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RESUMO 

 

A presença de Candida albicans nos biofilmes microbianos aderidos na superfície 

interna das próteses removíveis, principalmente totais superiores, está relacionada 

com uma doença inflamatória no palato, conhecida como estomatite protética (EP). 

Assim, torna-se fundamental a realização de novos estudos sobre alternativas 

terapêuticas, direcionados à prótese e não somente à mucosa, que sejam 

simultaneamente antimicrobianas, anti-inflamatórias, não tóxicas para os tecidos 

bucais e que produzam menos danos à prótese que os métodos convencionais. Os 

fitoterápicos podem representar uma destas alternativas. Objetivos: O objetivo 

deste trabalho foi estudar a ação fitoterápica do Equisetum giganteum, nas 

concentrações de 50, 25, 16, 8 e 4 mg/mL, sobre C. albicans e descartar sua ação 

citotóxica sobre o palato humano bem como sobre monócitos humanos. 

Material e Métodos: Após coleta, obtenção e identificação de compostos por 

espectrometria de massas do extrato hidroalcoólico de E. giganteum, sua atividade 

antimicrobiana foi determinada pela concentração inibitória mínima em meio líquido, 

contra as cepas clínicas Candida albicans SC 5314 e Escherichia coli O:124, e a 

cepa padrão Staphylococcus aureus ATCC 6538. Propriedades antiaderentes do 

extrato, sobre biofilmes de C. albicans induzidos sobre corpos de prova de resina 

acrílica, foram determinadas por imunofluorescência (LIVE/DEAD) e pela análise em 

microscópio de varredura confocal a laser. A atividade anti-inflamatória do 

fitoterápico foi averiguada através da análise da produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) por monócitos humanos estimulados por C. albicans e LPS, por 

meio da marcação fluorescente utilizando o reagente Cell Rox Deep Red®. Avaliação 

de citotoxicidade foi realizada in vitro com células epiteliais de palato humano e 

monócitos humanos, por meio do ensaio colorimétrico MTT. Os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão e submetidos aos testes estatísticos Teste 

de Kruskal-Wallis; ANOVA one-Way; ANOVA two-Way, Teste de Miller; Teste de 

Tukey e Dunnet; Teste de Fisher, sendo p<0,05 considerado significante. 

Resultados: O estudo da composição química do extrato EtOH 70% de E. 

giganteum evidenciou a presença de compostos fenólicos derivados dos ácidos 

cafeico e ferúlico, heterosídeos de flavonoides derivados de quercetina e 

kaempferol,  além de estirilpironas.  A atividade bactericida/fungicida foi comprovada 



 

 

 

  



 

 

em todas as concentrações testadas do extrato e contra todas as cepas avaliadas. 

Todas as concentrações do extrato resultaram em redução significativa dos 

biovolumes de células viáveis em relação a resina não tratada, o que indica 

interferência do fitoterápico na aderência de C. albicans à resina termopolimerizável. 

A atividade anti-inflamatória foi determinada pelo retorno da produção de espécies 

reativas de oxigênio aos níveis basais, pelos monócitos humanos ativados, quando 

tratados com todas as concentrações do extrato. Houve manutenção da viabilidade 

celular de monócitos humanos e das células epiteliais de palato humano, após 

contato com o fitoterápico nos períodos de 1, 12 e 24 horas. Conclusão: Estes 

resultados sugerem que o fitoterápico E. giganteum possui propriedades: 

microbicida frente a C. albicans, E. coli e S. aureus, antiaderente para C. albicans 

sobre a superfície da resina acrílica termopolimerizável e anti-inflamatória sobre 

monócitos humanos ativados por C. albicans. Além disso, o fitoterápico não 

comprometeu a viabilidade de monócitos humanos e de células epiteliais de palato 

humano.  
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ABSTRACT 

 

Phytotherapeutic Equisetum giganteum and denture stomatitis: study of 

antimicrobial, antiadherent and anti-inflammatory action against Candida 

albicans, and cytotoxic potential in human palatal epithelial cells 

 

The presence of Candida albicans in the microbial biofilms adhered to the internal 

surface of the removable denture, mainly the full upper ones, is related to an 

inflammatory palate disease known as denture stomatitis (DS). Thus, it is essential 

that new studies are done about therapeutic alternatives directed to the dentures, not 

only to the buccal mucosa, and which are, at the same time, antimicrobial, anti-

inflammatory, non-poisoning to the buccal tissues and that they produce less harm to 

the denture than the current methods. The phytotherapeutic (herbal) remedies may 

represent a good alternative. Objectives: The aim of this paper is to study the 

phytotherapeutic action of Equisetum giganteum in the concentrations of 50, 25, 16, 

8 and 4 mg/mL on C.albicans and discard the cytotoxic action on the human palate, 

as well as on human monocytes.  

Material and Methods: After collecting, obtaining and identifying the compounds by 

means of mass spectrometry of the hydroalcoholic extract of E. giganteum, its 

antimicrobial activity was determined by the inhibitory minimum concentration in 

liquid media, against clinic strains of Candida albicans SC 5314 and Escherichia coli 

O:124, and standard Staphylococcus aureus ATCC 6538 strains. The antiadherent, 

properties of the extract on biofilms of C. albicans over acrylic resin proof specimens 

were determined by immunofluorescence test (LIVE/DEAD) and by the analysis in a 

Confocal Laser Microscope Scanning. The anti-inflammatory activity of the 

phytotherapeutic (herbal) remedy was assessed through the analysis of the 

production of reactive oxygen species (ROS) to human monocytes stimulated by C. 

albicans and LPS, through fluorescent lighting using the reagent Cell Rox Deep 

Red®. The evaluation of cytotoxicity was done in vitro with epithelial cells of human 

palate and human monocytes, through colorimetric MTT assay. The results were 

expressed in means ± standard deviation and submitted to statistics Kruskal-Wallis 

Test; ANOVA  Two-way,  Miller  Test;  Tukey  and  Dunnet  Test;  Fisher  Test, where 

  



 

 

 

  



 

 

p<0,05 was considered significant. Results: The study of the chemical composition 

of the extract EtOH 70% of E. giganteum has shown a clear presence of phenolic 

compounds derived from caffeic and ferulic acids, flavonoid heterosides derived from 

quercitin and kaempferol, in addition to estirilpirones. Its bactericidal/fungicide activity 

was  proved  in  all extract concentrations tested and against all evaluated strains. All 

extract concentrations resulted in significant reduction of bio volumes of viable cells 

in relation to non-treated resin, which indicates interference of the phytotherapeutic in 

the adherence of C. albicans to the thermopolymerizable acrylic. The anti-

inflammatory activity was determined by the production return of reactive oxygen 

specimens to basal levels, by activated human monocytes, when treated with all 

extract concentrations. There was cell viability of human monocytes and of human 

palate epithelial cells, after the contact of with the phytoterapeutic in the periods of 1, 

12 and 24 hours. Conclusion: These results suggest that the phytotherapeutic E. 

giganteum has properties: microbicide in relation to C. albicans, E. coli and S. 

aureus, antiadherent to C. albicans on thermopolymerizable acrylic and anti-

inflammatory on human monocytes activated by C. albicans. In addition to this, the 

phytotherapeutic did not compromise either human monocytes viability or human 

palate epithelial cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A estomatite protética (EP) é uma doença inflamatória crônica comum entre 

usuários de próteses removíveis (JÄRVENSIVU et al., 2004), principalmente totais 

superiores, acometendo a mucosa bucal que está em contato direto com o material 

resinoso das próteses (SHARMA; HEGDE, 2014). A doença geralmente é 

assintomática, podendo apresentar sintomatologia rara, como dor, halitose, prurido e 

queimação; e a mucosa apresenta-se eritematosa (BAILLEY; DOUGLAS, 2000; 

FIGUEIRAL et al., 2007; NEPPELENBROEK et al., 2008). 

A EP está fortemente associada com a presença de Candida albicans (C. 

albicans) (BUDTZ-JORGENSEN, 1979; NEPPELENBROEK et al., 2009), sendo 

considerada uma das formas de candidose orofaringeana. Um grande número de 

leveduras é geralmente encontrado na superfície interna destas próteses, a qual 

atua como um reservatório de microrganismos (SILVA; PARANHOS, 2002). Ainda, 

características do hospedeiro, como a presença de diabetes, doenças 

imunossupressoras, uso de antimicrobianos ou corticoides, idade avançada, entre 

outras, predispõem ao desenvolvimento das estomatites protéticas (SOUSTRE et 

al., 2004; NEPPELENBROEK et al., 2009; SKUPIEN et al., 2013). 

No hospedeiro, leucócitos polimorfonucleares (PMN), monócitos e 

macrófagos apresentam um papel central na imunidade a C. albicans e espécies 

relacionadas. Embora pouco se saiba sobre os mecanismos protetores contra as 

doenças em superfícies mucosas, já foi estabelecido que a resposta imune 

específica e a atividade candidacida de queratinócitos e PMN desempenham um 

papel-chave na defesa do hospedeiro contra a infecção oral localizada por C. 

albicans. O epitélio da mucosa também possui uma importância central na defesa do 

hospedeiro, por ser a camada de célula primária que inicialmente encontra 

microrganismos ambientais (SCHALLER et al., 2004). 

Atualmente, os tratamentos direcionados à EP incluem terapia antifúngica 

tópica, como as variadas formulações a base de nistatina, e medicação antifúngica 

sistêmica, como os azoles. Cuidados com a higiene bucal, procedimentos de 

limpeza e desinfecção da prótese, descontinuação do uso noturno da prótese e 

substituição de próteses antigas são também fundamentais para prevenir ou tratar a 
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EP (LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993). 

Os antifúngicos tópicos, apesar de serem eficientes no alívio dos sinais e 

sintomas da mucosa, muitas vezes não são capazes de eliminar os microrganismos 

presentes na base das próteses (BANTING; HILL, 2001), possibilitando um ciclo de 

reinfecção (QUIRYNEN et al., 1990). Além disso, a terapia antifúngica sistêmica, 

adotada principalmente em pacientes imunodeprimidos (PEREZOUS et al., 2005), 

pode produzir efeitos colaterais como hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, e tem a 

desvantagem de não atuar sobre a prótese contaminada, levando ao insucesso da 

terapia (LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993). Adicionalmente, o uso 

descontrolado de antifúngicos sistêmicos tem levado ao aparecimento de resistência 

microbiana (GOLDMAN et al., 2004).  

Estudos de susceptibilidade revelaram que biofilmes formados por C. albicans 

podem ser até 2000 vezes mais resistentes aos medicamentos antifúngicos do que 

seus homólogos na forma planctônica (BAILLIE; DOUGLAS 2000; CHANDRA et al., 

2001b; JABRA- RIZK et al., 2004; SHINDE et al., 2011;). Assim, mesmo que os 

microrganismos livres planctônicos sejam removidos pelo tratamento antifúngico, 

microrganismos organizados nos biofilmes permanecem, já que sobrevivem mesmo 

sob altas doses do medicamento (KHOT et al., 2006; SHINDE et al., 2011). A única 

opção nestes casos, até o momento, é a remoção ou substituição dos dispositivos 

colonizados por microrganismos (SHINDE et al., 2011). No caso específico das 

próteses removíveis, o desgaste da sua superfície interna contaminada e posterior 

reembasamento pode resultar em melhora clínica da EP.   

Assim, considerando que a EP está associada fortemente a biofilmes de 

Candida sobre a prótese, o uso de antifúngicos locais ou sistêmicos pode não ser 

suficiente, se os tecidos bucais estiverem em contato repetitivamente com 

microrganismos aderidos na superfície interna do material resinoso da prótese. Por 

isso, o tratamento pode ser mais eficaz se direcionado à prótese, e não somente aos 

tecidos bucais (WEBB et al., 1998), como por exemplo a adoção de métodos que 

reduzam ou, preferencialmente, eliminem os microrganismos das superfícies das 

próteses, sobretudo as espécies Candida.  

A eficácia do uso da irradiação por micro-ondas no controle do biofilme sobre 

a prótese foi comprovada (NEPPELENBROEK et al., 2008), porém ainda não há um 

protocolo seguro para sua utilização, além de causar danos à prótese, como 

porosidades (NOVAIS et al., 2009). A limpeza em soluções de hipoclorito, enzimas e 
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perboratos pode causar deterioração superficial e alteração na dureza e rugosidade, 

favorecendo ainda mais o acúmulo de biofilme (JIN et al., 2005; MACHADO et al., 

2012). Dessa forma, torna-se interessante a busca por métodos alternativos, como 

os fitoterápicos, que atuem como antimicrobianos e simultaneamente não 

danifiquem os tecidos e/ou as superfícies das próteses. 

Produtos naturais têm provado ser uma alternativa para substituir substâncias 

químicas sintéticas, e o interesse em plantas medicinais como uma fonte de agentes 

antimicrobianos tem crescido dramaticamente. Uma ampla variedade de extratos de 

plantas tem apresentado atividade antifúngica contra C. albicans (PEREIRA et al., 

2011) e bactericida contra microrganismos do biofilme da placa dentobacteriana, 

prevenindo a formação do biofilme dental (ALVES et al., 2009). Neste contexto, 

estas plantas medicinais poderiam desempenhar um papel importante no tratamento 

da EP (CASAROTO; LARA, 2010). 

