta dos 6º a 9º meses de vida, o Streptococcus
salivarius é a bactéria predominante da microbiota normal. Esta colonização da
cavidade oral é específica e envolve um processo de interação bacteriana com os
receptores dos tecidos do hospedeiro. Um microrganismo aderido aos tecidos
epiteliais pode fornecer o sítio para a ligação de outra espécie, contribuindo para
manutenção

de uma

microbiota

abundante e

diversificada (FERNANDES;

FERNANDES FILHO, 2000).
Cabe salientar que a microbiota oral co-existe harmonicamente com o
hospedeiro, ou seja, mantém uma homeostasia. Esta microbiota pode expressar seu
potencial

de

patogenicidade,quando

houver

um

desequilíbrio,

levando

ao

desenvolvimento de diferentes patologias (SCHONFELD, 1992; MARSH, 2000,
2003; BAMMANN; ESTRELA, 2003, 2004, 2009; TORTORA et al., 2005, 2009).
Várias doenças da boca foram identificadas (NEVILLE et al., 2002).
Todavia, dentre estas, nota-se elevadas prevalências da cárie dental, doenças
periodontais e infecções endodônticas.
A

cárie

dental

é

considerada

uma

doença

infectocontagiosa,

caracterizada por solubilizar os minerais do esmalte. Entre os principais
microrganismos, que aumentados em número na placa microbiana levam ao seu
surgimento, destacam-se o Streptococcus mutans, o Lactobacilos sp. e o
Actinomyces sp. (LOESCHE, 1993).
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Dentre

os

diversos

microrganismos

que

compõe

a

microbiota

endodôntica, o E. faecalis se mostrou potencialmente importante nas infecções
endodônticas (MOLLANDER et al., 1998; SUNDQVIST et al., 1998; PORTENIER et
al., 2003).
Outro microrganismo muito importante, porém que tem sido discretamente
estudado pela odontologia

é

o

S.

aureus.

Este

microrganismo

coloniza

preferencialmente a nasofaringe, pele e mucosa, especialmente a mucosa nasal.
Pode também estar relacionado a várias outras condições patológicas e é
considerado um dos mais importantes causadores de toxinfecções alimentares
(CASTRO et al., 1984, FIGUEROA et al., 2002; RODRIGUES, 2006).
Smith et al. (2001) justificaram a importância de se atentar à cavidade
bucal como reservatório de S. aureus. Para tanto relataram importantes evidências
da participação desta bactéria em infecções estomatológicas como queilite angular,
algumas infecções endodônticas, osteomielite dos maxilares, parotidites e mucosite.
Na população saudável, o aumento da idade parece estar relacionado com o
aumento na incidência de S. aureus na cavidade bucal, sendo que a presença de
próteses e a redução do fluxo salivar provavelmente colaboram para essa alteração
(KAKLAMANOS et al., 2005).
As doenças periodontais podem ser classificadas em gengivite,
periodontite crônica, periodontite agressiva, doença periodontal necrosante e
abscesso periodontal (SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005a). A periodontite crônica,
segundo a Academia Americana de Periodontia, pode ser definida como uma
inflamação gengival que se estende aos tecidos de suporte adjacentes. A doença é
caracterizada pela perda de inserção devido à destruição do ligamento periodontal e
dos tecidos ósseos de suporte (PERSON, 2005). Na doença periodontal foi
identificada uma associação entre espécies bacterianas. (SOCRANSKY et al., 1998;
SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2002; SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005a,b).
Outro aspecto de relevância à microbiota bucal relaciona-se à presença
de bactérias no sangue (bacteremia) que constitui um meio pelo qual as infecções
locais se espalham para órgãos distantes. Normalmente é transitória, devido a uma
resposta vigorosa do sistema imune quando a bactéria é detectada no sangue
(VILLORIA; COSTINHA, 2013).
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Um dos recursos para o controle da microbiota bucal é o emprego de
colutórios

(enxaguatórios)

bucais, que

têm

sido

utilizados

como

agentes

antibacterianos com o intuito de reduzir os microrganismos e prevenir sua
disseminação.

Eles

são

de

uso

fácil,

refrescante,

possuem

acesso

os

microrganismos da cavidade bucal mesmo em áreas de maior dificuldade
(ASADOORIAN, 2006; LIMA JÚNIOR et al., 2005; JARDIM; JARDIM, 1998;
CIANCIO, 2004, 2007).
Neste sentido, várias substâncias têm sido preconizadas para realização
desta antissepsia. Dentre estas, a clorexidina é uma substância cujo efeito
antibacteriano foi amplamente estudado, sendo, portanto, indicada para este fim.
Outras substâncias também indicadas para a antissepsia bucal são os amônios
quaternários, que também se mostram substâncias com efeito antimicrobiano
(LAWRENCE,

1960; SCHROEDER et

al.,

1962;

GJERMO

et

al.,

1970;

