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Resumo 

 

O Aggregatibacter actinomycetemcomitans é uma bactéria que faz parte da microbiota 

humana. Este microrganismo possui vários fatores de virulência, o que o torna uma bactéria 

periodontopatogênica. O presente estudo tem o objetivo de avaliar a ação antimicrobiana, em 

relação ao A. actinomycetemcomitans,  da inclusão de digluconato de clorexidina em cimentos 

de ionômero de vidro utilizados para a cimentação de bandas ortodônticas. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se a cultura de referência A. actinomycetemcomitans 

INCQS 00078, que foi cultivada em caldo BHI (Brain Heart Infusion) a 37°C por 48h em 

microaerofilia, seguido de diluição decimal em solução salina a 0,85% até 10-5 e de cultivo 

em agar chocolate em mesmas condições de incubação para a determinação da concentração 

bacteriana. Os corpos de prova de ionômero de vidro acrescidos de digluconato de clorexidina 

foram esterilizados com gás de óxido de etileno por 5h. Após o processo, os espécimes foram 

mantidos a 37°C em água destilada estéril, trocada a cada 24h durante 7 dias. O experimento 

foi constituído por 3 grupos: ionômero de vidro com 10% de digluconato de clorexidina, 

ionômero de vidro com 18% e grupo controle sem acréscimo de clorexidina. Foram semeados 

100 µL do cultivo do A. actinomycetemcomitans, correspondente a 1,3 UFC/mL, em agar 

chocolate com o auxílio de um swab. Confeccionou-se 3 orifícios de diâmetro adequado para 

a colocação de um corpo de prova de cada grupo. Após o período de incubação, os halos de 

inibição formados ao redor dos corpos de prova foram medidos com paquímetro digital e 

comparados entre si. O experimento foi realizado em quadruplicata. As medidas dos halos nos 

grupos testes foram bastante semelhantes e não apresentaram diferença expressiva dos 

resultados obtidos no grupo controle. Desta forma, os resultados obtidos até o momento nos 

indicam que a adição da clorexidina no cimento de ionômero de vidro nas concentrações 
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testadas não teria a capacidade de inibir o crescimento do A. actinomycetemcomitans. No 

entanto, para elucidar o papel deste material como auxiliar no controle da doença periodontal, 

é importante que seja testada a sua ação antimicrobiana frente a outros periodontopatógenos. 
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