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O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos do sistema enzimático lisozima, lactoferrina, glicose 
oxidase e lactoperoxidase (Biotène®) com os da clorexidina a 0,12% (Periogard®), em indivíduos 
submetidos a quimioterapia e imunoterapia sistêmicas. Foram incluídos dez indivíduos, divididos 
em: grupo teste (Biotène®) e grupo controle (Periogard®). Após realização da anamnese, foram 
obtidos o índice de PASS, o índice de sangramento e avaliado o fluxo salivar. Amostras de saliva 
diluídas foram semeadas em placas de ágar sangue para contagem total de microrganismos e em 
placas de ágar Sabouraud, para detecção de leveduras do gênero Candida. Os procedimentos foram 
realizados em três momentos:TO - antes do início da quimioterapia e imunoterapia; T1 - sete a dez 
dias após o primeiro ciclo de quimioterapia e imunoterapia; T2 - sete a dez dias após o segundo 
ciclo de quimioterapia e imunoterapia. Os indivíduos avaliados apresentaram periodontite crônica 
e três associaram sabor desagradável ao uso dos anti-sépticos bucais testados. O fluxo salivar médio 
inicial foi igual ao final (1,55ml/min). Espécies de Candida não foram detectadas. Para que se avalie 
o real papel do emprego de anti-sépticos bucais em indivíduos sob quimioterapia e imunoterapia, 
estudos futuros devem ser conduzidos com maior número de indivíduos. 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer; Clorexidina; Lactoperoxidase; Quimioterapia; Enzimas.

INTRODUÇÃO

Na última década, ocorreram grandes 
avanços no conhecimento da biologia celular re-
lacionada ao desenvolvimento das neoplasias em 
humanos. Também foi dada ênfase à prevenção 

das lesões malignas pela identificação e controle 
de fatores de risco, tais como o uso do tabaco e o 
consumo de álcool (American Academy of Perio-
dontology, 1997).
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turas bucais de carga negativa e ser lentamente liberada 
faz com que a contagem de microrganismos na saliva 
diminua consideravelmente após um único enxágüe e, o 
que é mais importante, permaneça em níveis reduzidos 
por pelo menos sete horas (Addy, Wright, 1978; Eley, 
1999). Atualmente, a clorexidina é usada como con-
trole positivo em muitos estudos que têm por objetivo 
avaliar a ação antimicrobiana de novas substâncias 
incorporadas em diferentes colutórios (Cândido et al., 
1996; Castro et al., 2000; Monfrin, Ribeiro, 2000). A 
maior parte destes estudos aponta redução de aproxi-
madamente 60% para o índice de placa bacteriana e 
30% para o índice gengival (Ernest et al., 1998; Francetti 
et al., 2000; Moran et al., 2000). 

Apesar de efetiva, além do sabor desagradável, a 
clorexidina induz efeitos indesejáveis como alteração de 
paladar e pigmentação de dentes e restaurações (Francetti 
et al., 2000; Addy et al., 1985; Elley, 1999). Os efeitos 
adversos sobre a mucosa bucal incluem espessamento 
gengival semelhante à leucoplasia e quadros de sensibi-
lidade (Yusof, Khoo, 1988). Além disso, o crescimento 
in vitro de células epiteliais pode ser inibido por solu-
ções de clorexidina em concentrações abaixo de 0,2% 
(Shakespeare et al., 1988). 

Dentre os produtos comercialmente disponíveis, 
encontramos também um sistema composto por quatro 
enzimas antibacterianas: lisozima, lactoferrina, glicose-
oxidase e lactoperoxidase. A lactoperoxidase (LPO), 
que está presente em várias glândulas mamárias e em 
suas secreções, catalisa a oxidação do tiocianato em 
hipotiocianato, o qual inibe o crescimento bacteriano, 
a absorção de O2 e a produção de ácido pelas bactérias 
(Hogg, Jago, 1970). Assim, o sistema lactoperoxidase da 
saliva reduz a formação de placa bacteriana e, conse-
qüentemente, a gengivite e a periodontite (Steenberghe 
et al., 1995). Por conter enzimas naturalmente encon-
tradas na saliva, acredita-se que o sistema enzimático 
seja biocompatível e não acarrete efeitos indesejáveis, o 
que pode ser extremamente importante para indivíduos 
sob quimioterapia, os quais já apresentam inúmeras 
complicações.

O objetivo deste estudo piloto foi comparar os 
efeitos do sistema enzimático (Biotène®)1 e da clorexidi-
na a 0,12% (Periogard®)2 em indivíduos com diferentes 
tipos de câncer, submetidos a químio e imunoterapia 
sistêmicas. 

