Lid iane Thais Volkniann

ANTIMICROBIANOS

Florianópolis
2009

UFSC - Odontologia
Biblioteca Setorial

Lidiane Thais Volkmann

ANTIMICROBIANOS
Monografia apresentada ao Curso de Especialização em
Odontopediatria da Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito para obtenção do titulo de especialista em Odontopediatria.
Orientadora: Prof Dra. Izabel Cristina Santos Almeida

FlorianOpolis
2009

Lidiane Thais Volkmann

ANTIMICROBIANOS

Esta monografia foi julgada adequada para obtenção do titulo de especialista em
Odontopediatrid e aprovada em sua forma final pelo Curso de Especialização em
Odontopediatri t.

Florian )polis, 30 de maio de 2009.

Prof. Dr. Ricardo de Sousa Vieira
Coordenador do Curso de especialização em Odontopediatria

BANI A EXAMINADORA

Prof Dra. Izabel Cristina Santos Almeida
Orientadora

Prof Dra. Joeci de Oliveira
Membro

Prof Dra. Maria José de Carvalho Rocha
Membro

Prof. Dra. Vera Lucia Bosco
Membro

Ainda que eu falasse as línguas dos homens,
que eu falasse a lingua dos anjos,
sem amor eu nada seria

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela vida, pelo que fui, sou e serei, e por ter permitido que eu chegasse até
aqui.
Aos meus pais, pelo apoio e por me darem a oportunidade de realizar meus sonhos
A minha orientadora, Prof. Dra. Izabel Cristina Santos Almeida, pela atenção,
colaboração e ensinamentos necessários para a realização deste trabalho.
Aos Profs. Doutores Joeci de Oliveira, Maria José de Carvalho Rocha, Ricardo de
Sousa Vieira, Vera Lucia Bosco, da disciplina de Odontopediatria da UFSC, pelos
conhecimentos e dedicação sempre demonstrados, contribuindo para meu aprimoramento
profissional e pessoal.

VOLKMANN, Lidiane Thais. ANTIMICROBIANOS. 2009. 29 f. Monografia
(Especialização em Odontopediatria) — Curso de Especialização em Odontopediatria, UFSC,
Florianópolis.

RESUMO

O propó to deste trabalho foi apresentar uma revisão de literatura sobre os agentes
antimicrobianos atilizados na odontologia, enfocando seu mecanismos de ação; sua eficácia
na redução do ni mero de microorganismos e os tipos de antimicrobianos e suas concentrações
para aplicação c mica. Quando selecionarmos e indicarmos substâncias antimicrobianas para
nossos paciente:, devemos levar em conta fatores como: toxicidade, permeabilidade aos
tecidos, microbi( ta resistente e substantividade. A substância selecionada deve reunir o maior
número possível de características citadas. Existem vários veículos para liberação dos agentes
antimicrobianos na cavidade oral. 0 veiculo ideal deve reunir características como a sua
compatibilidade com o agente ativo, uma adequada biodisponibilidade do agente ativo no
local de ação, al :m de uma boa aceitação por parte do paciente. Os veículos mais comumente
utilizados são: plutórios, dentifricios, gel, dispositivos para depósito, vernizes, gomas de
mascar e pastii. as. A seleção do veiculo mais apropriado vai depender das necessidades
individuais de ada paciente, assim como da comodidade de sua utilização. 0 controle
químico pode s 1. feito no sentido profilático, onde estaríamos evitando que ocorresse um
desequilíbrio; oi terapêutico, quando o indivíduo já apresenta um desequilíbrio, objetivando o
reequilíbrio da i licrobiota e sua harmonia com o hospedeiro. Os principais anitimicrobianos
utilizados em c dontologia são: agentes catiônicos (clorexidina, cloreto de cetilpiridíneo),
agentes não-ióni os (triclosan), compostos fenólicos Oleos essenciais), alógenos (flúor, iodo),
substâncias nab) cais (cacau, própolis), alcalóides vegetais (sanguinarina, extrato de malva),
quitosano, agentes oxigenantes, enzimas, xilitol e combinação de agentes. A clorexidina é um
dos agentes antimicrobianos mais estudados e o mais potente. Pode-se observar que existe
uma grande variedade de agentes antimicrobianos disponíveis no mercado, os quais o
cirurgião-dentista pode lançar mão. Para casos profiláticos, poderá utilizar dosagens
pequenas, mas constantes, como, soluções a base de Cloreto de Cetilpiridineo, triclosan, óleos
essenciais ou combinações destes com o fluoreto de sódio. Para casos terapêuticos, a
utilização intensiva de antimicrobianos se faz necessária, para tal, as soluções ou geis a base
de clorexidina são os mais utilizados. Em relação à cárie, o desequilíbrio da microbiota e
caracterizado principalmente pelo aumento da contagem de bactérias do grupo mutans. A
substância mais eficiente contra mutans tem sido a clorexidina, pois estas bactérias são muito
sensíveis a este gene.
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ABSTRACT
The purpose of this work was to show a revising of literature of the antimicrobians
agents used in odontology, focusing on its acting mechanisms, its efficiency in reducing the
number of microorganisms and the types of antimicrobians and its concentration to clinics
uses. When selecting and indicating antimicrobian substances for our patients, we should take
into account factors such as: harmfulness, permeability of tissues, resistant microbiot and
substantivity. The selected substance shall reunite the most numbers of possible
characteristics named above. There are many vehicles to release the antimicrobians agents in
the oral cavity The ideal vehicle shall reunite characteristics like its compatibility with the
active agent, a suitable biodisponibility of the active agent in the local of action, besides the
easy acceptance from the patient. The vehicle most used are: rinses, toothpaste, gel, varnishes,
chewing gum and drops. The selection of the most appropriated vehicle will depend on the
individual necessities of each patient, and for the comfort of its use. The chemical control cam
be made in prophylactic cases, where we will be avoiding the occurrence of an unbalance ,. or
therapeutic, when the person already shows an unbalance, aiming the rebance of the micribiot
and harmony with its host. The main microbians used in odontology are: cationic agents
(chlorexidine), non-ionic agents (triclosan), phenolic compounds (essencial oils), halogens
(fluoride, iodo), natural substances (cacao, própolis), vegetables (sanguinarina, malva extract),
quitosano, enzymes, xilitol and a combination of agents. The chlorhexidine is one of the
antimicrobian agents most studied and the most powerful!. You can observe that there is a
large variety of antimicrobian agents available in the market, the one which the dentist can
choose from. For the prophylactic cases, you can use small dosages, yet constant, such as,
triclosan, essencial oils, cloreto de cetilpiridineo or combinations of these with fluoride. For
therapeutic cases, the intensive use of antimicrobians is necessary, for such, the solutions or
chlorhexidinc gels are the used the most. Regarding to the cavity, the microbiot unbalance is
mainly, characterized by the increase of the counting of bacterias of the mutans group. The
most efficient substance against mutans have been chlorhexidine, since these bacteria are
sensitive to this genre.
Key words: Antimicrohians agents, prevention, tooth decay, Streptococcus rinnans.
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I INTRODUÇÃO