O gênero Equisetum, pertencente a família Equisetaceae, é constituído na 

atualidade por 15 espécies conhecidas vulgarmente como cavalinhas. Equisetum 

arvense é uma pteridófita bem conhecida e divulgada, distribuída no hemisfério 

norte; seus caules estéreis são usados como medicamentos em diversos países, 

constituindo o “Equiseti herba” das Farmacopéias Européias, tendo efeitos diurético, 

antioxidante, relaxante vascular e anti-inflamatório (MARTINS et al., 2004). 

O óleo essencial de E. arvense exibe atividade antimicrobiana contra 

Staphylococos aureus, Streptococos pyogenes e micobactérias. Já a espécie 

giganteum é nativa do cerrado da América do Sul e Central (RICCO et al., 2011), e 

os estudos realizados sobre esta espécie relacionam-se principalmente à análise 

botânica e taxonômica, com alguns relacionados a sua biomecânica. Já os estudos 

fitoquímicos são escassos e centrados principalmente na determinação de 

compostos inorgânicos, fundamentalmente sílica e ácido silícico e, em menor escala, 

flavonoides e derivados hidroxicinâmicos e oleorresinas (SPATZ; KÖHLER; SPECK, 

1998; CURRIE; PERRY, 2009). 

Um estudo realizado com nove plantas medicinais peruanas, incluindo o E. 

giganteum, constatou sua atividade antimicrobiana, através do ensaio da 

concentração inibitória mínima (CIM) contra os seguintes microrganismos: Bacillus 

cereus ATCC 11778, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacteroides fragilis ATCC 25285, 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus 
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epidermidis ATCC 12228, e Streptococcus pyogenes ATCC 19615 (KLOUCEK et al., 

2005). 

A descoberta de novos componentes antimicrobianos é de grande relevância, 

particularmente para a Odontologia, já que infecções da cavidade bucal, de origem 

bacteriana e fúngica, são problemas relativamente comuns, resultando em doenças 

inflamatórias crônicas como, por exemplo, a estomatite protética associada a 

Candida. Levando-se em conta o aumento percentual da população idosa e que a 

EP acomete frequentemente idosos usuários de prótese total superior, torna-se 

fundamental a realização de novos estudos sobre alternativas terapêuticas para a 

EP, que sejam simultaneamente antimicrobianas, anti-inflamatórias e não tóxicas 

para os tecidos bucais, visando a melhora da qualidade de vida desta população 

idosa.  
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2 SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 ESTOMATITE PROTÉTICA 

 

A estomatite protética (EP) é uma doença comum, que afeta principalmente 

usuários de próteses totais superiores, caracterizada por inflamação e eritema das 

áreas da mucosa bucal em íntimo contato com a base ou superfície interna (resina 

termopolimerizável) das próteses. Estudos epidemiológicos relatam que a 

prevalência de EP entre usuários de próteses totais varia de 15 a 70% 

(GENDREAU; LOEWY, 2011; MARTORI et al., 2013). A EP foi classificada 

clinicamente por Newton em três tipos, de acordo com o grau de severidade: Tipo I 

(Eritematosa localizada), Tipo II (Eritematosa difusa) e Tipo III (Hiperplasia granular) 

(NEWTON, 1962). 

A etiologia da EP é complexa e multifatorial. Fatores predisponentes incluem 

trauma da mucosa por próteses mal adaptadas, falta de higiene adequada bucal e 

da prótese, xerostomia, consumo excessivo de carboidratos (glicose e sacarose), 

uso contínuo da prótese, doenças crônicas, antibioticoterapia e sistema imune 

comprometido (NIKAWA, HAMADA e YAMAMOTO, 1998; NEPPELENBROEK et al., 

2009). Apesar da etiologia complexa, o fungo C. albicans tem sido considerado o 

principal microrganismo relacionado à patogênese da doença, sendo comumente 

isolado de pacientes com EP (MARTORI et al., 2013; SHARMA; HEGDE, 2014).  

Com o uso contínuo da prótese, o espaço entre a mucosa e a superfície da prótese 

fornece um ambiente propício para o abrigo de patógenos potenciais, favorecendo a 

colonização e a proliferação desses microrganismos (SHARMA; HEGDE, 2014).  

 

 

2.2 CANDIDA ALBICANS E BIOFILMES 

 

Em aproximadamente 25 a 50% dos indivíduos saudáveis, fungos do gênero 

Candida são encontrados como organismos comensais, colonizando superfícies 

mucosas da cavidade bucal, vagina e trato gastrintestinal, não causando danos 

aparentes nem inflamação nos tecidos adjacentes (ELAHI et al., 2000; AKPAN; 
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MORGAN, 2002). Contudo, sob certas condições predisponentes, como 

imunodepressão, o fungo pode multiplicar-se, tornando-se patogênico, e penetrar 

nos tecidos do hospedeiro causando inflamação e destruição tecidual, alternando-se 

quanto a sua morfologia, de levedura para micélio ou hifa (ROGERS; BALISH, 1980; 

BUNETEL; BONNAURE-MALLET, 1996; DONGARI-BAGTZOGLOU; FIDEL, 2005; 

SHARMA; HEGDE, 2014). A transição dessas leveduras de comensal inócuo a 

parasita depende tanto de fatores de virulência do microrganismo como da 

susceptibilidade do hospedeiro (JORGE; BATISTA; REGO, 2000).  

Mais de 200 espécies de Candida já foram descritas e 10% estão 

relacionadas a doenças nos seres humanos, tais como C. albicans, C. tropicalis, C. 

glabrata, C. pseudotropicalis, C. guillierimondii, C. krusei, C. lusitaniae, C. 

parapsilosis e C. stellatoidea (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; AKPAN; 

MORGAN, 2002; EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003).  

Uma capacidade inerente a C. albicans é a formação de uma estrutura 

particular denominada de biofilmes, os quais consistem em comunidades de 

microrganismos aderidos às superfícies e envoltos por uma matriz formada por 

substância polimérica extracelular produzida por eles mesmos (HAWSER; 

DOUGLAS, 1994; TUNNET; GORMAN; PATRICK, 1996; DONLAN, 2001; DONLAN; 

COSTERTON, 2002;). Portanto, C. albicans possui a habilidade para aderir e 

colonizar várias superfícies como, por exemplo, cateteres, válvulas cardíacas 

artificiais, aparelhos ortodônticos e resinas acrílicas das próteses removíveis (HE et 

al., 2006; RAMAGE; MARTÍNEZ; LÓPEZ-RIBOT, 2006; COULTHWAITE; VERRAN, 

2007; SHINDE et al., 2011).  

A adesão desse fungo às superfícies é um evento primário e necessário para 

a sua colonização, envolvendo alguns componentes da parede celular do fungo 

como manose, manoproteínas, sacarinas e adesinas. Após a adesão à superfície, 

inicia-se o processo de formação do biofilme, o qual é variável e depende da cepa 

clínica de Candida spp. (NIKAWA et al., 1991; CANNON; CHAFFIN, 2001; 

SÁNCHEZ-VARGAS et al., 2013). A patogenicidade do fungo do gênero Candida 

tem sido atribuída a sua capacidade de aderir e formar biofilmes, bem como de 

liberar enzimas hidrolíticas, como as proteases (NAGLIK et al., 2003; NAGLIK et al., 

2008; SÁNCHEZ-VARGAS et al., 2013).  

Aderidas às superfícies, as leveduras de Candida formam rapidamente 

complexos biofilmes associados a bactérias e inerentemente resistentes aos 
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tratamentos convencionais com antifúngicos. Tais biofilmes, quando em contato com 

os tecidos do hospedeiro, resultam em uma reação inflamatória, como observado na 

mucosa bucal, nos casos de EP (JENKINSON; LAMONT, 2005; COCO et al, 2008; 

PELLIZZARO et al., 2012).  

De um modo geral, os biofilmes são a forma mais comum de crescimento 

microbiano na natureza; estima-se que até 80% de todos os microrganismos no 

ambiente existam em comunidades de biofilmes aderidos às superfícies, e mais de 

65% das infecções microbianas em humanos envolvam biofilmes (COSTERTON; 

STEWART; GREENBERG, 1999; DONLAN; COSTERTON, 2002; RASMUSSEN; 

GIVSKOV, 2006). Por esta razão, os biofilmes apresentam importante relevância 

clínica, especialmente devido à alta resistência a antibióticos (CHANDRA et al., 

2001). Microrganismos, quando organizados em biofilmes, estão mais protegidos 

das células imunes do hospedeiro e tornam-se mais resistentes aos antimicrobianos, 

quando comparados aos seus homólogos no estado planctônico (LEWIS 2001).  

Na cavidade bucal, estes fungos têm sido isolados da superfície dos dentes e 

de material restaurador, língua, mucosas palatal e jugal e, sobretudo, superfícies 

resinosas de próteses removíveis (RAMAGE; MARTÍNEZ; LÓPEZ-RIBOT, 2006; 

COULTHWAITE; VERRAN, 2007; SÁNCHEZ-VARGAS et al., 2013). Em 

comparação com outros materiais dentários, tem sido sugerido que C. albicans 

adere e forma biofilmes preferencialmente em polimetilmetacrilato (PMMA), o 

principal componente das resinas acrílicas que compõem as próteses removíveis 

(RAMAGE et al., 2012).  

O processo de formação do biofilme de C. albicans em lâminas de PMMA 

ocorre em basicamente três fases distintas: a) fase inicial (0 a 11 horas); b) fase 

intermediária (aproximadamente 12 a 30 horas) e c) fase de maturação 

(aproximadamente 38 a 72 horas). Inicialmente, as células leveduriformes de C. 

albicans se aderem à superfície da lâmina de PMMA, formando microcolônias. Nas 

primeiras 11 horas, as comunidades de C. albicans aparecem como uma camada de 

células, devido ao crescimento e agregação das colônias. Já o desenvolvimento da 

fase intermediária é caracterizado pela emergência e predominância de substância 

não celular (polimérica), a qual se assemelha a uma “névoa” que forma um filme e 

cobre as microcolônias do fungo. Durante a fase de maturação, a quantidade de 

substância polimérica extracelular aumenta com o tempo de incubação, e as 

comunidades de C. albicans são completamente cobertas por essa substância 
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(CHANDRA et al., 2001b).  

Inicialmente, a aderência microbiana às superfícies de PMMA pode ser 

atribuída a interações não especificas (interações eletroestáticas e forças físico-

químicas) entre as proteínas de superfície das células de Candida e superfícies 

inertes ou tecidos bucais, conhecidas como hidrofobicidade da superfície da parede 

celular (CSH – cell surface hidrofobicity). A CSH é caracterizada pela presença de 

proteínas hidrofóbicas que estão embebidas na matriz extracelular de Candida. 

Subsequentemente, a aderência ocorre por meio de interações específicas entre 

receptores da película adquirida (que cobre tecidos bucais e a prótese, como por 

exemplo as mucinas) e ligantes presentes na superfície dos fungos Candida, como 

as adesinas. Além disso, propriedades do PMMA, como a rugosidade de superfície e 

a energia livre de superfície, podem contribuir para a taxa de colonização e 

relacionar-se com a maturação de biofilmes microbianos, em especial por C. 

albicans, em superfícies bucais (BUSSCHER; COWAN; VAN DER MEI, 1992; 

VASILAS et al., 1992; QUIRYNEN; BOLLEN, 1995; SIPAHI; ANIL; BAYRAMLI, 

2001; COMBE; OWEN; HODGES, 2004).  

Quando a resina acrílica apresenta rugosidade superficial acima de 0,2 µm, 

sua superfície torna-se passível de colonização (BOLLEN; LAMBRECHTS; 

QUIRYNEN, 1997), pois o crescimento em forma micelial de Candida spp. permite 

que esse fungo se desenvolva e se aloje no interior das ranhuras formadas, onde 

estará livre de forças externas de remoção, como o efeito autolimpante da saliva e 

da escovação, proporcionando um reservatório de fungos (SAMARANAYAKE; 

MCCOURTIE; MACFARLANE, 1980). Além disso, as superfícies rugosas 

proporcionam colonização e maturação mais velozes da placa microbiana sobre a 

prótese (QUIRYNEN; BOLLEN, 1995).  

A rugosidade superficial é extremamente crítica, principalmente, para as 

próteses removíveis totais, visto que, diferente das superfícies externas vestibular e 

lingual, as quais devem ser polidas, a sua superfície interna ou área basal 

convencionalmente sofre apenas um leve polimento, a fim de melhorar a retenção 

da prótese ao palato (PHILLIPS, 1986; NEPELLENBROEK et al., 2009). Dessa 

maneira, essa região deve apresentar valores de rugosidade superficial bem 

superiores a 0,2 µm, tornando-se passível de adesão microbiana (BOLLEN; 

LAMBRECHTS; QUYRINEN, 1997).  