BONESVOLL; GJERMO, 1978; PELCZAR-JR et al., 1993; QUIRYNEN et al., 1999;
SLOTS; RAMS, 1992; SLOTS; TAUBMAN, 1996; LOESCHE, 1993; HAPS et al.,
2008; BUSSCHER et al., 2008; TORTORA et al., 2009; ALVES et al., 2012;
ESTRELA et al., 2012; MORAN et al., 2001; OSSO et al., 2013).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A cavidade bucal é a principal porta de entrada dos microrganismos
existentes no meio externo para o interior do corpo humano (MINS et al., 2005). De
todos os sítios do corpo humano, a cavidade bucal é aquela que apresenta a maior
quantidade e diversidade de microrganismos. As características anatómofisiológicas da boca são responsáveis por esta diversidade, uma vez que a boca
apresenta diferentes tipos de tecidos e estruturas (GRANER et al., 2005).
A microbiota da boca encontra-se distribuída em quatro ecossistemas
bucais: epitélio bucal, dorso da língua, superfície dentária supragengival e superfície
dentária e epitelial subgengival, além da saliva, que por estar em contato com os
tecidos bucais também pode apresentar células provenientes de diferentes sítios da
boca (SHEARER, 1996; UMEDA, 1998; MARSH, 2000, 2003; SPRATT; PRATTEN,
2003; TANNER et al., 2006). Uliana et al. (2003) relataram a presença de 400 a 500
diferentes espécies de microorganismos anaeróbios, aeróbios facultativos e
microaerófilos na microbiota bucal.
A saliva é uma secreção complexa composta por 99% de água e 1% de
moléculas orgânicas e inorgânicas. Entre as funções da saliva pode-se citar a
lubrificação dos tecidos bucais, a manutenção da integridade das mucosas, o efeito
tampão, ajuda na digestão dos alimentos através de enzimas, ação antimicrobiana e
auxílio importante no paladar e na fonação (LYENA-PUY, 2006). Algumas
substâncias encontradas na saliva atuam como mecanismo de defesa. A lisozima
promove a lise da parede celular de bactérias gram positivas; a lactoferrina causa
depleção de ferro; a lactoperoxidase é uma enzima bacteriostática; as glicoproteínas
interferem na agregação bacteriana e a IgA interfere na aderência bacteriana
(SPENCE, 1991; DENNESEN et al., 2003; PEREIRA, 2003).
Socransky e Haffajee (1992) relataram que na cavidade bucal existem
aproximadamente 550 a 600 espécies diferentes de bactérias, além de vírus e
fungos. A composição desta microbiota depende de diversos fatores, tais como o pH
do meio, a disponibilidade de nutrientes e água, a anatomia das estruturas bucais, o
fluxo salivar e a presença ou ausência de substâncias antimicrobianas presentes na
saliva. Desta forma, pode-se entender que a microbiota bucal é diversificada e
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complexa e pode estar aderida aos dentes e/ou a mucosas e demais estruturas da
boca.
A microbiota bucal aderida aos tecidos duros e moles da boca é
denominada placa bacteriana. Trata-se de um aglomerado de bactérias aderidas aos
tecidos

e

embebidas

em

uma

matriz

extracelular

(polissacarídeos,

exopolissacarídeos) e saliva (ABOPREV, 2001; PEREIRA, 2003; MARINHO;
ARAÚJO, 2007). Atualmente a placa bacteriana recebeu a denominação de biofilme.
O biofilme é uma comunidade cooperativa, bem organizada de células microbianas
aderidas a uma superfície (NASCIMENTO et al., 2006). Dentre as bactérias mais
comumente

encontradas

no

biofilme

pode-se

citar

Streptococcus

mutans,

Streptococcus sobriuns, Lactobacillus spp, Actinomyces ssp, Porphyromonas
gingivalis,

Prevotela

intermedia,

Actinomyces

actinomycetemcomitans,

Fusobacterium nucleatum, Treponema spp. Além destas podem ser encontrados
também vírus e fungos (AMARAL, 2001; SCANNAPIECO, BUSH, PAJU, 2003).
Carranza e Newman (1996) relataram que o processo de formação da
placa pode ser dividido em 3 fases. Na primeira fase ocorre a formação da película
dental, representando a fase inicial em que as superfícies dos tecidos da cavidade
bucal são cobertas por uma película de glicoproteína derivada de componentes
salivares e do fluido gengival, bem como por células bacterianas. Na segunda fase,
ocorre a colonização inicial das superfícies dentárias, predominantemente por
microrganismos facultativos Gram positivos. Essa placa amadurece e ocorre uma
transição do ambiente aeróbio para um meio altamente privado de oxigênio, em que
prevalecem as bactérias Gram negativas anaeróbias. Na terceira fase ocorre a
colonização secundária e a maturação da placa. Nesta fase os microrganismos que
não iniciaram a colonização das superfícies limpas dos dentes aderem a células
bacterianas que já estão na massa da placa, através de um processo conhecido
como co-agregação.
Os microrganismos da cavidade bucal estabelecem relações entre si e
com o hospedeiro (MAGER et al., 2003), podendo estas ser de natureza benéfica
para ambos, relação de anfibiose, ou com a ocorrência de algum tipo de
