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INTRODUÇÃO: 

Centenas de espécies de microrganismos compõem a microbiota da cavidade bucal (Gomes et 

al., 2015). Estes microrganismos conseguem se fixar nos dentes dos hospedeiros formando uma matriz 

orgânica polimérica na superfície denominada biofilme (Gomes & Montagner, 2010). A instalação dos 

microrganismos nos dentes pode criar um foco infeccioso que poderá alcançar a polpa dentária e quanto 

maior a duração desta interação maior será o efeito deletério para o hospedeiro (Rotstein & Simon, 2004) 

A infecção endodôntica gera, em sua grande maioria, causa dor e/ou destruição óssea periapical, 

podendo levar até a perda dentária. Além disso, se não tratada, tem o potencial para progredir ao longo 

dos seios faciais e outros espaços da cabeça e pescoço, com eventuais consequências letais (Peterson, 

2004).  Alterações inflamatórias presentes no tecido pulpar também podem afetar o tecido periodontal, 

pois existem vias que facilitam o trânsito de microrganismos entre um tecido e outro (Lopes et al., 2021). 

O tratamento endodôntico tem como objetivo remover microrganismos e seus subprodutos dos 

canais radiculares infectados utilizando métodos químico-mecânicos e medicação intracanal (Gomes et 

2013). O uso da clorexidina vem sendo há muitos anos utilizada tanto como solução química quanto 

medicação intracanal devido suas propriedades para inibir o crescimento de microrganismos (Cervone 

et al., 1990, Ferraz et al. 2001, Gomes et al. 2001, 2015), substantividade (White et al., 1997), remoção 

de debris (Ferraz et al., 2001) e por sua biocompatibilidade (Tanomaru Filho et al. 2002). 

Considerando a importância da clorexidina no tratamento da terapia endodôntica este estudo 

teve como objetivo comparar a eficiência de diferentes marcas de clorexidina gel, disponíveis 

comercialmente, frente a microrganismos presentes na cavidade oral. 
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METODOLOGIA: 

Microrganismos avaliados 

Os microrganismos utilizados neste estudo foram: Enterococcus faecalis ATCC 29212 – (Ef), 

Escherichia coli ATCC 25922 (Ec), Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 (Pg), Streptococcus mutans 

UA 159 (Sm), Candida albicans ATCC 63242 (Ca), Candida glabrata BG-2 (Cg), Candida dubliniensis 

MYA-646 (Cd), Candida krusei ATCC 6258 (Ck), Candida parapsilosis ATCC 22019 (Cp) e Candida 

tropicalis MYA-3404 (Ct). Os microrganismos foram cultivados em meios, requerimento gasoso e 

temperatura de acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1- Condições de crescimento dos microrganismos utilizados 

 

Substâncias avaliadas  

Foram avaliadas três diferentes marcas de clorexidina gel 2% disponíveis comercialmente. 

Preparo dos inóculos microbianos 

Os microrganismos foram inicialmente reativados em meio de cultura líquido, a partir das culturas 

estoque liofilizadas, e posteriormente cultivados em placas de ágar, de acordo com o Quadro 1. Os 

isolados foram semeados novamente usando o método de esgotamento e após crescimento as colônias 

foram removidas com auxílio de uma alça e suspendidas em solução salina (NaCl 0,9%) ajustando a 

turbidez para escala 0.5 de McFarland (Figura 1). 

Microrganismo Meio de cultura Requerimento 

gasoso 

Tempo 

crescimento 

Temperatura 

Porphyromonas 

gingivalis,  

Fastidious Anaerobe Agar (FAA, 

Lab M, Bury, UK) acrescido de 

5% sangue desfibrinado de 

carneiro e suplementados com 

Hemina 5µg/ml e 1 µg/ml de 

Menadiona  

Anaeróbios estritos: 

Câmara de 

anaerobiose: (10% H2, 

10% CO2 e 80% N2) 

48h 37 ºC 

Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis, 

Streptococcus mutans,  

Mueller Hinton (MH) agar (Oxoid, 

Unipath Ltd, Basingstoke, UK) 

Facultativos: 

Estufa bacteriológica 

24h 37 ºC 

Candida albicans, 

Candida glabrata, 

Candida dubliniensis, 

Candida krusei, 

Candida parapsilosis 

Candida tropicalis  

Sabouraud agar (Difco, Sparks, 

MD, USA) 

Facultativos: Estufa 

bacteriológica 

24h 37 ºC 
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Figura 1- Preparo dos inóculos microbianos. A – Estoque liofilizado; B- plaqueamento do estoque 
liofilizado; C – Isolamento do microrganismo; D – Ajuste do inóculo na escala 0.5 de McFarland. 