A cavidade bucal constitui um ecossistema microbiano de altissima complexidade e
diversidade que sobrevive a uma série de fatores como umidade, presença de células
descamadas, substratos, exudatos, regiões com diferentes taxas de oxidação e variação de p1-1
Mesmo quando a cavidade bucal apresenta-se sadia, há a presença de milhares de
inicroorganismos que estão em constante equilíbrio dinâmico. No entanto quando este
equilíbrio é quebrado por qualquer fator, há o aparecimento de patogenias. Esta afirmação
justifica o estudo do biofilme. O biofilme é um depósito não calcificado, esbranquiçado,
constituído de bactérias, células epiteliais descamadas, detritos alimentares e macromoléculas
sintetizadas pelas bactérias proliferantes, que se aderem A. película adquirida ou diretamente
sobre a superfície do dente, e esta diretamente associado ao aparecimento das doenças mais
freqüentes da cavidade oral, a cárie dental e as periodontopatias, e a sua remoção inecinica
ainda é o método mais empregado na prevenção e controle dessas doenças.
TORRES et al, (2000) afirmaram que é fato comprovado que as doenças que
acometem a cavidade bucal são de origem infecciosa. Apesar de eficazes, os métodos
mecânicos podem ser potencializados quando associados a agentes químicos que podem ser
utilizadas com o objetivo profilático ou terapêutico. No primeiro caso, estariamos evitando
que ocorresse um desequilíbrio da microbiota, quando os métodos mecânicos são ineficientes
ou no caso de prevenção de doenças mais graves, como a endocardite bacteriana. No segundo
caso, o terapêutico diz respeito a indivíduos que já apresentam urna microbiota
desequilibrada, visando atingir as bactérias predominantes relacionadas com as doenças,
objetivando o reequilíbrio da microbiota e sua harmonia com o hospedeiro.
Uma grande variedade de antimicrobianos para o controle de microorganismos e
formação da placa, tem sido estudada e os mais testados são os antibióticos, agentes
catiônicos, enzimas, halógenos, ions de metal, extrato de plantas e componentes fenólicos.
Dentre estes, a clorexidina que é um é classificada quimicamente como uma bis-guanidina, de
largo aspectro bacteriano, alta substantividade, é atualmente o agente quimioterápico mais
potente contra o Streplococcus mutans e por esta razão à cárie dentária. Apesar da eficácia
dos antimicrobianos, ainda existe uma certa relutância ou falta de conhecimento por parte dos
profissionais em prescreverem agentes antimicrobianos para seus pacientes, por vezes
perdendo a oportunidade de uma resolução clinica mais eficaz para o caso.
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A indicação de substâncias antimicrobianas para nossos pacientes, deve levar em conta
fatores como: toxicidade; permeabilidade aos tecidos; microbiota resistente;

e

substantividade. Existem vários veículos para liberação dos agentes antimicrobianos na
cavidade oral. 0 veiculo ideal deve reunir características como: compatibilidade com o agente
ativo; adequada biodisponibilidade do agente ativo no local de ação; além de uma boa
aceitação por parte do paciente. Os veículos mais comumente utilizados são: colutórios,
dentifrícios, gel, dispositivos para depósito, vernizes, gomas de mascar e pastilhas. A seleção

do veiculo mais apropriado vai depender das necessidades individuais de cada paciente, assim
corno da comodidade de sua utilização.
Contudo, antes de fazermos a indicação devemos levar em conta as necessidades
individuais.
Este trabalho visa apresentar uma revisão de literatura sobre os principais agentes
antimicrobianos utilizados na odontologia, enfocando seus mecanismos de ação e aplicação
clinica, possibilitando aos Cirurgiões-Dentistas conhecerem melhor os agentes que podem ser
utilizados como auxiliares na promoção da saúde bucal de seus pacientes.

li

2 OBJETIVOS

O propósito deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre os agentes
antimicrobianos utilizados na Odontologia, enfocando:
a) mecanismos de ação;
b) tipos de antimicrobianos e suas concentrações para aplicação clinica, relacionado
doença cárie e gengivite;
c) eficácia na redução do número de microorganismos;
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3 REVISÃO DE LITERATURA

Os principais anitimicrobianos utilizados em odontologia são: agentes catiônicos
(clorexidina, cloreto de cetilpiridineo), agentes não-iônicos (triclosan), compostos fenolicos
(oleos essenciais), alógenos (flúor, iodo), substâncias naturais (cacau, própolis), alcalóides
vegetais (sanguinarina, extrato de malva), quitosano, agentes oxigenantes, enzimas, xilitol e
combinação de agentes.

3.1 CLOREXID1NA
TORRES et. al (2000) relataram que a clorexidina atua na desorganização geral da
membrana celular, na inibição especifica de enzimas da membrana assim como a
incorporação de glicose pelo Streptococcus mulans e como conseqüência no metabolismo de
formação do ácido lático.
ROSA, STURZENBERG, MOORE (1988) investigaram num estudo duplo cego, a
ação do gluconato de clorexidina a 0,12% sobre gengivite de 191 escolares com idades entre 8
e 18 anos, de Monterey no México. Exames clínicos foram feitos após 6, 10 e 12 semanas de
2 bochechos diários (um pela manhã e outro pela noite precedidos de uma escovação com
dentifrício de fluoreto de sódio. Observaram redução de até 51 0/ na gengivite depois de 12
semanas e como efeito colateral descarnação epitelial da mucosa e aumento de manchas
extrínsecas e cálculo.
LUOMA (1992) em revisão de literatura concluiu que o uso da clorexidina sozinha ou
com fluor tem um grande potencial local na prevenção de cárie. 0 Fluor muitas vezes
presente além de atuar no mecanismo DES-RE também diminui o metabolismo das bactérias
da placa. O gluconato ou acetato de clorexidina a 0,2% não é recomendado para uso diário
prolongado na prevenção de cárie, por causa dos efeitos colaterais, tais como manchamento
dos dentes, gosto metálico. O colutório de clorexidine e fluor, ph 5.9 previne a cárie e inibe o
sangramento gengival quando usado diariamente. Vernizes de clorexidina com ou sem fluor,
tem se mostrado e fi caz na redução de Streptococcus mutans na placa e na saliva e reduzindo
lesões de cáries em 50%.
PIENIHAKKINEN et al (1995), estudaram a eficácia de um verniz de clorexidina a
40% e um gel de clorexidina a 1% e fluoreto de sódio a 0,2% na redução do nível de
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Streptococcus