desequilíbrio, a antibiose. Esta é uma característica comum em muitas doenças
infecciosas (SCHONFELD, 1992; MARSH, 2000, 2003; BAMMANN; ESTRELA,
2003, 2004, 2009; TORTORA et al., 2005, 2009).
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Socransky e Haffajee (1992) classificaram os microrganismos como
patógenos em potencial ou não. Para um microrganismo ser considerado patógeno,
deve estar associado a uma doença; ser evidenciado em número elevado nos sítios
doentes; estar ausente ou em número reduzido nos sítios que demonstrem
resolução clínica; induzir resposta do hospedeiro na forma de uma alteração celular
ou resposta imune humoral; ser capaz de causar doença em modelos de animais
experimentais; demonstrar fatores de virulência responsáveis por permitir ao
microrganismo causar destruição dos tecidos do hospedeiro.
Várias patologias foram identificadas na cavidade bucal (NEVILLE et al.,
2002). Entretanto, dentre estas, nota-se elevada prevalência da cárie dental,
doenças periodontais e infecções endodônticas.
A cárie dental é a principal doença bucal de origem bacteriana. É uma
doença infectocontagiosa e multifatorial, caracterizada pela destruição local dos
tecidos dentários causada pela ação de bactérias especificas, que realizam a
fermentação dos carboidratos da dieta, produzindo ácidos orgânicos que causam a
queda do pH, e, consequentemente, a desmineralização dos tecidos dentários
(PINTO, 2005). Desta maneira, o hospedeiro suscetível, a microbiota específica e a
dieta cariogênica representam fatores importantes e imprescindíveis na etiologia do
processo de cárie dental. Entre os principais microrganismos, que aumentados em
número na placa microbiana levam ao surgimento de cárie dentária, destacam-se o
Streptococcus mutans, o Lactobacilos sp. e o Actinomyces sp (LOESCHE, 1993).
O Streptococcus mutans é considerado o microrganismo mais cariogênico
encontrado no biofilme dental, devido sua capacidade de usar a dieta a base de
carboidratos para sintetizar polissacarídeos extracelulares, além da sua capacidade
acidúrica e acidogênica. Os polissacarídeos extracelulares são importantes fatores
de virulência do S. mutans por promoverem aderência bacteriana à superfície
dentária (SCHILLING et al., 1992; TRAHAN, 1995), contribuir para a integridade
estrutural do biofilme dentário (KOO et al., 2009; XIAO et al., 2010) e,
consequentemente, induz ao aumento da desmineralização do esmalte (CURY et
al., 2000).
Os principais habitats do S. mutans são boca, faringe e intestino
(LOESCH, 1986). Apesar desta bactéria não estar presente em elevada quantidade
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no biofilme, apresenta papel central na etiologia da cárie (HAMADA et al., 1980;
NEWBRUM, 1988; MARSH, 2003). O S. mutans é um coco Gram positivo, que além
de ser conhecido patógeno dentário é considerado causador de bacteremia e
endocardite (INABA et al., 2010).
Destacam-se, entre os agentes agressores da polpa dentária, os
microrganismos responsáveis pelo processo da cárie dentária. Podem-se observar
duas situações distintas quanto ao tipo de infecção endodôntica. Infecções primárias
(iniciais) aparecem em necroses pulpares não submetidas a tratamento (com ou sem
rarefação periapical). Caracterizam-se por apresentar uma infecção polimicrobiana
com bactérias anaeróbias Gram-negativas. Já as infecções secundárias ocorrem em
dentes submetidos a tratamentos endodônticos associados a insucessos. Observase neste caso o predomínio de bactérias facultativas Gram positivas (NAIR, 2004).
Dentre os diversos microrganismos que compõem a microbiota endodôntica, o
Enterococcus faecalis apresenta importante papel nas infecções endodônticas
(MOLLANDER et al., 1998; SUNDQVIST et al., 1998; PORTENIER et al., 2003).
O E. facaelis apresenta fatores de virulência que incluem enzimas líticas,
citolisinas, substância de agregação e ácido lipoteicóico. Este microrganismo
apresenta a capacidade de aderir às células do hospedeiro e de expressar proteínas
que permitem a competição com outras células bacterianas (STUART et al., 2006).
Orstavik et al. (1990) demonstraram que o E. facaelis invade os túbulos
dentinários, coloniza a luz do canal radicular e sobrevive, sem o suporte de outras
bactérias, característica que não é comum a todas bactérias. Gonçalves et al. (2004)
apontaram o E. facaelis como a espécie mais prevalente na microbiota subgengival
de pacientes com periodontite crônica e pacientes com severa imunossupressão. O
E. facaelis é o microrganismo mais comumente isolado de dentes com infecções
pós-tratamento endodôntico (SEDGLEY et al., 2005).
Russel et al. (1999) e Sumi et al. (2002) verificaram que o biofilme de
dentes e próteses pode funcionar como reservatório estável para patógenos
respiratórios, inclusive para o S. aureus. Este fato pode facilitar a colonização por
estes