Drogas de uso local ou sistêmico são usadas a fim 
de destruir, suprimir ou prevenir a expansão das célu-
las malignas. Entretanto, as drogas qui mio terapêuticas 
podem adversamente afetar as células do tecido sadio 
mitoticamente ativas (Bissel, Doppalapudi, 1994). 

As manifestações advindas da quimioterapia 
resultam da mielossupressão, imunossupressão ou efei-
tos citotóxicos diretos dos agentes químicos sobre os 
tecidos. Na cavidade bucal, comumente manifestam-se 
como mucosite, infecção ou hemorragia. A mucosite 
varia de leve a severa, apresenta duração variável e, 
em geral, desenvolve-se num período de até sete dias 
após o início da quimioterapia. A xerostomia também 
pode ser um efeito colateral, não só decorrente da qui-
mioterapia, como também da radioterapia, a qual pode 
danificar diretamente as glândulas salivares. Assim, uma 
avaliação do fluxo salivar anteriormente ao início da 
terapia sistêmica pode, em muitos casos, ser de grande 
utilidade (Mealey, 1996).

Indivíduos que recebem terapia mielo ou imu-
nossupressiva sofrem extensivamente com infecções 
bucais ou sistêmicas causadas, por exemplo, pelo vírus 
do herpes simples ou espécies do gênero Candida. 
Assim, testes de diagnóstico microbiano podem auxiliar 
a identificação de indivíduos com risco elevado para 
determinadas complicações. Além disso, infecções 
bacterianas seguidas de quimioterapia podem causar 
abscessos periodontais, pericoronarites ou gengivite 
necrosante aguda (American Academy of Periodonto-
logy, 1997). 

Com o objetivo de reduzir o número de bactérias 
bucais, procedimentos como raspagem dental e alisa-
mento radicular podem ser necessários. O auto-controle 
mecânico de placa bacteriana também é fundamental, 
podendo o emprego de antimicrobianos oferecer be-
nefícios sobretudo nas fases da terapia do câncer, nas 
quais o indivíduo não se encontra apto ou com dispo-
sição suficiente para a realização de procedimentos 
mecânicos. Com este intuito, diferentes produtos têm 
sido utilizados como parte integrante do tratamento 
de indivíduos com câncer incluindo soluções salinas, 
clorexidina e iodo-povidine (American Academy of 
Periodontology, 1997).

A clorexidina é uma bisbiguanida catiônica com 
largo espectro de ação, empregada na medicina clínica 
desde 1953 (Eley, 1999). O fato de adsorver-se às estru-

1Biotène – Laclede, Inc; 
2Periogard – Kolynos do Brasil
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MATERIAL E MÉTODOS
Foram incluídos neste estudo dez indivíduos com 

diferentes tipos de câncer, os quais foram submetidos 
a quimioterapia e imunoterapia sistêmicas na Clínica 
Onco Vida. Os respectivos indivíduos, após explanação 
sobre os objetivos da pesquisa, assinaram Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (registro CEP/UNI-
TAU no 013/02)

Foram obtidos os dados pessoais, informações 
a respeito das histórias médica e odontológica de 
cada participante. O exame clínico foi realizado nas 
dependências da Clínica Onco Vida e/ou na Clínica 
de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da 
UNITAU, a fim de se estabelecer o diagnóstico pe-
riodontal (American Academy of Periodontology, 
1999). A presença de placa bacteriana foi avaliada 
através do Índice de PASS (Butler et al., 1996) e o 
sangramento classificado como ausente ou presente 
(Ainamo, Bay, 1975).

A qualidade de escovação dos indivíduos foi 
avaliada indiretamente pela aplicação de fucsina básica 
a 2%. Os indivíduos receberam escovas dentárias dos 
tipos unitufo e multitufos, rolos de fio dental (Dental 
Prev) e instruções sobre higiene bucal. Por meio de 
questionário, foram avaliadas as alterações do paladar 
e o sabor do anti-séptico, o qual foi classificado como 
agradável ou desagradável. As papilas gustativas, ava-
liadas visualmente, foram classificadas como alteradas 
ou normais e a candidose e a mucosite, como presentes 
ou ausentes. Foi oferecido também aos participantes 
tratamento periodontal na Clínica de Pós-graduação 
em Odontologia da UNITAU.

