
TRABALHO DE PESQUISA

RPE – Revista Internacional de Periondontia Clínica 2005; 2(4):10-6

Efeito da Solução Associada de Clorexidina 
e Própolis na Inibição da Aderência de 

Streptococcus spp.
Effect of the Associated Solution of Chlorhexidine and Propolis on the 

Inhibition of Adherence by Streptococcus spp.

Mário Sérgio Oliveira Swerts*
Ana Maria Duarte Dias Costa**

João Evangelista Fiorini***

Swerts MSO, Dias Costa AMD, Fiorini JE. Efeito da solução associada de clorexidina e própolis na inibição da aderência de Streptococcus spp. 
Rev Int Periodontia Clin 2005; 2(4):10-6.

Avaliou-se in vitro a associação de digluconato de clorexidina (Periogard®, Colgate) e própolis (Apis 
Flora®) na inibição da aderência de Streptococcus spp. A solução associada (SA) a 0,12% e a solução de 
digluconato de clorexidina (SDC) a 0,12% (controle) foram diluídas (0,06-120µg/ml) e adicionadas a um 
meio de cultivo, com 100µL das suspensões de S. mutans (ATCC 25175), S. sanguis (ATCC 10557) e S. 
salivarius (CDC 262), contendo em seu interior bastões capilares com o formato de bengala para a adesão 
bacteriana. Fez-se a pesagem das bengalas antes e após a incubação (35,5°C por 48h), relacionando as 
concentrações de SA e da SDC de cada tubo. A SA inibiu a aderência de S. mutans e S. sanguis, não 
diferindo estatisticamente da SDC (p>0,05), diferentemente das cepas do grupo S. salivarius (p≤0,05).
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INTRODUÇÃO
A clorexidina consiste em moléculas com pro-

priedades hidrófilas e hidrofóbicas. Quimicamente, 
trata-se de uma bis-biguanida de natureza catiônica, 
comercializada na forma de sal gluconato, sendo 
considerada como o agente químico mais efetivo 
na redução da placa bacteriana (Gjermo, 1989; 
Barros, Fiorini, 2000). Sabe-se que em concentrações 
mínimas atua na inibição da formação de película 
adquirida e sobre microrganismos Gram-positivos, 
Gram-negativos e leveduras, levando à diminuição 
significativa do biofilme bucal, em particular, dos 
Streptococcus mutans (van Rijkom et al., 1996). 
Como conseqüência, ocorrem alterações na aderên-
cia microbiana, aumento na permeabilidade celular 

e o rompimento da bactéria ou coagulação e preci-
pitação dos constituintes citoplasmáticos. Em virtude 
de sua molécula possuir carga catiônica, a mesma 
apresenta uma ideal substantividade (Oppermann, 
Rösing, 2001). Em adição, a atividade da clorexidina 
é reduzida na presença de detergentes e compostos 
aniônicos, sendo mais ativa em pH alcalino pelo 
aumento no grau de ionização dos componentes de 
superfície bacteriana. 

A utilização de produtos naturais em Odon-
tologia ainda é obscura, pois pesquisas constantes 
tentam desvendar os mistérios que norteiam tais 
substâncias. A própolis é uma resina natural, extraída 
de arbustos por abelhas da espécie Apis mellifera 
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com inúmeras aplicabilidades terapêuticas em Medicina. 
A própolis é originária das flavinas ou flavonóides, sendo 
composto por 50 a 55% de resina e bálsamo; 5 a 10% de 
pólen, minerais, vitaminas e enzimas; 30% de cera e 10% 
de óleos voláteis (Park et al., 1997). Noutro estudo, Koo, 
Park (1996) identificaram microelementos como alumí-
nio, cálcio, estrôncio, ferro, cobre, manganês e pequenas 
quantidades de vitaminas B1, B2, B6, C e E, e presença de 
compostos fenólicos isolados, pertencentes a três grupos: 
flavonóides, ácidos fenólicos e ésteres fenólicos.