1771/017S

na saliva de 60 crianças com altos niveis salivares deste

microorganismo, divididos em 3 grupos.
Os grupos 1 e 2 foram inicialmente tratados com verniz de clorexidina a 40%. Além
desta, as crianças do grupo 2, as crianças receberam também uma aplicação de verniz
fluoretado e as do grupo 3 receberam 3 aplicações do gel de corexidine-fluoreto de sódio
durante 5 minutos, na mesma semana.
Os resultados indicaram que uma aplicação do verniz de clorexidina além de
apresentar menos efeitos colaterais, provocou uma supressão igual

e tão longa quanto 3

aplicações do gel.
ANDERSON et al. (1997), compararam, o efeito clinico de bochechos com gluconato
de clorexidina a 0.12% e uma solução placebo em 30 adolescentes de 11 a 15 anos, em
tratamento ortodõntico, divididos em grupo experimental e grupo controle. Os dados iniciais
incluiram mdice de placa, índice gengival, índice de manchamento e profundidade de

sondagem. Ambos os grupos receberam escovas com instruções para escovar duas vezes ao
dia, assim como com os bochechos, duas vezes ao dia com 15 ml por 30 seg. Reavaliações
foram feitas 1, 2 e 3 meses após o inicio do tratamento, com exceção do indice de
inanchamento e profundidade de sondagem que foi realizada somente após 3 meses
Observaram após 3 meses, que o índice de placa e o de sangramento foram menores no grupo
clorexidina. Contudo o índice de manchamento foi maior no grupo experimental. Estes
resultados indicaram que o use de clorexidina em adição aos hábitos regulares de higiene
foram efetivos na redução de placa e gengivite na amostra estudada.
BRAMBILLA et al (1998), avaliaram a redução dos níveis de Streptococcus

MIMS

e

lactobacilos na saliva de 2 grupos de mulheres altamente infectadas, participantes de um
programa preventivo. 0 programa iniciou com aconselhamento alimentar; uma sessão de
profilaxia profissional; instruções de higiene; o uso sistémico de flúor ( I mg); bochechos
diários com flúor (0,05%) e bochechos diários com clorexidina (0,12%). 0 grupo controle
recebeu o seguinte tratamento: aconselhamento alimentar; uma sessão de profilaxia
profissional, instruções de higiene; uso sistêmico de flúor (lmg). Foram coletadas amostras de
saliva das mães aos 3, 6 e 9 meses de gravidez e aos 6, 12, 18 e 24 meses após o parto.
Também foram coletadas amostra da saliva dos bebês aos 6, 12, 18 e 24 meses.
Após os 30 meses do estudo, o grupo que recebeu clorexidina e flúor apresentou
significativa redução no nível de Streptococcus. Em todas as coletas, menos crianças do grupo
experimental com clorexidina estavam infectadas com Streptococcus imams na saliva quando
comparadas com o grupo controle. Nos dois grupos, a percentagem de crianças infectadas
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aumentou com a idade. Este estudo demonstrou que é possível atrasar a contaminação,
iniciando um programa preventivo barato e bem aceito. 0 protocolo de bochechos utilizado
alcançou dois importantes objetivos: uma redução do risco de carie nas mães e uma
interferência positiva no atraso da transmissão de Streptococcus imams de mãe para filho,
com a conseqüente redução do risco de cárie na dentição decidua das crianças.
TWETMAN, PETERSON (1998), avaliaram os efeitos de três diferentes preparados
de clorexidina sobre a placa interdental e saliva de 93 escolares de 8 a 10 anos coin altos
indices de Streptococcus mutans na saliva. As crianças foram divididas em três grupos: no
grupo A, as areas interdentais de todos os molares deciduos e permanentes foram tratados 3
vezes num período de 10 dias com verniz contendo 1% clorexidina/timol (CERVITEC); no
grupo B, as mesmas areas dentais receberam tratamento com gel de clorexidina 1% 1 vez por
dia pelo mesmo período; e no grupo C, usaram dentifrício coin clorexidina 0,4% 1 vez por
dia, durante 1 mês. Coletas de saliva e de placa interdental foram feitas 1 e 3 meses após o
tratamento. Observaram uma redução estatisticamente significante

dos níveis de

Streptococcus moans na saliva e na placa interdental em todos os grupos após 1 mês.

dentifrício contendo clorexidina (grupo C), foi o método mais efetivo na redução do nível de
Streptococcus mutans na saliva, e uma maior supressão foi encontrada tanta no 1°. e 3°. mes

quando comparado com o gel e o verniz. 0 gel mostrou ser um pouco mais efetivo que o
verniz. Na placa interdental, a redução do Streptococcus imams foi menos evidente que na
saliva, e os três grupo exibiram a mesma magnitude e duração, persistindo os 3 meses.
Contudo, aproximadamente 50% de todas as Areas interdentais não foram atingidas pelos
tratamentos.
Em conclusão, os resultados sugerem que a colonização interdental pelos
Streptococcus mutans é difícil de combater, independente do método e apresentação da

clorexidina, enquanto que na saliva os níveis são mais facilmente afetados.
TWETMAN, GRINDEFJORD (1999), avaliaram a eficácia da escovação diária com
um gel de clorexidina nos níveis de Streptococcus moans de 37 crianças de 18 meses
atendidas no Centro de Saúde Infantil em Halmstad, na Suécia, 65% das quais eram
imigrantes, todas moravam em uma comunidade com baixo nível de flúor na água de
abastecimento. E apenas 12 crianças tinham hábitos de escovação regular instituídos.
Os pais foram instruidos e treinados para escovar os dentes das crianças duas vezes
por dia, depois do café da manhã e antes de dormir, com uma quantidade equivalente ao
tamanho de uma ervilha com um gel de clorexidina a 1 % por um período de 2 semanas
Depois de escovar, as crianças podiam cuspir, mas não enxaguar, comer e beber durante 20

