
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e 

pesquisas advindas da extensão universitária” 

 

1Apresentadora e integrante do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); 

Acadêmica de Odontologia; 96tramontin@gmail.com  

2Professor do departamento de Odontologia; supervisor do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG); andrehtakahashi@gmail.com 
3Professora do departamento de Odontologia; coordenadora do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG); dorochenkoluciana@gmail.com 

 

 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM AÇÃO: BOCHECHO COM DIGLUCONATO 

DE CLOREXIDINA 0,12% NO PRÉ-OPERATÓRIO E DURANTE 7 DIAS APÓS 

CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES. 

 

Juciane Tramontin (96tramontin@gmail.com)1 

André Takahashi (andrehtakahashi@gmail.com)2 

Luciana Dorochenko Martins (dorochenkoluciana@gmail.com)3 

 
Resumo: O principal objetivo deste trabalho é avaliar se existe algum benefício do uso de clorexidina pré 

operatória e durante 7 dias de pós-operatório. Considerada o agente químico padrão-ouro, sua ação antiplaca é 

bem estabelecida na literatura. Métodos – Levantamento de Literatura de artigos publicados no PubMed a partir 

do ano de 2009. Resultados – Os estudos apresentam evidencias a favor e contra o uso da clorexidina, o principal 

argumento contra o uso da clorexidina é a falta de evidencias comprovando a sua efetividade. Porém há um 

consenso que o uso de clorexidina é benéfico na redução de complicações e melhora a qualidade de vida no pós-

operatório de cirurgia de terceiros molares. Conclusão – O bochecho com clorexidina favorece a diminuição de 

alveolite, há muitas divergências na literatura a respeito da justificativa do seu uso.  

Palavras-chave: Chlorhexidine. Oral surgery. Third molar. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Siso. 

PÚBLICO-ALVO  

Pacientes com indicação de exodontia de terceiros molares, que procuram o 

atendimento na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Uvaranas, Bloco M, clínica 24. 
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JUSTIFICATIVA 

A extração de terceiros molares é um dos procedimentos mais comuns em cirurgia 

bucal. Os motivos alegados para a remoção de terceiros molares incluem o risco de impacção, 

de cáries, pericoronite, problemas periodontais na face distal dos segundos molares e cistos 

odontogênicos (NORMANDO, 2015). Após a remoção, faz-se necessário o retorno dos 

tecidos moles descolados a sua posição normal por meio de fios de sutura. Essa medida tem 

como funções manter o retalho em posição; coaptar as margens das feridas cirúrgicas, 

estimulando a cicatrização por primeira intenção; evitar ao máximo o número de infecções, 

devido à penetração de alimentos ou corpo estranho no alvéolo; manter a integridade do osso 

subjacente ao tecido mole; promover a manutenção do coágulo no alvéolo (NOGUEIRA & 

MENEZES, 2001). Algumas complicações tais como dor pós-operatória, sangramento 

persistente, edema e trismo decorrentes do procedimento podem ser minimizadas. As suturas 

podem representar um risco à cicatrização por facilitarem a aderência de microrganismos 

patogênicos. (NOGUEIRA & MENEZES, 2001; HENRY-STANLEY et al. 2010). 

 Os fios multifilamentares propiciam maior adesividade bacteriana. Apresentam 

interstícios entre seus filamentos onde pode haver acúmulo de bactérias que se multiplicam e 

ficam relativamente protegida da ação dos leucócitos. O material de sutura aumenta o risco de 

infecção, porque modifica as condições locais da ferida cirúrgica, mediante reação 

inflamatória, o grau de infecção depende do material de sutura empregado e do número de 

germes inoculados (SANTOS & KEMP, 2011). Para que a cicatrização ocorra de modo 

satisfatório a ferida precisa estar limpa e sem corpos estranhos, com bordas bem coaptadas e 

regularizadas, e a tensão da linha de sutura deve ser mínima (SANTOS & KEMP, 2011). Por 

este motivo, antissépticos orais podem ser indicados para minimizar o acúmulo de bactérias 

nos fios de sutura, como o digluconato de clorexidina (HENRY-STANLEY et al. 2010). 