Com relação à microbiota bucal, esse produto teve 
sua ação comprovada, in vitro, contra Streptococcus 
sobrinus e Streptococcus mutans (Gebara et al., 1996) 
e em glicosiltransferases de Streptococcus sanguis (Koo 
et al., 2000). Pela atividade contra estas cepas, seu uso 
foi implicado no controle de cárie em cobaios (Ikeno et 
al., 1991). Mais tarde, testou-se sua ação contra biofilme 
dental supragengival em humanos, comparativamente 
com soluções de digluconato de clorexidina (Murray et 
al., 1997), entretanto, não obtiveram o sucesso esperado, 
com a solução de própolis sendo inferior à clorexidina. 

Mediante as diversas propriedades terapêuticas da 
clorexidina e da própolis, tendo como propósito a ob-
tenção de um agente químico potente, buscou-se neste 
estudo associar a solução de digluconato de clorexidina 
(SDC) (Periogard® Colgate) a 0,12% à solução de própolis 
(SP) (Apis Flora®) a 0,12%, em volumes iguais, formulan-
do uma solução associada (SA) de clorexidina e própolis 
com concentrações iguais e determinar a concentração 
inibitória mínima desta solução, bem como da SDC e da 
SP, sobre Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis e 
Streptococcus salivarius, bem como determinar o grau de 
aderência dessas cepas in vitro.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no Laboratório de Bio-

logia e Fisiologia de Microrganismos da Universidade José 
do Rosário Vellano – UNIFENAS, Alfenas, MG.

Amostras
As amostras liofilizadas foram adquiridas da ATCC 

e CDC, a seguir: Streptococcus mutans (ATCC-25175); 
Streptococcus sanguis (ATCC-10557); Streptococcus sa-
livarius (CDC-262). As amostras foram ativadas em BHI 
(Oxoid), incubadas a 35,5°C por 24h e em atmosfera de 
CO2, nas mesmas condições de incubação. As amostras, 
padronizadas a partir do tubo nº1 da escala de McFarland, 

mostraram excelente crescimento microbiano em incuba-
ção a 35,5oC por 24h. Os inóculos foram obtidos a partir 
do cultivo em BHI nas mesmas condições. 

Técnica de Criopreservação 
As cepas foram criopreservadas, de acordo a 

metodologia descrita por Diamond (1995).

Materiais
• Tubos de criopreservação estéreis;
• Glicerol (esterilizado por autoclavação);
• Cultura de bactérias – fase exponencial de

 crescimento;
• Gelo picado;
• Gelo seco ou freezer a -70°C;
• Botijão de nitrogênio líquido (International

 Cryogenics, Inc., IC 38 RX – Refrigerator).

Procedimento
Obtém-se a cultura em fase exponencial de cres-

cimento. Transfere-se cerca de 4–5ml para um tubo 
estéril. Acrescenta-se 10% de glicerol estéril; homogei-
niza-se; inocula-se cerca de 1ml por tubo de criopreser-
vação, hermeticamente fechado. Incuba-se em banho 
de gelo por 30 minutos e no congelador durante 1 hora; 
mantém-se em gelo seco (-70°C) durante 45 minutos. 
Coloca-se diretamente no nitrogênio líquido.

Descongelamento
Após a retirada da ampola do nitrogênio líquido, 

a mesma é conservada em banho de gelo até o des-
congelamento da amostra. Posteriormente, a amostra 
é semeada em meio de cultura bifásico. Incuba-se por 
24 horas a 35,5°C.

Soluções
Para o experimento, utilizaram-se três soluções: 

própolis (SP) a 0,12% (Apis Flora®); digluconato de 
clorexidina (SDC) a 0,12% (Periogard® Colgate); solu-
ção associada (SA) a 0,12% (própolis e digluconato de 
clorexidina).

À solução de própolis (120mg) adicionaram-se 
100µL de Tween 80 (0,00125%), sendo este conteúdo 
diluído em água destilada estéril (q.s.p. 100ml).