15

minutos. Foram feitas coletas de saliva 1 e 3 meses após o término do uso do gel e a
escovação na seqüência feita com pasta fluoretada. A prevalência de colonização de
,SVeptococcus

17111017S

no grupo inicial foi de 24%. Uma supressão estatisticamente

significante foi observada após 1 mês, e 3 meses depois , o nível de bactérias estava
semelhante ao inicio.
Esta pesquisa mostrou que altos níveis de Streptococcus mutans em crianças jovens
poderiam ser combatidos com sucesso através de escovações diárias com gel de clorexidina
Os pais relataram menos problemas com a ingestão do gel de clorexidina na escovação devido
ao gosto forte e amargo do que a pasta dental normal. Estudos prévios com pasta de dente
fluoretada mostram que aproximadamente 50% do gel é ingerido pela criança, entretanto
considerando a pouca quantidade de clorexidina usada, o procedimento foi considerado
seguro.
ACHONG et al (1999), realizaram uma investigação clinica para estudar os efeitos da
aplicação de verniz de clorexidina em moldeiras, sobre microorganismos específicos em
crianças cárie-ativas com idades entre 4 e 12 anos, que apresentassem níveis maiores que
104ufc/m1 de colônias de Streptococcus nnitans, mais que 3 superficies restauradas, nào
necessitar de profilaxia antibiótica ou procedimentos dentários invasivos e não ter contraindicações médicas. Na moldeira eram aplicadas 3 camadas de um dos vernizes, ou placebo
ou clorexidina. Coletas de saliva eram feitas em cada uma das 3 visitas. As moldeiras foram
entregues após a segunda coleta de saliva. Aos pacientes foram dadas instruções para usarem
as duas moldeiras quando fossem dormir, usando-as durante toda a noite e retirando na manhã
seguinte. Após uma semana foram feitas novas aplicações nas moldeiras e obtida a terceira
amostra de saliva. Foi feito um questionário com os pais referente ao número de noites que as
moldeiras foram usadas, e o número de horas. Também foram perguntados sobre alguma
alteração no paladar, ou sensação de queimação. Ainda foram feitas coletas de saliva após um,
dois e tress meses depois, e nas 3 reaplicações nas moldeiras.
Das 40 crianças que participaram do estudo, 18 (45%) fizeram parte do grupo
clorexidina e 22 (55%) do grupo placebo. A média de noites que a moldeira foi usada foi 6.7,
variando de 5 a 8, e a média de horas por noite foi 9.6. Sete pacientes (18%) relatatram que a
o uso da moldeira era desconfortável. Somente 4 (10%) reclamaram que não conseguiam
dormir por causa da moldeira. Treze (33%) relataram que a moldeira tinham um gosto ruim, 9
deles do grupo clorexidina. Três (8%) dos pacientes relataram que o uso da moldeira alterou o
sabor da comida, 2 deles do grupo clorexidina. Trinta e nove (98%) pacientes afirmaram que
não sentiram ardência na lingua.
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Quando comparado corn os níveis iniciais, observaram uma redução estatisticamente
significante de Streptococcus Imams imediatamente após o tratamento, aos 2 e aos 3 meses,
demonstrando que os níveis de Streptococcus Imams podem ser significativamente reduzido
quando o verniz de clorexidina é aplicado em moldeiras e usado por 7 noites consecutivas por
pacientes carie-ativos na dentição decidua e mista.
VAN LUNSEN et al (2000), observaram o efeito do tratamento odontológico no nível
de Streptocos =tans e lactobacilos e o efeito adicional de uma aplicação de verniz de
clorexidina a 40%, em 23 crianças com menos de 5 anos de idade, que receberam tratamento
completo sob anestesia intravenosa. Estas crianças foram randomicamente distribuídas entre
dois grupos: um grupo de 11 crianças recebeu urna aplicação de verniz de clorexidina após o
tratamento odontológico e o outro grupo de 12 crianças não recebeu tal aplicação. Um diário
da alimentação de 1 semana foi obtido. Neste diário os pais anotavam a hora e o conteúdo de
cada refeição. Comidas e bebidas contendo sacarose ou glicose foram contadas. A
recomendação de fluoretação na Holanda na época do estudo era escovação com pasta
contendo flúor e uso adicional de 2 comprimidos de flúor. Uma criança era classificada como
tendo cárie de mamadeira quando 2 ou mais incisivos eram afetados por lesão. Para comparar
o número de Streptococcus mutans e lactobacilos, 20 crianças sem experiência de carie foram

incluídas. Durante a anestesia foi coletada saliva, e placa das superficies vestibulares dos
incisivos e dos molares. Das mães também era coletada saliva. Após o termino de todo o
tratamento odontológico, um verniz de clorexidina a 40% foi aplicado em todas as superficies
dentárias de 11 crianças. Depois de 6 semanas a coleta de saliva e placa foi repetida. Das
crianças livres de cárie foi usado o mesmo padrão de coleta de saliva e placa, e para suas mães
também.
O CPO-S das crianças no inicio do estudo foi de 27.1±19. A média de ingestão de
açúcar por dia foi 6.4. Em 12 crianças observaram-se o consumo de mamadeira noturna, 11
destas crianças apresentavam cárie de mamadeira. Não houve relação entre freqüência de

ingestão de açúcar e CPO-S, assim como, relação entre CPO-S e número de Streptococcus
mulans e lactobacilos na saliva e lactobacilos na placa, contudo observou-se uma significante