O valor do fluxo salivar (ml/min) foi determinado 
segundo a metodologia proposta por Krasse (1986). A 
interpretação dos valores médios indicou fluxo salivar 
normal (acima de 1,0 ml/min), diminuído (<0,7ml/min) 
ou xerostomia (<0,1ml/min). Alíquotas de 0,1ml de saliva 
diluída a 10-1, 10-2 e 10-3 foram semeadas em duplicata 
na superfície de placas contendo ágar sangue (base 
brain heart infusion acrescida de 5% de sangue), para 
contagem total de microrganismos, e ágar Sabouraud 
dextrose com cloranfenicol (0,1mg/ml - Quemicelina-
Succinalo, Carlo Erba), para contagem de leveduras. 
Após 48 horas de incubação a 37°C em aerobiose 
(ágar Sabouraud) ou atmosfera com 5% de CO2 (ágar 
sangue), o número de unidades formadoras de colônia 
(UFC) foi calculado nas placas que continham entre 30 
e 300 colônias.

Os indivíduos selecionados para o presente estudo 
foram divididos aleatoriamente em dois grupos. O grupo 
teste fez uso do composto enzimático (Biotène®) e o grupo 
controle fez uso de solução de clorexidina a 0,12% (Pe-
riogard®). Os componentes de ambos os grupos realizaram 
bochechos com 15ml da solução correspondente duas 
vezes ao dia, por dois períodos de dez dias. Os bochechos 
foram realizados pela manhã e à noite, após a realização 
do controle mecânico de placa previamente estabelecido 
para cada participante, segundo suas necessidades indivi-
duais. Com exceção da anamnese, todos os exames foram  
realizados em três momentos:

• momento inicial T0: exame realizado anterior-
 mente ao início da quimioterapia e imunoterapia.  
 Nesse momento, foi prescrita solução para bochecho 
 de acordo com o grupo ao qual o indivíduo 
 pertencia;

• momento intermediário T1: exame realizado sete 
 a dez dias após o término do primeiro ciclo de qui-
 mioterapia e imunoterapia;

• momento final T2: exame realizado sete a dez 
 dias após o término do segundo ciclo de quimio-
 terapia e imunoterapia;

Em T1 e T2 foram feitos questionamentos a respeito da 
possibilidade de execução dos procedimentos do controle 
mecânico de placa bacteriana. Os parâmetros clínicos e 
microbiológicos anteriormente descritos foram avaliados 
por um único examinador previamente treinado. 

RESULTADOS 
Foram inicialmente incluídos dez indivíduos, mas 

em função de efeitos adversos decorrentes da quimio-
terapia, seis indivíduos não completaram o estudo. Três 
não se encontravam com disposição para se submete-
rem aos exames T1 e T2 e três, devido a náuseas, não 
conseguiram fazer uso dos anti-sépticos bucais. Assim, 
foram avaliados quatro indivíduos com periodontite 
crônica generalizada, entre 32 e 62 anos de idade, 
sendo três do gênero feminino (dois com carcinoma de 
mama e um com cistoadeno-carcinoma) e um do gênero 
masculino (neoplasia maligna de testículos).

Os dados referentes às alterações do paladar e 
sabor relatadas por cada indivíduo estão expressos na 
Tabela 1, enquanto os valores do fluxo salivar estão 
expressos na Tabela 2. A presença de placa bacteriana e 
sangramento à sondagem, de acordo com o anti-séptico 
utilizado nos diferentes exames, estão expressos em 
porcentagem nas Tabelas 3 e 4. 
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Indivíduo Produto Sabor Paladar Papilas gustativas

1 Composto enzimático Desagradável Alterado Normais

2 Clorexidina Agradável Normal Normais

3 Composto enzimático Desagradável Alterado Normais

4 Clorexidina Desagradável Alterado Alteradas 

TABELA 1: Alterações do paladar, papilas 
gustativas e sabor relatado, de acordo com 
o anti-séptico utilizado

TABELA 2: Fluxo salivar (ml/min) nos diferentes momentos, de 
acordo com o anti-séptico utilizado.

 
Produto

Parâmetro  
Composto enzimático Clorexidina

Pac 1 Pac 3 Pac 2 Pac 4

Fluxo
salivar
(ml/min)

T 0 3,4 0,4 2 0,4

T 1 4,2 1 1,2 1

T 2 2,6 1,6 1,4 0,6
vPac – indivíduo; T0

 - Momento inicial; 
T1 - Momento intermediário; T2

 - Momento fi nal

TABELA 3: Dados percentuais do índice 
de placa bacteriana (PASS) nos diferentes 
momentos do estudo, de acordo com o anti-
séptico utilizado.