microrganismos

da

orofaringe,

sua

consequente

aspiração

e

o

desenvolvimento de pneumonia, especialmente entre idosos institucionalizados e
debilitados por outros complicadores sistêmicos.
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Os estudos na literatura odontológica relacionados ao S. aureus foram
motivados fundamentalmente pela vontade de melhor compreender a ecologia da
cavidade bucal (BUERIS et al., 2005; SMITH et al., 2003), pela preocupação com a
biossegurança (PEREIRA et al., 1999) pela possibilidade de participação dessa
bactéria em alterações patológicas da cavidade bucal (MOLINA, 2008), e ainda pela
ameaça, especialmente para os idosos, de aspiração desse patógeno e
desenvolvimento de pneumonia (SUMI et al., 2002; RUSSEL et al., 1999). Porém
estudos vêm mostrando que essa espécie bacteriana é também passível de controle
através da higiene bucal regular (CASTRO et al., 2000).
O S. aureus tem se destacado em razão de sua versatilidade de
adaptação e sobrevivência em ambientes hostis por longos períodos como, por
exemplo, no tempo prolongado de viabilidade na saliva ou sangue tornando assim,
este microrganismo, um dos agentes bacterianos patogênicos mais frequentes em
infecções cruzadas nos consultórios odontológicos (GUIMARÃES JUNIOR, 2001;
CUNHA et al., 2002; MOTTA, 2005; ROSSI et al., 2008).
A boca é reconhecidamente uma fonte de microrganismos que podem
levar a bacteremia, porém os S. aureus tem sido pouco detectados em pacientes
com bacteremia associada a procedimentos dentários (SMITH et al., 2001).
O S. aureus tornou-se um paradigma das infecções hospitalares devido a
sua frequência elevada e a sua patogenicidade que o capacitam a produzir doenças
tanto em indivíduos imunocomprometidos quanto em indivíduos sadios; sua fácil
disseminação intra-hospitalar e resistência a antibióticos. O paciente que adquire S.
aureus no hospital pode apresentar colonização da narina, pele, brônquios ou reto,
ou ainda apresentar infecções de todo nível de gravidade, desde superficiais e
limitadas até infecções sistêmicas graves (BURNETT et al., 1978; MARANGONI,
1997). A contaminação por este microrganismo nos hospitais é muito mais comum e
decorrente da susceptibilidade dos pacientes ali internados (CAVALCANTI et al.,
2006; SANTOS et al., 2007; TRABULSI et al., 2008).
O biofilme é, sabidamente, o fator iniciante do desenvolvimento de cáries
e gengivites, sendo seu controle uma prática de higiene bucal (MOORE et al., 1984).
O controle do biofilme é um conjunto de medidas que tem por objetivo sua
desorganização e a prevenção de sua recorrência, podendo ser realizado através de
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meios mecânicos ou químico (BUISCHI et al.,1999). Entretanto, conseguir um
controle aceitável desta placa na maioria dos pacientes não é tarefa fácil. Muitas
vezes, os habituais métodos mecânicos de remoção não são suficientes. Neste
caso, existem evidências científicas de que os enxaguatórios bucais (métodos
químicos) podem desempenhar um papel chave e de valor significativo como
coadjuvantes dos métodos mecânicos para prevenção e tratamento das doenças
periodontais. Entretanto, em nenhum caso devem substituir os métodos mecânicos
de remoção da placa, e sim atuar como auxiliares do mesmo (ADDY; MOORAN,
1997; ROJAS et al., 2005).
O controle químico do biofilme é considerado um coadjuvante na
prevenção e terapêutica das cáries e das doenças periodontais. Logo pode ser feito
tanto de forma profilática, como terapêutica. O controle químico profilático do
biofilme é empregado quando os atos mecânicos são ineficientes. Este tipo de
controle leva em consideração que as bactérias fazem parte da microbiota da
cavidade bucal e, seu objetivo, não é a eliminação das mesmas, mas, sim evitar que
ocorra um desequilíbrio (MASH, 1992).O controle terapêutico é utilizado quando o
indivíduo apresenta uma microbiota desequilibrada, tanto em relação a cárie ou a
periodontite, com o objetivo de propiciar o reequilíbrio da microbiota e sua harmonia
com o hospedeiro (CURY,1997).
A eficácia do controle da placa bacteriana, e consequentemente da cárie
dentaria, através do emprego de agentes antimicrobianos já foi demonstrada por
diversos autores em estudos in vitro e in vivo. (GJERMO et al., 1970; CURTIS;
DOOLEY, 1979).
O uso dos enxaguatórios bucais remonta a meados de 1800 e foi se
consolidando com o tempo devido às dificuldades com a escovação. Eles são de
usos fácil, refrescantes, possuem acesso aos microrganismos da cavidade bucal
mesmo em áreas de maior dificuldade (ASADOORIAN, 2006; LIMA JÚNIOR et al.,
2005; JARDIM; JARDIM, 1998; CIANCIO, 2004, 2007).
A eficácia dos antissépticos orais é atribuída à sua atividade
antimicrobiana, preferencialmente em produtos de efeito intra-oral prolongado,
definido como substantividade ou habilidade de um agente ativo de colar na
superfície do tecido a ser tratado e de ser liberado com o tempo, provendo atividade
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antibacteriana sustentada (ASADOORIAN, 2006; BASCONES et al., 2002). As
propriedades de um antisséptico ideal incluem: estabilidade, baixa tensão superficial,
poder germicida e letalidade em baixas concentrações, ausência de toxicidade e
poder de penetração. No entanto, nenhum produto disponível no mercado possui
todos os requisitos acima citados, o que justifica os efeitos colaterais ou a pouca
eficiência apresentada por alguns (MONFLIN et al., 2000).
A clorexidina é o agente antimicrobiano mais empregado para o controle
do biofilme e gengivites (BAEHNI et al., 2003). Ela vem demonstrando ter
propriedades antimicrobianas de longa duração (ação residual) devido a rara
capacidade de se ligar reversivelmente às superfícies dentais, hidroxiapatita e
mulcinas salivares. Assim, o gluconato de clorexidina adsorve-se nos tecidos dentais
(hidroxiapatita) e em mucinas salivares sendo liberado quando sua concentração no
meio é reduzida. Esta possibilidade de se formar reservas de clorexidina na
superfície dental da qual ela é lentamente liberada e capaz então de prevenir a
colonização bacteriana e inibir o desenvolvimento do biofilme (ROLLA et al., 1970;
KOMOROWSKI et al., 2000; BASRANI et al., 2002; ZAMANY et al., 2003; GOMES
et al., 2006; SOARES et al., 2007).
A clorexidina é um antibacteriano de largo espectro do grupo dos
biguanidas com alto poder desinfetante. O mecanismo de ação antibacteriano da
clorexidina começa com a ligação na parede celular da bactéria. Ocorrendo o
aumento da permeabilidade da parede celular do microrganismo, permitindo que o
agente antimicrobiano penetre no citoplasma e promova o rompimento da
membrana celular e perda dos componentes intracelulares (RECHE, 2005).
A clorexidina tem sido utilizada em diferentes fórmulas para o controle da
placa dental. No Brasil, ela é mais frequentemente encontrada em enxaguatórios na
concentração de 0,12%, mas também pode ser usada na concentração de 0,2%
(BASTOS et al., 2004). Inúmeros estudos demostraram a eficiência do gluconato de
clorexidina 0,12% na redução da formação do biofilme. Entretanto o uso diário desta
solução apresenta efeitos colaterais indesejáveis como manchas nos dentes e na
língua, perda do paladar e sensação de queimação na mucosa bucal. Por isso,
outras formulações têm sido desenvolvidas para melhorar esses aspectos,
mantendo-se o adequado controle da formação da placa bacteriana na cavidade
bucal (SOUZA, 2007). Embora a clorexidina seja reconhecida como agente
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antimicrobiano mais eficiente sobre a placa dental, seu gosto extremamente amargo
é uma limitação nos preparos farmacêuticos. No entanto, algumas substâncias
adoçantes e flavorizantes usados nas formulações podem inibir a atividade
antibacteriana da clorexidina (CURY, 2000).
Outros enxaguatórios apresentam em sua composição óleos essenciais.
A atividade bactericida desses enxaguatórios tem sido mostrada em estudos in vitro
e em estudos clínicos sobre bactérias Gram positivas e Gram negativas, assim como
sobre leveduras (FINE et al., 2005). A ação antimicrobiana sobre bactérias está
associada à capacidade desses agentes de romper a membrana celular bacteriana
ou inibir a atividade de enzimas culminando na morte celular dos microrganismos
(LOTUFO et al., 2009). Seu efeito bactericida é atribuído a sua habilidade de se
difundir rapidamente, dentro de aproximadamente 30 segundos, pela estrutura do
biofilme dental (OUHAYOUM, 2003).
O enxaguatório bucal Malvatricin é popularmente conhecido como
fitoterápico pelo fato de apresentar malva em sua preparação. Tem como
componentes ativos a tirotricina e o quinosol.