No presente experimento, empregou-se o Tween 
80, um tensoativo de natureza não iônica que, em 
baixas concentrações, não promove inativação das 
substâncias antimicrobianas (Russel, 1992).
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Para obter-se a solução associada (SA) a 0,12%, 
misturaram-se, em volumes iguais, as soluções de própolis 
e digluconato de clorexidina, ambas a 0,24%.

Após preparo das soluções, estas foram filtradas 
em Millipore e foram realizados testes para análise de 
esterilidade.

Determinação da concentração inibitória mínima 
(CIM)

A CIM foi obtida pela prova de sensibilidade por 
diluição em caldo (Koneman et al., 1989). Utilizando-
se BHI (Oxoid) em tubos de 150 x 12mm com tampas 
de rosca, com volume final de 10ml. Estes tubos foram 
divididos em três grupos: Grupo I: S. mutans (ATCC 
25.175); Grupo II: S. sanguis (ATCC 10.557) e Grupo 
III: S. salivarius (CDC 262). Os inóculos (100µL) foram 
correspondentes ao tubo nº1 da escala de McFarland. 
As concentrações das SDC e SA variaram de 0,06µg/ml 
a 120µg/ml, enquanto que a SP possuiu concentrações 
mais elevadas, variando entre 12µg/ml e 3.200µg/ml, 
para a determinação da CIM. Todas as soluções foram 
diluídas e, paralelamente, efetuou-se o padrão negativo 
com água destilada estéril. 

As determinações da CIM foram obtidas em es-
pectrofotômetro B-382–Micronal, em comprimento de 
onda de 540nm.

Aderência de Streptococcus spp.
Para os testes de aderência, foram utilizados 

tubos de 150 x 12mm e colocados em seu interior 
tubos capilares com 75mm de comprimento, com o 
formato de uma bengala. O peso de cada bengala 
foi determinado antes (peso inicial–Pi) e após (peso 
final–Pf) o teste de aderência. Paralelamente, reali-
zou-se incubação do controle negativo sem inóculo 
bacteriano. Estes sistemas (tubo e bengala) foram 
divididos em três grupos, conforme já descrito an-
teriormente.

Foram inoculados 100µL de suspensão micro-
biana em cada tubo contendo 6ml de volume final do 
meio apropriado (Oliveira, 1974).

A incubação foi realizada a 35,5°C por 48h. Em 
seguida, as bengalas foram retiradas e colocadas em 
salina isotônica estéril sob agitação e levadas a um novo 
meio contendo sacarose a 5%, seguindo as condições 
de incubação já descritas.

Ao final, as bengalas foram pesadas, analisando-se 
o grau de aderência de Streptococcus spp.

Ação das soluções sobre a aderência de S. mu-
tans, S. sanguis e S. salivarius

Utilizando-se sistemas similares e processo anterior-
mente citados, foram realizados testes de inibição da ade-
rência dos estreptococos, adicionando-se a estes sistemas 
as SP (12µg/ml a 3.200µg/ml), SDC e SA (0,15-120µg/ml). 
Todos os testes foram realizados em triplicatas.

Análise estatística
Para avaliar os resultados da determinação da 

CIM foi aplicada a análise de variância (ANOVA), em 
nível de 5% de significância. Para verificar e comparar 
a aderência de S. mutans, S. sanguis e S. salivarius sob a 
ação das SP, SDC e AS, foi aplicado o teste t de Student, 
em nível de 5% de significância (Berquo, 1980). 

RESULTADOS
A determinação da CIM das soluções antimicro-

bianas em estudo foi efetuada por meio da transmitância 
óptica por espectrometria, utilizando-se um compri-
mento de onda de 540nm. 

A SDC atingiu concentrações extremamente 
baixas para inibição do crescimento bacteriano dos S. 
sanguis (1,5µg/ml); S. salivarius (0,9µg/ml), seguidos do 
S. mutans (0,2µg/ml).