Como agravante, a abrasão provocada pela higienização através da escova 
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dental e dos ajustes clínicos com fresas, bem como a deterioração do acrílico por 

substâncias como a água e soluções higienizadoras, com o decorrer do tempo, são 

fatores que proporcionam a formação de irregularidades na resina acrílica de 

próteses totais, compatíveis com o diâmetro dos microrganismos, favorecendo o 

acúmulo e a penetração desses patógenos no interior da resina (DAVENPORT, 

1972; VAN REENEN, 1973). Estudos têm revelado que alguns microrganismos 

podem penetrar até 3 mm, na superfície interna da prótese (THEILADE; BUDTZ-

JORGENSEN, 1980; CATALAN; HERRERA; MARTINEZ, 1987). Desse modo, os 

cuidados de higienização devem ser cuidadosamente realizados sobre as 

superfícies das próteses removíveis (CHAU et al., 1995).  

 

 

2.3 CONTROLE DO BIOFILME ADERIDO ÀS PRÓTESES REMOVÍVEIS 

 

Vários estudos demonstraram que as colônias de Candida spp. são mais 

frequentemente isoladas da superfície interna das próteses removíveis, 

principalmente totais, do que da mucosa correspondente (DAVENPORT, 1970; 

ARENDORF; WALKER, 1979; MAHONEN; VIRTANEN; LARMAS, 1998; BANTING; 

HILL, 2001). Isto sugere que o tratamento para a EP deve ser direcionado 

primariamente à prótese (DAVENPORT, 1970), uma vez que as colônias de Candida 

spp. presentes nas superfícies de resina acrílica podem causar reinfecção da 

mucosa do paciente (DAVENPORT, 1972). 

Assim, protocolos de tratamento para EP incluem desgaste com 

reembasamento da superfície interna da prótese, uso de substâncias químicas tais 

como clorexidina e hipoclorito de sódio, higiene eficiente da prótese e sua remoção 

durante a noite. A associação desses procedimentos com a aplicação tópica de 

agentes antifúngicos sobre as áreas afetadas e sobre a prótese é bem relevante. As 

drogas mais comumente utilizadas são os compostos imidazólicos (miconazol), 

derivados poliênicos (nistatina) e anfotericina B (CASAROTO; LARA, 2010). 

A utilização de antifúngicos tópicos tais como a nistatina e a anfotericina B 

geralmente é efetiva inicialmente, porém, a medicação pode produzir efeitos 

colaterais em alguns pacientes e, quando a terapia é interrompida, a doença pode 

reaparecer (WEBB et al., 1998). Além disso, biofilmes de Candida sobre a superfície 

interna das próteses são pouco suscetíveis aos antifúngicos comumente utilizados, e 
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a resistência aos antifúngicos aumenta com a maturação do biofilme (DALLEAU et 

al., 2008). A expressão do gene FKS1p e consequente síntese de glucano da matriz 

por C. albicans têm sido consideradas uma das causas da resistência de biofilmes 

frente a drogas azólicas como o fluconazol (NETT et al., 2010; NETT et al., 2010).  

O uso de agentes antissépticos e desinfetantes desempenha um papel 

importante no controle do biofilme microbiano, como tem sido demonstrado com a 

imersão de próteses removíveis totais em hipoclorito de sódio durante a noite 

(BRADEN; WRIGHT; PARKER, 1995; PAVARINA et al., 2003). Ainda, a irradiação 

de micro-ondas sobre próteses contaminadas, em um tempo e potência 

especificados, revelou ser bactericida e candidacida (ROHRER; BULARD, 1985; 

THOMAS; WEBB, 1995; WEBB et al., 1998; NEPPELENBROEK et al., 2008). 

Idealmente, a remoção do biofilme somada à redução da viabilidade dos 

microrganismos que o formam é sempre pretendida no controle do biofilme sob a 

prótese total removível (MEILLER et al., 1999; CHEN; STEWART, 2000; LIAQAT; 

SABRI, 2008).  

Desse modo, para o tratamento da EP torna-se fundamental a adoção de 

métodos que reduzam ou, preferencialmente, eliminem os microrganismos das 

superfícies das próteses, sobretudo as espécies Candida. Controlar a formação do 

biofilme microbiano na prótese é imprescindível para a manutenção da saúde dos 

seus usuários. Isso deve ser promovido por meio de técnicas diárias de higienização 

e desinfecção das mesmas, realizadas pelo próprio paciente, orientado sempre pelo 

cirurgião-dentista (BUDTZ-JORGENSEN, 1979). Desinfetantes de próteses 

removíveis devem ser fáceis de usar, bactericidas, fungicidas, atóxicos, não 

prejudiciais à estrutura da prótese e removedores efetivos de depósitos orgânicos e 

inorgânicos (ABELSON, 1985).  

Como já abordado, os desinfetantes químicos, sobre próteses removíveis, são 

considerados métodos eficazes para a prevenção da formação do biofilme e da 

invasão de C. albicans na resina (DAVENPORT, WILSON; SPENCE, 1986; 

HARRISON, BASKER; SMITH, 1989; NIKAWA et al., 1999), porém o seu uso diário 

pode prejudicar as propriedades físicas das bases acrílicas da prótese, bem como 

resultar em corrosão de metais (BUDTZ-JORGENSEN, 1979; GOLL; SMITH, 1983; 

HARRISON et al., 1989; NIKAWA et al., 1994). 

Plantas medicinais podem constituir uma alternativa para substâncias 

químicas sintéticas, por apresentarem agentes antimicrobianos. Por exemplo, 
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fitoterápicos têm sido eficazes contra microrganismos do biofilme dental, auxiliando 

na prevenção da sua formação (ALVES et al., 2009). Como vários extratos de 

plantas têm demonstrado ação antifúngica contra C. albicans, possivelmente tais 

plantas medicinais desempenham também um papel importante no tratamento da 

EP (CASAROTO; LARA, 2010).  

 

 

2.4 PLANTAS MEDICINAIS E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA: Equisetum 

giganteum 

 

Inúmeras plantas constituem matéria-prima para produtos farmacêuticos, em 

função de sua diversidade de metabólitos secundários (fitoquímicos), muitos deles 

com propriedades benéficas a saúde, que incluem atividades antimicrobiana, 

antiviral, antioxidante, anti-inflamatória, antialérgica, preventiva contra o câncer, 

hepatoprotetora, antitrombótica, anti-hemorrágica, vasodilatadora, bem como 

estimulante da cicatrização de feridas (VASCONCELOS et al., 2003; FAHEY et al., 

2001; SOOBRATTEE et al., 2005). No Brasil, comunidades locais usam plantas e 

seus extratos para diferentes propósitos, considerando que há grande 

disponibilidade destas plantas e o custo é baixo para a preparação dos produtos 

correspondentes (SOUZA; FELFILI, 2006).  

A descoberta de novos componentes fitoterápicos antimicrobianos é de 

grande relevância, particularmente para a Odontologia, já que muitas doenças 

infecciosas ou relacionadas com microrganismos na cavidade bucal dependem da 

formação e manutenção de biofilmes microbianos (COSTERTON; STEWART; 

GREENBERG, 1999; BONHOMME; D'ENFERT, 2013). A formação de biofilmes é 

um processo dinâmico mediado por inúmeros mecanismos inter-relacionados, tais 

como adesão, síntese de matriz extracelular polimérica, motilidade e quorum 

sensing (QS) (SIMÕES et al., 2007; LANDINI et al., 2010). 

O quorum sensing é uma forma de comunicação intercelular entre os 

microrganismos, por meio de moléculas de sinalização extracelulares, objetivando 

coordenar comportamentos dentro da comunidade, como a formação de biofilme e a 

expressão de fatores de virulência. Interferências no QS podem afetar o 

desenvolvimento do biofilme e a susceptibilidade aos antimicrobianos (VERMA; 

MIYASHIRO, 2013; BORGES et al., 2014). Este mecanismo de QS está relacionado 
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com a resistência do biofilme a vários antimicrobianos, bem como às células e às 

moléculas do sistema imune do hospedeiro. Por esta razão, tais moléculas de 

sinalização têm sido alvos para a ação de drogas microbicidas (KUHN et al., 2002; 

ZHU et al., 2011). 

Nos últimos anos, alguns estudos publicaram compostos naturais com 

capacidade para inibir o QS, como as ervas daninhas, alimentos e extratos de 

plantas medicinais (GAO et al., 2003; VATTEM et al., 2007; ZHU; SUN, 2008; KHAN 

et al., 2009). 

O gênero Equisetum, pertencente a família Equisetaceae, é constituído na 

atualidade por 15 espécies conhecidas vulgarmente como cavalinhas. Tais plantas 

têm demonstrado propriedades antimicrobianas. Espécies de Equisetum, 

principalmente E. hymale, E. myriochaetum e E. laevigatum, são tradicionalmente 

usadas em tratamentos de doenças renais e diabetes, visto que contêm constituintes 

hipoglicêmicos (WRIGHT et al., 2007; ANDRADE-CETTO; HEINRICH, 2005).  

  Especificamente, Equisetum giganteum (E. giganteum), conhecido como 

“cola de caballo”, “limpia plata” e “yerba del platero”, é uma espécie rizomatosa, 

herbácea, perene, de 1 a 2 m de altura, de caules fistulosos, espessos e 

ramificados. Apresenta folhas escamiformes negras dispostas em forma de bainha, 

e esporófitos bem notáveis localizados nas extremidades dos ramos dos caules. É 

uma espécie nativa da América do Sul e Central (RICCO et al., 2011), sendo muito 

encontrado no cerrado da região de Bauru.  

Os estudos realizados sobre esta espécie relacionam-se principalmente a 

análise botânica e taxonômica, com alguns relacionados a sua biomecânica. Já os 

estudos fitoquímicos são escassos e centrados principalmente na determinação de 

compostos inorgânicos, fundamentalmente sílica e ácido silícico e, em menor escala, 

flavonoides e derivados hidroxicinâmicos e oleorresinas (SPATZ; KÖHLER; SPECK, 

1998; CURRIE; PERRY, 2009). 

O kaempferol, um flavonoide encontrado em muitos vegetais, incluindo o 

Equisetum spp., possui a capacidade de reduzir os riscos de desenvolver câncer e 

doenças cardiovasculares. Ainda, o kaempferol apresenta outras atividades 

farmacológicas como as ações antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, 

cardioprotetora, neuroprotetora, hipoglicêmico, ansiolítica, analgésica, dentre outras 

(CALDERÓN-MONTAÑO et al., 2011). 

E. giganteum é tradicionalmente empregado como diurético, através do uso 
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oral de seus extratos aquosos, em especial no tratamento de litíase renal. Na 

medicina tradicional, esta planta tem sido usada como adstringente e para o 

tratamento de diversos processos dermatológicos. Em menor escala, é empregada 

como antidiarréico, bem como no tratamento de enfermidades hepáticas, de 

enfermidades gástricas, de hemorragias internas e de infecções no trato respiratório 

(DESMARCHELIER; SCHAUS, 2000). 

Em face dessas considerações e da necessidade do desenvolvimento de 

métodos eficazes de ação local que combatam e/ou previnam os biofilmes ricos em 

C. albicans, com enfoque na prevenção e tratamento da EP, o presente trabalho 

avaliou o potencial antimicrobiano e anti-inflamatório do fitoterápico E. giganteum 

sobre C. albicans, assim como seu efeito sobre a aderência de C. albicans na 

superfície de resina acrílica termopolimerizável. Além disso, avaliamos o potencial 

citotóxico das mesmas frações sobre células epiteliais de palato e de monócitos 

humanos, já que acreditamos que, após estudos complementares, este fitoterápico 

poderá ser uma alternativa terapêutica/preventiva tópica a ser aplicada ou 

incorporada na superfície interna de próteses removíveis, em especial as totais 

superiores.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

• Avaliar o potencial antimicrobiano e anti-inflamatório do fitoterápico E. 

giganteum sobre C. albicans; 

• Avaliar a atividade antimicrobiana e antiaderente do fitoterápico E. giganteum 

sobre biofilme de C. albicans desenvolvido na superfície de resina acrílica 

termopolimerizável; 

• Avaliar o potencial citotóxico do fitoterápico E. giganteum. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar o estudo fitoquímico de substâncias potencialmente ativas de E. 

giganteum; 

• Avaliar a atividade antimicrobiana do extrato hidroalcóolico de E. giganteum 

sobre C. albicans, por meio da Concentração Inibitória Mínima (CIM) pelo 

método da diluição em caldo (D.O.);  

• Avaliar a atividade anti-inflamatória do extrato hidroalcóolico de E. giganteum 

sobre C. albicans, em monócitos humanos in vitro, por meio da análise da sua 

produção de espécies reativas do oxigênio; 

• Avaliar a propriedade antimicrobiana e antiaderente do extrato hidroalcóolico 

de E. giganteum em biofilmes de C. albicans induzidos sobre a superfície de 

corpos de prova de resina acrílica termopolimerizável, por meio de análise 

microscópica de varredura do tipo confocal a laser; 

• Avaliar a citotoxicidade do extrato hidroalcóolico de E. giganteum sobre 

células epiteliais de palato humano e sobre monócitos humanos in vitro, por 

meio de ensaio colorimétrico a base de MTT. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Coleta do fitoterápico e obtenção do extrato  

 

A coleta do E. giganteum foi realizada no Jardim Botânico Municipal de Bauru, 

localizado às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - SP 225 

(22°20'30" S e 49°00'30" W). Foram coletados 3,7 kg de material fresco de E. 

giganteum para o estudo fitoquímico.  Ramos férteis da planta foram utilizados para 

confecção de exsicatas (identificação e herborização) e incluídos no acervo do 

Herbário da Unesp de Bauru (UNBA 5795). O material coletado foi processado e 

analisado fitoquimicamente no Laboratório de Química de Produtos Naturais – 

UNESP/BAURU sob coordenação da Profa. Dra. Anne Lígia Dokkedal. 