relação entre CPO-S e número de Streptococcus na placa. Um número significativamente
maior de Streptococcus nu Ions foi encontrado no grupo não-cárie, quando comparado com o
grupo cárie, além de uma significativa redução no número de Streptococcus imams na placa
após 6 semanas após o tratamento odontológico. Em conclusão, os resultados deste estudo
indicaram que o tratamento odontológico provocou uma significante supressão de
Streptococcus mutans na placa.
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GARCIA et al (2001), desenvolveram um estudo longitudinal para avaliar o efeito do
verniz de clorexidina na atividade proteolitica presente em lesão de carie de dentina e os
efeitos da clorexidina nas características clinicas (textura e cor) destas lesões em 20 molares
permanentes e 9 molares deciduos com cavitações de mais de 2 mm em dentina de indivíduos
de 18 a 35 anos e 5 e 6 anos, respectivamente. Um profissional avaliou inicialmente as lesões
de cárie no inicio do estudo e após 12 semanas, e caracterizou as clinicamente de acordo com
-

os seguintes critérios: testando com uma sonda exploradora dentina mole, dentina
parcialmente dura

e dentina dura. A coloração da dentina foi classificada como

amarelo/marrom claro ou marrom escuro/preto.Um verniz de clorexidina a 10% foi aplicado
nos dentes selecionados no inicio do estudo e após 12 semanas. Pedaços da lesão de carie
foram coletados em 5 locais diferentes do dente, no inicio do tratamento, 2, 4, 8 e 12 semanas
após.
Uma diminuição na atividade proteolitica foi observada nas lesões de dentina cariada
tratadas com verniz de clorexidina, o resultado foi altamente significante quando os dados
iniciais foram comparados com os dados obtidos após 12 semanas da aplicação de verniz de
clorexidina quando compararam ao inicio do tratamento com os outros períodos avaliados. No
inicio do tratamento, 100% das lesões cariosas examinadas estavam amolecidas. Apôs 12
semanas, 54% estavam parcialmente dura e 46% estavam duras. A coloração da dentina foi
100% amarela/marrom claro no inicio e 86% marrom escuro/preta após as 12 semanas. Não
houve diferença significante na atividade proteolitica quando foram comparados dentes
deciduos e permanentes.
0 estudo mostrou que o verniz de clorexidina promoveu um estacionamento clinico
das lesões de carie em dentina. A observação de que aproximadamente a metade das lesões
não estavam totalmente contidas após 12 semanas da aplicação da clorexidina pode ser
explicada pela etiologia multi-fatorial da cárie. Assim, fatores que não foram controlados
neste estudo, como, hábitos alimentares, níveis de secreção de saliva, podem ter contribuído
para não estagnação de todas das lesões. Concluíram que, a aplicação do verniz de
clorexidina promoveu uma paralisação temporária das lesões de carie in vivo, e que o
endurecimento da dentina cariada tratada com clorexidina foi associado com a significante
inibição da atividade proteolitica.
BRATTHALL et al (1995) avaliaram a possibilidade de redução de lesão de carie de
fissura usando urn verniz antimicrobiano, Cervitec em crianças corn idades entre 7-8 anos e
12 e 13 anos, sendo 250 em cada grupo, com pelo menos molares permanentes contra-laterais.
Um dos dentes foi usado como controle e outro como teste, ambos na mesma arcada. No
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inicio do estudo e após 2 anos, todas as crianças foram examinadas quanto ao indice CPO-S e
CPO-D. De 200 crianças, foram coletadas placas das superfícies oclusais dos dentes teste e
controle no inicio do estudo e após 1 ano e o verniz foi aplicado no inicio do estudo e após 34 meses e 8-9 meses.
Os resultados mostraram que o Cervitec reduziu significativamente o desenvolvimento

de lesão cárie de fissura. 0 nível de

Streptococcus mutans

no inicio do estudo esteve

significativamente relacionado com o índice de cárie e com seu aumento após o período de 2
anos. 0 desenvolvimento de lesão de cárie de fissura esteve significativamente relacionado
com o nível de Streptococcus mutans na placa este local. Três meses após a Ultima aplicação
de verniz, uma redução de Streptococcus mutans na placa pode ser observada no dente teste.
Comparando o tamanho das lesões, cavidades maiores foram observadas nos dentes não
tratados.
TWETMAN, PETERSON (1999), avaliaram a incidência de lesão cárie proximal em
relação ao efeito do tratamento com verniz antimicrobiano em escolares com risco de cárie
Participaram deste estudo longitudinal de 2 anos, 110 crianças de 8-10 anos com contagem
moderada e alta de Streptococcus mutans na saliva. Sessenta e três crianças da mesma faixa
etária formaram um grupo de não tratamento com verniz, para controle.
No inicio do estudo, foram observados Streptococcus mutans em todas as proximais
mesiais dos primeiros molares. As crianças receberam 3 aplicações de Cervitec por duas
semanas. Amostras de saliva e placa foram coletadas 1, 3, 6 e 12 meses após. A prevalência,
incidência e progressão da lesão de cárie foi analisada através de radiografias bite-wings, no
inicio do tratamento e após 2 anos.
A redução da incidência de cárie e progressão foi claramente dependente do
tratamento antibacteriano. Uma progressão estatisticamente significante foi observada entre
crianças que exibiram uma menor supressão dos níveis de Streptococcus imams, quando
comparado com aqueles com alta supressão e do grupo controle. Os resultados sugerem que a
supressão do Streptococcus mutans na placa interdental pode ser um importante evento para

prevenir e conter o desenvolvimento de lesões de cárie proximal em crianças de alto risco.
PETERSSON et al. (2000), compararam o efeito de redução de lesão de cárie com o
verniz de clorexidina e um verniz fluoretado aplicado topicamente a cada 3 meses durante 3
anos na incidência de lesão de cárie proximal em adolescentes com comprovada
susceptibilidade à doença.
Participaram do estudo 200 indivíduos entre 13 a 14 anos com pelos menos 2 lesões
proximais de esmalte ou dentina, randomicamente divididas em 2 grupos: grupo verniz de
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fluor e grupo verniz de clorexidina. 0 grupo de verniz fluoretado foi tratado a cada 3 meses
com verniz contendo 0,1%F (Fluor Protector, Vivadent) e o grupo clorexidina de forma
similar com verniz de I% clorexidina/timol (CERVITEC, Vivadent). Os dois vernizes foram
aplicados após profilaxia profissional com pedra pomes e taça de borracha, seguido do uso de
fio dental. Após secagem da região, os vernizes eram aplicados com um pincel pequeno na
superficie proximal, vestibular e bucal.
Foram feitas radiografias bite-wing no inicio do tratamento e apos 3 anos, sendo 2 de
cada lado (da distal do 2° Molar ao canino).

