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Introdução 
 

O Aggregatibacter actinomycetemcomitans é uma bactéria que faz parte da microbiota 

normal humana, sendo o periodonto de proteção o seu local de colonização. Este 

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

periodontopatogênica, além de estar associada à endocardite após tratamento dentário 

invasivo. Um aumento da quantidade de A. actinomycetemcomitans tem sido associado à 

periodontite agressiva, que é caracterizada por destruição rápida do periodonto de inserção, 

que acomete principalmente crianças e adultos jovens [1]. 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 convencionais utilizados para a 

cimentação de bandas ortodônticas.  

 
Metodologia 
 
 Para o desenvolvimento do presente estudo, utilizou-se uma cepa liofilizada de A. 

actinomycetemcomitans (INCQS 00078), que foi cultivada em caldo BHI (Brain Heart 

Infusion) a 37°C por 48h em microaerofilia. Após este período, foi realizada uma diluição 

decimal seriada em solução salina a 0,85% até 10-5 e cultivado na superfície de agar chocolate 

a 37°C por 48h em microaerofilia para a determinação da concentração bacteriana obtida 

nestas condições de cultivo. 

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

foram previamente esterilizados com gás de óxido de etileno por 5h. Após o processo de 

esterilização, os espécimes foram mantidos a 37°C em água destilada estéril, que foi trocada a 
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cada 24 h durante 7 e 45 dias. O experimento foi constituído por 3 grupos: (1) ionômero de 

vidro com 10% de digluconato de clorexidina, (2) ionômero de vidro com 18% de digluconato 

de clorexidina e (3) grupo controle de ionômero de vidro sem acréscimo de clorexidina. Os 

testes foram realizados através da semeadura de 100 µL do cultivo do A. 

actinomycetemcomitans, correspondendo a uma concentração bacteriana de 1,3 X 108 

UFC/mL, na superfície do agar chocolate com o auxílio de um swab. Após a semeadura, 

utilizando um perfurador metálico estéril, foram confeccionados três orifícios com diâmetro 

adequado para a colocação do corpo de prova de cada grupo experimental. Após a inserção 

dos corpos de prova, os testes foram incubados a 37°C por 48h em microaerofilia. Após o 

período de incubação, os halos de inibição do crescimento bacteriano formados ao redor dos 

corpos de prova foram medidos com o auxílio de um paquímetro digital e comparados entre 

si. O experimento foi realizado em quadruplicata. 

 
Resultados e Discussão 
 
 As medidas dos halos de inibição do crescimento bacteriano observadas nos grupos 

dos ionômeros acrescidos de 10 ou 18% de digluconato de clorexidina foram bastante 

semelhantes entre si e nos dois tempos, além de não apresentarem diferença expressiva dos 

resultados obtidos no grupo controle (Tabela 1 e 2). Desta forma, os resultados obtidos até o 

momento nos indicam que a adição da clorexidina no cimento de ionômero de vidro para a 

cimentação de bandas ortodônticas nas concentrações testadas neste estudo não teria a 

capacidade de inibir o crescimento do A. actinomycetemcomitans, apresentando uma 

limitação no auxílio do controle do biofilme periodontopatogênico. Esses resultados diferem 

daqueles obtidos em um estudo prévio que avaliou a ação antimicrobiana da adição de 

clorexidina ao ionômero de vidro nas mesmas concentrações frente ao Streptococcus mutans, 

em que foi observada diferença estatística entre os grupos experimentais e destes em relação 

ao grupo controle [2]. Assim, a cimentação das bandas ortodônticas com o ionômero de vidro 

acrescido de clorexidina teria um papel mais relevante no controle do biofilme relacionado à 

cárie dental. 
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Tabela 1 Medidas dos halos de inibição do crescimento do A. actinomycentemcomitans em mm ao redor dos 
corpos de prova com 7 dias de troca de água em diferentes concentrações de clorexidina e o grupo controle. 
    Grupo Controle            10 %             18 % 
Placa I               0            5,95             6,87  
Placa II               0            4,86            5,37  
Placa III               0            4,83             4,55  
Placa IV               0            5,74            4,49 
Média               0            5,35            5,32 

 

Tabela 2 Medidas dos halos de inibição do crescimento do A. actinomycentemcomitans em mm ao redor dos 
corpos de prova com 45 dias de troca de água em diferentes concentrações de clorexidina e o grupo controle. 
    Grupo Controle            10 %             18 % 
Placa I               0            4,64             5,36 
Placa II               0            4,89            5,49  
Placa III               0            4,61             5,02  
Placa IV               0            4,32            5,71 
Média               0            4,61            5,39 

 
 
Conclusão 
 
 Inicialmente a adição de digluconato de clorexidina ao cimento de ionômero de vidro 

nas concentrações testadas neste estudo não apresentou ação antimicrobiana frente ao 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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