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O controle mecânico do biofilme caseiro, quando realizado corretamente, é a estratégia mais
importante para a prevenção de doenças periodontais1,2,3. No entanto, estudos mostram que o controle
mecânico adequado não é atingido pela maioria da população, principalmente devido à falta de
motivação, falta de destreza manual e falta de informações 4,5.
A literatura reporta6 que a movimentação ortodôntica, se realizada em um periodonto inflamado,
pode causar perda de inserção periodontal, e possivelmente perda dentária. Esse problema é agravado
pela presença de fatores de retenção locais de biofilme, como brackets e bandas7 que constitui um fator
agravante da qualidade da higiene bucal destes indivíduos. Por esse motivo, pacientes com aparatos
ortodônticos fixos apresentam frequentemente inflamação gengival8 e representa um dos grupos que
mais podem se beneficiar do uso de agentes químicos antimicrobianos associados ao controle mecânico
do biofilme (uso de escovação e fio dental).
Um estudo recente9 realizou uma busca sistemática da literatura sobre o uso de antissépticos
bucais para o controle químico do biofilme supragengival e gengivite em pacientes ortodônticos. Nesta
revisão a clorexidina (CHX) apresentou os melhores resultados na redução de placa bacteriana e
gengivite, mas devido aos seus efeitos adversos, como manchamento dental e mucoso, sua indicação é
limitada a longo prazo10. Dentre os agentes de uso diário, os óleos essenciais (OEs) quando comparado
ao cloreto de cetilpiridínio (CPC) são recomendados como a primeira escolha por apresentarem
resultados estatisticamente significativos com maior impacto e benefícios clínicos11.
O estudo de Tufekci et al. (2008)12 mostrou que o uso de enxaguatórios com óleos essenciais,
associado à escovação e fio dental, promoveu redução adicional de biofilme e gengivite em pacientes
ortodônticos. Além disso, estes pacientes conseguiram manter a saúde gengival por tempo prolongado,
quando comparados com aqueles que usaram apenas escova e fio dental.
Embora existam poucos ensaios clínicos sobre o uso de antisépticos bucais em portadores de
aparelhos ortodônticos, é importante lembrar que estudos com pacientes com gengivite, mas sem
aparelhos ortodônticos mostram de maneira clara o benefício adicional de colutórios contendo óleos
essenciais na redução de placa e gengivite10,13. É possível extrapolar esta evidência indireta de ensaios
clínicos com indivíduos sem aparelho ortodôntico para os indivíduos com aparelhos fixos.
Dessa forma, sugere-se que profissionais que trabalham com ortodontia, seja na sua aplicação
direta como tratamento ou com a manutenção da saúde periodontal, devem indicar de maneira
sistemática a utilização de antissépticos bucais, com evidência científica comprovada, a pacientes
ortodônticos. No entanto, é importante reforçar que mais ensaios clínicos bem conduzidos sejam
realizados para comprovar de maneira conclusiva o efeito de antissépticos bucais na redução de placa e
gengivite em pacientes ortodônticos.
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