O CPO-S no grupo clorexidina foi maior quando comparado com o grupo fluor, mas a
diferença não foi estatisticamente significante. Aproximadamente 3 novas superfícies
proximais ficaram cariadas ou foram restauradas. Sugerem que a aplicação de verniz de flúor
ou de clorexidina a cada 3 meses, mostrou efeito similar positivo no controle de lesão de carie
proximal.
OGAARD et al.(2000) investigaram o efeito do verniz contendo clorexidina e timol
em combinação com um verniz fluoretado no desenvolvimento e prevenção de lesões de
mancha branca, gengivite e formação de placa, durante o tratamento com aparelho fixo. Os
pacientes foram divididos em 2 grupos de 110 pacientes com idade de 12 a 15 anos. 0 Grupo
1 era o grupo Cervitec, recebiam aplicação de verniz de clorexidina e de fluor. 0 grupo 2 era
o controle positivo, recebiam apenas aplicação de verniz de fluor. Antes de começar o estudo,
estes indivíduos receberam uma aplicação de verniz de clorexidina por semana durante 3
semanas. Para evitar a interferência entre os vernizes, o verniz de fluor foi aplicado no
momento inicial, e o verniz de clorexidina novamente após 6 semanas. 0 intervalo entre as
visitas era de 6 semanas. Cada verniz era aplicado a cada 12 semanas até o final de estudo Os
pacientes do grupo 2 receberam aplicações de Cervitec placebo, seguindo o mesmo esquema
do grupo 1. Um terceiro grupo constituído por 100 pacientes que terminaram o tratamento
ortodõntico durante o estudo foi avaliado e não recebeu nenhuma aplicação de verniz e foi
examinado no final do estudo. Foram dadas instruções de higiene a cada nova consulta e antes
das aplicações era feita escovação, após o verniz era aplicado. Ao paciente era pedido para
não comer e beber por 2 horas, e não escovar os dentes até o próximo dia, além da instrução
da escovação, em casa, duas vezes ao dia (de manhã e a noite).
Dos 220 pacientes dos grupo 1 e 2, 131 (59%) desenvolveram lesões de mancha
branca durante o tratamento. Destes, 64 (58%) eram do grupo 1 e 67 (61%) eram do grupo 2,
diferença estatisticamente não significante. Os dentes mais afetados foram os primeiros
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molares, pré-molares e incisivos laterais. No grupo 3, a prevalência de lesões de mancha
branca foi de 88%. A prevalência no grupo 3 foi maior que os grupos 1 e 2.
O verniz de clorexidina reduziu significativamente o número de Streptococcus mutans
na placa durante as primeiras 48 semanas. Este efeito não resultou num menor
desenvolvimento de lesões de mancha branca, comparando com o grupo que recebeu somente
o verniz de flúor. Contudo, na combinação dos dois vernizes, houve uma redução mais e ficaz
no incremento de novas lesões nos incisivos superiores. Não foram encontradas diferenças
significantes entre os grupos em relação a gengivite e placa. Os melhores indicadores para o
desenvolvimento de lesões de mancha branca foram placa visível e ufc de ,S'Ireptococcus
Inutans

presentes ao redor dos brackets.
JOHARJI, ADENUBI (2001), avaliaram se o verniz Cervitec poderia reduzir o

desenvolvimento de lesões de cárie de fássulas e fissuras em crianças, em 100 crianças com
idade de 7-8 anos e 100 crianças de 12-14 anos, da Arábia Saudita. Para ser incluído no
estudo cada crianças deveria ter pelo menos 2 primeiros molares e 2 segundos molares na

mesma arcada, corn fissuras profundas. Os lados esquerdo e direito foram randomicamente
selecionados para teste ou controle. Amostras de placa das superficies oclusais teste e controle
eram coletadas, assim como amostra da saliva foi coleta no inicio do estudo e após 9 meses.
verniz Cervitec era aplicado no inicio do estudo, após 3-4 e 6 meses.
Os resultados mostraram que o incremento de carie no dente controle após 9 meses foi
significativamente maior que no dente teste. 0 índice de desenvolvimento de cárie de fissura
esteve significativamente correlacionado com o índice de Streptococcus Imams na placa da
fissura e houve uma redução considerável na contagem destes microorganismos na placa do
dente teste quando comparado com o dente controle. Concluíram que o verniz de clorexidina

reduziu significativamente o desenvolvimento de lesões de cárie de fissura.

3.2 FLUOR

BANOCZY et al (1995), avaliou o efeito de aplicações simultâneas de Cervitec e,
amino fluoreto/fluoreto estanhoso contido na pasta de dente Meridol nos níveis de
Streptococcus mulans