Segundo a bula fornecida pelo

fabricante, esse antisséptico tem indicações de uso para aftas, dor de garganta e
afecções da boca. O Formulário Nacional de Fitoterápicos define fitoterápico como
medicamentos obtidos empregando-se exclusivamente matérias primas ativas
vegetais, excluindo assim o Malvatricin desta categoria (BRASIL, 2010).
Alguns estudos têm sugerido que o Malvatricin pode apresentar eficácia
antimicrobiana, tanto in vitro (MONFRIN et al., 2000; DRUMOND et al., 2004),
quanto in vivo (WEYNE, 2003). O Malvatricin é um produto que apresenta
antibióticos em sua formulação (tirotricina (gramicidina 20 a 25% e tirocidina cerca
de 60%), atuando sobre bactérias Gram-negativas e com ação tópica duradoura
(MONFRIN; RIBEIRO, 2000). Considerando a sua composição, existem estudos que
sugerem que estes produtos não sejam utilizados com fins de controle do biofilme
dental, tanto sistêmica quanto topicamente, uma vez que apresentam efeitos
colaterais específicos importantes, tal como a resistência bacteriana (GENCO, 1991,
SLOTS et al., 1990).
O cloreto de cetilpiridínio, assim como o cloreto de benzalcônio e o cloreto
de benzetônio são compostos de amônio quaternário. Estas substâncias apresentam
atividade antimicrobiana relacionada a parte catiônica da molécula (carga positiva da
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molécula) (PELCZAR-JR et al., 1993), semelhantemente ao mecanismo de ação da
clorexidina (GRANJERO et al., 1993; MENDES et al., 1995; MONFRIN; RIBEIRO,
2000; TORTORA et al., 2009; BUSSCHER et al., 2008; ESTRELA et al., 2012).
O cloreto de cetilpiridínio reduz os microrganismos da placa bacteriana,
entretanto apresenta algumas desvantagens, tais como a liberação rápida e a
possibilidade de ser neutralizado. Seu uso prolongado, da mesma forma que ocorre
com a clorexidina, pode promover a sensação de queimação, descoloração dentária
e da língua, ulceração da mucosa e aumento na formação de tártaro em função de
este composto promover o aumento dos níveis de cálcio e fósforo (SIMÕES et al.,
2011).
Estrela et al. (2012) analisaram o efeito antimicrobiano do cloreto de
cetilpiridínio (CCP) em canais radiculares infectados por E. faecalis. Os resultados
mostraram que o cloreto de cetilpiridínio reduziu o número de bactérias, porém foi
observada a presença deste microrganismo nos canais radiculares após o processo
de desinfecção do canal radicular.
Quando se analisa a saúde bucal como estado de harmonia, normalidade
ou higidez da boca deve-se considerar que ela só tem significado quando
acompanhada em grau razoável de saúde geral do individuo (QUELUZ et al., 2000).
Camargo (2005) considera que a condição bucal altera a evolução e a resposta ao
tratamento médico, assim como a saúde bucal fica comprometida pelo estresse e
pelas interações medicamentosas. Ainda, segundo este autor a boca abriga
microorganismos que alteram a qualidade, a quantidade e o pH de saliva e que
facilmente podem chegar à corrente circulatória, expondo o paciente a maior risco
de infecção.
Sob este ponto de vista, verifica-se que no ambiente hospitalar não são
realizados somente procedimentos cirúrgicos, mas também a supervisão dos
pacientes internados em relação à manutenção da saúde bucal e a prevenção das
doenças, incentivando a higienização e a constante inspeção da boca e estruturas
associadas (PIMENTEL, 2011).
Dentre as doenças sistêmicas que acumulam mais evidências cientificas
da sua relação com as periodontais, estão às doenças respiratórias. Vários estudos
indicam que as periodontopatias podem influenciar o curso das infecções
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respiratórias destacando-se as pneumonias (SCANNAPIECO, 2002). A pneumonia é
uma infecção debilitante. Nos hospitais, a pneumonia nosocominal exige atenção
especial, é a segunda causa de infecção hospitalar e é responsável por taxas de
morbidade e mortalidade em pacientes de todas as idades (SCANNAPIECO et al.,
2004).
Os pacientes mais vulneráveis a essa importante infecção são aqueles
internados em Unidades Terapia Intensivas (UTI) em especial os que estão sob
ventilação mecânica (NAKATANI et al., 2003). Estudos recentes mostraram que a
quantidade de biofilme em pacientes da UTI, aumenta com o tempo de internação,
paralelamente ao aumento de patógenos respiratórios que colonizam o biofilme
(SCANNAPIECO et al., 2004).
Vários aspectos comprometem a higienização da cavidade bucal e
favorecem ainda mais o crescimento microbiano com as dificuldades e/ou
impossibilidade do auto cuidado, a presença do tubo traqueal, que dificulta o acesso
à cavidade bucal e consequente formação do biofilme (BRENNAN et al., 2004).
Assim, a medicina periodontal surgiu baseada em estudos que conferem a doença
periodontal uma relação direta com diversas morbidades sistêmicas, tais como
aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, nascimentos prematuros, baixo peso no
nascimento, problemas respiratórios, gastrites, endocardites e bacteremias (MUNRO
et al., 2004).
Quando a condição respiratória do paciente deteriora a ponto de ser
necessária a intubação, recursos como a ventilação mecânica podem levar ao
paciente a um risco de microaspiração de patógenos até o trato respiratório inferior
(CUTLER et al., 2005). O tubo orotraqueal por si só proporciona uma superfície
inerte, na qual diferentes microrganismos podem aderir, colonizar e crescer,
formando