As partes aéreas de E. giganteum foram secas em estufa a 45°C e trituradas 

em liquidificador, e em seguida, em moinho de facas para obtenção de um pó fino, a 

fim de facilitar a extração de seus constituintes químicos. A extração foi feita por 

percolação do pó com solvente orgânico etanol 70% (EtOH) (PRISTA, 1995). O 

material moído (1,468 kg) foi previamente intumescido com 2L de EtOH 70% (v/v) 

durante duas horas em béquer. Após esse período, o percolador foi empacotado 

com a mistura do pó e solvente. A altura do enchimento obedeceu à proporção 5:1 

(referente ao volume do percolador e do material vegetal). A vazão do percolador 

ficou entre 1-2,0 mL.min-1.Kg de material vegetal. Após a extração, a solução foi 

concentrada em evaporador rotativo sob pressão reduzida, em temperatura inferior a 

50°C. O extrato foi submetido à extração líquido-líquido (ELL) com diferentes 

solventes orgânicos contra a fase aquosa. Foram feitas partições com 

diclorometano, acetato de etila e n-butanol. A Figura 1 exemplifica as etapas 

realizadas para obtenção do extrato padronizado EtOH 70% por percolação. 
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Figura 1.  Procedimentos envolvidos na obtenção do Extrato EtOH 70% de E. giganteum. (EG EtOH 70%). 

 

 

4.1.1 Triagem cromatográfica 

 

O extrato hidroalcoólico obtido por percolação foram monitorados através de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Para as análises do perfil 

cromatográfico (“finger print”) do extrato hidroalcoólico foi realizada análise em 

cromatógrafo Jasco®, com bomba quaternária com forno de coluna e detector PAD, 

em coluna Phenomenex® Luna C18 100A (250 x 4.6 mm i.d.; 5 µm). Como fase 

móvel, utilizaram-se os solventes Água (H2O) + Ácido Fórmico (AF) 0,1% (A) e 

Metanol (MeOH) + AF 0,1% (B), grau CLAE. Um gradiente exploratório de 5-100 % 

de B em A, em 120 minutos, foi realizado a fim de se ter um perfil amplo da amostra. 

O volume de amostra injetado foi de 40 µL, a temperatura de 25ºC, sob fluxo 1,0 

mL1. As análises foram feitas sob monitoramento a 254 nm de comprimento de 

onda. 

 

 

4.1.2 Identificação dos compostos por UHPLC-PAD-MS e FIA-ESI-IT-MSn 

 

Atualmente, métodos de espectrometria de massas (MS) estão 

suficientemente desenvolvidos para tornar possível a identificação estrutural, pelo 

menos em parte, de substâncias como flavonoides heterosídeos. Apesar de as 

técnicas de ressonância magnética nuclear (NMR) serem preferidas para completa 

elucidação estrutural, as técnicas de MS podem contribuir de forma significativa já 

que é possível analisar amostras com quantidades muito menores de compostos 
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isolados.  

Os espectros de massas foram obtidos em um espectrômetro de massas 

modelo LCQ FLEET (Thermo scientific®), equipado com um dispositivo de inserção 

direta da amostra via análise por injeção em fluxo contínuo (FIA-Flow Injection 

Analysis). A amostra foi analisada no modo de ionização por eletrospray (ESI-

Electrospray ionization) e as fragmentações em múltiplos estágios (MS2, MS3) 

realizadas em uma interface do tipo ion-trap (IT). O modo negativo foi escolhido para 

a geração e análise dos espectros de massas em primeira-ordem (MS), bem como 

para os demais experimentos em múltiplos estágios (MSn), sob as seguintes 

condições: voltagem do capilar –20 V, voltagem do spray –5 kV, temperatura do 

capilar 275 °C, gás de arraste (N2) fluxo 12 (unidades arbitrárias). A faixa de 

aquisição foi m/z 50-1000, com dois ou mais eventos de varredura realizados 

simultaneamente no espectrômetro de massas LCQ. O primeiro evento foi uma 

varredura completa (full-scan) do espectro de massas para adquirir os dados dos 

íons na faixa m/z estabelecida. Os demais eventos foram experimentos MSn 

realizados a partir dos dados da primeira varredura para íons precursores pré-

selecionados com energia de colisão entre 25 e 30% da energia total do 

instrumento. O software Xcalibur versão 1.0 (Thermo scientific®) foi utilizado durante 

a aquisição e processamento dos dados espectrométricos. Para os experimentos de 

UHPLC-PAD-MS (Ultra-high-performance Liquid Chromatography with Photodiode 

Array and Mass Spectrometry Detection) o equipamento foi acoplado a um 

cromatógrafo modelo Accela High Speed LC (Thermo cientific®). O sistema de 

eluição usado foi: A (MeOH + 0,1% AF) e B (H2O + 0,1% AF). Gradiente linear: 5-

100% de A em B em 20 min. Coluna Thermo Scientific® (50 x 2.1 mm, 1.9 µm). 

Forno de coluna: 25 ˚C. Fluxo 0,4 mL.min-1, λ=254 nm. Volume de injeção: 10µL. 

 

 

4.2 Manipulação de C. albicans SC5314: obtenção da pré-cultura e 

padronização do inóculo 

 

Em todos os experimentos, foi utilizada a cepa do fungo C. albicans selvagem 

SC5314 e manipulada nas dependências do Centro Integrado de Pesquisa (CIP), da 

FOB – USP. O preparo do inóculo foi feito da seguinte maneira: as células mantidas 

a -80°C em solução contendo 20% de glicerol foram semeadas em placas contendo 
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meio de cultura YEPD (por litro: 10g yeast extract, 10g peptone, 20g dextrose, 20g 

Agar - Acumedia®) incubadas a 30°C durante 36 horas em estufa bacteriológica 

(Fanem®). 

Uma única colônia de C. albicans foi removida, ressuspendida em 50 mL de 

meio de cultura YEPD e mantida na incubadora (Nova Ética®) a 30°C, sob agitação 

180 rpm overnight (aproximadamente 16 horas). Foram retirados 5 mL da cultura e 

colocados em tubos cônicos de 15 mL para centrifugação, a 4000 rpm por 5 

minutos; em seguida, o sobrenadante foi descartado. 

A purificação das células foi feita através de lavagem do pellet com PBS (5 

mL), e homegeneização em vórtex seguida de nova centrifugação nas mesmas 

condições descritas anteriormente, desprezando o sobrenadante. Esse 

procedimento foi repetido duas vezes. 

O pellet final, obtido após o processo de purificação das células, foi 

ressuspendido em 1 mL de PBS e diluído a 1:10000. Uma alíquota da diluição (10 

µL) foi colocada em câmara de Neubauer para contagem de leveduras em 

microscópio óptico comum. Depois de obtida a concentração final da suspensão, 

esta foi ressuspendida em PBS para aquisição de inóculo em concentração de 1 x 

107 células/mL.  

 

 

4.3 Manipulação de Escherichia coli e Staphylococcus aureus: padronização 

do inóculo  

 

No ensaio da atividade antimicrobiana, para fins comparativos, foram 

utilizadas também cepas de Escherichia coli (E. Coli) 01124, gentilmente fornecida 

pelo Prof. Dr. Mario Julio Ávila-Campos, do Laboratório de Anaeróbios, do 

Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP - São 

Paulo, e cepas Staphylococcus aureus (S. aureus) ATCC 6538, gentilmente 

fornecida pela Profa. Dra. Denise Madalena Palomari Spolidorio, do Departamento 

de Fisiologia e Patologia da Faculdade de Odontologia – UNESP - Araraquara. Tais 

cepas foram manipuladas nas dependências do CIP, da FOB – USP. 

Para o preparo do inóculo, as células mantidas a -80°C em solução contendo 

20% de glicerol foram semeadas em placas contendo meio de cultura BHI ágar 

(Brain Heart Infusion, DIFCO®), e incubadas a 37°C durante 24 horas em estufa 
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bacteriológica (Fanem®). Uma única colônia de E.coli/S.aureus foi removida e 

ressuspendida em 50 mL de meio BHI caldo e mantida em estufa bacteriológica a 

37°C overnight. A suspensão obtida foi centrifugada e o sobrenadante descartado e 

substituído por tampão fosfato pH 7,0. A concentração do inóculo foi padronizada, 

comparando a turbidez do inóculo com o padrão 0,5 da escala de MacFarland em 

espectrofotômetro (600 nm). Essa turvação é semelhante à padronizada para o 

antibiograma e o resultado da absorbância deve estar entre 0,08 e 0,10, o que 

equivale a 1,5 x 108 UFC/mL (MCFARLAND, 1907). O inóculo foi ajustado para 1 x 

107 céls/mL. 

 

 

4.4 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) pelo método da 

diluição em caldo (D.O.)  

 

A atividade antimicrobiana do fitoterápico E. giganteum contra cepas clínicas: 

C. albicans SC 5314 e E. coli O:124, e a cepa padrão S. aureus ATCC 6538 foi 

determinada pelo método de diluição em caldo, usando placas de cultura de 96 

poços e cinco concentrações do extrato (50, 25, 16, 8 e 4 mg/mL).  Cada poço foi 

inoculado com 5 µL das suspensões bacterianas e fúngica na densidade de 1 x 107 

céls/mL e incubadas a 37°C por 24 horas. Poços continham somente o inóculo 

fúngico ou bacteriano (1 x 107 céls/mL), os quais foram considerados controles 

internos negativos (Meio); enquanto poços continham o inóculo (fungo ou bactéria) 

com hipoclorito de sódio a 1% (CTRL/NaOCl), os quais foram considerados 

controles internos positivos. O crescimento de microrganismos foi observado pela 

turbidez determinada através do espectrofotômetro (Synergy Mx Monochromator- 

Based Biotek®) a 580-600 nm.  

Devido ao extrato modificar o meio, foi necessário realizar duas leituras, uma 

leitura inicial (t0), e uma leitura final (tfinal) após 24 horas de inoculação. Isto 

possibilitou uma comparação entre as leituras, quanto à turbidez no 

espectrofotômetro, antes e depois da incubação, a fim de detectar os poços com 

crescimento microbiano.  

A análise da CIM foi realizada calculando-se o percentual de viabilidade dos 

microrganismos a partir das densidades ópticas (DO) obtidas nas amostras 

(controles internos positivos e extratos) comparadas àquelas do controle interno 
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negativo (100% de viabilidade).  

Após isso calculava-se o percentual de morte, considerando o controle interno 

positivo (NaOCl) como 100% de morte (pois apresentavam valores de DO negativos) 

e subtraindo o percentual de viabilidade dos extratos de 100%. Todo o experimento 

foi realizado em triplicatas. 

 

 

4.5 Cultura de monócitos do sangue periférico e desafio com C.albicans, E.coli 

e LPS 

 

Para cultivo dos monócitos in vitro, foi obtido sangue de cinco voluntários. O 

presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos, da Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB/USP, 

com número de processo segundo a Plataforma Brasil CAAE: 

06706412.2.0000.5417. Assim, foram coletados 30 mL de sangue em tubo 

Vacutainer® (BD) com heparina sódica, sendo 6 mL acrescentados em 4 tubos (15 

mL) contendo 5 mL de Histopaque 1077 (Sigma-Aldrich Company®), que foram 

centrifugados a 400xg por 25 minutos, 24°C (9 de aceleração e 5 de brake). O halo 

de células foi coletado em um tubo de 15 mL, homegeneizado e centrifugado a 

600xg por 10 minutos, 21°C (2 de aceleração e 2 de brake). O sobrenadante foi 

desprezado e o pellet ressuspenso em 9 mL de RPMI (Roswell Park Memorial 

Institute) incompleto. Após a segunda centrifugação, o sobrenadante foi desprezado 

e o pellet ressuspendido em 1 mL de RPMI completo (10% SBF e 1% 

penicilina/estreptomicina). Para contagem celular em câmara de Neubauer, 25 µL 

das células foram misturados em 225 µL de vermelho neutro a 0,05% em um tubo 

de vidro sem tampa e deixado na estufa a 37°C por 15 minutos. A concentração foi 

ajustada para 2x105 céls/mL. Foi plaqueado 200 µL de RPMI completo em cada 

poço da placa de 96 poços e esta foi incubada em estufa com 5% de CO2 a 37°C 

(Ultrasafe®) por duas horas. Após esse período, o meio de cultura foi removido e os 

poços lavados 2 vezes com RPMI simples para retirar células não aderentes 

(linfócitos).  