na saliva e na placa dentária em escolares de 12 a 14 anos, durante 6

semanas. As crianças foram separadas em três grupos: grupo 1: recebeu aplicações de verniz
Cervitec + pasta de dente contendo flúor; Grupo 2 recebeu aplicações de Cervitec + pasta
Meridol e grupo 3 apenas usou a pasta Meridol.
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Quando o nível de Streptococcus mom da saliva e da placa do inicio do estudo eram
comparados aos 6 semanas depois, observaram um declínio significante nesta contagem para
os três grupos, contudo a maior redução foi observada no grupo 2.
KLEIN, KANELLIS, DRAKE (1999), compararam 4 regimes quimioterdpicos para
inibir a progressão da lesão de cárie: nitrato de prata (AgNO3), prata fluoretada/fluor
estanhoso (AgF/SnF2), diamino fluoreto de prata (DFP) e clorexidina (CHX).
Para este estudo, um modelo bacteriano sistémico contendo Streptococcus mulans e
Lactobaccilus casei foi usado para gerar lesões de cárie em 85 3 0 molares extraídos, os quais
foram distribuídos nos 4 grupos teste e 1 grupo controle. Após duas semanas do inicio da
indução das lesões de cárie, os quatro agentes foram aplicados sobre as lesões e 6 semanas
depois, lesões tratadas com aplicações de AgF/SnF2 ou AgNO3 demonstraram 29% e 19%
menos progressão nas lesões, quando comparadas com o grupo controle. DFP e CHX não
diferiram significativamente do grupo controle. A partir dos resultados observados concluíram
que, AgF/SnF2 ou AgNO3 podem ser usados para reduzir a velocidade da progressão das leões
de cárie.
YOSHIHARA et al (2001) avaliaram se à longo prazo, o uso de soluções fluoretadas
poderiam afetar o nível de Streptococcus Imams e lactobacilos da saliva em 414 escolares nas
idades de 7, 10 e 12 anos. Entre estas crianças, 243 fizeram bochechos semanais com solução
de fluoreto de sódio desde os 5 anos de idade, na escola. As crianças de 7 anos faziam
bochechos diários com solução de floureto de sódio (500 ppm) desde os 5 anos. As crianças
de 10 anos receberam durante 2 anos bochechos diários com fluoreto de sódio (500 ppm) e
durante 3 anos bochechos semanais com fluoreto de sódio (2000 ppm). As crianças de 12
anos receberam durante 2 anos bochechos diários com fluoreto de sódio (500 ppm) e durante
5 anos bochechos semanais com fluoreto de sódio (2000 ppm). Os bochechos eram realizados
na escola, após o lanche sob supervisão de professoras. As 171 crianças restantes, não fizeram
bochechos fluoretados. Todas as crianças recebiam educação para a saúde geral e bucal em
suas aulas. Foram feitos exames dentários para obter os dados de prevalência de cárie e
coletadas informações a respeito de idade, freqüência de escovação e uso de pasta fluoretada,
além da freqüência de lanches e bebidas doces e número de dentes permanentes selados.
Observaram diferença significativa no CPO-S entre o grupo bochecho e o grupo nãobochecho em todas as idades. Crianças com bochechos flouretados tiveram níveis menores de
Streptococcus mutatts. Os resultados deste estudo demonstraram que à longo prazo o uso de

bochechos fluoretados diminuiu os níveis dos Streptococcus mutans, mas não afetou os niveis
de lactobacilos.

1^)

3.3 TRICLOSAN

TORRES et al (2000), relataram que a ação do triclosan baseia-se na desorganização
da membrana celular e inibição inespecifica de enzimas da membrana. Ele possui amplo
espectro antimicrobiano, com atividade contra bactérias gram-positivas, gram-negativas e
fungos. Salientam que ill vivo, a eficácia antiplaca e substantividade do triclosan sozinho são
limitadas e que o triclosan pode ser encontrado no mercado, para uso odontológico, como
integrante de colutórios ou dentifricios (0,2 a 0,3%).
SAUNDERS, GREENMAN, MCKENZIE (2000), compararam os efeitos do triclosan
e triclosan monofosfato em culturas de várias espécies bucais crescendo em culturas-modelo
de cárie (pH 5.5) e doença periodontal (pH 7.5). Ambas culturas foram mantidas
anaerobicamente a 37°C. Pequenas quantidades de triclosan e triclosan monofosfato foram
adicionadas na cultura de forma constante durante 6 horas. No modelo de cárie os
microorganismos dominantes foram Streptococcus, Lactobacillus- e Veil/one//a sp. Com
baixos níveis de Neisseria, Actinotnyces e Fusobacterium sp. No modelo de doença
periodontal os microorganismos dominantes foram os

streptococci, Fusobacterium,

Actinomyces, Prevotella e Potphyromonas sp.

em baixo número Neisseria e

Lactobacillus sp. Mudanças ecológicas significantes apareceram após a adição de triclosan.
Streptococcus continuou sendo o grupo dominante seguido de Fu.sobacterium sp. Para a

cultua tratada com triclosan monofosfato o Streptococcus também foi o dominante contudo,
seguido de Lactobacillus e actinomyces, anaeróbios gram-negativos como Firsobacterillin .sp
foram inibidos.
Concluíram que em estado de doença periodontal, ambos triclosan e triclosan
monofosfato afetaram os anaeróbios gram-negativos em maior grau que os gram-positivos e
este efeito foi mais marcado no triclosan monofosfato.
MONTIEL et al (2002) investigaram se o uso da clorexidina por um curto periodo de
tempo é preferível que de um agente anti-placa menos potente sem efeitos colaterais, mas por
prolongados períodos de tempo (triclosan-zinco), num total de 37 doentes mentais de ambos
os sexos com idades de 10 a 19 anos. Os indivíduos foram divididos em dois grupos. Grupo I:
bochechos diários com triclosan-zinco (10-15 ml. durante 1 min.) por 8 semanas, após a
escovação de meio-dia, sempre com a supervisão do educador. Grupo 2: spray de clorexidina
0,2%, por 2 semanas, após as escovações da manhã e do meio-dia com 2 aplicações.
As aplicações do grupo 1 revelaram redução significante no índice de placa após a
segunda semana, mas diferença não significante no índice gengival. Após 8 semanas, no
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entanto, reduções expressivas foram observadas em ambos os indices. As aplicações do grupo
2 revelaram grandes reduções significantes em ambos indices após 2 semanas. Após 8
semanas, houve uma piora nos dois indices e apesar disto, estes ainda estavam melhores que
no inicio do tratamento.
Comparando os 2 tratamentos, observaram que o spray de clorexidina foi mais eficaz
após 2 semanas de tratamento do que o bochecho com triclosan-zinco. Sua eficácia persistiu
até a sexta semana e então caiu gradativamente. Após 8 semanas, no entanto, o bochecho com
triclosan-zinco mostrou melhores resultados, nos indices de placa de gengiva.
Os autores sugerem que o uso continuado de um anti-placa com menos efeitos
colaterais, como o triclosan-zinco por um longo período de tempo mostrou-se mais efetivo no
controle da higiene entre pacientes com deficiência mental que o uso repetido por breves
períodos com um agente mais potente como a clorexidina.

3.4 OUTROS AGENTES

LOPEZ, et al (1999) realizaram um estudo com 31 bebês na faixa etária entre 12 e 19
meses, divididos em 2 grupos. Os bebês deveriam ter quatro incisivos centrais clinicamente
livres de cárie, uso de mamadeira para dormir ou durante a noite e duas culturas positivas de
Slreplococcus mutans. As amostras eram obtidas limpando o terço gengiva! dos 4 incisivos.
Os bebês eram avaliados a cada 2 meses. A cada avaliação era feito exame clinico para
veri fi car aparecimento de lesão de cárie e feita uma aplicação de solução de 10% povidine
iodado ou solução placebo. Cinco crianças do grupo placebo

e nenhuma do grupo

experimental apresentaram falhas no tratamento.
0 cloreto de cetilpiridineo é um composto de amónia quaternária e seu mecanismo de
ação está relacionado com o aumento da permeabilidade da parede celular, que favorece a
use, diminui o metabolismo celular e a habilidade da bactéria em se aderir a superfície
dentária. Como efeitos adversos podemos incluir o manchamento dentário e sensação de
ardência na boca.

