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RESUMO 

 
Ribeiro, YJS. Protetores Bucais Esportivos: Avaliação da contaminação microbiana, 
da rugosidade superficial e da eficácia do spray de clorexidina como método de 
desinfecção, em crianças. [Dissertação de Mestrado em Odontopediatria]. Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto, 2019. 
 
O objetivo do presente estudo clínico randomizado foi avaliar, in vivo, em protetores bucais 
esportivos: 1) A viabilidade celular bacteriana, com e sem tratamento com clorexidina, por 
meio do ensaio MTT; 2) A contaminação por 4 espécies bacterianas cariogênicas (S. mutans, 
S. sobrinus, L. acidophilus e L. casei), e a eficácia da utilização do gluconato de clorexidina a 
0,12% sob a forma de spray, por meio da técnica de biologia molecular Checkerboard DNA-
DNA Hybridization (CDDH); e 3) A rugosidade superficial pré e pós-utilização, com e sem 
tratamento com clorexidina, em microscopia confocal a laser. O estudo foi realizado com a 
participação de 20 pacientes de 9 a 13 anos de idade, de ambos os sexos, e constou de 2 
etapas, com intervalo de 15 dias entre cada uma, de forma que todos os pacientes 
participassem tanto do grupo controle (água de torneira esterilizada), quanto do grupo 
experimental (clorexidina). Em cada etapa os pacientes receberam um novo protetor bucal 
(totalizando 2 aparelhos por indivíduo). Os pacientes de ambos os grupos foram orientados a 
usar o protetor bucal esportivo por 3 dias alternados, durante o treinamento esportivo (1 
hora/dia), sendo a seguir processados pelas técnicas CDDH e MTT. A rugosidade superficial 
dos protetores bucais foi avaliada nos períodos pré e pós-utilização, com e sem tratamento 
com clorexidina, em microscopia confocal a laser. Os resultados obtidos foram analisados por 
meio do teste de Wilcoxon, teste t e teste de correlação de Pearson, utilizando o software 
GraphPadPrism 4.0 (GraphPad Software Inc). O nível de significância adotado foi de 5%. De 
acordo com os resultados obtidos, observou-se que houve redução significante (p<0,05) da 
viabilidade celular bacteriana após uso da clorexidina. Além disso, o spray de clorexidina 
ocasionou redução significante (p<0,05) nos níveis de contaminação por bactérias 
cariogênicas. Embora a rugosidade superficial tenha sofrido aumento significante após o uso 
dos protetores bucais (p<0,05), essa não foi influenciada pelo uso da clorexidina ou da água 
de torneira esterilizada. Observou-se correlação positiva moderada (r=0,59) entre a 
rugosidade superficial e o número de micro-organismos cariogênicos no grupo Controle, 
enquanto que no grupo Experimental essa correlação foi negativa e bem fraca (r=-0,03). 
Conclui-se que, após o uso por crianças, os protetores bucais esportivos apresentam intensa 
contaminação microbiana e maior rugosidade superficial. O spray de gluconato de clorexidina 
a 0,12% foi eficaz na redução dessa contaminação.  
 
Palavras-chave: Protetores bucais esportivos, microbiologia, rugosidade superficial, 
clorexidina, desinfecção. 

 
  



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

ABSTRACT 
 

Ribeiro, YJS. Sports mouthguards: Evaluation of microbial contamination, 
surface roughness and efficacy of the chlorhexidine spray as a method of 
disinfection, in children. [Master’s Degree in Pediatric Dentistry - Dissertation]. 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto, 
2019. 
 
The aim of the present randomized clinical trial was to evaluate sports mouthguards in vivo: 
1) Bacterial cell viability, with and without chlorhexidine treatment, by MTT assay; 2) 
Contamination by 4 cariogenic bacterial species (S. mutans, S. sobrinus, L. acidophilus and L. 
casei), and the effectiveness of spraying 0.12% chlorhexidine gluconate by Checkerboard 
DNA-DNA Hybridization (CDDH); and 3) Surface roughness before and after use, with and 
without chlorhexidine treatment, by confocal laser microscopy. The study was conducted 
with the participation of 20 patients between 9 to 13 years of age, of both sexes, and 
consisted of 2 stages, with an interval of 15 days between each stage, so all patients took 
part in both the control group (sterile tap water) and the experimental group (chlorhexidine). 
At each stage the patients received a new mouthguard (totaling 2 devices per participant). 
Patients in both groups were instructed to wear the sports mouthguards for 3 alternate days 
during sports training (1 hour/day), and the mouthguards were afterwards processed by the 
CDDH and MTT techniques. The surface roughness of the mouthguards was evaluated 
before and after use, with and without chlorhexidine treatment, by confocal laser 
microscopy. The results obtained were analyzed using the Wilcoxon test, t-test and Pearson 
correlation test, using the GraphPadPrism 4.0 (GraphPad Software Inc). The adopted 
significance level was 5%. According to the results obtained, it was observed that there was 
a significant reduction (p<0.05) of bacterial cell viability after chlorhexidine use. In addition, 
chlorhexidine spray caused a significant reduction (p<0.05) in levels of contamination by 
cariogenic bacteria. Although surface roughness increased significantly after the use of 
mouthguards (p<0.05), it was not influenced by the use of chlorhexidine or sterile tap water. 
A moderate positive correlation (r=0.59) was observed between surface roughness and the 
number of cariogenic microorganisms in the Control group, whereas in the Experimental 
group this correlation was negative and very weak (r=-0.03). It is concluded that after use 
by children, sports mouthguards present intense microbial contamination and greater surface 
roughness. Chlorhexidine gluconate spray (0.12%) was effective in reducing this 
contamination. 
 
Key-Words: Sports Mouthguards, microbiology, surface roughness, chlorhexidine,  
disinfection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Um estilo de vida fisicamente ativo tem se tornado essencial no dia-a-dia das 

pessoas, independentemente da faixa etária, e a prática de esportes é parte 
integrante desse padrão de saúde geral. Entretanto, a participação nestas atividades 

pode ser considerada um fator de risco para a ocorrência de lesões traumáticas 

(Padilla e Balikov, 1993; Newsome et al., 2001; Miranda et al., 2018). Assim, no 
início dos anos 80, surgiu a Odontologia Desportiva, com o objetivo de favorecer a 

segurança durante a prática de esportes. Esta especialidade, juntamente com as 
demais áreas da Odontologia, é representada pelo empenho do Cirurgião-Dentista 

não somente na realização de tratamentos, mas também de atuar na prevenção de 
possíveis lesões decorrentes de atividades físicas (Ranalli, 2002; Namba et al., 2013).  

De acordo com Richards, em um trabalho publicado na revista Evidence-
Based Dentistry, publicado em 2018, um bilhão de pessoas em todo o mundo já 

sofreram traumatismo dentário, demonstrando que sua ocorrência é extremamente 
frequente. Paralelamente, sabe-se que os traumatismos orofaciais estão intimamente 

ligados à prática esportiva e seus desfechos podem gerar consequências físicas como 
dor e perda da função, além de repercussões psicológicas e socioeconômicas e 

necessidade de terapias restauradoras, endodônticas, cirúrgicas e protéticas, 
dependendo da severidade do trauma (Adirim e Cheng, 2003; Ngyuyen et al., 2004; 

De Sousa, 2008; Berger et al., 2009; Glendor, 2009; Deogade et al., 2016; Piccininni 
et al., 2017). 

De acordo com a literatura específica, a grande maioria das modalidades de 

esportes apresenta risco elevado para lesões traumáticas, principalmente aquelas 
que possam resultar em quedas e colisões (Newsome et al., 2001). A frequência 

dessas lesões é aumentada principalmente em indivíduos que fazem uso de 
aparatologia ortodôntica, que apresentam overjet acentuado e que apresentam 

selamento labial insuficiente (Bauss et al., 2004; Piccininni et al., 2017).  
A prevalência de lesões traumáticas em dentes decíduos encontra-se entre 

11 e 30%, enquanto que nos dentes permanentes varia de 2,6 a 50% (Skaare et al., 
2003), podendo incluir lesões localizadas nos tecidos moles, nos tecidos de suporte, 

nos tecidos dentários (Andreasen et al., 2011; Piccininni et al., 2017) e na 
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articulação temporomandibular (Camp, 1991; Guyette 1993; Tanaka et al., 2015; 

Deogade et al., 2016; Piccininni et al., 2017). 
Devido a esta elevada incidência, associações como a Academy of Sports 

Dentistry (ASD), National Athletic Trainers (NAT), a American Association of 
Endodontists (AAE), a American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) e a American 
Dental Association (ADA), recomendam o uso dos protetores durante a prática de 

esportes, a fim de minimizar o efeito de traumatismos na dentição decídua e 
permanente (ASD, 2015; NAT, 2016; AAE, 2017; AAPD, 2018/2019; ADA, 2018), 

como forma de cuidado adicional (Deogade et al., 2016). Dentre as medidas 
preventivas ao traumatismo encontram-se os protetores esportivos como capacetes, 

máscaras faciais e protetores bucais (Nowjack-Raymer e Gift, 1996; Farrington, 
2012). De acordo com uma recente revisão sistemática e metanálise publicada por 

Knapik et al. (2019), o uso de protetores bucais reduzem o risco de injúrias à região 
orofacial. 