 A clorexidina é uma bisguanidina catiônica, bactericida, atuando na formação de 

película adquirida e diminuição significativa da placa bacteriana, por meio da alteração na 

aderência microbiana, aumento da permeabilidade celular, ruptura das paredes celulares das 

bactérias e precipitação dos constituintes citoplasmáticos (LORENZ et al. 2016). Tem como 

efeitos adversos pigmentação, alteração de paladar e descamação da mucosa (LORENZ et al. 

2016). Considerada o agente químico padrão-ouro, sua ação antiplaca é bem estabelecida na 

literatura (LORENZ et al. 2016). Após o bochecho com clorexidina, há uma redução imediata 

no número de bactérias salivares (LORENZ et al. 2016). Porém, existem muitas dúvidas sobre 

a efetividade de uso da clorexidina como agente antimicrobiano oral em cirurgias de terceiros 
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molares, se seu uso pode trazer algum benefício em relação a diminuição das complicações 

pós operatórias em exodontias, e se os benefícios são maiores que os efeitos adversos da 

clorexidina. Este estudo torna-se importante por considerar a relação entre ensino superior e 

pesquisa de extensão p por se tratar de uma ação do aluno na prática diária da aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso e por meio de pesquisas que permitam 

embasamento científico para sustentar as condutas da prática clínica.  

OBJETIVOS 

 Realizar uma revisão de literatura para analisar a eficiência da Clorexidina pré-

operatória e durante 7 dias na exodontia de terceiros molares. Os pacientes atendidos no 

Projeto Siso com indicação de remoção de terceiros molares fazem uso do bochecho com 

digluconato de clorexidina 0,12% no pré operatório e durante 7 dias, a realização de uma 

revisão de literatura sobre este assunto se justifica para verificar a eficiência, benefícios e 

riscos que os pacientes do projeto são submetidos.  

METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica, relacionada ao uso de Clorexidina pré e pós-operatória na 

extração de terceiros molares, e busca na base de dados Pubmed. As palavras-chave 

pesquisadas foram no inglês: Chlorhexidine, Oral surgery, Third molar. Os critérios de 

inclusão foram artigos relacionados ao tema de maior relevância para o estudo e publicados 

em língua inglesa. Foram incluídos artigos de revisão, pesquisa clínica ou observacional, 

publicados a partir do ano 2009. Os critérios de exclusão utilizados foram artigos que não 

abordavam o tema. Os dados foram obtidos por meio da leitura dos artigos na íntegra. A 

busca foi realizada no mês de junho de 2019. 

RESULTADOS  

CHO et al. (2017) compararam a irrigação pós-operatória do local cirúrgico com 

clorexidina 0,12% por sete dias com bochechos com clorexidina 0,12% no pós-operatório 

sobre as complicações inflamatórias após a extração de terceiros molares. A irrigação foi 

associada a mais dor que o enxágue e menores níveis de impactação alimentar. 

 BORTOLUZZI & SANTOS (2014) analisaram três grupos: placebo, clorexidina 

0,12% e amoxicilina 2 g. O estudo não mostrou diferença estatística significativa entre os 

grupos na incidência de bacteremia. Os autores concluíram que um enxágue bucal pré-

intervenção com clorexidina 0,12% ou uma dose profilática sistêmica de 2 g de amoxicilina 
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não pode reduzir a incidência e a magnitude da bacteremia, em comparação com nenhuma 

intervenção antimicrobiana (placebo). 

O estudo de JADHAO et al. (2018) avaliou o efeito da irrigação com três diferentes 

irrigantes analisando a relação na dor, osteíte alveolar, inchaço, trismo, infecção e impactação 

alimentar após cirurgias de terceiro molar inferior impactado. O estudo foi dividido em três 

grupos: grupo I, onde foi utilizado o soro fisiológico, grupo II como clorexidina 0,12% e 

grupo III como iodopovidona. A dor, edema facial e trismo foi significativamente maior nos 

grupos I e III, a osteíte alveolar foi nula no grupo II. A clorexidina como solução irrigadora 

ajuda a reduzir as consequências pós-operatórias na cirurgia do terceiro molar. 