 Tais monócitos obtidos do sangue humano foram mantidos por 1 hora a 

37°C em estufa com 5% de CO2 (Ultrasafe®), na presença ou ausência do extrato 

sob diferentes concentrações e posteriormente foram estimulados com C.albicans 
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SC 5314 morta pelo calor, em autoclave vertical AV Plus Phoenix Luferco®, a 120°C 

por 30 min, na proporção de 5 monócitos para 1 levedura (5:1), assim como na 

presença de 5 µg/mL LPS de E. coli O26:B6 (Sigma-Aldrich Company®) (controle 

interno positivo), e na ausência de estímulo, somente com meio de cultura (controle 

interno negativo), por 3 horas (OLAS et al., 2005). 

 

4.5.1 Análise da produção de espécies reativas do oxigênio (ROS) 

 

Após o desafio de 3 horas, as placas foram retiradas da estufa para 

realização do protocolo de análise da produção de espécies reativas de oxigênio. Os 

poços foram lavados 2 vezes com tampão fosfato (PBS) para remoção dos 

estímulos e adicionado 190 µL de RPMI completo (10% SBF e 1% 

penicilina/estreptomicina) em cada poço e 10µL do reagente Deep Rox (5µM) e a 

placa foi mantida por 30 minutos em estufa 5% de CO2 a 37°C (Ultrasafe®), 

conforme orientações do fabricante.  Após esse período, a placa foi retirada da 

estufa e os poços foram lavados 2 vezes em PBS e adicionados 200µL de PBS em 

cada poço. A leitura foi realizada em fluorímetro (Synergy Mx Monochromator- 

Based Biotek®) a 640/665 nm. O reagente Cell Rox Deep Red é uma sonda 

fluorogênica, que no seu estado reduzido não é fluorescente. Na presença de 

espécies reativas de oxigênio, este sofre oxidação, apresentando fluorescência 

próxima do infravermelho, verificada através dos níveis de unidade relativa de 

fluorescência (rfu - Relative Fluorescence Unit), que representa uma medição direta 

dos níveis de produção de ROS em células vivas. 

 

 

4.6 Avaliação das propriedades antiaderente e antimicrobiana sobre resina 

acrílica termopolimerizável 

 

4.6.1 Confecção dos corpos de prova 

 

Para esta avaliação, 90 corpos de prova de resina termopolimerizável foram 

confeccionados, os quais foram inicialmente obtidos a partir de padrões de silicone 

por condensação, de uso laboratorial (Zetalabor – Zhermack Technical®). Esses 

padrões foram confeccionados a partir de uma matriz acrílica, de forma retangular 
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medindo 2,5 x 2,0 x 0,5 cm, a qual foi preenchida com silicona Zetalabor e prensada 

entre duas placas de vidro (JON Com. de produtos odontológicos Ltda®) 

previamente isoladas com vaselina sólida (Hemafarma Com. e Ind. Farmacêutica 

Ltda®), sob peso de 5 kg, por aproximadamente 10 minutos. Em seguida, os padrões 

de silicone foram removidos da matriz e os excessos foram cortados com auxílio de 

uma lâmina de estilete. Após, os padrões foram incluídos em muflas de latão polido 

com pino n° 6 (Mac Artigos odontológicos e prótese Ind. e Com. Ltda®), 

anteriormente isoladas com vaselina sólida. Em seguida, as muflas metálicas foram 

preenchidas com gesso pedra tipo III (Vigodent S/A Ind. e Com.®) manipulado e 

espatulado conforme orientações do fabricante, em cuba de borracha (Dentalbrand 

Comercial®) com espátula para gesso (Indusbello Ind. de Instr. Odontológicos®), sob 

vibração. 

Após a polimerização, os padrões de silicone foram colocados sobre o gesso 

e uma nova camada deste foi colocada entre eles, a fim de fixá-los na mufla. Após o 

tempo de polimerização da segunda camada, foi aplicada vaselina sólida em toda a 

superfície. A contra-mufla também recebeu uma camada de vaselina sólida nas suas 

superfícies internas e, posteriormente, foi posicionada e devidamente preenchida 

com gesso pedra tipo III, conforme condições técnicas descritas anteriormente. 

As muflas permaneceram na prensa hidráulica (VH Equipamentos Médicos 

Odont. Acess. Ltda®) com 0,5 Kgf de pressão, por uma hora, e em seguida, foram 

abertas para a remoção das matrizes de silicone e realização do exame do molde no 

gesso, a fim de verificar a presença de bolhas. Para prensagem, foi utilizada a resina 

acrílica termopolimerizável de cor rosa Lucitone 550 (Dentsply International INC.®), 

homogeneizada com auxílio de uma espátula n° 31 (SS White Art. Dentários Ltda®) 

em recipiente de vidro (Paladon, Pr. Ind. e Comércio de produtos odontológicos®), 

utilizando-se a proporção de 21 g de pó para 10 mL de líquido, conforme orientações 

do fabricante. O interior dos moldes de gesso foi isolado com isolante para resina 

acrílica (S.S. White Artigos Dentários®), com auxílio de um pincel de pêlo de marta 

(Condor S.A.®), preenchido com a resina acrílica na fase plástica e fechada com a 

sua respectiva porção superior para ser prensada em prensa hidráulica sob pressão 

inicial de 0,5 kgf. No momento em que o ponteiro da prensa hidráulica se apresentou 

estável, a pressão foi aumentada para 1 kgf e, por fim, até atingir 1,5 kgf. Após a 

estabilização do ponteiro em 1,5 kgf e escoamento completo do excesso da resina 

acrílica, a mufla foi novamente aberta, e a película de resina acrílica excedente 
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eliminada com o auxílio de uma espátula Lecron (S.S. White Art. Dentários Ltda®). A 

mufla foi novamente fechada e levada para prensa hidráulica sob pressão de 1,5 kgf 

durante 30 minutos. 

Decorrido esse período, a mufla foi colocada em uma prensa de aço 

inoxidável (Metal Vander Aparelhos para Ortodontia®), passível de ser utilizada em 

polimerizadoras digitais, e levada em água à polimerizadora microprocessada digital, 

modelo Banho Maria (Solab®), para que se proceda a termopolimerização com a 

seguinte programação: a temperatura da água foi elevada até 73°C e mantida 

estável durante 90 minutos; em seguida, aumentada até atingir 100°C, que foi 

mantida por mais 30 minutos. 

Após o período de polimerização dos corpos de prova, as muflas foram 

removidas da polimerizadora microprocessada digital e deixadas sobre a bancada 

para resfriar por um período de aproximadamente cinco horas. Após o resfriamento 

completo, procedeu-se a demuflagem dos corpos de prova e os excessos (rebarbas) 

de resina foram desgastados com o auxílio de uma lixa d’água na granulação 80 

(Norton Abrasivos®) em politriz circular (Struers-Panambra®) em baixa velocidade, 

sob refrigeração. A escolha da granulação da lixa de polimento teve como objetivo 

promover uma superfície rugosa nos corpos de prova de aproximadamente 2 µm, 

capaz de facilitar a posterior adesão fúngica à superfície do acrílico. 

Em seguida, os corpos de prova foram submetidos à limpeza em ultrassom 

(Arotec Odontobrás®) por 20 minutos em água destilada, para remoção de possíveis 

debris na superfície da resina. Posteriormente, foram deixados ao ar livre para 

secagem e enviados para esterilização por meio de óxido de etileno (Acecil – Central 

de esterilização comércio e indústria®).  

Para a análise da atividade antiaderente do E. giganteum sobre biofilmes de 

C. albicans na resina acrílica termopolimerizável, foram utilizadas soluções aquosas 

do extrato hidroalcóolico do fitoterápico em diferentes concentrações sobre corpos 

de prova de resina (n=3 por grupo, em cada experimento).  

Os corpos de prova foram divididos aleatoriamente em diferentes grupos 

(n=5) de tratamento: Grupo E50: imersão em 5 mL da solução aquosa de 50 mg do 

extrato de Equisetum giganteum; Grupo E25: 5 mL da solução aquosa de 25mg do 

extrato de E.giganteum por 10 minutos;  
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Grupo E16: 5 mL da solução aquosa de 16 mg do extrato de E.giganteum por 

10 minutos;  

Grupo CTRL/NaOCl: 5 mL de hipoclorito de sódio a 1% (NaOCl) por 10 

minutos (grupo controle);  

Grupo CTRL/PBS: 5 mL de PBS estéril por 10 minutos (grupo controle). 

O tratamento químico foi efetuado no interior da cabine de segurança 

microbiológica, retirando os corpos de prova do envelope de esterilização com 

auxílio de uma pinça (SS White Duflex®) esterilizada e imergindo-os, 

individualmente, nas diferentes soluções. Posteriormente, os corpos de prova foram 

lavados em 5 mL de PBS estéril, por três vezes (1 minuto cada lavagem), para 

remoção dos resíduos. A figura 2 exemplifica as etapas para a confecção dos corpos 

de prova em resina. 

 

4.6.2 Desenvolvimento de biofilme microbiano 

 

Após os diferentes tratamentos, os corpos de prova foram colocados em 

placas de cultura de seis poços (Transadingen®) e foram aplicados, sobre sua 

superfície, 5 mL do inóculo de C. albicans, a uma concentração de 1 x 107 céls/mL, 

considerada ideal para formação dos biofilmes de C. albicans (CHANDRA et al., 

2001b). O tempo de adesão foi de 90 minutos a temperatura de 37°C, sob agitação 

de 75 rpm, em incubadora (Nova Ética®) (CANNON; CHAFFIN, 2001). Após este 

período, as células que não aderiram ao acrílico foram removidas através de 

lavagem, imergindo suavemente os corpos de prova em 5 mL de PBS. Na 

sequência, os corpos de prova foram submersos em 5 mL de meio de cultura RPMI-

1640 (Sigma-Aldrich®) e incubados a 37°C sob agitação de 75 rpm, para 

crescimento do biofilme (BIZERRA et al., 2008). 

Após as 12 horas de formação do biofilme, os corpos de prova apresentaram, 

na superfície, substância não celular (polimérica), a qual se assemelha a uma 

“névoa” que cobre as microcôlonias do fungo (CHANDRA et al., 2001b).  Em 

seguida, os corpos de prova foram retirados da incubadora e levados para a câmara 

de fluxo laminar; cada corpo de prova foi lavado em PBS e transferido para uma 

nova placa de 6 poços, contendo 1 mL de PBS, misturado com 1µM do fluorocromo 

SYTO-9 e 1µM do fluorocromo iodeto de propídeo (kit Live/Dead Baclight Bacterial 

Viability®). Na sequência, foram aguardados 20 minutos para que houvesse a 
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difusão dos fluorocromos no biofilme microbiano (JIN et al., 2005), na ausência de 

luz a 37°C, de acordo com as orientações do fabricante. 

Imediatamente após o período de incubação, cada corpo de prova foi 

cuidadosamente montado em lamínula de vidro associada a óleo de imersão, com a 

face rugosa para baixo, para análise do biofilme em microscópio confocal de 

varredura confocal a laser (Leica TCS – SPE®), por meio de objetiva com lente de 

imersão em óleo (40x; abertura numérica de 1,15). A captação das imagens 

proporcionou, além da visualização das espécies, a espessura (µm) de cada 

biofilme, possibilitando uma comparação entre os biofilmes formados em cada 

grupo. 

A partir de cada corpo de prova, foram adquiridas imagens de 6 campos 

microscópicos aleatórios, da superfície da resina. Cada campo capturado gerava de 

15 a 30 imagens sequenciais (stacks) de diferentes planos focais, separados por um 

passo de 1 µm. Essas imagens foram analisadas subjetivamente (análise qualitativa) 

e, posteriormente, transferidas para o programa Leica Application Suite® (2.02 build 

2038) e BioImage L®, que proporcionou a identificação e a quantificação por campo 

do biovolume de microrganismos viáveis e não viáveis, sendo os valores expressos 

em µm³. Em seguida, foram obtidas as médias do biovolume dos biofilmes por 

grupo.  

As células viáveis, sem comprometimento de membrana citoplasmática, 

apresentaram coloração verde, indicando que somente o SYTO-9 está presente no 

seu interior. As células não-viáveis, com comprometimento de membrana 

citoplasmática celular, apresentaram coloração amarelo-avermelhada, indicativa da 

presença de SYTO-9 e do iodeto de propídeo no seu interior.  