Protetores bucais são definidos como dispositivos resilientes utilizados sobre 
os dentes e que se encaixam sobre as superfícies oclusais e incisais, com a finalidade 

de proteção aos mesmos e às estruturas anatômicas circunjacentes. Geralmente são 
instalados no arco superior, porém podem ser planejados para o arco inferior ou 

para ambos os arcos (Takeda et al., 2014; Green, 2017). Esses dispositivos são 
confeccionados com material capaz de absorver impactos e dissipar as forças por 

todas as estruturas orofaciais (Morikawa et al., 1998; Farrington et al., 2012), sendo 
recomendados para todos os tipos de atividade esportiva que possam gerar impacto 

(Australian Dental Association, 2016; Green, 2017).Os protetores bucais podem ser 

usados por atletas durante as fases de treinamento e de competição, assim como 
por crianças e adolescentes (Ferreira et al., 2019). 

Dentre as funções específicas dos protetores bucais podem ser citadas as 
seguintes: atuam como amortecedores entre os tecidos dentários e os tecidos moles; 

suavizam impactos frontais que poderiam atingir diretamente os dentes; 
redistribuem a força; protegem a dentição do contato forçado entre os arcos 

dentários; minimizam danos à mandíbula (ângulo e côndilo); e reduzem a 
possibilidade de lesões neurológicas, como a concussão, por amortecerem a força 

que chega aos côndilos, estruturas que se articulam com a base do crânio 
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(Chapman, 1995; Patrick et al., 2005; Andreasen et al., 2011; Deogade et al., 2016). 

Além disso, o uso de protetores bucais proporciona benefício psicológico aos atletas, 
pois aumenta a confiança sobre a proteção que recebem ao utilizá-los (Zhang et al., 

2001). Deve ser ressaltado que, de acordo com uma revisão sistemática da literatura 
publicada por Ferreira et al., em 2019, os protetores bucais esportivos não 

prejudicam o desempenho dos atletas. Adicionalmente, também oferecem conforto e 

não interferem negativamente nas respostas metabólicas e cardiorrespiratórias 
(Green et al., 2017) e na fala (Lima e Mohn Neto, 2015; Green, 2017; Parker et al., 

2017; Piccininni et al., 2017). 
Pelo exposto, seria plausível inferir que a importância do uso de protetores 

bucais devesse ser aplamente conhecida e difundida, especialmente entre atletas de 
esporte de contato, tanto em clubes quanto em escolas. No entanto, seu uso ainda é 

pouco difundido (Jung et al., 2013; Petrovic et al., 2016, Bergman et al., 2017). 
Poucos estudos avaliaram o conhecimento de diferentes classes de esportistas sobre 

protetores bucais, evidenciando que este é limitado (Sepet et al., 2014; Dursun et 
al., 2015; Al-Arfaj et al., 2016; Bergman et al., 2017; Raghavan et al., 2018).  

Além disso, na literatura específica observa-se que poucos estudos avaliaram 
o conhecimento de Cirurgiões-Dentistas sobre os protetores bucais (Stokes et al., 

1993; Maestrello et al., 1999; Onyeaso et al., 2004). Esses estudos, embora 
realizados com Cirugiões-Dentistas de diferentes partes do mundo (Estados Unidos, 

Nigéria e Singapura), concluíram que o conhecimento sobre esses dispositivos é 
insuficiente.  

De acordo com a técnica de confecção, os protetores bucais podem ser 

classificados em quatro tipos. Os primeiros que surgiram foram os de estoque ou 
universais, os quais apresentam tamanhos específicos (pequeno, médio e grande) de 

fábrica. Outros, também populares entre os atletas, são os confeccionados com 
material termoplastificável, moldáveis em água quente, conhecidos como “boil and 
bite”. Mais recentemente foram descritos os protetores bucais individualizados, que 
são os mais indicados e confeccionados sob medida pelo Cirurgião-Dentista em 

laboratório, pela técnica a vácuo ou sob pressão (Cavalcanti et al., 2012; Lima e 
Mohn Neto, 2015; Deograde et al., 2016; Green, 2017; Parker et al., 2017; Piccininni 

et al., 2017; Veloso et al., 2017). 
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Deve ser ressaltado que, como os protetores bucais esportivos são 

confeccionados a partir de silicone, E.V.A. (Etileno Vinil Acetato) e outros polímeros, 
apresentam porosidades, as quais podem ser colonizadas por fungos e bactérias. 

Assim, juntamente com a escolha do melhor design, material e tipo de fabricação, o 
Cirurgião-Dentista deve orientar os usuários sobre cuidados adicionais, necessários 

para favorecer a longevidade dos protetores bucais. Esses cuidados incluem guardar 

o dispositivo em local seco e arejado, mantendo-o afastado de fontes de calor, e 
realizar a higienização dos mesmos (Green, 2017; Parker et al., 2017). 

A saliva, considerada como um veículo para a contaminação de escovas 
dentais (Nelson-Filho et al., 2014), entra em contato com o protetor bucal durante o 

seu uso, podendo-se hipotetizar que tornam-se colonizados por diferentes tipos de 
micro-organismos. De acordo com a literatura específica, cocos Gram-positivos como 

Staphilococcus aureus e Staphilococcus epidermidis são frequentemente encontrados 
nos protetores bucais. Além disso, outros micro-organismos associados a doenças 

como endocardite, pneumonia, osteomielite, infecções do trato urinário, herpes 
simples, cárie dentária e doença periodontal também podem estar presentes na 

superfície desses dispositivos (Glass et al., 2006; Glass et al., 2007; Glass et al., 
2009; Glass et al., 2011; Namba et al., 2013; D’Ercole et al., 2017). Dessa forma, 

podem ser considerados como fontes de contaminação e transmissão de doenças 
(Glass et al., 2007; Namba et al., 2013).  

Além disso, o biofilme dentário que coexiste em equilíbrio na cavidade bucal, 
pode ser alterado por patógenos que se desenvolvem sobre a superfície de 

protetores bucais e, na quebra desta homeostase, duas principais alterações podem 

ocorrer: cárie dentária e doença periodontal (Lee et al., 2013; D'Ercole et al., 2014). 
Observa-se, também, que o uso de protetores bucais contribui para a ocorrência de 

alterações nos fatores ecológicos da cavidade bucal, como redução da capacidade 
tampão e do pH salivar e aumento das superfícies para retenção de biofilme 

(D'Ercole et al., 2014). 
De acordo com Ogawa et al. (2012), antes de armazenar os protetores 

bucais em local ventilado, esses devem ser lavados abundantemente em água 
esterilizada, para remover componentes salivares absorvidos. No entanto, como 

salientado por Freitas et al. (2005) e Namba et al. (2013), a limpeza diária dos 
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protetores bucais com água corrente pode ser insuficiente para reduzir a 

contaminação microbiana dos protetores bucais. Com base nessas afirmações, 
estudos recentes têm avaliado a eficácia do uso de substâncias que apresentam 

potencial antimicrobiano e bioativo associados, para incorporação durante a 
confecção dos protetores bucais (D’Ercole et al., 2017; Nagai et al., 2017; Tripodi et 

al., 2018). Paralelamente, Glass et al. (2011) observaram que, após imersão 

overnight dos protetores bucais em uma solução antimicrobiana composta por ácido 
cítrico, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio e monopersulfato 

de potássio (NitrAdine®) após a prática esportiva, houve redução da contaminação 
bacteriana. 

A incorporação ao E.V.A. de partículas bioativas, como o ionômero de vidro, 
utilizado para confeccionar os protetores bucais, foi proposta por Nagai et al. (2017). 

Esta inclusão de partículas apresentou atividade bacteriostática sobre biofilmes de 
Streptococcus mutans, sugerindo que este material pode ser útil na manutenção da 

saúde bucal de atletas que fazem uso de protetores bucais. Em 2017, D'Ercole et al. 
encorajaram a associação do uso da clorexidina aos protetores bucais. 

Recentemente, este mesmo grupo de pesquisadores avaliou a associação do uso do 
peptídeo bioativo caseína incorporada à estrutura dos protetores bucais esportivos e 

demonstraram que este influenciou positivamente a capacidade tampão da saliva e o 
aumento do pH porém, de acordo com testes realizados para a detecção de 

Streptococcus mutans, esta substância não apresentou atividade antimicrobiana 
(Tripodiet al., 2018). 