Teste de difusão em ágar  

O teste de difusão consiste em distribuir o microrganismo de forma uniforme na placa de Petri 

contendo o meio de cultura e inserir o agente antimicrobiano sobre o microrganismo. Dessa forma, em 

triplicata, o inóculo ajustado foi semeado ao seu respectivo meio de cultura com auxílio de um swab. Em 

seguida, foram inseridos os tubos cilíndricos com as seguintes dimensões (4,0 x 1,0 x 10mm) e foi 

aplicado no seu interior 40μL das diferentes marcas de clorexidina. A leitura dos halos de inibição foi 

realizada após crescimento com o auxílio de paquímetro milimetrado (Trident, São Paulo, SP/ Brasil). 

Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software IBM SPSS 23.0. A normalidade 

dos dados foi inicialmente confirmada pelo teste de Shapiro-Wilk (p>0,05). O teste T para dados não 

pareados foi aplicado para comparação das médias das triplicatas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em nosso estudo, todas marcas de clorexidina apresentaram atividade antimicrobiana frente aos 

diferentes microrganismos presentes na cavidade oral (Figura 2 e 3).  

 

Figura 2 – Halos de inibição formado por diferentes marcas de clorexidina e em diferentes 
microrganismos. A – Halos de inibição formado por Escherichia coli; B - Halos de inibição formado por 
Candida glabrata; C - Halos de inibição formado por Enterococcus faecalis. 
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Foi observado efeito antimicrobiano heterogêneo nos diferentes microrganismos avaliados, 

sendo que Porphyromonas gingivalis foi o microrganismo que apresentou o maior halo de inibição, ou 

seja, o que foi mais sensível à clorexidina gel 2% (Figura 3). Foi observado também que todos os dados 

apresentaram normalidade e não houve diferença estatística significante na eficiência das três marcas 

de clorexidina avaliadas.  

A técnica proposta para avaliar 

a atividade antimicrobiana de 

diferentes marcas de clorexidina foi a 

da difusão em ágar. Esta metodologia 

é amplamente utilizada e envolve 

contato direto das substâncias com as 

culturas microbianas e por meio da 

mensuração do tamanho do diâmetro 

do halo de inibição avalia-se a 

atividade antimicrobiana (Gomes et 

al., 2002; Pelepenko et al., 2020).  

A clorexidina é um importante antisséptico com usos diversos em diferentes áreas. Sua 

atividade antimicrobiana é resultado da ligação de suas moléculas aos microrganismos promovendo o 

desequilíbrio osmótico. Desta forma, é responsável por deixar a membrana celular das bactérias 

permeáveis, ocasionando a perda de nutrientes e consequentemente a destruição das mesmas (Hugo 

& Longworth, 1965).  

A clorexidina é utilizada nos tratamentos endodônticos tanto na formulação liquida como na gel, 

sendo que a formulação em gel pode ser capaz de manter o princípio ativo por mais tempo na região 

aplicada (Siqueira & Uzeda, 1997). Atualmente há uma grande variedade de marcas de clorexidina no 

mercado, tornando a escolha dos profissionais mais difícil. Os resultados obtidos neste estudo 

mostraram que as três marcas de clorexidina gel 2% disponíveis comercialmente apresentaram atividade 

antimicrobiana e não houve diferença estatística em sua eficácia. Entretanto é necessário obter uma 

amostragem maior para afirmar que todas as marcas de clorexidina gel no mercado tenham atividade 

antimicrobiana e que esta seja estável durante sua validade.  

 
CONCLUSÕES: 

As três marcas de clorexidina avaliadas apresentaram atividade antimicrobiana sendo que não 

foi observado diferença estatística na eficiência.  

 

 

Figura 3 - Tamanho do halo de inibição (mm) formado pelos 
diferentes microrganismos orais. 
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