biofilme

cujos

componentes

podem

ser

broncoaspirados

(RAGHAVENDRAN et al., 2007).
Vários estudos vem determinando a higiene bucal como uma medida
significativa para reduzir a pneumonia associada a ventilação mecânica (BERALDO
et al., 2008). Fourrier et al. (1998) observaram que após cinco dias de internação em
UTI, os pacientes que desenvolveram pneumonia nosocomial tinham sua etiologia
bacteriana associada com a composição da placa bacteriana. Outro aspecto de
relevância à microbiota bucal relaciona-se à presença de bactérias no sangue
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(bacteremia), que constitui um meio pelo qual as infecções locais se espalham para
órgãos distantes. Normalmente é transitória, devido a uma resposta vigorosa do
sistema imune quando a bactéria é detectada no sangue. Á sua vez, a endocardite
infecciosa representa uma infecção rara, porém séria, envolvendo as válvulas
cardíacas ou as superfícies endoteliais do coração (AMARAL et al., 2009; VILHORA;
COSTINHA, 2013).
Considerando a importância do papel das bactérias em frequentes
doenças que ocorrem na boca e as possíveis influências destes microrganismos em
outras infecções, inclusive sistêmicas, a análise da atividade antibacteriana das
soluções antissépticas disponibilizadas no mercado representam aspectos de
importância microbiana.
O presente estudo apresenta como objetivo avaliar o efeito antimicrobiano
dos antissépticos bucais sobre E. facaelis, S.aureus e S. mutans por meio dos testes
de difusão em agar e exposição direta.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 INDICADORES BIOLÓGICOS

Para o presente estudo foram utilizados três amostras de microrganismos
obtidas da American Type Culture Collection.
1. Enterococcus faecalis

(ATCC 29212)

2. Staphylococcus aureus

(ATCC 6538)

3. Streptococcus mutans

(ATCC 27853)

As cepas foram inoculadas em 7 mL de Brain Heart Infusion (BHI; Difco
Laboratories, Detroit, MI, EUA) e incubadas a 37C por 24 horas. Os três
microrganismos indicadores foram cultivados na superfície do Brain Heart Infusion
Agar (BHIA; Difco Laboratories, Detroit, MI, EUA) seguindo as mesmas condições da
incubação. Células microbianas foram suspensas em solução fisiológica para dar
uma concentração final de cerca de 3 X 10 8 células/mL, semelhante ao tubo no 1 da
escala MacFarland.

3.2 SOLUÇÕES EXPERIMENTAIS

As soluções testadas neste experimento foram: 1º- gluconato de
clorexidina a 0,12% (Colgate Periogard®, Colgate-Palmolive Ind. e Com. Ltda, S.B.
Campo, SP, Brasil), 2º- cloreto de cetilpiridinio a 0,07% (Oral B Pro Saúde Clinical
Protection® The Procter & Gamble manufacturing Company, 2200 Lower Road, Iowa
City, IA 52240 EUA), 3º- solução a base de óleos essenciais (Listerine Zero®,
Johnson & Johnson Ind. Ltda, S. J. Campos, SP, Brasil), 4º- cloreto de benzetônio
1,33 mg / cloridrato de lidocaína 25 mg (spray antisséptico Hertz®, Kley Hertz S. A.,
Porto Alegre, RS, Brasil),5º-

solução a base de óleos essenciais (Malvatricin®,

Laboratório Daudt Oliveira Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 6º- solução de
clorexidina 0,12% + cetilpiridinio (Noplak Max®, Laboratório Daudt Oliveira Ltda, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil).

35

3.3 TESTE DE DIFUSÃO EM AGAR

Para o teste de difusão em ágar, 18 placas de Petri com 20 ml de BHIA
foram inoculadas com 0,1 ml da suspensão microbiana, com o auxílio de swabs
esterilizados. O inóculo foi espalhado na superfície do meio de cultura, de modo a
obter um crescimento confluente. Cinqüenta e quatro discos de papel com 9 mm de
diâmetro foram imersos nas soluções experimentais durante 1 minuto. Para cada
placa contendo o meio de cultura (BHIA) foram colocados 3 discos de papel. As
placas foram mantidas por 1 hora a temperatura ambiente, e então, foram incubadas
a 37ºC por 48 horas. Os diâmetros das zonas de inibição microbiana foram medidos
com paquímetro digital os discos de papel contendo as substâncias. Foram feitos
controles positivos e negativos, mantendo-se três placas inoculadas e três placas
sem inoculação, com períodos e condições de incubação idênticas. Todos os
experimentos foram realizados em condições assépticas e em triplicata.

3.4 TESTE DE EXPOSIÇÃO DIRETA

Para o teste de exposição direta, duzentos e dezesseis cones de papel
absorventes esterilizados no 50 (Tanari, Tanariman Indústria, Ltda., Manacaru, AM,
Brasil) foram imersos nas suspensões de microrganismos por 5 minutos, e foram
colocados em placas de Petri e cobertos com uma das seis soluções testadas. Em
intervalos de 01, 05, 10 e 30 minutos, cinquenta e quatro cones de papel
absorventes foram retirados do contato com as substâncias, transportados
individualmente, e imersos em 7mL de Letheen Broth (LB, Difco Laboratories,
Detroit, MI, EUA), um meio contendo neutralizadores ou acrescido de tiosulfato de
sódio (P.A., Art Laboratories, Campinas, SP, Brasil) e Tween 80 em concentrações
apropriadas, e subseqüentemente, incubados a 37ºC por 48 horas. O grupo controle
negativo foi composto por 7mL de Letheen Broth (LB, Difco Laboratories, Detroit, MI,
EUA) esterilizado, enquanto o grupo controle positivo foi composto por tubos de
ensaio contendo 7mL de Letheen Broth (LB, Difco Laboratories, Detroit, MI, EUA)
adicionado de 0,1 mL de cada suspensão microbiana.
O crescimento microbiano foi analisado pela turbidade do meio de cultura.

36

Subseqüentemente, um inóculo de 0,1 mL obtido do Letheen Broth foi transferido
para 7 mL de BHI, sob condições de incubação idênticas. A coloração de Gram foi
usada nas culturas de BHI para verificar contaminação e crescimento, sendo
examinados macro e microscopicamente. Todos os experimentos foram realizados
em triplicata e em condições assépticas.

4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS

4.1 TESTE DE DIFUSÃO EM ÁGAR

As soluções antissépticas testadas apresentaram efeito antimicrobiano
sobre os indicadores biológicos testados. Os halos de inibição variaram em função
da solução testada ou do indicador biológico. Os resultados do teste de difusão em
ágar estão apresentados na Tabela 1.