Com a associação de clorexidina e própolis, fo-
ram observados resultados significativos (p≤0,05) para 
a inibição de S. mutans e S. sanguis. Para a inibição 
do crescimento de S. mutans, obteve-se 0,3µg/ml, en-
quanto a SDC chegou a 0,2µg/ml, com um potencial 
em torno de 30% mais eficiente que a associação. 

Para a cepa de S. sanguis, constatou-se concen-
tração idêntica à já estabelecida pela SDC, 1,2µg/ml, 
o mesmo não acontecendo para cepas de S. salivarius, 
com CIM 3 vezes maior (0,9µg/ml) à identificada pela 
SDC com 0,3µg/ml.

A SP inibiu com elevadas concentrações, 1.600µg/
ml, 3.200µg/ml e 2.560µg/ml, para S. mutans, S. sali-
varius e S. sanguis, respectivamente.

Depois de estabelecida a CIM, foi confirmada a 
aderência in vitro. As bengalas foram retiradas e pesa-
das. Os resultados observados para analisar aderência 
bacteriana em sacarose a 5% e para estabelecer a in-
tensidade de adesão das cepas de Streptococcus spp. 
estudadas, com dez repetições cada uma, foram sub-
metidos ao teste t de Student, em nível de significância 
de 5%, com 9 graus de liberdade.
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A Tabela 1 apresenta os resultados finais para as três 
avaliações feitas, sendo que os maiores valores de t calcu-
lado esboçam maior aderência nos bastões capilares.

Conhecendo-se o padrão de aderência das cepas 
estudadas, testou-se a ação das três soluções sobre essa 
aderência (Tabela 2).

A aderência de S. mutans e S. sanguis (Gráficos 1 e 
2) foi reduzida em presença da SA e a SDC, não diferindo 
estatisticamente (p>0,05). Em contrapartida, as mesmas 
concentrações da SA não surtiram efeito inibitório para 
as cepas de S. salivarius (p≤0,05) (Gráfico 3). 

t calculado t tabelado

S. mutans 57,86 2,36

S. sanguis 5,93 2,36

S. salivarius 52,62 2,36

Fonte: Laboratório de Biologia e Fisiologia de Microrganismos 
– UNIFENAS/MG

TABELA 1: Análise da aderência de amostras de Streptococcus 
spp. em meio suplementado com sacarose a 5%.

S. mutans S. sanguis S. salivarius

t calculado(*)

SOLUÇÃO DE 

PRÓPOLIS (SP)
4,32 4,76 5,59

SOLUÇÃO DE 

CLOREXIDINA (SDC)
3,36 5,57 6,39

SOLUÇÃO 

ASSOCIADA (SA)
3,32 5,10 5,49

(*)t tabelado maior que o t calculado inibe a aderência bacteriana
Fonte: Laboratório de Biologia e Fisiologia de Microrganismos 
– UNIFENAS/MG

TABELA 2: Análise da inibição da aderência de cepas de 
Streptococcus spp. pelas soluções após aplicação do teste t de 
Student, em 5% de signifi cância, com t tabelado a 2,36.

GRÁFICO 1: Comparação entre a solução de clorexidina e 
a solução associada (clorexidina e própolis) na inibição da 
aderência de Streptococcus sanguis.
Fonte: Laboratório de Biologia e Fisiologia de Microrganismos 
– UNIFENAS/MG

GRÁFICO 2: Comparação entre a solução de clorexidina e 
a solução associada (clorexidina e própolis) na inibição da 
aderência de Streptococcus mutans.
Fonte: Laboratório de Biologia e Fisiologia de Microrganismos 

– UNIFENAS/MG

GRÁFICO 3: Comparação entre a solução de clorexidina e 
a solução associada (clorexidina e própolis) na inibição da 
aderência de Streptococcus salivarius.
Fonte: Laboratório de Biologia e Fisiologia de Microrganismos 
– UNIFENAS/MG