O único agente da categoria dos oleos essenciais é o Listerine. O Listerine é uma
mistura de: timol, mentol, eucaliptol e salicilato de metila. 0 mecanismo de ação parece ser a
alteração da parede celular bacteriana. Este produto não tem carga e tem uma baixa
substantividade. Como efeitos adversos podemos citar a sensação de queimação e gosto
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ardido. Recomendado usá-lo através de bochechos de 30 segundos, duas vezes ao dia. 0
produto é recomendado pela ADA para controle da placa bacteriana e gengivite.
LOPEZ et al (2001), desenvolveram um estudo constituído por 83 bebês, com idade
entre 12 a 19 meses, de uma clinica em Porto Rico. Os bebês deveriam ter ausência de
doença, presença de quatro incisivos centrais clinicamente livres de lesão de carie, uso de

mamadeira para dormir ou durante a noite e duas culturas positivas de estreptococos do grupo
mutans. As amostras eram obtidas limpando o terço gengival dos 4 incisivos. Os bebês foram

divididos em 2 grupos, 39 bebês no grupo experimental e 44 no grupo controle. Os bebês
eram avaliados a cada 2 meses. A cada avaliação era feito exame para verificar aparecimento
de lesão de cárie e feita um aplicação de solução de 10% povidine iodado ou solução placebo.
Dos 44 participantes do grupo controle, 14 (32%) apresentaram lesão de mancha

branca, enquanto que dos 39 do grupo experimental, somente 3 (8%). Os resultados desta
experiência indicam que a terapia antimicrobiana tópica aumenta significativamente o número

de indivíduos sem cárie, mesmo estando no grupo de alto risco. Para os autores, é importante
saber se os efeitos permanecem depois que o agente antimicrobiano é retirado, por esta razão
sugerem ser necessário um estudo que comprove que a introdução da terapia com povidine

iodada a 10% possa ser mais uma alternativa de prevenção de carie de mamadeira na clinica
FINE, et al (2000), determinaram o efeito de bochechos diários (2x ao dia) do
Listerine sobre os níveis de Streptococcus mutans na placa proximal e na saliva de 29
indivíduos. Adicionalmente um estudo in vitro foi feito para determinar se havia diferença na
suceptibilidade do antisséptico pelas diferentes espécies de estreptococos.

Foram feitas coletas de saliva e de placa no inicio do estudo para quantificar os niveis
de estreptococos e os indivíduos distribuídos em dois grupos: bochechos com óleo essencial e
solução placebo. As pessoas bochecharam 20 ml por 30segundos duas vezes ao dia por 11

dias, e mais uma vez do Ultimo dia. No 12° dia, saliva e placa foram novamente coletadas e
feitos os escores microbiológicos.
O produto produziu respectivamente reduções de 69.9% e 75.4% no total de

Streptococcus mutans na placa, e reduções correspondentes reduções de 50.8% e 39.2% na
saliva. 0 estudo in vitro revelou que estreptococos do grupo mutans foram mais susceptíveis
atividade bactericida do óleo que estreptococos do grupo mitis. Este estudo provou que
bochechos com Listerine pode ser indicado como um adjunto nos procedimentos diários de

higiene bucal.
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4 DISCUSSÃO

A cavidade bucal, regido do corpo na qual o cirurgião-dentista atua, é colonizada por
uma variada e complexa microbiota da qual fazem parte os responsáveis pelas doenças mais
prevalentes da boca que são a cárie dentária e a gengivite e a doença periodontal. Por esta
razão o conhecimento e a utilização de produtos corn ação antimicrobiana tornam-se relevante
na medida em que pode ser utilizada como coadjuvante na melhora da condição bucal. Seja
em pacientes com problemas de ordem geral que necessitem manter ou recuperar a saúde.
Dentre os agentes conhecidos até então, a clorexidina tem se mostrado com ampla
eficácia quando utilizada na combate a gengivite (ROSA, STURZENBERG, MOORE, 1988 e
ANDERSON et. al.,1997) na redução dos níveis de Streptococcus mutans
(PIENEHAKKINEN et. al., 1995 e BRAMBILLA et. al., 1998), na redução dos lactobacilos
(VAN LUNSEN et. al., 2000) bem como na redução da atividade proteolitica da lesão de
cárie em dentina (GARCIA et. al., 2001).

•FSC - Odontologia
Biblioteca Setorial

26

5 CONCLUSÃO

Apesar dos vários estudos na busca de uma agente ideal, ainda não foi possível
encontrar um antimicrobiano aceito universalmente que pudesse ser recomendado para uso
diário, que fosse eficaz à saúde bucal e não apresentasse efeitos colaterais indesejáveis.
Entretanto, em certas circunstâncias, torna-se necessário o uso de tais substâncias

como auxiliares para o controle da placa dentária.
Deve-se levar em consideração, na administração dos agentes antimicrobianos, uma
avaliação cuidadosa do caso clinico e urn diagnóstico acurado do mesmo. Além disso, os

diferentes métodos de aplicação devem ser adaptados às necessidades e características do
paciente.
Tratando-se de crianças, o método mais aconselhável é a aplicação profissional, uma
vez que o bochecho pode ser urna dificuldade para algumas delas.
Existe uma grande variedade de agentes antimicrobianos disponíveis no mercado, os
quais o cirurgião-dentista pode lançar mão. Cabe ao profissional uma correta avaliação clinica
e microbiológica do paciente. Desta forma poderá indicar o agente antimicrobiano mais
adequado para o caso. Poderá agir de forma profilática, neste caso poderá utilizar dosagens
pequenas, mas constantes, como soluções a base de cloreto de cetilpiridineo, triclosan e óleos

essenciais ou combinações destes com fluoreto de sódio. Na presença de processos
infecciosos, o profissional deverá agir de forma terapêutica. Neste sentido, a utilização
intensiva de antimicrobianos se faz necessária, como soluções, vernizes ou géis a base de
clorexidina.
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