Os valores médios de cada grupo foram catalogados para posterior análise 

estatística. 
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Figura 2. Confecção dos corpos de prova em resina acrílica: (A) Resina termopolimerizável Lucitone 
550; (B) Isolante Cel-Lac e Silicona de condensação Zetalabor; (C) Matriz acrílica; (D) Corpos de 
prova em silicona; (E) Posicionamento dos CP sobre o gesso e isolamento do molde com Cel-Lac; (F) 
Colocação da mufla em prensa hidráulica; (G) Mufla aberta após 30 minutos na prensa hidráulica e 
retirada dos CP de silicona; (H) Pó e acrílico proporcionados e misturados; (I; J) Deposição da resina 
dentro dos moldes de gesso; (L) Termopolimerizadora digital; (M) CP após demuflagem; (N) 
Polimento dos corpos de prova em politriz metalográfica.   

 

 

4.7 Avaliação da viabilidade celular do extrato de E. giganteum sobre células 

epiteliais de palato humano e monócitos: ensaio colorimétrico MTT 

 

4.7.1 Obtenção das células epiteliais de mucosa bucal de palato humano 

 

A partir de culturas primárias previamente obtidas e gentilmente cedidas pela 

aluna de Doutorado Ana Regina Casaroto (Patologia – FOB – USP), células 

epiteliais de palato humano armazenadas a -80 oC foram descongeladas e 

cultivadas, em placa de 6 poços, sobre uma camada de sustentação feeder-layer, 

constituída por fibroblastos de tecido gengival humano. Sempre que os 

queratinócitos atingiam sub-confluência, os mesmos foram tripsinizados e 

transferidos para novas garrafas com feeder-layer para propagação das mesmas. O 



Material e Métodos  59 

 

conjunto queratinócito/feeder-layer foi, primeiramente, tratado com tripsina 

0,05%/EDTA 0,02% (Sigma-Aldrich®) por 1 a 2 minutos a 37oC, para remoção da 

camada de sustentação, e por mais 15 minutos a 37oC para remoção dos 

queratinócitos. Esses queratinócitos tripsinizados foram ressuspendidos em meio de 

cultura DMEM/Ham F12 (Gibco®) suplementado e novamente semeados (6x103 

células/cm2) sobre nova camada de sustentação (feeder-layer). O conjunto 

queratinócito/camada de sustentação foi mantido em estufa úmida (Ultrasafe®) 

(5%CO2/95% ar, 37oC) com meio de cultura DMEM/Ham F12 (Gibco®) 

suplementado e com trocas do meio a cada 2-3 dias. Hormônio de crescimento 

epidérmico (EGF, 10 ng/mL) foi também acrescentado ao meio de cultura 

DMEM/Ham F12 (Gibco®) após a primeira troca do meio. 

 

4.7.2 Ensaio colorimétrico MTT      

 

Para o ensaio colorimétrico MTT, CEPH e monócitos foram semeados em 

placa de 96 poços na concentração 1x104 e 2x105 células/poço, respectivamente. 

O meio de cultura das células epiteliais (DMEM/Ham F12 - 200 µL) foi 

removido de cada poço da placa de cultura, e foram acrescentados 200µL de cada 

concentração do extrato de E. giganteum (50, 25, 16, 8 e 4 mg/mL), de água 

(Controle interno positivo) e Meio (Controle interno negativo), e mantidos em estufa 

úmida (5%CO2/95% ar, 37oC - Ultrasafe®) por 12 e 24 horas. Alguns poços recebiam 

somente o extrato em cada concentração, para que posteriormente os valores de 

DO correspondentes fossem descontados daqueles valores obtidos a partir das 

amostras sobre as células plaqueadas. Após os períodos, o extrato foi removido dos 

poços das placas de cultura, e estes foram lavados 2 vezes PBS para remoção de 

resíduos do extrato, e 200µL de meio DMEM (Gibco®) incompleto (sem Soro bovino 

fetal) foram adicionados em cada poço novamente, juntamente com 10µL da solução 

stock MTT (5mg/mL, MTT-brometo tiazolil azul de tetrazólio, Sigma-Aldrich®). As 

placas de cultura foram incubadas em estufa de CO2 (Ultrasafe®) por 3-4 horas e, 

em seguida, a solução de MTT foi retirada dos poços com cuidado, para não 

remover os cristais de formazan. Depois, os mesmos foram solubilizados com 150µL 

de DMSO/poço.  
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A viabilidade celular foi analisada por meio da leitura da absorbância do 

conteúdo dos poços das placas, realizada em espectrofotômetro (Synergy Mx 

Monochromator- Based Biotek®) sob o comprimento de onda de 500 nm. Os testes 

foram realizados em triplicatas. O mesmo ensaio foi realizado com monócitos, 

obtidos como previamente descrito, nos períodos de 1, 12 e 24 horas.  

O percentual de viabilidade celular foi determinado pela seguinte fórmula: 

 

% Viabilidade celular = Média da absorbância dos poços testes   x 100 

                                Média da absorbância dos poços controle (Meio) 

 

 

4.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados quantitativos paramétricos (Atividade antiaderente, viabilidade 

celular de CEPH 12 e 24h e monócitos 1, 12 e 24h e produção de espécies reativas 

de Oxigênio) foram apresentados como média ± desvio padrão (SD). Os resultados 

dos ensaios Atividade antiaderente e Viabilidade celular de CEPH 24h foram 

submetidos à Análise de Variância ANOVA One-Way, seguida da análise 

comparativa pelo Teste de Tukey HSD. Os resultados dos ensaios Viabilidade 

celular de CEPH 12h e de monócitos 1, 12, 24h, e Produção de espécies reativas de 

Oxigênio foram submetidos respectivamente à Análise de Variância ANOVA One-

Way seguida da análise comparativa pelo Teste de Fisher LSD, e à Análise de 

Variância ANOVA Two-Way seguida da análise comparativa pelo Teste de Tukey 

HSD. Os resultados quantitativos não-paramétricos do ensaio de Concentração 

Inibitória Mínima foram apresentados como mediana ± desvio padrão (SD) e foram 

submetidos ao Teste de Kruskal-Wallis, seguido da análise comparativa pelo Teste 

de Miller, de acordo com as análise de normalidade (Teste de Kolmogorov-Smirnov). 

Valores de p<0.05 foram considerados como indicativos de significância estatística.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Estudo fitoquímico de substâncias potencialmente ativas de E. giganteum  

 

O processo de extração por percolação das partes aéreas de E. giganteum e 

de suas frações n-butanol, acetato de etila e diclorometano teve um rendimento de 

8,24%; 0,2%; 1,2% e 0,48%, respectivamente. Devido ao baixo rendimento das 

frações, optou-se por trabalhar com o extrato bruto (extrato EtOH 70% de E. 

giganteum).  

 

5.1.1 Análise por UHPLC-PAD-MS e FIA-ESI-IT-MS/MSn do extrato                               

EG EtOH 70% 

 

Foi realizada a caracterização dos metabólitos secundários presentes no 

extrato EtOH 70% de E. giganteum (EG EtOH 70%) por ESI-IT-MS/MS, no modo de 

inserção direta da amostra. Uma alíquota de 100 ug do EG EtOH 70% foi dissolvida 

em 1 mL de MeOH:H2O (1:1 v/v) e, em seguida, filtrada em membrana de PTFE 

com poro de 0,45 µm.  A solução foi introduzida diretamente na fonte de ESI por 

meio de uma seringa de vidro impulsionada por um sistema de bombeamento em 

fluxo de 15 µL min-1. 

A identificação dos compostos presentes no extrato das partes aéreas de E. 

giganteum foi realizada através da análise de dados de UV, MS e Rt e comparada 

com a literatura, revelando semelhança com os dados de Francescato et al., 2013. 

Com auxílio do detector PAD realizando varredura na faixa espectral de 200-

600 nm, obtiveram-se espectros na região do UV para os picos eluídos (Figura 3). 

Foram verificados picos com bandas de absorção com máximos na região do UV em 

253-258 nm e entre 355-373 nm, sugerindo a presença de compostos derivados de 

pironas (BECKERT, 2002). Ainda, observaram-se picos com bandas de absorção 

típicos de flavonoides, os quais são reconhecidos por apresentarem a Banda II, com 

máximos na faixa espectral de 240-290 nm, atribuída ao anel-A, bem como a Banda 

I, com máximos na faixa espectral de 300-390 nm, atribuída ao anel-B (ANDERSEN; 

MARKHAM, 2006). 
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Fragmentos de massas diagnósticos em m/z 379, 301 e 285 caracterizaram 

agliconas de pirona, quercetina e kaempferol respectivamente; e em m/z 178 e 192, 

compostos derivados de ácido cafeico e ferúlico. As perdas neutras de 162 unidades 

de massa permitiram identificações de hexoses (soforosídeo ou glucose) (Figura 4 e 

Tabela 1). Para análises por UHPLC-PAD-MS, uma alíquota de 10 mg do extrato EG 

EtOH 70% foi solubilizada em MeOH:H2O (1: 1 v/v) e analisada no modo negativo. 

Os dados obtidos são apresentados na Figura 3 e na Tabela 1. 

 

 

 

 
Figura 3.  Cromatograma analítico obtido na análise por UHPLC-PAD-MS do extrato EtOH 70% das 
partes aéreas de E. giganteum. Sistema de eluição: A (MeOH + 0,1% AF) e B (H2O + 0,1% AF). 
Gradiente linear: 5-100% de A em B em 20 min. Coluna Thermo Scientific® (50 x 2.1 mm, 1.9 µm). 

Forno de coluna: 25 ˚C. Fluxo 0,4 Ml min
-1

, λ = 254 nm. Volume de injeção: 10µL. Os picos estão 
numerados de acordo com os compostos listados na Tabela 1. 

 

 

A Figura 4 mostra o espectro de massas com os íons precursores das 

moléculas desprotonadas ([M-H]-) do extrato EtOH 70% de E. giganteum.  
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Figura 4. Espectro de massas de primeira-ordem obtido por FIA-ESI-IT-MS do extrato EtOH 70% de 
E. giganteum analisado em modo negativo. (●) íons fragmentados. 
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Tabela 1. Dados obtidos por UHPLC-PAD-MS (espectros no UV e íons detectados) e FIA-ESI-IT-
MS/MS

n
 (íons produtos), e identificação de compostos presentes no extrato EtOH 70% das partes 

aéreas de E. giganteum. 
 

Pico Rt 

(min)  

UV (λmáx)  UHPLC-

MS íons  

[M – H]-  

FIA-ESI-IT-

MSn  

Composto  

1  9,99  266,350  787  463, 301  Quercetina-tri-O- hexosídeo 

2  10,56  265, 344  771  609, 428, 285  Kaempferol-3-O-soforosideo-7-O-

glu  

3  10,97  254,366 585  422, 379, 259  3-hidroxihispidina-3,4-di-O-

glucosídeo  

4  11,61  218, 295sh, 327  625,07  463,301  Quercetina-3,7-di-O-glucosídeo  

5  11,69  278, 305sh, 327  625,01  463,301,255,178  Quercetina-3-O- (cafeoil)-

glucosídeo  

6  12,08  264, 341  609  447, 327, 285, 

255  

Kaempferol-3,7- di-O-glucosídeo 

7  12,73  270, 361  625  462,301  Flavonol-di-O-hexosídeo  

8  13,44  254, 331,  369  423  379, 287, 261, 

217  

Equisetumpirona 

9  13,53  216, 291, 328  --  215, 178, 160, 

142  

Derivado de ácido cafeico  

10  14,03  265,  287sh, 341  609  285  Kaempferol-3-O- soforosídeo  

11  14,55  270, 347  463  301  Quercetina-hexosídeo 

12  14,83  275, 297sh, 331  463  309, 192, 177, 

133  

Derivado de ácido ferúlico  

13  15,65  265, 344  447  285  Kaempferol-3-O-glucosídeo 

 

Aliada à técnica de FIA-ESI-IT-MS/MS, o experimento por UHPLC-PAD-MS 

possibilitou a detecção e a identificação de 13 compostos simultaneamente 

presentes no extrato hidroalcóolico de E. giganteum, através da combinação da 

interpretação do tempo de retenção, espectro de UV e das fragmentações obtidas. 

Estes dados corroboram os dados de Francescato et al., 2013. 
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O estudo da composição química do extrato EG EtOH 70% evidenciou a 

presença de compostos fenólicos derivados dos ácidos cafeico e ferúlico, 

heterosídeos de flavonoides derivados de quercetina e kaempferol, além de 

estirilpironas.   

As estruturas dos compostos identificados no extrato EtOH 70% das partes 

aéreas de E. giganteum são apresentadas na Figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Estrutura dos compostos identificados no extrato EtOH 70% de E. giganteum. 
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5.2 Atividade antimicrobiana do fitoterápico E. giganteum em relação a C. 

albicans por meio da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

 O tratamento com o hipoclorito de sódio a 1% ou com os extratos, por 24 

horas (tfinal), resultou em valores inferiores de absorbância em relação àqueles 

obtidos na leitura inicial (t0), ou seja, na leitura final a quantidade de microrganismos 

foi menor que a quantidade inicialmente inoculada, demonstrando que o extrato teve 

uma ação bactericida/fungicida sobre os microrganismos e não 

bacteriostática/fungiostática. Desta forma, os resultados foram expressos em 

porcentagem de morte dos microrganismos (Tabela 2 e Figura 6). 