DISCUSSÃO
O presente estudo mostra o efeito de uma associa-

ção de clorexidina e própolis na inibição da aderência 
de S. mutans, constituinte do biofilme bucal, com 
grande capacidade de causar cárie dental; S. sanguis, 
também isolado com maior freqüência no biofilme bu-
cal e presente na patogênese da endocardite bacteriana, 
e S. salivarius, forte indicador de contaminação salivar, 
normalmente presente em quantidades significativas no 
dorso lingual e na saliva (Rosan, 1994). 

p>0,05

p>0,05

p<0,05
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Os resultados obtidos com a SDC – 1,5µg/ml, 
0,9µg/ml, 0,2µg/ml para, S. sanguis, S. salivarius e 
S. mutans, respectivamente – demonstraram maior 
resistência por parte de S. sanguis, o que confirma os 
achados de Genco (1996), que observou uma certa re-
sistência desta espécie a substâncias antimicrobianas. 

Outro composto com efeito antimicrobiano co-
nhecido, a própolis, foi empregada. Substância natural 
detentora de inúmeras propriedades terapêuticas (Swerts 
et al., 2002) com capacidade de inibir glicosiltransfe-
rases (GTF) (Ikeno et al., 1991). É sabido que as GTF 
são produzidas por bactérias orais como S. mutans, S. 
sanguis e S. salivarius, com capacidade de clivarem 
sacarose e sintetizarem mutanos, dextranos e frutanos, 
que podem ser utilizados como substrato por outras 
bactérias cariogênicas, dando continuidade à lesão de 
cárie (Rosan, 1994). 

Os resultados contrastaram com os estudos de 
Gebara et al. (1996) também in vitro, que realizaram 
prova de sensibilidade por diluição em caldo para de-
terminar CIM e utilizaram soluções hidroalcoólicas de 
própolis, obtendo CIM para S. mutans de 40µg/ml, con-
tra 1.600µg/ml, determinada na presente pesquisa.

As demais bactérias, S. salivarius e S. sanguis 
não foram utilizadas no experimento de Gebara et 
al. (1996), mas atingiram CIM elevadas neste expe-
rimento, 3.200µg/ml e 2.560µg/ml, para S. salivarius 
e S. sanguis, respectivamente. Possivelmente esses 
valores elevados referem-se à presença de Tween 80 
e água destilada estéril nos preparos das soluções de 
própolis, provavelmente em virtude do Tween 80 ser 
um tensoativo (concentração utilizada de 0,00125%), 
podendo, em concentrações elevadas, provocar au-
mento da aderência de Streptococcus spp. (Tomita 
et al., 1998). Entretanto, ressalta-se que para se con-
seguir ampla ação antimicrobiana e extração total 
dos flavonóides e demais componentes químicos, a 
própolis deve ser preparada em extratos etanólicos 
a 80% (Park et al., 1998).

Soluções etanólicas de própolis vêm sendo 
preparadas com objetivos experimentais. O potencial 
bactericida do etanol em concentrações superiores a 
40% foi demonstrada por Sissons et al.(1996), indican-
do as baixas CIM em estudos anteriores (Gebara et al., 
1996). Em adição, Tomita et al. (1998) afirmaram que 
o etanol possui propriedade bactericida considerável 
quando comparado ao tensoativo Tween 80, utilizado 
no experimento.

A aderência de Streptococcus spp. está rela-
cionada totalmente à produção de GTF. Sabe-se que 
essas bactérias produzem variadas GTF, podendo 
ter seu efeito reduzido em presença de saliva. Tal 
condição indica que os valores achados no expe-
rimento podem ser diminuídos quando utilizados 
em humanos, sob influência da saliva (Vacca-Smith, 
Bowen, 1998).

A maior eficácia da própolis sobre a aderência 
de S. sanguis e S. salivarius pode ser em virtude da 
inibição da síntese de glucanos insolúveis em água e 
aliada à atividade das GTF (Ikeno et al., 1991; Park et 
al., 1998).