4.2 TESTE DE EXPOSIÇÃO DIRETA

As soluções de cloreto de cetilpiridínio, gluconato de clorexidina e
clorexidina 0,12% associada ao cetilpiridínio apresentaram efeito antimicrobiano
sobre todos os indicadores biológicos somente após 10 minutos. Os resultados do
teste de exposição direta estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 1 - Médias dos diâmetros dos halos de inibição microbiana das soluções testadas por
meio de difusão em Agar (em milímetros).
Substâncias/microrganismos
E. faecalis
S. aureus
S. mutans
CAGP
CFGP
CAGP
Gluconato de Clorexidina 0,12%
Cloreto de Cetilpiridínio 0,07%
®
Solução à base de óleos essenciais – Listerine Zero
Cloreto Benzetônio / Lidocaína
®
Solução a base de óleos essenciais-Malvatricin
Solução de clorexidina 0,12% + cetilpiridinio – Noplak
Max®

15
13
10
17
10

20
13
10
18
25

30
25
11
18
10

15

19

30

(CAGP = cocos aeróbios Gram-positivos; CFGP = cocos facultativos Gram-positivos.
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Tabela 2 - Efeito antibacteriano das soluções analisadas em teste de exposição direta.
Substâncias/microrganismos
1 min
5 min
10 min

30 min

Gluconato de Clorexidina 0,12%
E. faecalis
S. aureus
S. mutans

+++
+++
---

+++
-----

-------

-------

Cloreto de Cetilpiridínio 0,07%
E. faecalis
S. aureus
s. mutans

+++
+++
+++

+++
-----

-------

-------

+++
+++
---

+++
+++
---

+++
-----

-------

+++
+++
+++

+++
+++
+++

+++
+++
+++

+++
+++
---

+++
+++
+++

+++
+++
+++

+++
+++
+++

+++
+++
---

+++
+++
---

+++
-----

-------

-------

Solução à base de óleos essenciais – Listerine Zero
E. faecalis
S. aureus
s. mutans

®

Cloreto Benzetônio / Lidocaína
E. faecalis
S. aureus
s. mutans
Solução à base de óleos essenciais - Malvatricin
E. faecalis
S. aureus
s. mutans

®

Solução de clorexidina 0,12% + cetilpiridinio – Noplak
Max®
E. faecalis
S. aureus
s. mutans