 

Tabela 2. Mediana e desvio-padrão do percentual de morte dos microrganismos E. coli O:124, S. 
aureus ATCC 6538 e C. albicans SC 5314, após 24 h de incubação com o extrato a diferentes 
concentrações (mg/mL): 50 (E50), 25 (E25), 16 (E16), 8 (E8) e 4 (E4). Os respectivos controles 
foram: incubação com meio de cultura (CTRL/Meio) ou com Hipoclorito de Sódio 1% (CTRL/NaOCl). 
 

Amostras % Morte 

E.coli S.aureus C.albicans 

E50 100±2,55 100,00±0,00 100,00±16,34 

E25 87,51±10,39 100,00±0,00 100,00±11,47 

E16 86,99±11,26 100,00±0,00 100,00±26,99 

E8 52,35±31,78 48,09±31,16 46,24±41,74 

E4 26,89±42,14 19,82±46,78 26,99±49,35 

CTRL/Meio 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

CTRL/NaOCl 100,00±0,15 100,00±0,00 100,00±0,19 
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Figura 6. Percentual de morte dos microrganismos após 24h na presença de diferentes 
concentrações do extrato do fitoterápico, ou de NaOCl 1% (controle positivo). O extrato foi utilizado 
nas seguintes concentrações (mg/mL): 50 (E50), 25 (E25), 16 (E16), 8 (E8) e 4 (E4). * representa 
diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) em relação ao respectivo controle negativo 
(CTRL/Meio), o qual revelou ausência de morte de microrganismos (0%). Teste de Kruskal-Wallis e 
teste de Miller, a partir de cinco experimentos independentes. 
 

 

 Através desse ensaio, foi possível verificar que o extrato de E. giganteum na 

concentração de 50 mg/mL possui ação bactericida comparável ao CTRL/NaOCl 

(100%), para todas as cepas testadas. Nas concentrações de 25 e 16 mg/mL, esta 

ação foi semelhante àquela observada no CTRL/NaOCl, sobre o fungo C. albicans e 

sobre a bactéria gram-positiva S. aureus. Em relação a bactéria gram-negativa E. 

coli, o efeito bactericida dos extratos a 25 e 16 mg/mL foi de 87%. Em 

concentrações mais baixas como 8 e 4 mg/mL, o extrato apresentou uma ação 

bactericida que variou de 25 a 50% em relação aos três microrganismos testados. 

 

5.3  Produção de espécies reativas de oxigênio por monócitos, desafiados 

com C. albicans, na presença do extrato de E. giganteum 

 

Para a análise da atividade anti-inflamatória das diferentes concentrações do 

extrato de E. giganteum (50, 25, 16, 8 e 4 mg/mL), os monócitos permaneceram em 

contato com o extrato por 1 hora e, após isso, foram estimulados ou não com LPS 

(controle interno positivo) ou com C. albicans por 3 horas. A produção de espécies 

reativas de oxigênio pelos monócitos está demonstrada na Figura 7. 
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Figura 7. Produção de espécies reativas de oxigênio por monócitos humanos estimulados por 3 
horas com LPS ou por C. albicans, e sem estímulo (Meio), na presença/ausência prévia de diferentes 
concentrações (mg/mL) do extrato de E. giganteum: 50 (E50), 25 (E25), 16 (E16), 8 (E8) e 4 (E4), por 
1 hora. Símbolos iguais representam diferença estatística (p<0,05). Anova Two-way, Teste de Tukey 
HSD, a partir de quatro experimentos independentes. 

 

 

 O extrato de E. giganteum, em todas as concentrações testadas, resultou em 

diminuição dos níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS) pelos monócitos 

humanos, quando estimulados por LPS (variando de 2981 a 2496,9 rfu) ou pelo 

fungo C. albicans (variando de 3121,4 a 2847 rfu) em comparação às células 

estimuladas porém não incubadas previamente com os extratos do fitoterápico (6348 

e 5473,4 rfu, respectivamente). Estes níveis diminuídos de ROS foram semelhantes 

ao níveis basais obtidos pelas células não estimuladas (Meio - 3841,9 rfu). Isto 

demonstra o potencial anti-inflamatório do fitoterápico sobre monócitos ativados. 

Vale ressaltar que células não estimuladas apresentaram produção similar de ROS, 

independente da presença (variando de 3536,9 a 2783,3 rfu) ou não do fitoterápico 

(3841,9 rfu) (Figura 7). 

 

 

 

 

 



Resultados  71 

 

5.4 Aderência de biofilmes de C. albicans sobre a resina acrílica 

termopolimerizável tratada previamente com extrato de E. giganteum 

 

Análise qualitativa 

 

Grupo CTRL/PBS 
 

A análise dos corpos de prova tratados previamente com tampão fosfato (PBS) 

demonstrou a presença expressiva de C. albicans sobre a resina acrílica 

termopolimerizável. Em todos os campos analisados microscopicamente, as células 

fúngicas remanescentes se apresentaram aglomeradas, na forma tubular ou 

filamentosa, típica de hifas (fungos filamentosos). A grande maioria das células fúngicas 

estava viável. As células não viáveis, embora raras, eram observadas, na sua maioria, 

nos planos focais mais próximos da superfície da resina (Figura 8), provavelmente pela 

dificuldade em obtenção de nutrientes nas camadas mais inferiores do biofilme. 

 

 
Figura 8. Biofilme de C. albicans sobre resina acrílica termopolimerizável anteriormente tratada com 
tampão fosfato por 10 minutos (grupo controle). Após a coloração simultânea do biofilme, com SYTO-
9 (A) e iodeto de propídeo (B), nota-se a presença expressiva do referido biofilme na superfície da 
resina, principalmente na forma filamentosa. (C) representa a sobreposição das imagens.  

A 

C

B 
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Grupo CTRL/NaOCl  

 

Os corpos de prova tratados previamente com solução de hipoclorito de sódio 

a 1% revelaram importante redução da quantidade de C. albicans na sua superfície, 

e as raras células fúngicas remanescentes apresentavam-se somente na forma de 

levedura e, na maioria, viáveis. As células não viáveis, embora raras, eram 

observadas, na sua maioria, nos planos focais mais próximos da superfície da resina 

(Figura 9), provavelmente pela presença residual do desinfetante. 

 

 
 
Figura 9. Remanescente de biofilme de C. albicans sobre resina acrílica termopolimerizável 
anteriormente tratada com solução de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos. Após a coloração 
simultânea do biofilme, com SYTO-9 (A) e iodeto de propídeo (B), nota-se ausência do referido 
biofilme na superfície da resina, constando apenas algumas células fúngicas na forma de levedura. 
(C) representa a sobreposição das imagens. 
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E16  

 

Após tratamento prévio com solução aquosa com 16 mg do extrato do 

fitoterápico, os corpos de prova revelaram elevada quantidade de C. albicans em 

sua superfície, porém menos expressivo que o grupo CTRL/PBS. Geralmente, as 

células fúngicas remanescentes apresentavam-se dispersas na forma de hifas, não 

sendo encontradas formas leveduriformes. A maioria destas células estava viável. 

As células não viáveis, embora raras, eram observadas, na sua maioria, nos planos 

focais mais próximos da superfície da resina (Figura 10), provavelmente pela 

presença residual do fitoterápico. 

 

 
 
Figura 10. Biofilme de C. albicans sobre resina acrílica termopolimerizável anteriormente tratada com 
solução aquosa de 16 mg do extrato bruto de E. giganteum por 10 minutos. Após a coloração 
simultânea do biofilme, com SYTO-9 (A) e iodeto de propídeo (B), nota-se a presença dispersa do 
referido biofilme na superfície da resina, predominantemente na forma filamentosa. (C) representa a 
sobreposição das imagens. 
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E25 

 

Os corpos de prova tratados previamente com a solução de 25 mg do extrato 

de E. giganteum demonstraram também elevada quantidade de C. albicans sobre a 

resina acrílica, porém menos expressivo que o grupo CTRL/PBS e que o grupo E16. 

Na maioria dos campos analisados, as células fúngicas remanescentes 

apresentavam-se dispersas, tanto na forma de levedura, quanto de hifa. A maioria 

delas apresentava viabilidade. As células não viáveis, embora raras, eram 

observadas, na sua maioria, nos planos focais mais próximos da superfície da resina 

(Figura 11), provavelmente pela presença residual do fitoterápico. 

 

 

 
Figura 11. Biofilme de C. albicans sobre resina acrílica termopolimerizável anteriormente tratada com 
solução aquosa de 25 mg do extrato de E. giganteum por 10 minutos. Após a coloração simultânea 
do biofilme, com SYTO-9 (A) e iodeto de propídeo (B), nota-se a presença dispersa do referido 
biofilme na superfície da resina, tanto na forma de leveduras quanto na forma filamentosa. (C) 
representa a sobreposição das imagens. 
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E50 

 

Os corpos de prova tratados previamente com a solução de 50 mg do extrato 

de E. giganteum demonstraram redução expressiva na quantidade de C. albicans 

sobre a resina acrílica, em comparação com CTRL/PBS e os grupos E25 e E16. Na 

maioria dos campos analisados, as células fúngicas remanescentes se 

apresentavam como focos dispersos, tanto na forma de levedura, quanto de hifa. A 

maioria delas apresentava viabilidade. As células não viáveis, embora raras, eram 

observadas, na sua maioria, nos planos focais mais próximos da superfície da resina 

(Figura 12), provavelmente pela presença residual do fitoterápico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Remanescente de biofilme de C. albicans sobre resina acrílica termopolimerizável 
anteriormente tratada com solução aquosa de 50 mg do extrato de E. giganteum por 10 minutos. 
Após a coloração simultânea do biofilme, com SYTO-9 (A) e iodeto de propídeo (B), nota-se a 
presença ínfima e dispersa do referido biofilme na superfície da resina, predominantemente na forma 
leveduriforme. (C) representa a sobreposição das imagens. 
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Análise quantitativa 

 

Com base na análise das imagens, a partir dos 6 experimentos 

independentes, notou-se grande variabilidade do biovolume em todos os grupos 

analisados. No grupo CTRL/PBS, o biovolume de células viáveis variou de 

54.779,59 a 142.208,85 µm³, e o biovolume de células não viáveis variou de 600,18 

a 3.473,47 µm³. Por outro lado, o biovolume de células viáveis do grupo 

CTRL/NaOCl variou de 225,83 a 688,73 µm³, e o biovolume de células não viáveis 

variou de 50,58 a 225,17 µm³.  

Nos grupos tratados com fitoterápico (E50, E25 e E16), o biovolume de 

células viáveis variou de 1.240,15 a 10.968,58 µm³, 23.626,61 a 35.731,82 µm³, e de 

25.730,25 a 37.967,35 µm³, respectivamente; enquanto que o biovolume de células 

não viáveis variou de 0,92 a 79,36 µm³, 246,08 a 4.107,19 µm³, e de 859,97 a 

2.476,62 µm³, respectivamente.  

A Tabela 3 demonstra a média e o desvio-padrão do biovolume de células 

viáveis e de não viáveis, em µm³, para cada um dos grupos. 

 

Tabela 3.  Média e desvio-padrão do biovolume de células viáveis e de não viáveis, remanescentes 
na superfície dos corpos de prova, após os diferentes tratamentos prévios com extrato a 50 mg (E50), 
25 mg (E25) ou a 16 mg (E16), com PBS (CTRL/PBS) e com Hipoclorito de sódio a 1% 
(CTRL/NaOCl), a partir da análise de 18 corpos de prova para cada um dos grupos. 
 

GRUPOS Células viáveis (µm³) Células não viáveis (µm³) 

E50 4231,74  ±  4007,03 31,29  ±  30,24 

E25 28.825,29  ±  4177,61 2.583,05  ±  1.374,53 

E16 34.063,22  ±  4349,52 1.385,35  ±  600,54 

CTRL/PBS 94.060,39  ±  39357,20 1.428,45   ±   1.031,97 

CTRL/NaOCl 386,17  ±  174,75 103,19   ±  69,36 

 

 Como os grupos não apresentavam homogeneidade de variâncias, para 

poder utilizar a Análise da Variância, foi feita a transformação logarítimica dos 

valores. Após isso, os dados passaram tanto pelo critério da normalidade, 

apresentando p > 0,05, como da homogeneidade de variância (ANOVA One-way). A 

partir do teste ANOVA, houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, tanto para células viáveis quanto não viáveis (p = 0,00000). 

Consequentemente, foi aplicado o teste paramétrico de Tukey, possibilitando a 
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comparação entre os grupos, a fim de determinar entre quais soluções houve 

diferença estatisticamente significante. A diferença foi considerada significativa 

quando p < 0,05. 