 

Parâmetro

Produto Composto enzimático Clorexidina

Pac 1 Pac 3 Pac 2 Pac 4

Placa 
bacteriana
(PASS)

T 0 35% 45% 45% 85%

T 1 35% 30% 5% 10%

T 2 30% 35% 10% 20%

Pac – indivíduo; T0 - Momento inicial; T1 - Momento intermediário; T2 - Momento fi nal

 Produto Biotène® Clorexidina

Parâmetro Pac 1 Pac 3 Pac 2 Pac 4

Sangramento

T 0 5% 7,1% 5% 15%

T 1 5% 7,1% 0% 0%

T 2 0% 5% 0% 5%
Pac – indivíduo; T0 - Momento inicial; T1 - Momento intermediário; T2 - Momento fi nal

TABELA 4: Dados percentuais de sangramento 
à sondagem nos diferentes momentos do estudo, 
de acordo com o anti-séptico utilizado.

Não houve crescimento de espécies de Candida 
nas placas de ágar Sabouraud e nenhum indivíduo 
apresentou candidose. Apenas o indivíduo 4 apresentou 
mucosite quando da realização dos exames T1 e T2. Os 

dados do crescimento das colônias isoladas cultivadas 
em ágar sangue estão expressos na Tabela 5. Quando 
realizados procedimentos de coloração de Gram, foram 
encontrados apenas bacilos Gram- e Gram+.

ágar sangue
Composto enzimático Clorexidina

Pac 1 Pac 3 Pac 2 Pac 4

T0 10-2 97 1 21 25 

T1 10-2 8 8 2 CI

T2 10-2 4 16 CMA 39

CI – colônias incontáveis; CMA – crescimento microbiano ausente; UFC/ml – unidade formadora de colônia por ml 
de saliva diluída.

TABELA 5: 
Crescimento das colônias isoladas, 
cultivadas em ágar sangue, de 
acordo com o anti-séptico usado nos 
três momentos do estudo.

DISCUSSÃO
Estudos têm sido conduzidos com o intuito de 

estabelecer procedimentos terapêuticos capazes de 
minimizar as alterações bucais associadas à quimio-
terapia das neoplasias. 

As drogas quimioterápicas freqüentemente 
induzem efeitos colaterais nas células da cavidade 
bucal (Bissel, Doppalapudi, 1994; Mealey, 1996; 

American Academy of Periodontology, 1997). O 
número de indivíduos envolvidos no presente estudo 
foi limitado em função da dificuldade de selecionar 
indivíduos condescendentes nessa população. Em 
função do tipo de tratamento empregado (quimio-
terapia sistêmica), alguns efeitos colaterais, como 
mal-estar, náuseas e vômitos, colaboraram para que 
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três indivíduos não conseguissem se submeter aos 
exames T1 e T2 e, para que mais três indivíduos não 
conseguissem realizar procedimentos mecânicos de 
higiene bucal e usar adequadamente os colutórios 
indicados. Por essa razão, apenas quatro indivíduos 
puderam ser completamente avaliados, o que limitou 
a interpretação dos resultados.

Os indivíduos avaliados eram portadores de perio-
dontite crônica e o exame prévio possibilitou a indivi-
dualização dos procedimentos de controle de placa, o 
que pode ter sido responsável pela redução do índice de 
PASS observada (Tabela 3). Antes do início da químio 
e imunoterapia (T0), todos os indivíduos apresentaram 
algum sangramento gengival, o qual foi reduzido no 
exame final (T3). Embora a indução trombocitopênica 
possa induzir hemorragia (Bissel, Doppalapudi, 1994) 
nestes indivíduos, o uso dos anti-sépticos bucais asso-
ciado aos procedimentos mecânicos de higiene bucal 
controlaram parcialmente o sangramento gengival 
(Tabela 4).

A mucosite é uma lesão que com freqüência se 
desenvolve em até sete dias após o início da quimiote-
rapia, podendo durar inclusive semanas. Indivíduos com 
mucosite devem empregar anti-sépticos para prevenir 
infecção do tecido bucal ulcerado. No presente estudo, 
o indivíduo 4 apresentou mucosite quando dos exames 
T2 e T3. Do exame intermediário para o final, não houve 
piora do quadro clínico nem infecção secundária do 
tecido ulcerado. Nesse caso, o colutório (clorexidina) 
não evitou o aparecimento da mucosite, mas pode ter 
auxiliado a manutenção da lesão em níveis mais acei-
táveis por parte do indivíduo.