Em um estudo realizado também recentemente, Yoshida el al. (2018) 

desenvolveram um novo material antibacteriano para confecção de protetores bucais 
à base de E.V.A., com incorporação de nanopartículas de prata. Observaram inibição 

da formação de colônias de Streptococcus sobrinus, Porphyromonas gingivalis e 
Escherichia coli, o que evidenciou que este material apresenta potencial para ser 

clinicamente aplicado. 
Com a finalidade de avaliar a contaminação microbiana de escovas dentais e 

aparelhos ortodônticos removíveis e a eficácia de diferentes soluções antissépticas na 
sua desinfecção, tem sido empregadas técnicas como a cultura microbiana (Batoni et 

al., 2001; Lessa et al., 2007; Maruo et al., 2008; Peixoto et al., 2011; Bagatin et al., 
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2017), técnicas de biologia molecular como o Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

preconizada por Socransky (Socransky, 1994; Nelson-Filho et al., 2011a; Nelson-Filho 
et al., 2011b; Nelson-Filho et al., 2014; Ogawa et al, 2012; Andrucioli et al., 2018; 

Bergamo et al., 2019), que apresentam maior praticidade e rapidez, quando 
comparadas às técnicas microbiológicas convencionais. Deve-se ressaltar que 

técnicas que avaliam a viabilidade de células humanas por meio de ensaios 

colorimétricos, como o MTT- tetrazólio 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenilbrometo, 
preconizado por Mosmann (1983), podem ser também empregadas para avaliar a 

viabilidade celular bacteriana (Grela et al., 2018). 
A literatura específica tem indicado o uso do spray de clorexidina como 

substância antimicrobiana padrão-ouro (Moshrefi, 2002), para redução do biofilme 
microbiano presente na superfície de dispositivos ortodônticos removíveis (Lessa et 

al., 2007; Lim et al., 2008; Peixoto et al., 2011). No entanto, não há estudos 
publicados, até o momento, avaliando a contaminação microbiana de protetores 

bucais esportivos empregando sondas de DNA, a viabilidade celular bacteriana e a 
eficácia do spray de gluconato de clorexidina como protocolo para sua desinfecção, 

justificando a realização de estudos adicionais. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 
Objetivo geral 

O objetivo geral do presente estudo clínico randomizado foi avaliar, in vivo, a 
contaminação microbiana de protetores bucais esportivos, a rugosidade superficial e 

a eficácia do spray de gluconato de clorexidina a 0,12% na sua desinfecção, em 

crianças. 
 

Objetivos específicos 
Os objetivos específicos foram avaliar, em protetores bucais esportivos: 

- A viabilidade celular bacteriana, com e sem tratamento com gluconato de 
clorexidina a 0,12% sob a forma de spray, por meio do ensaio MTT. 

- A contaminação por 4 espécies bacterianas cariogênicas (Streptococcus 
mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus 
casei), e a eficácia da utilização do gluconato de clorexidina a 0,12% sob 
a forma de spray, por meio da técnica de biologia molecular 

Checkerboard DNA-DNA Hybridization. 
- A rugosidade superficial pré e pós-utilização, com e sem tratamento com 

gluconato de clorexidina a 0,12% sob a forma de spray, em microscopia 
confocal a laser. 

- A correlação entre a contaminação microbiana por micro-organismos 
cariogênicos e a rugosidade superficial. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo – FORP/USP (CAAE: 06252818.8.0000.5419 - Anexo 
A). 

 

SELEÇÃO DA AMOSTRA 
Para determinar o número necessário de voluntários para o presente estudo 

foi realizado cálculo amostral para amostras independentes, com valor de alfa de 5% 
e poder de teste de 80%, baseado nos resultados previamente publicados por 

Sifakakis et al. (2018). Embora o cálculo amostral tenha resultado em um número 
mínimo de 14 indivíduos, foram selecionados 20 indivíduos, a fim de contabilizar 

possíveis perdas durante a realização da pesquisa. 
A amostra foi então composta por 20 crianças, de ambos os sexos, que 

praticavam atividades esportivas nas modalidades Karatê e Judô pela Secretaria 
Municipal de Esportes de Ribeirão Preto - SP, no Complexo Poliesportivo Cava do 

Bosque, com idade entre 9 a 13 anos, que aceitaram participar da pesquisa como 
voluntários. 

Após a realização de anamnese e exame clínico, foram utilizados os 
seguintes critérios de inclusão: indivíduos com ausência de doença periodontal e 

lesões de cárie com cavitação, com boa saúde geral e que não estivessem fazendo 
uso de antibióticos e/ou soluções antimicrobianas por um período mínimo de 3 

meses. Foram excluídos da amostra usuários de aparelhos ortodônticos. Os 
responsáveis pelos voluntários selecionados, após leitura, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os voluntários assinaram o Termo de 

Assentimento. 
 

DIVISÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS - RANDOMIZAÇÃO 
Cada participante do estudo foi submetido aos seguintes protocolos clínicos, 

sob a forma de rodízio, em 2 etapas, com um período de wash out de 15 dias entre 
cada etapa: 
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- Protocolo I (Grupo Controle): uso do protetor bucal esportivo (1 hora/dia, 

durante a atividade esportiva), por 3 dias de forma alternada, o qual foi submetido à 
escovação pela criança e uso de água de torneira esterilizada sob a forma de spray 

por um único pesquisador (Y.J.S.R.), 1 vez ao dia. 
- Protocolo II (Grupo experimental): uso do protetor bucal esportivo (1 

hora/dia, durante a atividade esportiva), por 3 dias de forma alternada, o qual foi 

submetido à escovação pela criança e uso de Gluconato de Clorexidina a 0,12% sob 
a forma de spray por um único pesquisador (Y.J.S.R.), 1 vez ao dia. 

 
A tabela 1 apresenta as composições e os fabricantes das soluções 

empregadas. 
 
Tabela 1 - Composição das soluções utilizadas 

Soluções Utilizadas Fabricante Composição 

Gluconato de Clorexidina  
a 0,12% 

Farmácia de manipulação  
Doce Erva 

Ribeirão Preto- SP  

Gluconato de Clorexidina a 0,12%, 
água, glicerina, etanol, polisorbato 

20. 

Água de torneira esterilizada 
Laboratório de Biologia  
Molecular e Cultura de  

Células FORP/USP 
- 

 
Assim, cada participante utilizou 2 protetores bucais esportivos, sendo cada 

protetor bucal usado durante 3 dias, em momentos diferentes, de forma que os 20 
participantes participaram de ambos os grupos (experimental e controle). No 4° dia, 

os dispositivos foram recolhidos, pela manhã, para avaliação. Para cada protetor 
bucal foi utilizado um dos protocolos previamente descritos. A tabela 2 apresenta a 

randomização dos voluntários nos 2 protocolos clínicos e nas 2 etapas do estudo. A 

randomização foi realizada por meio de sorteio simples. 
 
Tabela 2 - Randomização dos 20 participantes de acordo com os 2 protocolos clínicos utilizados, nas 2 etapas do 

estudo, com período de wash out de 2 semanas 

Protocolo 1a etapa 
(1a semana) 

2a etapa 
(4a semana) 

Protocolo I (controle) Participantes 1 a 10 Participantes 11 a 20 
Protocolo II (experimental) Participantes 11 a 20 Participantes 1 a 10 

 
CONFECÇÃO DOS PROTETORES BUCAIS 

Foram confeccionados protetores bucais individualizados, como descrito por 
Mizuhashi et al.(2016a; 2016b), sobre modelos de gesso tipo IV (Durone tipo IV- 

Dentsply- Rio de Janeiro - RJ - Brasil) da arcada dentária superior dos 20 voluntários, 
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obtidos a partir do molde de alginato (Jeltrate Plus – Dentsply - Rio de Janeiro – RJ- 

Brasil). Estes dispositivos foram elaborados com 2 placas de E.V.A. (Bio-Art- São 
Carlos – SP- Brasil), com espessura de 3mm cada, as quais foram levadas a uma 

máquina de plastificação a vácuo Plastvac P7 (Bio-Art- São Carlos – SP- Brasil) e, 
então, aquecidas e prensadas sobre o modelo de gesso.  

Após prensagem, os protetores foram mantidos em repouso por 1 hora, para 

total resfriamento e, em seguida, efetuou-se a remoção dos excessos das placas de 
E.V.A. por meio de cortes com tesoura Íris (Golgran - São Caetano do Sul– SP- 

Brasil). Foi realizado o recorte nas proximidades de estruturas anatômicas como 
freios e bridas, a fim de evitar possíveis interferências e acabamento final com 

pontas abrasivas por meio do Kit Acabamento e Polimento de Amálgama 8089CA (KG 
Sorensen - Cotia - SP - Brasil). Todos os protetores bucais foram confeccionados por 

um único pesquisador (Y.J.S.R.). 
 
ORIENTAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL E DOS PROTETORES BUCAIS ESPORTIVOS 

Os participantes foram orientados a realizar a escovação dentária 

empregando a técnica de Bass, 3 vezes ao dia após as refeições, com escova dental 
Colgate Essencial Clean macia (Colgate – Palmolive - Jaguaré-SP- Brasil) e dentifrício 

fluoretado Colgate Máxima Proteção Anticáries (Colgate - Palmolive - Jaguaré – SP - 
Brasil), além da utilização do fio dental 1 vez ao dia. Os materiais para higiene bucal 

foram fornecidos pelos pesquisadores. Os participantes foram instruídos, também, a 
efetuar a escovação do protetor bucal após o uso, em ambos os lados, uma vez ao 

dia, com a mesma escova dental e dentifrício, afim de padronizar a higiene bucal e 

do protetor. 
Durante o experimento, cada participante recebeu 2 escovas dentais, sendo 

uma para cada protetor bucal, além de duas caixas plásticas apropriadas para 
armazenamento dos dispositivos (Maquira Indústria de Produtos Odontológicos S.A.- 

Maringá- PR-Brasil), a fim de evitar contaminação cruzada. Foram distribuídos aos 
voluntários 2 frascos com borrifadores em spray de 100mL (IB Embalagens - 

Ribeirão Preto- SP- Brasil) codificados, um contendo água de torneira esterilizada e o 
outro contendo a solução de Gluconato de Clorexidina a 0,12%. 
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DESINFECÇÃO DOS PROTETORES BUCAIS ESPORTIVOS 

Os protetores foram utilizados por cada participante, durante o tempo total de 

1 hora ininterrupta, que é o tempo aproximado do treino de judô e karatê. Após o 
uso, cada protetor bucal foi submetido a um dos Protocolos (I ou II) previamente 

descritos, de acordo com a randomização apresentada na tabela 2.  
Para esse procedimento, borrifou-se a solução sobre os dois lados do protetor, 

a uma distância de no máximo 5 centímetros (protetor bucal-frasco) num total de 
aproximadamente 2mL de solução por dispositivo. Em seguida, cada protetor bucal 

foi acondicionado na caixa para armazenamento, até a próxima utilização e, ao 4º 
dia, no período da manhã, estes foram recolhidos pelo pesquisador. 

 
ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E PROCESSAMENTO DOS PROTETORES BUCAIS 

Após serem recolhidos, os protetores foram acondicionados em recipientes 

plásticos com tampa esterilizados de 200mL, contendo 90mL de solução tampão TE 
(pH=7,6) e 60mL de NaOH a 0,5M, e agitados em aparelho Mixtron (Toptronix - São 

Paulo - SP - Brasil), em velocidade máxima, durante 30 segundos, para dessorção 
dos micro-organismos. Posteriormente, os protetores bucais foram removidos com 

pinça clínica, sendo as suspensões contendo os micro-organismos transferidas para 
três tubos plásticos de 50mL (solução-mãe) (Corning -São Paulo- SP- Brasil). 

Os tubos foram centrifugados a 4.000 RPM (Centrífuga Ependorff – 5810R - 
São Paulo - SP - Brasil), por 12 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento foi ressupendido em 150μL de TE e 100μL de NaOH, em frascos plásticos 
de 1mL, sendo a suspensão novamente agitada por 30 segundos.  

Foram separadas alíquotas de 50μL desta solução para realizar o ensaio MTT 
e 200μL que foram congelados a -20ºC para posterior realização da técnica 

Checkerboard DNA-DNA hybridization. 
 
ENSAIO MTT (VIABILIDADE CELULAR BACTERIANA) 

Realizou-se um estudo piloto, para a escolha do solvente a ser utilizado, a 

concentração final do MTT, o tempo de incubação e os comprimentos de onda para a 
leitura da absorbância, com base em estudos prévios que avaliaram a formação e 
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viabilidade de biofilmes microbianos (Walecka et al., 2008; Nuryastuti et al., 2009 e 

Brambilla et al., 2014).  
Foi realizada uma mistura de solvente dimetilsulfóxido (DMSO) e corante 

MTT (brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil tetrazólio), na proporção de 
5mg/mL, conforme proposto por Nuryastuti et al. (2009) e Brambilla et al. (2014). 

Após agitação por 30 segundos, um total de 10μL da mistura foram adicionados aos 

50μL da solução-mãe (solução contendo os micro-organismos). Os frascos foram 
submetidos à agitação em vortex por 1 minuto e armazenados em estufa a 37ºC, por 

30 minutos. Após este período, as amostras foram levadas ao espectrofotômetro 
Nanodrop (NanoDrop®ND-1000 UV-VIS – Thermo Scientific – Waltham - 

Massachusets - EUA), a fim de se realizar a quantificação da inibição enzimática em 
comprimentos de onda de 570nm, previamente utilizadas em estudos de viabilidade 

de biofilmes microbianos (Walecka et al., 2007; Wu et al., 2010; Brambilla et al., 
2014; Deb e Vimala, 2017). A viabilidade celular bacteriana foi obtida, em ambos os 

grupos, por meio dos valores de absorbância, dada pela atividade mitocondrial das 
células bacterianas. 
 
CHECKERBOARD DNA-DNA HIBRIDIZATION (DETECÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS 

CARIOGÊNICOS) 
A relação das 4 cepas bacterianas utilizadas neste estudo, para o preparo 

das sondas de DNA, estão apresentadas na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Cepas bacterianas de micro-organimos cariogênicos empregadas para obtenção das sondas de DNA 

Bactérias cariogênicas Cepa 
Streptococcus mutans 25175a 
Streptococcus sobrinus                             33748a 
Lactobacillus acidophilus 4356a 
Lactobacillus casei 393 a 

a ATCC (American TypeCultureCollection). 
 

As sondas genômicas foram preparadas para cada uma das 4 espécies pela 
marcação de 1µg do DNA bacteriano com digoxigenina, por meio do Random Primer 
Digoxigenin Labeling Kit (Roche Dignostics - Indianápolis – IN - EUA), de acordo com 
o método descrito por Feinberg e Vogelstein (1983). 
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As amostras provenientes dos protetores bucais foram avaliadas utilizando a 

técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization (Socransky et al.,1994; Nelson-Filho et 
al., 2011a; Nelson-Filho et al., 2011b; Nelson-Filho et al., 2012; De Oliveira et al., 

2015; Andrucioli et al., 2018; Bergamo et al., 2018; Bergamo et al., 2019). As 
suspensões contidas nos tubos plásticos foram fervidas em banho-maria por 10 

minutos e, em seguida, neutralizadas pela adição de 800µL de acetato de amônia a 

5M. Cada suspensão contendo o DNA livre das bactérias presentes nas amostras dos 
protetores bucais foi depositada emuma das canaletas do aparelho Minislot 30 

(Immunetics – Cambridge – MA - EUA) e transferida para uma membrana de nylon 
(15x15cm) com carga positiva (Boehringer Mannheim - Indianápolis - IN - EUA). As 

duas últimas das 30 canaletas horizontais do Minislot foram usadas para os 
controles, contendo uma mistura das espécies dos micro-organismos investigados 

pelas sondas, nas concentrações correspondentes a 105 e 106 células, ou seja, 1ng e 
10ng de DNA de cada espécie, respectivamente. A membrana foi removida do 

Minislot 30 e o DNA depositadofoi fixado por aquecimento, em forno a 120ºC, por 20 
minutos. 

A membrana foi pré-hibridada a 42ºC, por 1 hora, em solução contendo 50% 
formamida (Vetec Química Fina Ltda - Rio de Janeiro – RJ - Brasil), 1% de caseína 

(Vetec Química Fina Ltda- Rio de Janeiro – RJ - Brasil), 5x solução salina citratada 
(SSC) [1x SSC=150 mM NaCl (Vetec Química Fina Ltda - Rio de Janeiro – RJ - Brasil), 

15M de citrato de sódio (SSC) [1 x SSC= 150mM NaCl (Vetec Química Fina Ltda - Rio 
de Janeiro – RJ - Brasil), 15M de citrato de sódio (J.T.Baker – Edo. de Méx. - 

México), pH 7,0], 25 mM de fosfato de sódio (Na2HPO4) (Labsynth Produtos para 

Laboratório – Diadema – SP - Brasil), pH 6,5 e 0,5mg/mL de RNA de levedura (Sigma 
Chemical Co. - St Louis – MO - EUA). 

Em seguida, a membrana foi posicionada no Miniblotter 45 (Immunetics – 
Cambridge – MA - EUA) com as linhas contendo o DNA das amostras e dos controles 

posicionadas perpendicularmente às canaletas do aparato. Em cada canaleta do 
Miniblotter 45 foi adicionada uma sonda de DNA, diluída a aproximadamente 

20ηg/mL, em 130µL de solução de hibridação composta de 45% formamida, 5 x 
SSC, 20mM de Na2HPO4 (pH 6,5), 0,2mg/mL de RNA de levedura, 10% de sulfato de 

dextrano (Amersham GE Heathcare Life Sciences - São Paulo – SP - Brasil) e 1% de 
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caseína. Em seguida, as membranas foram mantidas em repouso por um período 

mínimo de 20 horas, a 42ºC, para a hibridação. 
 