Referindo-se ao mecanismo de ação, a própolis, 
com teores significativos de ácido cinâmico, inibe a 
produção de GTF (Ikeno et al., 1991), atua na mem-
brana citoplasmática e na motilidade celular de E. coli 
(Mirzoeva et al., 1997).

A associação de drogas, procurando um melhor 
efeito de resposta, é comumente utilizada nas áreas 
da saúde. A associação de antimicrobianos não foge à 
regra e a clorexidina já foi é e associada a várias drogas 
(Bowden, 1996).

A associação de clorexidina e própolis reduzindo-
se ambas as concentrações é explicada pela possível 
potencialização ou efeito sinérgico das drogas, obser-
vando-se que ambas possuem diferentes mecanismos 
de ação (Ikeno et al., 1991).

De maneira oportuna, Bouwsma (1996) refletiu 
sobre o uso impróprio e constante de antimicrobianos 
para combate às periodontopatias, necessitando ana-
lisar os riscos e benefícios destes medicamentos, que 
podem apenas contribuir para uma boa higienização, 
considerando que a clorexidina, quando utilizada 
em tratamentos contínuos, poderá apresentar efeitos 
colaterais, como manchas amareladas nos dentes, 
prejudicando a estética.

Em um estudo recente, foi determinado a con-
centração bactericida mínima do extrato etanólico da 
própolis a 5%, acrescida de fluoreto de sódio a 0,05% 
contra cepas de S. mutans. Adicionalmente, neste ex-
perimento a redução de microrganismos salivares foi 
constatada pela solução associada (Zárate, 1999).

Com a redução das concentrações de própolis 
e clorexidina, espera-se conseguir uma solução para 
uso prolongado, amenizando os efeitos adversos da 
clorexidina (Giorgi, De Micheli, 1992) e da própolis 
(Puppin Jr. et al., 1989).
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As soluções mostraram-se eficazes contra as cepas 
utilizadas, principalmente a SA, ressaltando-se que a 
solução de própolis para alcançar a CIM atingiu valores 
acima dos encontrados na literatura, provavelmente 
devido à não utilização de extrato à base de etanol. 

Uma pesquisa em humanos da SA para compro-
var o estudo in vitro realizado, contando com fatores 

como a saliva, esmalte dentário, película adquirida e 
a microbiota bucal, torna-se relevante, pensando-se 
em, no futuro, aprimorar e buscar o sinergismo para 
resultados mais satisfatórios e conseguir uma solução 
coadjuvante para a higiene bucal, contribuindo, assim, 
para a redução de lesões de cáries e doenças que en-
volvem o periodonto. 

CONCLUSÕES

Swerts MSO, Dias Costa AMD, Fiorini JE. Effect of the associated solution of chlorhexidine and propolis on the inhibition of adherence by Streptococcus spp. 
Rev Int Periodontia Clin 2005; 2(4):10-6.

It was evaluated in vitro the association between chlorhexidine (Periogard® Colgate) and propolis (Apis Flora®) in 
the inhibition of the adherence of Streptococcus spp. The associated solution (SA) at 0,12% and the chlorhexidine 
digluconate solution (SDC) at 0,12% (control) were diluted (0,06-120µg/ml) and added to a microbial culture 
medium, in 100µL of the suspensions of S. mutans (ATCC 25175), S. sanguis (ATCC 10557) and S. salivarius 
(CDC 262), containing capillary glass rods in sticklike format inside them, for bacterial adherence. The sticks 

were weighed flares and after the incubation (35.5°C for 48h), relating them the concentrations of SA and SDC in 
each tube. SA inhibited the adherence of S. mutans and S. sanguis did not show statistically significant difference 

of SDC (p>0,05), differently for the group S. salivarius (p≤0,05).

KEYWORDS: Chlorhexidine; Propolis; Bacterial adhesion.
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