+++ presença de crescimento

---- ausência de crescimento
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A cavidade bucal é um ambiente séptico do organismo, com presença de
uma microbiota complexa do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Esta microbiota
está distribuída nos quatro principais ecossistemas orais - epitélio bucal, dorso da
língua, superfície dentária supragengival e superfícies dentárias - e epitelial
subgengival, além da saliva, que apesar de não apresentar microbiota própria
apresenta os microrganismos de todos os ecossistemas bucais e ainda
microrganismos transientes, ou seja, que não fazem parte desta microbiota e ali se
encontram transitoriamente (LOESCHE, 1993; BAMMANN; ESTRELA, 2009).
O controle dos microrganismos da cavidade bucal pode ser conseguido
por meio da higienização da cavidade bucal e também através do uso de
enxaguatórios bucais, o que possibilita considerável redução da população
microbiana (ADDY; MORAN, 1997).
Várias soluções têm sido sugeridas para estas finalidades, no entanto, os
enxaguatórios mais estudados recentemente incluem o gluconato de clorexidina e o
cloreto de cetilpiridínio (LAWRENCE, 1960; SCHROEDER et al., 1962; GJERMO et
al. 1970; BONESVOLL; GJERMO, 1978; PELCZAR-Jr et al., 1993; QUIRYNEN et
al., 1999; HAPS et al., 2008; BUSSCHER et al., 2008; TORTORA et al., 2009;
ALVES et al., 2012; OSSO et al., 2013).
Anteriormente à discussão dos resultados obtidos por este estudo, faz-se
necessário esclarecer a metodologia. Para a avaliação da atividade antimicrobiana
de algum agente, em geral, existem três técnicas, in vitro: o método de diluição, que
produz um resultado quantitativo; o método de difusão em ágar, que dá uma zona de
inibição em torno do agente e o método de exposição direta, que fornece
informações qualitativas (ESTRELA et al., 2005; BAMMANN; ESTRELA, 2009).
A metodologia foi baseada em estudos prévios (ESTRELA et al., 2003,
2005). No teste de difusão em ágar, observa-se a medida dos halos de inibição de
crescimento microbiano. Fatores como concentração do ágar, temperatura, pH,
ausência de pré-incubação, ressecação do meio de cultura, manutenção por
períodos que excedam os permitidos para a correta análise, favorecendo assim a
obtenção de resultados discutíveis, porém foram controlados neste estudo. Este
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método é muito utilizado em microbiologia, e também padrão para antibiograma.
A opção por estas técnicas ocorreu em função de serem simples,
reprodutíveis e eficazes. Além do mais, permitem alcançar microrganismos com
diferentes características morfo-tinto-respiratórias (ESTRELA et al., 2005).
Os microrganismos selecionados para este estudo estão presentes em
algumas das situações, respectivamente: cárie dentária, canais radiculares
infectados e infecções hospitalares. Estes microrganismos já foram estudados
anteriormente, e são: Streptococcus mutans, um coco gram positivo; Enterococcus
faecalis, bactéria Gram-positiva facultativa que apresenta destaque como agente de
elevada capacidade patogênica e Staphylococcus aureus (LOESCHE, 1993;
MARSH, 2003; ESTRELA et al., 2003, 2005; SLOTS; TAUBMAN, 1996; MOLANDER
et al., 1998; SUNDQVIST et al., 1998; LOVE, 2001; PORTENIER et al., 2003,
ESTRELA et al., 2012; RODRIGUES, 2006; MARSHALL et al., 1995, AMERICAN...,
2001). Estes microrganismos também podem ser responsáveis por infecções de
lesões cutâneas, abcessos, infecções de feridas, pneumonia, síndrome do choque
toxico, endocardite, osteomielite, etc (AMERICAN..., 2001).
Os enxaguatórios bucais são recomendados no auxílio da redução da
microbiota bucal, principalmente quando os métodos mecânicos de remoção da
placa não são eficazes, assim eles podem atuar como auxiliares (MASH, 1992;
ADDY; MOORAN, 1997; ROJAS et al., 2005).
Em recente estudo, Garrote et al. (2013) avaliaram o efeito antibacteriano
de alguns antissépticos bucais sobre bactérias facultativas. As soluções testadas
foram o cloreto de cetilpiridínio 0,07%, cloreto de cetilpiridínio 0,075%, gluconato de
clorexidina 0,12% e cloreto de benzalcônio 0,13%. Os autores verificaram que as
soluções antissépticas estudadas apresentaram efeito antibacteriano por contato
direto frente S. mutans, E. faecalis e P. aeruginosa.
Estrela et al. (2003) determinaram a concentração inibitória mínima da
clorexidina a 2%, para inibir S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa, B. subtilis, C.
albicans e uma mistura destes microrganismos, a partir de uma série de diluições na
proporção de 1:10. Os resultados mostraram que a clorexidina a 2% mostrou
concentração inibitória mínima de 0,000002% para S. aureus; 0,002% para P.
aeruginosa; 0,02% para E. faecalis, B. Subtilis, C. albicans e para a mistura.
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O cloreto de cetilpiridínio também é bastante empregado em bochechos
devido às suas propriedades antimicrobianas. Moreira et al. (2009) demonstraram in
vitro a sua efetividade sobre o S. mutans, E. faecalis, S. aureus e bactérias da
saliva, confirmando o seu principal alvo de ação, sobre bactérias Gram positivas.
Andrade et al. (2011) determinaram a concentração inibitória mínima de
alguns antissépticos bucais sobre os seguintes microrganismos: Streptococcus
mutans, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida
albicans e Pseudomonas aeruginosa. Os autores verificaram que para o S. mutans,
S. aureus, E. faecalis, E. coli e C. albicans, o cloreto de cetilpiridínio apresentou
concentração inibitória minima de 0,0125%, enquanto para a P. aeruginosa a
concentração inibitória mínima foi igual a 0,0333.
O Listerine, um produto à base de óleos essenciais, é aceito pela
American Dental Association (ADA) para o controle da placa bacteriana e gengivite.
Este produto é um composto fenólico, cuja ação antimicrobiana ocorre através de
danos à parede celular bacteriana, o que acarreta a inibição dos sistemas
enzimáticos e redução dos lipopolissacarídeos (MENDES et al., 1995; PAN et al.,
1999; RAMOS et al., 2012). O resultado obtido neste estudo no teste de difusão em
agar, respectivamente: E. faecalis – 10mm, S. aureus – 10mm e S. mutans – 11mm
podem ter ocorrido em função da difusão desta substância no meio de cultura, um
fenômeno que depende das características físico-químicas da substância analisada,
como já relatado na literatura (MOREIRA et al., 2009). No teste por exposição direta
verificou-se que no período de 30 minutos, este enxaguatório apresentou ação
antimicrobiana sobre todos os microrganismos analisados.
O Malvatricin é um composto que apresenta em sua formulação a malva,
a tirotricina e o quinosol. Seu efeito antimicrobiano já foi relatado por diferentes
autores (MONFRIN et al., 2000; WEYNE et al., 2003; DRUMOND et al., 2004).
Moreira et al. (2012) observaram o efeito isolado da tirotricina, ela inibiu o
crescimento de Lactobacillus spp, mas não apresentou efeito antimicrobiano sobre o
S. mutans e sobre um pool de microrganismos da cavidade bucal; e quanto ao
quinosol, os autores verificaram que esta substância apresentou elevada atividade
antimicrobiana, semelhante, ao efeito da clorexidina, sobre os microrganismos
testados.
O cloreto de benzetônio, um composto de amônio quaternário catiônico
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apresenta atividade antimicrobiana. O cátion da molécula estimula a ligação com
composto aniônico na superfície da bactéria, permitindo a alteração da integridade
da membrana citoplasmática, além da inativação das enzimas sobre esta
membrana, que como conseqüência pode resultar desnaturação de proteínas
(TORTORA et al., 2009; BUSSCHER et al., 2008; ESTRELA et al., 2012).
Entretanto, há estudos que ressaltam a sua ação tóxica (SOUZA-MACHADO et al.,
2008).
O controle dos microrganismos bucais apresenta relevância, quando se
considera a possibilidade destes microrganismos invadirem e colonizarem órgãos
distantes e provocarem infecções sistêmicas. A análise da atividade antibacteriana
dos enxaguatórios bucais disponíveis no mercado se justifica na tentativa da
manutenção da harmonia entre o hospedeiro e a complexa microbiota da cavidade
bucal.
Os resultados deste estudo mostraram que as soluções analisadas
apresentaram efeito antimicrobiano sobre os indicadores biológicos testados. No
teste de difusão em ágar, os halos de inibição variaram em função da solução
antisséptica ou do indicador biológico. No teste de exposição direta, as soluções de
cloreto de cetilpiridínio, gluconato de clorexidina e a associação da clorexidina
0,12% ao cetilpiridínio apresentaram efeito antimicrobiano sobre a maioria dos
microrganismos utilizados somente após 10 minutos.
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Diante

dos

resultados

obtidos,

e

respeitando-se

a

metodologia

empregada, é possível concluir que pelo teste de difusão em agar apresentaram
halos de inibição em todos os indicadores biológicos S. mutans, S. aureus e E.
faecalis, sendo que houve maior atividade antimicrobiana as soluções antissépticas
gluconato de clorexidina 0,12% sobre o S. mutans, solução de clorexidina 0,12% +
cetilpiridínio (Noplax) sobre o S.mutans e a solução à base de óleos essenciais
(Malvatricin) sobre o S. aureus. Pelo teste de exposição direta, as soluções de
cloreto de cetilpiridínio 0,07%, gluconato de clorexidina 0,12% e solução de
clorexidina 0,12% + cetilpiridínio (Noplax) apresentaram efeito antimicrobiano sobre
os indicadores biológicos testados somente após 10 minutos.
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