A avaliação do fluxo salivar anterior ao início 
da terapia sistêmica pode ser importante, uma vez 
que a xerostomia é uma complicação freqüente (Me-
aley, 1996). No presente estudo, os dois indivíduos 
que apresentaram fluxo salivar inicial (T0) normal 
apresentaram redução do fluxo salivar no exame final 
(T2). Entretanto, os valores se mantiveram dentro da 
normalidade. Dos dois indivíduos que apresentaram 
fluxo salivar inicial (T0) diminuído, um fez uso do 
composto enzimático (Biotène®) e apresentou aumen-

to do fluxo salivar, que, ao exame final (T2), mostrou-
se dentro dos padrões de normalidade. O segundo 
fez uso da clorexidina (Periogard®) e continuou com 
fluxo reduzido (Tabela 2). Deve-se considerar que 
os valores médios para os quatro indivíduos foram 
iguais em T0 e T2. Entretanto, faz-se necessária a 
análise de número maior de indivíduos para avaliar 
a influência dos anti-sépticos testados em relação ao 
fluxo salivar.

Em geral, estudos in vitro e in vivo que avalia-
ram a eficácia da clorexidina encontraram resultados 
benéficos em relação ao controle de microrganismos 
e sangramento gengival, embora, em muitos casos, 
tenha havido presença de efeitos adversos associados 
ao seu uso (Cândido et al., 1996; Ernest et al., 1998; 
Castro et al., 2000; Monfrin, Ribeiro, 2000; Francetti 
et al., 2000; Moran et al., 2000). A fim de limitar 
os efeitos adversos advindos do uso da clorexidina, 
outros produtos têm sido avaliados. Nesse sentido, 
o sistema enzimático (Biotène®) tem-se mostrado 
promissor para uso nas formas de colutório e den-
tifrício (Steenberghe et al., 1995; Regalink et al., 

1995). Além de inibir o metabolismo microbiano 
(Hogg, Jago, 1970; Steenberghe et al., 1995), por ser 
composto por enzimas salivares, o produto parece 
apresentar maior biocompatibilidade. No presente 
estudo, houve redução do número de UFC entre os 
exames inicial (T0) e final (T2) para dois indivíduos: 
um fez uso da clorexidina (Periogard®) e o outro do 
composto enzimático (Biotène®) (Tabela 5). 

Testes de diagnóstico microbiano podem auxiliar 
a identificação de indivíduos com risco elevado para 
infecções bucais ou sistêmicas por espécies de Candida. 
No presente estudo, tais microrganismos não foram 
detectados em nenhum dos exames, provavelmente em 
função do número reduzido de indivíduos. Além disso, 
pesquisou-se o microrganismo em amostras de saliva 
diluída, pela evidência na literatura de sua presença 
acentuada (Burford-Mason et al., 1988). Entretanto, 
em estudos futuros, pode-se também pesquisar o mi-
crorganismo em amostras de saliva pura, aumentando 
a chance de detecção. 

CONCLUSÃO

Em função da amostra reduzida, estudos futuros 
deverão ser conduzidos, a fim de se avaliar os possíveis 
benefícios e efeitos colaterais associados ao uso do 

sistema enzimático (Biotène®) e da clorexidina a 0,12% 
(Periogard®) em indivíduos submetidos a quimioterapia 
e imunoterapia sistêmicas.
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The aim of the present study was to compare the effect of lysozyme, lactoferrin, glucose oxidase and lactoperoxidase 
(Biotène®) and chlorhexidine 0,12% (Periogard®) in patients undergoing to chemotherapy and immunotherapy. Ten 
patients, divided in test group (Biotène®) and control group (Periogard®) were included. After anamnesis, the index 
of PASS, index of bleeding and the saliva flowing were evaluated. Diluted saliva samples were seeded in blood agar 
plates, in order to perform the total count of microorganisms, and in Sabouraud agar plates, for detecting species of 
Candida. The proceedings were perform in three moments: T0 - instant before chemotherapy and immunotherapy; T1 
- seven to ten days after the first cycle of chemotherapy and immunotherapy; T2 - seven to ten days after the second 
cycle of chemotherapy and immunotherapy. The evaluated patients showed chronic periodontits, and three of them 
related a distasteful taste with the use of the oral antiseptics tested. The average initial flow was 1.55ml/minute, and 
the final, 1.55ml/minute. Species of Candida were not detected. For the evaluation of the role of the use of oral 
antiseptics in patients undergoing chemotherapy and/or immunotherapy, further studies must be conducted, with a 
larger number of patients.

KEYWORDS: Cancer; Chlorhexidine; Lactoperoxidase; Chemotherapy; Enzymes.
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