DETECÇÃO DAS ESPÉCIES 
Após o período de hibridação, a membrana foi removida do Miniblotter 45, 

lavada por 40 minutos a 65ºC numa solução de alta adstringência (solução tampão 

SSC a 0,4M) composta por 1% de SDS, 1mM de EDTA e 20mM de Na2HPO4, a fim de 
remover sondas que não hibridaram completamente. Em seguida, a membrana foi 

imersa por 1 hora em solução contendo 1% de ácido maléico (C4H4O4) (Vetec 
Química Fina Ltda - Rio de Janeiro – RJ - Brasil), 3M NaCl, 0,2M NaOH (Labsynth 

Produtos para Laboratório - Diadema – SP - Brasil), 0,3% Tween 20 (Vetec Química 
Fina Ltda - Rio de Janeiro – RJ - Brasil), 0,5% caseína, pH 8,0, e, em seguida, por 30 

minutos, na mesma solução contendo o anticorpo anti-digoxigenina conjugado à 
fosfatase alcalina (Roche Dignostics – Indianápolis - IN- EUA) em uma concentração 

de 1:10.000. A membrana foi então lavada 2 vezes, por 20 minutos, em uma solução 
de 0,1M de ácido maléico, 3M de NaCl, 0,2M de NaOH, 0,3% de Tween 20, pH 8,0, e 

1 vez, por 5 minutos, em uma solução de 0,1M de Tris HCl e 0,1M de NaCl, pH 9,5. 
Para a detecção dos sinais de quimioluminiscência a membrana foi incubada 

por 45 minutos a 37°C, em uma solução detectora contendo substrato para fosfatase 
alcalina (CDP-Star™ DetectionReagent - Merck KGaA - Darmstadt – HE - Germany). 

Em seguida, a membrana foi colocada em um cassete de autorradiografia com chassi 
radiográfico de 30x40cm (Konex - São Paulo – SP - Brasil), sobre um filme 

radiográfico com dimensão de 18x24cm (AgfaGevaert - Antuérpia – NV - Bélgica) 

por, aproximadamente, 40 minutos. O filme foi revelado manualmente pelo método 
convencional tempo-temperatura, de acordo com orientações do fabricante, 

empregando soluções Kodak (Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda - São José dos 
Campos – SP - Brasil), mantidas à temperatura de 20ºC. 

A leitura dos filmes radiográficos foi realizada por um único examinador 
calibrado (Kappa>0,8) e cego com relação aos grupos avaliados. A leitura foi 

realizada 2 vezes, em dias diferentes, para conferência dos resultados. A 
intensidade de cada sinal produzido por uma determinada sonda na suspensão 

microbiana oriunda dos protetores bucais foi comparada ao sinal produzido pela 
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mesma sonda, nas 2 linhas de controles contendo 105 e 106 bactérias. A 

sensibilidade foi ajustada para permitir a detecção de 104 células das espécies que 
foram avaliadas pelo ajuste de concentração das sondas de DNA. 

Para análise estatística, a intensidade dos sinais foi convertida em escores 
de acordo com o número estimado de células bacterianas em cada amostra, 

conforme descrito abaixo:  

- Escore 0: Ausência de detecção de quimioluminiscência. 
- Escore 1: Sinal menos intenso que o controle de 105 células. 

- Escore 2: Sinal equivalente a 105 células. 
- Escore 3: Sinal entre 105 e 106 células. 

- Escore 4: Sinal equivalente a 106 células. 
- Escore 5: Sinal equivalente a mais de 106 células. 

 
ANÁLISE DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL EM MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER 

A rugosidade superficial dos protetores bucais esportivos de ambos os 
grupos foi avaliada em 2 momentos: rugosidade inicial (anteriormente ao uso) e 

rugosidade final (logo após a utilização e uso da água de torneira ou clorexidina, 
seguido de lavagem em água corrente por 1 minuto e secagem com jatos de ar). 

Para a análise da rugosidade superficial foi empregado o microscópio 
confocal a laser (LEXT OLS4000® - Olympus -Tokyo - Japão), acoplado ao software 

OLS4000 (Olympus -Tokyo - Japão), em uma área de aproximadamente 0,5mm2. 
Para incidência perpendicular do feixe de laser e avaliação foi selecionada a região 

central da face vestibular do dente #11. A partir da leitura, feita por escaneamento a 

laser, imagens foram capturadas.  
Para a análise quantitativa da rugosidade superficial, pré e pós-tratamento 

foi utilizada como parâmetro a medida Ra (μm), que corresponde à média aritimética 
dos valores absolutos das ordenadas de afastamento (picos e vales) dos pontos do 

perfil de rugosidade, em relação a uma linha média dentro do percurso de medição. 
Além disso, foi avaliada a correlação entre a rugosidade superficial pós-tratamento 

(com água destilada esterilizada ou com gluconato de clorexidina a 0,12%) e a 
contaminação microbiana por micro-organismos cariogênicos, evidenciada pela 

técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization. 



Material e Métodos | 51 
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, empregando o 
programa GraphPadPrism 4.0 (GraphPad Software Inc - San Diego - CA - EUA). 

A fim de comprovar se a aleatorização dos indivíduos nos grupos Controle e 
Experimental foi adequada, foram aplicados os testes de Wilcoxon para comparação 

dos gêneros, e o teste t para comparação das médias das idades dos participantes 

do presente estudo. 
Como o presente estudo apresentou delineamento cego e placebo-

controlado, foi necessário avaliar se houve efeito “carryover” entre a primeira e a 
segunda etapas, tanto no grupo Controle quanto no Experimental, por meio do teste 

de Wilcoxon. 
Para a comparação dos resultados da viabilidade celular bacteriana (ensaio 

MTT) e da contaminação por micro-organismos cariogênicos (Checkerboard DNA-
DNA Hybridization) foi utilizado o teste de Wilcoxon. 

Com o intuito de comparar os resultados da rugosidade superficial inicial e 
final (Microscopia confocal a laser), nas diferentes áreas dos protetores bucais 

esportivos, foi utilizado o teste t pareado. Para avaliar a correlação entre a 
rugosidade superficial pos-tratamento e a contaminação microbiana por micro-

organismos cariogênicos, evidenciada pela técnica Checkerboard DNA-DNA 
Hybridization, foi utilizado o teste de correlação de Pearson. 

O nível de significância adotado para todas as análises foi 5%. 
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4. RESULTADOS 

 
DA ALEATORIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

Os 20 pacientes (100%) selecionados participaram do estudo até a sua 
conclusão. 

Os resultados da análise da aleatorização dos indivíduos nos grupos 

Controle e Experimental estão descritos na tabela 1. Com relação ao sexo e à 
idade, não houve diferença significante entre os indivíduos sorteados, na 

compararação entre os grupos (p>0,05).  
 
Tabela 4 - Comparação dos indivíduos dos grupos controle e experimental (aleatorização), com relação ao sexo 

e à idade 

Sexo Total 1º semana 4ªsemana p* Controle Experimental Controle Experimental 

Feminino 7 30% 40% 40% 30% 0,14 
Masculino 13 70% 60% 60% 70% 

Idade 9-13    
(Média – DP) 11 (1,1) 10,9 (1,2) 11,1 (1,0) 11,1 (1,0) 10,9 (1,2) 0,25 

*: Teste de Wilcoxon 
DP: Desvio padrão 

 

Com relação ao possível efeito “carryover” entre os grupos Controle e 
Experimental, constatou-se que o delineamento foi adequado, pois não houve 

diferença estatística significante entre as duas etapas de ambos os grupos (p>0,05). 
 

DA VIABILIDADE CELULAR BACTERIANA (ENSAIO MTT) 
A figura 1 apresenta a viabilidade celular bacteriana (valores da 

absorbância), nos grupos Controle (uso da água de torneira esterilizada) e 
Experimental (uso do gluconato de clorexidina a 0,12%).  
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Figura 1 - Viabilidade celular bacteriana (valores de absorbância) nos 
protetores bucais esportivos dos grupos Controle (uso da 
água de torneira esterilizada) e Experimental (uso do 
gluconato de clorexidina a 0,12%) 

 
* Diferença estatística significante (Teste de Wilcoxon). 

 

Observou-se que o grupo Experimental apresentou menor viabilidade 

bacteriana, quando comparado ao grupo Controle (p=0,007), evidenciando o efeito 
citotóxico benéfico do gluconato de clorexidina a 0,12% sobre as células bacterianas, 

presentes na superfície dos protetores bucais esportivos, promovendo sua 
desinfecção. 