OSUNDE et al. 2017 realizaram um estudo em pacientes que necessitavam de 

exodontia dos terceiros molares mandibulares impactados. Distribuídos em grupos de 

bochechos com solução salina morna e clorexidina 0,12%. A prevalência de alveolite foi de 

5%, conclui-se que o bochecho com solução salina é tão eficaz quanto o bochecho com 

clorexidina para a prevenção de alveolite após a cirurgia do terceiro molar. 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ et al. (2017), realizaram uma revisão sistemática para 

avaliar a eficácia e efetividade da clorexidina na prevenção de osteíte alveolar (OA) após 

extrações de terceiros molares, concluíram que o uso de clorexidina, em qualquer formulação, 

concentração ou regime, é eficaz e efetivo na prevenção da OA. DALY et al. (2012), 

avaliaram os efeitos de intervenções locais na prevenção e tratamento da osteíte alveolar após 

extração dentária, concluíram que há evidências de que o enxágue no perioperatório com 

clorexidina a 0,12% e 0,2% é útil na prevenção de alveolite. 

O estudo de SRIDHAR et al. (2011), com 50 pacientes que apresentavam terceiros 

molares inferiores impactados bilateralmente, indicados para extração. A extração de um lado 

foi feita sem o uso de enxaguatório bucal e ao realizar do outro lado, foram instruídos a usar 

clorexidina a 0,2% 15 ml de enxágüe com 1: 1 de diluição com água, em bochecho por 8 dias, 

1 dia antes e 7 dias após a cirurgia (antes do café da manhã e após o jantar). Os pacientes 

foram avaliados quanto à dor, presença ou ausência de coágulo e condição do osso alveolar 

para o diagnóstico de alveolite. A incidência de alveolite seca foi de 8% nos pacientes que não 

usaram clorexidina 0,2%. Os autores concluíram que a incidência de alveolite pode ser 

reduzida com o uso de enxaguatório de clorexidina 0,2%. 

KAPOSVÁRI et al. (2017), realizaram um estudo para comparar a profilaxia 

antibiótica combinada com antibioticoterapia pós-operatória, bochecho com clorexidina pré-
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operatória com antibioticoterapia pós-operatória na prevenção de complicações após a 

remoção do terceiro molar. Os resultados mostraram que os pacientes que receberam 

bochechos com clorexidina tiveram menos dor, comparados ao grupo controle que não 

recebeu bochechos. Alveolite ocorreu apenas no grupo controle. Os autores consideram a 

prescrição de antibiótico pós-operatória indicada com profilaxia antibiótica ou antisséptica. A 

profilaxia com clorexidina pode ter o mesmo efeito positivo.  

FENTON & PIECUCH (2012) afirmaram haver consenso de que o uso de clorexidina 

é benéfico na redução de complicações e melhora da qualidade de vida pós-operatória de 

terceiro molar. MÍNGUEZ-SERRA et al. (2009) em uma meta-análise utilizando diferentes 

regimes de tratamento com clorexidina, concluíram que a aplicação de uma pasta de 

clorexidina a 0,2% a cada 12 horas durante uma semana após a extração do terceiro molar 

reduziu a incidência de alveolite, os autores consideram que esta é uma alternativa mais cara, 

e que o bochecho com clorexidina 0,12% seria mais aconselhável. 

Com esta revisão foi possível comparar os dados da literatura com a prática clínica, e 

esclarecer os benefícios do uso da clorexidina nos pacientes atendidos neste projeto de 

extensão, é importante realizar manobras que auxiliem para recuperação pós operatória do 

paciente ocorra de modo satisfatório.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos apresentam evidências a favor e contra o uso da clorexidina, o principal 

argumento contra o uso da clorexidina é a falta de evidências comprovando a sua efetividade. 

Há muitas divergências na literatura a respeito da justificativa do seu uso. Como não trás 

alterações sistêmicas significativas, seu uso pode auxiliar o controle de bacteremia no período 

pré e pós operatório de exodontias de terceiro molares. O bochecho com clorexidina favorece 

a diminuição de alveolite, que podem contribuir para o entendimento maior do aluno e 

melhora no bem estar do paciente, proporcionando melhores condições de recuperação pós 

operatória, evitando infecções e uso de medicamentos como antibióticos, atendendo as 

necessidades da comunidade que participa do projeto alvo desta análise. 
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