 
DA DETECÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS CARIOGÊNICOS (CHECKERBOARD DNA-DNA 

HYBRIDIZATION) 
De acordo com a análise pela técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization, 

foi possível observar que todos (100%) os protetores bucais esportivos, tanto no 

grupo Controle quanto no Experimental, estavam contaminados pelos quatro micro-
organismos cariogênicos avaliados (Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, 
Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus casei) (Figura 2).  
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Figura 2- Porcentagem de detecção dos micro-organismos cariogênicos avaliados 
(Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei), em protetores bucais esportivos utilizados por crianças, por 
meio da técnica Chekerboard DNA-DNA Hybridzation 

 
 
EFICÁCIA DA CLOREXIDINA SOBRE BACTÉRIAS CARIOGÊNICAS 

Após o uso do spray de clorexidina a 0,12%, pôde se observar que houve 
redução estatisticamente significante (p<0,05) nos escores dos micro-organismos 

cariogênicos avaliados (Tabela 5). 
 
Tabela 5- Resultados das comparações entre os grupos Controle (uso da água de torneira esterilizada) e 

Experimental (uso do gluconato de clorexidina a 0,12%), com relação aos diferentes micro-
organismos cariogênicos avaliados pela técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization, em protetores 
bucais esportivos utilizados por crianças 

MICRO-ORGANISMO GRUPO CONTROLE 
M(Q1-Q3) 

GRUPO EXPERIMENTAL 
M(Q1-Q3) 

P* 

S. mutans 500000 
100000-500000 

10000 
10000-10000 <0,0001 

    
S. sobrinus 500000 

100000-500000 
10000 

10000-100000 0,0006 
    

L. casei 500000 
100000-500000 

10000 
10000-10000 0,001 

    
L. acidophilus 500000 

100000-500000 0-100000 <0,0001 
    

Total de micro-organismos 
cariogênicos 

1600000 
12000000-2000000 

120000 
40000-197500 <0,0001 

*Valor de p para o teste de Wilcoxon 
Os valores encontram-se expressos como M(Q1-Q3), onde M= mediana, Q1=primeiro quartil e Q3= terceiro quartil. 
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Em comparação ao grupo Controle, observou-se que os níveis das quatro 

espécies de micro-organismos cariogênicos avaliadas individualmente, assim como o 
número total de micro-organismos cariogênicos, foi menor no grupo Experimental, 

evidenciando a eficácia do spray de solução à base de clorexidina (Figura 4). 
 

Figura 4- Comparação dos níveis de micro-organismos cariogênicos avaliados 
individualmente, entre os grupos Controle (uso da água de torneira 
esterilizada) e Experimental (uso do gluconato de clorexidina a 0,12%), 
em protetores bucais esportivos, em crianças 

 
 
DA RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE (MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER) 

Quando comparou-se os valores da rugosidade inicial (anteriormente ao uso) 
e rugosidade final (logo após a utilização e uso da água de torneira ou clorexidina) 

observou-se diferença significante (p<0,05) evidenciando que, após serem utilizados, 
os protetores bucais esportivos tornaram-se mais rugosos. A Tabela 6 apresenta os 

resultados dessas comparações. 
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Tabela 6 - Resultados das comparações entre a rugosidade inicial (anteriormente ao 
uso) e a rugosidade final (logo após a utilização e uso da água de torneira ou 
clorexidina), obtidas por microscopia confocal a laser, na face vestibular do 
dente #11 de protetores bucais esportivos, em crianças  

Rugosidade Inicial Rugosidade Final p valor 
0,52 
0,363 
0,73 
0,762 
0,171 
0,91 
0,511 
0,368 
0,425 
0,384 
0,632 
0,271 
0,375 
0,364 
0,178 
0,454 
0,275 
0,457 
0,613 
0,465 

0,436 
0,414 
0,587 
0,598 
0,526 
0,847 
0,247 
0,293 
0,471 
0,384 
0,41 
0,548 
0,598 
0,818 
0,494 
0,326 
0,701 
0,394 
0,534 
0,608 

0,748 
0,742 
0,673 
0,676 
0,934 
0,458 
0,824 
1,14 
0,656 
0,83 
1,63 
0,986 
0,8 
1,164 
0,803 
0,25 
0,727 
0,554 
0,435 
1,032 

1,68 
1,068 
0,657 
0,647 
0,748 
0,719 
0,727 
0,385 
0,471 
0,704 
0,693 
0,798 
0,693 
0,896 
1,45 
1,273 
0,666 
0,609 
0,415 
0,817 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

p = 0,002 

Média (DP)= 
0,48 (0,17) 

Média (DP)= 
0,80 (0,31) 

 

 DP-desvio padrão 
 
A Figura 5 apresenta fotomicrografias representativas da rugosidade 

superficial observada nos protetores bucais esportivos, pré e pós-tratamento com 
água de torneira esterilizada – controle) ou gluconato de clorexidina a 0,12% -

experimental), em Microscopia Confocal a Laser, evidenciando maior rugosidade 
(p<0,05) no período pós-tratamento, após utilização de ambas as soluções.  
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Figura 5 - Fotomicrografias representativas da superfície dos protetores bucais esportivos utilizados por crianças. 
Grupo Controle (água de torneira esterilizada): pré-tratamento (A) e pós-tratamento (B). Grupo 
Experimental (gluconato de clorexidina a 0,12%): pré-tratamento (C) e pós-tratamento (D) (Barra: 
600µm). 
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A Figura 6 permite evidenciar que o uso do gluconato de clorexidina a 0,12% 

não interferiu no aumento da rugosidade superficial, pois o comportamento foi o 
mesmo quando se utilizou ambas as soluções. 

 
Figura 6 - Comparação da rugosidade superficial (pré e pós-tratamento) nas faces vestibulares, nos grupos: A - 

controle (uso da água de torneira esterilizada; p=0,032); e B - experimental (uso do gluconato de 
clorexidina a 0,12%; p=0,0005), em protetores bucais esportivos utilizados por crianças 

 
*: Diferença estatísticamente significante (Teste t) 
G1VI=Grupo controle (água de torneira esterilizada) da face vestibular pré-tratamento; G1VF= Grupo controle (água de 
torneira esterilizada) da face vestibular pós-tratamento; G2VI=Grupo controle (spray de clorexidina a 0,12%) da face 
vestibular pré-tratamento; G2VF= Grupo controle (spray de clorexidina a 0,12%) da face vestibular pós-tratamento. 

 

No entanto, quando comparou-se os valores de rugosidade superficial dos 
grupos Controle e Experimental, não foi observada diferença estatisticamente 

significante (p=0,92). A tabela 7 apresenta os resultados dessas comparações. 
 

Tabela 7 - Comparação da rugosidade superficial dos grupos controle (uso da água de 
torneira esterilizada) e experimental (uso do gluconato de clorexidina a 0,12%), 
em protetores bucais esportivos utilizados por crianças 

Grupo Controle Grupo Experimental p valor 
0,748 
0,742 
0,673 
0,676 
0,934 
0,458 
0,824 
1,14 
0,656 
0,83 

0,693 
0,798 
0,693 
0,896 
1,45 
1,273 
0,666 
0,609 
0,415 
0,817 

1,68 
1,068 
0,657 
0,647 
0,748 
0,719 
0,727 
0,385 
0,471 
0,704 

1,63 
0,986 
0,8 
1,164 
0,803 
0,25 
0,727 
0,554 
0,435 
1,032 

 
 
 
 

p = 0,92 

Média(DP)= 
0,79 (0,25) 

Média(DP)= 
0,80 (0,37) 

 

                 DP-desvio padrão 
 

 
A avaliação da correlação entre a rugosidade superficial pós-tratamento (com 

água destilada esterilizada ou com gluconato de clorexidina a 0,12%) e a 

A B 
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contaminação microbiana por micro-organismos cariogênicos evidenciou que no 

grupo Controle a correlação foi positiva e moderada (r=0,59), enquanto que no 
grupo Experimental a correlação foi negativa e bem fraca (r=-0,03) (Figura 7). 
 

Figura 7 - Correlação entre a rugosidade superficial pós-tratamento com água destilada 
esterilizada (Controle) ou com gluconato de clorexidina a 0,12%(Experimental) e o 
número total de micro-organismos cariogênicos, detectados pela técnica Checkerboard 
DNA-DNA Hybridization, em protetores bucais esportivos utilizados por crianças 
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5. DISCUSSÃO 
 

O presente estudo clínico teve delineamento cego, placebo-controlado e 
randomizado, que apresenta como vantagem controlar as variações individuais 

existentes entre os diferentes participantes da pesquisa, uma vez que todos os 
participantes foram submetidos aos dois tratamentos (água de torneira esterilizada 

e gluconato de clorexidina a 0,12%), em momentos diferentes (Tenuta, 2003). 
Esse tipo de delineamento minimiza as possibilidades de viés, os quais poderiam 

atuar como fatores de confusão, interferindo nos resultados obtidos.  
Optou-se pela realização de um estudo clínico randomizado, pois esse 

representa o delineamento ideal das pesquisas que avaliam a eficácia clínica de 
materiais e técnicas de tratamento (Fletcher et al., 2002). De acordo com a análise 

estatística, no presente estudo a randomização mostrou-se adequada, pois com 
relação ao sexo e à idade, não houve diferença significante entre os indivíduos 

sorteados, na compararação entre os grupos (p>0,05). 
No entanto, sabe-se que um dos possíveis problemas do delineamento 

cruzado é o efeito “carryover”, ou seja, que a solução utilizada na primeira semana 
(experimental e controle) possa interferir nos resultados do efeito da solução 

utilizada na segunda semana (experimental e controle). Assim, para evitar esse 
possível efeito residual, no presente estudo foi incluido um período de wash-out de 

15 dias (2 semanas) e, de acordo com a análise estatística, constatou-se que o 

delineamento do presente estudo foi adequado, pois não houve diferença 
estatística significante entre as duas etapas de ambos os grupos (p>0,05). 

A fim de minimizar ainda mais os possíveis fatores de confusão que 
pudessem interferir nos resultados, no presente estudo, após a entrega dos 

protetores bucais esportivos aos indivíduos participantes do estudo, o material para 
higiene (escova e dentifrício padronizados) e para desinfecção (frascos plásticos 

com solução controle ou experimental) foi padronizado e os participantes 
receberam orientações com relação à escovação, sendo o uso do spray efetuado 

por um mesmo profissional cirurgião-dentista (Y.J.C.R.).  
No presente estudo, os protetores foram confeccionados com E.V.A. 

(Etileno Vinil Acetato) e outros polímeros que podem apresentar porosidades, as 
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quais podem ser colonizadas por micro-organismos. Assim, ressaltamos a 

importância da orientação dos usuários, pelo Cirurgião-Dentista, sobre cuidados 
adicionais necessários para promover maior durabilidade e menor contaminação 

microbiana desses dispositivos, incluindo acondiciona-los em local seco e arejado, 
mantendo-os afastados de fontes de calor e de realizar a sua correta higienização 

(Green, 2017; Parker et al., 2017). 

De acordo com Ogawa et al. (2012), antes de armazenar os protetores 
bucais em local ventilado, esses devem ser lavados abundantemente em água 

corrente, para remover componentes salivares absorvidos. No entanto, alguns 
estudos mostraram que a limpeza diária dos protetores bucais apenas com água 

corrente pode ser insuficiente para reduzir a contaminação microbiana (Freitas et 
al., 2005; Namba et al., 2013). Assim, estudos microbiológicos, com esses 

dispositivos, são necessários. 
As 4 sondas de DNA utilizadas nesse estudo (S. mutans, S. sobrinus, L. 

casei e L. acidophilus) foram selecionadas devido ao seu importante papel na 
etiologia e desenvolvimento da cárie dentária (Loesche, 1986; Fejerskov e Kidd, 

2017; Badet e Thebaud, 2008; American Academy of Pediatric Dentistry, 2019; 
Saravia et al., 2019). 

Sabe-se que o controle do biofilme dentário pode ser realizado por meio de 
métodos mecânicos e químicos. Apesar da remoção mecânica ser a melhor 

estratégia de prevenção (Chapple et al. 2015, Tonetti et al. 2015), o uso de 
enxaguatórios bucais pode atuar como adjuvante, pois são considerados veículos 

ideais para a incorporação de agentes antimicrobianos (Jurišić et al. 2018). 

O agente antimicrobiano tópico mais frequentemente utilizado na 
Odontologia é a Clorexidina (Elkerbout et al., 2019), em função de sua ação contra 

micro-organismos Gram-positivos e Gram-negativos, incluindo aeróbios e anaeróbios, 
leveduras e fungos. Seu mecanismo de ação leva à ruptura da parede celular 

bacteriana e precipitação do conteúdo citoplasmático, resultando na sua eficácia 
antimicrobiana (Raszewski et al., 2019). A literatura específica tem indicado o uso de 

spray de clorexidina, substância antimicrobiana considerada padrão-ouro (Moshrefi, 
2002), para redução do biofilme microbiano presente na superfície de dispositivos 
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ortodônticos removíveis (Lessa et al., 2007; Lim et al., 2008; Peixoto et al., 2011), o 

que justifica a escolha desta solução para avaliação no presente estudo. 
 

VIABILIDADE CELULAR (ENSAIO MTT) 
O ensaio MTT (brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil tetrazólio) é 

um método colorimétrico que estima a atividade metabólica de células vivas. O teste 

baseia-se na redução enzimática do sal de tetrazólio de cores leves para cor azul-
púrpura intensa, que pode ser quantificada por espectrofotometria. Essa 

metodologia, preconizada por Mosmann 1983 (Grela et al., 2018), foi escolhida por 
apresentar alto grau de reprodutibilidade e precisão, rapidez e bom custo-benefício 

(Brambilla et al.,2014; Dalai et al., 2012; Grela et al., 2018), para determinar a 
viabilidade celular. Esta técnica baseia-se na capacidade das células analisadas em 

reduzirem o sal do MTT por meio de seu metabolismo mitocrontrial (Riss et al., 
2016). Além disso, esta metodologia vem sendo adaptada para mensurar a 

citotoxicidade de materiais em biofilmes e bactérias específicas (Grela et al., 2018; 
Maquera-Huacho et al., 2018). 

Sabe-se que o valor de absorbância obtido pelo ensaio MTT é diretamente 
proporcional ao número de células vivas (Grela et al., 2018). No presente estudo foi 

utilizado o valor de absorbância de 570nm, o qual já foi anteriormente descrito na 
literatura para a quantificação de biofilme microbiano (Wu et al., 2010).  

Com relação à escolha do solvente empregado no ensaio MTT, foi utilizado o 
DMSO alcalino suplementado com amônia, que é considerado uma das melhores 

alternativas dentre os solventes existentes (Wang et al., 2012), pois elimina 

imprecisões derivadas do pH e melhora a estabilidade da solução (Grela et al., 
2018). Além disso, quando comparado ao solvente isopropanol, primeiro a ser 

desenvolvido e utilizado em pesquisas (Mosmann, 1983; Li e Song, 2007), o DMSO 
apresenta melhoria na luminosidade, fornecendo leituras de absorbância estáveis por 

até uma hora (Li e Song, 2007). 
Em 2018, Procópio et al. verificaram, por meio do ensaio MTT, que a imersão 

diária de bases acrílicas de próteses totais contaminadas por biofilme, em solução de 
digluconato de clorexidina a 2%, ocasionou efeito antimicrobiano e citotóxico. 
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Nossos achados demonstram resultados semelhantes em protetores bucais, diferindo 

apenas na concentração da solução de clorexidina utilizada e na forma de aplicação.  
De acordo com os resultados obtidos no presente estudo verificou-se 

redução numérica significante da viabilidade celular bacteriana no grupo onde foi 
utilizado o spray de gluconato de clorexidina a 0,12%, em comparação ao Controle, 

evidenciando sua eficácia na desinfecção da superfície dos protetores bucais 

esportivos. 
No entanto, a comparação direta dos resultados obtidos no presente estudo 

com a literatura torna-se impossibilitada, tendo em vista a ausência de trabalhos 
semelhantes publicados até o momento, na literatura específica. 

 
DETECÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS CARIOGÊNICOS (CHECKERBOARD DNA-DNA 

HYBRIDIZATION) 
A técnica de biologia molecular Checkerboard DNA-DNA hybridization, 

preconizada por Sockransky (1994), amplamente utilizada em pesquisas na área da 
Odontologia (Socransky, 1994; Adriaens et al., 2009; Viana et al., 2008; Máximo et 

al., 2009; Gizani et al., 2009; Papaioannou et al., 2009; Nelson-Filho et al., 2011a; 
Nelson-Filho et al., 2011b, Andrucioli et al., 2018; Bergamo et al., 2019), permite 

detectar e quantificar simultaneamente micro-organismos, por meio de sondas de 
DNA (Socransky,1994; Sassone et al., 2007).  

No presente estudo, as 4 sondas de DNA utilizadas (S. mutans, S. sobrinus, 
L. casei e L. acidophilus) foram detectadas em todos os protetores bucais de ambos 

os grupos (Controle e Experimental). A coexistência de S. mutans e S. sobrinus 
parece ser um fator importante no desenvolvimento da cárie dentária. Indivíduos 
com ambas as espécies de micro-organismos cariogênicos (multicolonizados) 

apresentam maior probabilidade de desenvolver lesões de cárie, em comparação aos 
indivíduos com S. mutans apenas (Rupf et al., 2006; Seki et al., 2006). No presente 

estudo, observamos que os S. mutans, assim como os S. sobrinus, estavam 
presentes em todos dos protetores bucais removíveis (100%) do grupo Controle, em 

níveis elevados, permitindo inferir que a colonização dos protetores bucais por esses 
micro-organismos poderia ocasionar aumento do risco à cárie nos usuários. Cabe 

ressaltar que o uso do spray de clorexidina (grupo Experimental) ocasionou redução 
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significante nos níveis de S. mutans e de S. sobrinus, ou seja, foi eficaz na redução 

da contaminação bacteriana. 
Em 2017, D'Ercole et al. realizaram estudo incorporando clorexidina aos 

protetores bucais e observaram redução dos níveis de S. mutans e de Candidasp, 
além de constatarem aumento do pH bucal. Este estudo oferece respaldo aos nossos 

achados, onde foi possível verificar a redução dos níveis de S. mutans, em protetores 

bucais no grupo tratado com spray de clorexidina. 
Os estreptococos do grupo mutans são altamente susceptíveis à clorexidina 

(Emilson, 1977; Saravia et al., 2019), enquanto os lactobacilos parecem ser menos 
suscepíveis (Sari e Birinci, 2007). Os resultados do presente estudo são discordantes 

dos resultados de Sari e Brinci (2007), pois as 4 espécies de microrganismos 
avaliadas, incluindo os L. casei e L. acidophilus, sofreram redução significante, após 

o uso do spray de clorexidina, em protetores bucais. Concordamos com Featherstone 
(2006), quando afirmou que a clorexidina não elimina totalmente a contaminação 

microbiana, porém ocasiona redução numérica drástica.  
Os resultados do presente estudo também podem ser corroborados pelos 

achados de Nelson-Filho et al. (2011), que avaliaram por meio da técnica 
Checkerboard DNA-DNA Hybridization, a contaminação de bráquetes ortodônticos 

metálicos por micro-organismos cariogênicos (Streptococcus mutans, Streptococcus 
sobrinus, Lactobacillus casei e Lactobacillus acidophilus) e sua desinfecção in vivo, 

por meio o uso de bochechos com clorexidina. Em função da eficácia, recomendaram 
o uso de enxaguatórios bucais à base de clorexidina a 0,12%, para redução dos 

níveis de microrganismos cariogênicos em bráquetes metálicos. 

Lessa et al. (2007), em um estudo in vitro com bases acrílicas de aparelhos 
ortodônticos removíveis, relataram que o spray com PeriogardÒ (solução à base de 

clorexidina a 0,12%) apresentou eficácia na redução de colônias/biofilmes de S. 
mutans. Em um estudo clínico,  Peixoto et al. (2011) confirmaram os resultados de 
Lessa, constatando que a desinfecção por meio do spray de PeriogardÒ, uma ou 

duas vezes por semana, reduziu a contaminação por S. mutans da superfície acrílica 
de aparelhos ortodônticos removíveis. Em 2018, De Santis et al. avaliaram a 

microbiota bucal de pacientes sob tratamento ortodôntico com expansor palatino 
com placa acrílica oclusal, associada ao uso de enxaguatórios bucais com clorexidina, 
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fluoreto de sódio e óleos essenciais, por meio da técnica do PCR, e constataram que 

o uso da clorexidina proporcionou a maior taxa de redução de bactérias. 
Apesar desses estudos com placas de acrílico de aparelhos ortodônticos 

removíveis, que demonstraram a eficácia da clorexidina, até o presente momento, 
como já salientado, não há estudos publicados na literatura específica avaliando a 

contaminação e a desinfecção de protetores bucais, os quais são confeccionados em 

E.V.A., impossibilitando a comparação com os resultados obtidos no presente estudo.  
 

RUGOSIDADE SUPERFICIAL (MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER) 
Desde sua utilização no final dos anos 80, a Microscopia Confocal a Laser 

tornou-se uma técnica amplamente utilizada em estudos estruturais tridimensionais 
de células, tecidos biológicos e materiais sintéticos (Pawley, 2015; Bayguinov et al., 

2018; Sahadi et al., 2018), pois possibilita a rápida obtenção de imagens de 
processos dinâmicos em células vivas e análises morfológicas do padrão de 

rugosidade superficial e perfil de desgaste de materiais (Sahadi et al., 2018). Na 
Odontologia, diversas pesquisas vem sendo realizadas avaliando a  rugosidade 

superficial de compósitos (Park et al., 2019; Wu et al., 2019), porcelanas (Murillo-
Gómez et al., 2018), superfícies de implantes dentários (Park et al., 2015; Sohn e 

Cho, 2016; Osman et al., 2017), bases de próteses (Panariello et al., 2015) e tecidos 
biológicos como o esmalte dentário (Austin et al., 2016; Paschos et al., 2016; Wu et 

al., 2019). Por essas razões, no presente estudo a rugosidade superficial dos 
protetores bucais antes e após sua utilização clínica, por crianças, com ou sem o uso 

do spray de clorexidina. 

De acordo com os resultados por nós obtidos, evidenciou-se que, após serem 
utilizados, os protetores bucais esportivos tornaram-se mais rugosos. No entanto, 

quando comparou-se os valores de rugosidade superficial dos grupos Controle e 
Experimental, não foi observada diferença significante.  

Os fatores que podem ter influenciado no aumento da rugosidade superficial 
no presente estudo, após o uso dos protetores bucais esportivos, confeccionados a 

partir de placas de E.V.A., são o atrito e a abrasão causados tanto pelo uso quanto 
pelo método de remoção mecânica do biofilme (escovação com dentifrício). Essa 

afirmação encontra respaldo no estudo de Wang et al. (2012), que avaliaram o efeito 
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de diferentes métodos de higienização de próteses totais sobre a rugosidade 

superficial. Demonstraram que o uso de escova e dentifrício causou alterações 
significativas na rugosidade da superfície, quando comparados a tabletes 

efervescentes específicos para o uso na limpeza de próteses. 
Com relação ao aumento da rugosidade superficial após o uso, deve-se 

destacar também que o efeito abrasivo, ocasionado pela escovação dentária (Addy e 

Hunter, 2003; Wiegand et al., 2006a; Wiegand e Schlueter, 2014), pode sofrer 
influência de vários fatores como técnica, força, duração e frequência da escovação 

(Wiegand et al., 2006b), além da abrasividade do dentifrício (Hooper et al., 2003; 
Wiegand e Schlueter, 2014), a qual é ocasionada como consequência da 

movimentação do dentifrício sobre a superfície dentária (Addy e Hunter, 2003). 
Embora no presente estudo a escova dental e o dentifrício tenham sido 

padronizados, as crianças efetuaram a escovação do protetor bucal após o uso, por 3 
vezes, em dias alternados o que, aliado ao uso, ocasionaram o aumento da 

rugosidade observado.  
Outro fator que poderia alterar a rugosidade dos protetores bucais esportivos 

é o tipo de solução empregada para a desinfecção. Em estudo realizado por Azevedo 
et al. (2006), onde avaliaram a dureza e rugosidade após desinfecção de próteses 

totais reembasadas, foi demonstrado que o uso de soluções à base de hipoclorito de 
sódio a 1% e de clorexidina a 4% não causou alterações na rugosidade superficial. 

Em 2011, Mohammed também avaliou o efeito da clorexidina e do hipoclorito de 
sódio na rugosidade da superfície de bases de próteses, por meio de microscopia 

confocal a laser, demonstrando que a rugosidade dos materiais acrílicos não foi 

afetada pelas soluções empregadas. Nossos resultados estão de acordo com esses 
autores, pois a água de torneira esterilizada e o gluconato de clorexidina a 0,12% 

não apresentaram diferença significante pós-tratamento, ou seja, nenhuma das 
soluções utilizadas ocasionou alterações na rugosidade superficial, em protetores 

bucais esportivos. 
A análise da correlação entre a rugosidade superficial pós-tratamento e a 

contaminação microbiana evidenciou que, no grupo Controle, a correlação foi 
positiva e moderada (r=0,59), ou seja, quanto maior a rugosidade maior a 

quantidade de micro-organismos cariogênicos. Esses dados demonstram que, com o 
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uso, possivelmente a rugosidade aumenta, favorecendo a retenção de micro-

organismos, justificando ainda mais a necessidade da realização da desinfecção.  
Por outro lado, no grupo Experimental, onde a clorexidina foi utilizada como 

método de desinfecção, a correlação foi negativa e bem fraca (r=-0,03), ou seja, 
mesmo nos protetores bucais com maior rugosidade a quantidade de micro-

organismos cariogênicos detectada foi menor. 

Finalizando, estudos adicionais são necessários, a fim de avaliar a ação do 
protocolo de desinfecção de protetores bucais esportivos, em crianças, a longo 

prazo. 
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6.  CONCLUSÃO  

 
Com base nas metodologias empregadas e nos resultados obtidos no 

presente estudo concluiu-se que, após o uso por crianças, os protetores bucais 

esportivos apresentam intensa contaminação microbiana e maior rugosidade 
superficial. O spray de gluconato de clorexidina a 0,12% foi eficaz na redução dessa 

contaminação. 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas em Humanos 
 
 

 