 Todas as concentrações do extrato do fitoterápico resultaram em biovolumes 

de células viáveis diferentes estatisticamente em relação aos tratamentos controle, 

ou seja, CTRL/PBS e CTRL/NaOCl (Tabela 4), demonstrando que os extratos 

interferem na aderência do fungo C. albicans sobre a resina acrílica 

termopolimerizável, já que os respectivos biovolumes foram menores em 

comparação ao tratamento prévio com PBS. Os biovolumes de células fúngicas 

viáveis, após tratamento com o fitoterápico na maior concentração, ou seja 50 mg 

(E50), foram menores comparativamente aos grupos E25 e E16. Entretanto, não 

houve diferença entre os biovolume destes dois grupos, ou seja E25 e E16. 

 

Tabela 4. Grupos com diferença estatisticamente significativa entre eles, e seus respectivos níveis de 
significância (p < 0,05), com relação às médias do biovolume de células viáveis na superfície dos 
corpos de prova. Os resultados foram obtidos por meio do teste Tukey HSD, a partir das médias 
obtidas após os diferentes tratamentos prévios com as soluções aquosas do extrato a 50 mg (E50), 
25 mg (E25) ou a 16 mg (E16), com PBS (CTRL/PBS) e com Hipoclorito de sódio a 1% 
(CTRL/NaOCl) (n=9). 
 
GRUPOS Nível de significância (p ˂ 0,05) 

E50 x CTRL/PBS 0,00013 

E50 x CTRL/NaOCl 0,00013 

E50 x E25 0,00013 

E50 x E16 0,00013 

E25 x CTRL/PBS 0,00020 

E25 x CTRL/NaOCl 0,00017 

E16 x CTRL/PBS 0,00042 

E16 x CTRL/NaOCl 0,00017 

CTRL/PBS x CTRL/NaOCl 0,00017 

 

Quanto às células não viáveis, os extratos do fitoterápico resultaram em 

biovolumes baixos, principalmente na maior concentração, ou seja 50 mg (E50), cujo 

biovolume foi inferior em comparação àqueles relacionados às outras concentrações 

do fitoterápico, bem como ao tratamento com NaOCL. Nesta análise de biovolume, 

os grupos E25 e E16 mostraram similaridade em relação ao tratamento com PBS, 

porém valores maiores em comparação ao tratamento com NaOCl (Tabela 5). 
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Tabela 5. Grupos com diferença estatisticamente significativa entre eles, e seus respectivos níveis de 
significância (p < 0,05), com relação às médias do biovolume de células não viáveis na superfície dos 
corpos de prova. Os resultados foram obtidos por meio do teste Tukey HSD, a partir das médias 
obtidas após os diferentes tratamentos prévios com as soluções aquosas do extrato a 50 mg (E50), 
25 mg (E25) ou a 16 mg (E16), com PBS (CTRL/PBS) e com Hipoclorito de sódio a 1% 
(CTRL/NaOCl) (n=9). 
 
GRUPOS Nível de significância (p ˂ 0,05) 

E50 x E25 0,00013 

E50 x E16 0,00013 

E50 x CTRL/NaOCl 0,03022 

E25 x CTRL/NaOCl  0,00023 

E16 x CTRL/NaOCl  0,00083 

CTRL/PBS X CTRL/ NaOCl 0,00106 

 

5.5 Análise da citotoxicidade do extrato de E. giganteum sobre monócitos 

humanos, por meio do ensaio colorimétrico MTT. 

 

A partir do ensaio colorimétrico MTT, foi possível estabelecer um índice 

quantitativo de viabilidade celular dos monócitos ao longo de 1, 12 e 24 horas em 

contato com o extrato do fitoterápico nas concentrações de 50, 25, 16, 8 e 4 mg/mL 

(Figuras 13 a 15). 

 

Figura 13. Percentual de viabilidade de monócitos na presença in vitro de diferentes concentrações 
do extrato de E. giganteum ou da água (Controle interno positivo) ou apenas do meio de cultura 
(Controle interno negativo), por 1 hora. * p<0,05 quando comparado com o Controle interno positivo. 
Anova One-way, Teste de Fisher LSD, a partir de cinco experimentos independentes. 
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Figura 14. Percentual de viabilidade de monócitos na presença in vitro de diferentes concentrações 
do extrato de E. giganteum ou da água (Controle interno positivo) ou apenas do meio de cultura 
(Controle interno negativo), por 12 horas. * p<0,05 quando comparado com o Controle interno 
positivo. Anova One-way, Teste de Fisher LSD, a partir de quatro experimentos independentes. 
 
 

 
Figura 15. Percentual de viabilidade de monócitos na presença in vitro de diferentes concentrações 
do extrato de E. giganteum ou da água (Controle interno positivo) ou apenas do meio de cultura 
(Controle interno negativo), por 24 horas. * p<0,05 quando comparado com o Controle interno 
positivo. Anova One-way, Teste de Fisher LSD, a partir de oito experimentos independentes. 
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Houve manutenção da viabilidade dos monócitos, após contato com o 

fitoterápico, em todas as suas concentrações, nos períodos de 1 e 24 horas (Figuras 

13 e 15), já que os percentuais de viabilidade celular foram maiores que o controle 

interno positivo (Água).  

Após contato com o fitoterápico na concentração de 4 mg/mL, por 12 horas 

(Figura 14), o percentual de viabilidade celular não apresentou diferença 

estatisticamente significativa em relação ao controle interno positivo ou ao controle 

interno negativo (Meio). No mesmo período, mas na concentração de 8mg/mL, 

houve um pequeno decréscimo da viabilidade dos monócitos em relação ao controle 

negativo, mas com diferença em relação ao controle interno positivo.  

De forma interessante, observou-se ainda que monócitos em contato com as 

maiores concentrações do fitoterápico (50, 25 e 16 mg/mL), por 12 ou 24 horas, 

apresentaram um aumento no percentual de viabilidade em relação ao controle 

interno negativo (Meio). A avaliação por microscopia de luz de fibroblastos gengivais 

humanos sugere resultados semelhantes (Anexo A e B). Isto será reavaliado 

posteriormente, através de ensaios mais específicos, com a finalidade de averiguar 

se o extrato possui algum efeito sobre a proliferação celular. 

 

 

5.6  Análise da citotoxicidade do extrato de E. giganteum sobre células 

epiteliais de palato humano (CEPH), por meio do ensaio colorimétrico MTT 

 

Através do ensaio colorimétrico MTT com as células epiteliais de palato 

humano (CEPH), foi possível estabelecer um índice quantitativo de viabilidade 

celular ao longo de 12 e 24 horas, após contato com o extrato de E. giganteum nas 

concentrações 50, 25, 16, 8 e 4 mg/mL (Figuras 16 e 17).  
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Figura 16. Percentual de viabilidade de células epiteliais de palato humano (CEPH) na presença in 
vitro de diferentes concentrações do extrato de E. giganteum ou da água (Controle interno positivo) 
ou apenas do meio de cultura (Controle interno negativo), por 12 horas.  * p<0,05 quando comparado 
com o Controle interno positivo. Anova One-way, Teste de Fisher LSD, a partir de seis experimentos 
independentes. 

 
Figura 17. Percentual de viabilidade de células epiteliais de palato humano (CEPH) na presença in 
vitro de diferentes concentrações do extrato de E. giganteum ou da água (Controle interno positivo) 
ou apenas do meio de cultura (Controle interno negativo), por 24 horas. (*) p<0,05 quando 
comparado com o Controle interno positivo. Anova One-way, Teste de Tukey HSD, a partir de três 
experimentos independentes. 
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A viabilidade das CEPH, após contato com o fitoterápico, em todas as suas 

concentrações, foi mantida, nos períodos de 12 e 24 horas, exceto na concentração 

de 4 mg/mL, no período de 24 horas, cujo percentual não diferiu daquele observado 

no controle interno positivo (Água). No mesmo período, mas na concentração de 

8mg/mL, houve um pequeno decréscimo da viabilidade das CEPH em relação ao 

controle interno negativo, mas com diferença em relação ao controle interno positivo. 

Como verificado entre os monócitos, após 12 e, principalmente, 24 horas, na 

presença das maiores concentrações do fitoterápico (50, 25 e 16 mg/mL), houve um 

aumento no percentual de viabilidade das CEPH em comparação ao controle interno 

negativo. A avaliação por microscopia de luz de fibroblastos gengivais humanos 

sugere resultados semelhantes (Anexo A e B).  Isto será confirmado posteriormente 

através de ensaios mais específicos, revelando se o extrato possui algum efeito 

sobre a proliferação celular. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A formação de biofilmes compostos por C. albicans, em especial sobre 

superfícies internas de próteses totais superiores, é considerada crítica para o 

desenvolvimento da estomatite protética (EP), em associação com outros fatores 

como diabetes mellitus e estados imunossupressores, já que a EP é uma doença 

multifatorial. Embora outros microrganismos também componham os biofilmes 

formados sobre próteses removíveis, os fungos C. albicans são considerados os 

mais frequentes e principais agentes etiológicos da EP (ARENDORF e WALKER, 

1987; NIKAWA, HAMADA e YAMAMOTO, 1998). Este fungo tem a capacidade 

inerente de aderir às resinas acrílicas termopolimerizáveis utilizadas na confecção 

destas próteses; tal adesão constitui um evento primário necessário para sua 

colonização, a qual associa-se fortemente à patogênese da EP (NIKAWA et al., 

1991). Por esta razão, no presente trabalho, avaliamos apenas biofilmes formados 

exclusivamente por este microrganismo.  

Visto a forte relação entre EP e fungos Candida, é de fundamental 

importância a adequada higienização das próteses por parte do usuário, utilizando-

se de meios físicos, como a escovação, e, se necessário, químicos, como a imersão 

das próteses em soluções desinfetantes (PAVARINA et al., 2003; BARNABÉ et al., 

2004). Ainda, a terapia medicamentosa antifúngica local ou sistêmica pode ser uma 

opção, em alguns casos de EP (PEREZOUS et al., 2005); porém, deve-se conhecer 

os fatores predisponentes relacionados ao usuário, eliminando-os ou modificando-

os, quando possível. De nada adianta a terapia medicamentosa, se esta não estiver 

associada com a conscientização e com a alteração dos fatores colaboradores da 

EP.  

Muitas vezes, após o término da terapia antifúngica, há o rápido 

restabelecimento da EP, possivelmente pela constante contaminação do material 

resinoso da prótese, que representa um reservatório para o fungo (CHANDRA et al., 

2012), e pela incapacidade dos medicamentos, tópicos ou sistêmicos, em eliminar 

os microrganismos presentes na base das próteses, levando a necessidade de um 

novo tratamento (LOMBARDI & BUDTZ-JÖRGENSEN 1993; BANTING & HILL 

2001). Adicionalmente, o uso contínuo de antifúngicos tópicos, como suspensões de 
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nistatina e fluconazol (AL-DWAIRI et al., 2012), bem como dos desinfetantes, como 

o hipoclorito de sódio (NaOCl), o glutaraldeido e a clorexidina, pode induzir 

alterações nas propriedades superficiais da resina, como rugosidade, dureza e 

molhabilidade, as quais podem contribuir para a adesão fúngica 

(NEPPELENBROEK et al., 2005; CARVALHO et al., 2012; AL-DWAIRI et al., 2012). 

Quanto à terapia antifúngica sistêmica, o seu uso contínuo pode levar a efeitos 

adversos graves, como hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, e à resistência 

microbiana (LOMBARDI; BUDTZ-JÖRGENSEN, 1993).  

Considerando o exposto, terapias alternativas, com potencial antimicrobiano e 

capacidade de eliminar ou impedir a adesão de C. albicans à superfície interna das 

próteses removíveis, e que não agridam a mucosa e a própria prótese, podem ser 

extremamente interessantes à população usuária de próteses removíveis, 

principalmente totais superiores. Dentre estas terapias, a utilização de fitoterápicos 

pode representar uma promessa singular, visto que muitas plantas têm demonstrado 

propriedades antimicrobianas e/ou anti-inflamatórias (RADULOVIĆ et al., 2006; 

CATALÁN et al., 2008). 

Vislumbrando atender as necessidades desta população, iniciamos estudos 

sobre os benefícios farmacológicos de um fitoterápico, a fim de averiguar 

futuramente se o mesmo apresenta benefícios quanto a melhora ou prevenção da 

EP. Além disso, preocupamo-nos e avaliamos sua compatibilidade biológica sobre 

nossos tecidos, com ênfase no revestimento epitelial de palato, já que a EP é mais 

comum na arcada superior, portanto em pacientes usuários de próteses totais 

superiores (FIGUEIRAL et al., 2007; VANDEN ABBEELE et al., 2008). 

Sendo assim, o presente estudo teve como propósito, de forma inédita, 

analisar os efeitos antimicrobianos do fitoterápico E. giganteum sobre C. albicans, os 

seus efeitos antiaderentes sobre este fungo em resina termopolimerizável, o seu 

potencial anti-inflamatório sobre monócitos in vitro, bem como sua citotoxicidade 

sobre monócitos e células epiteliais de palato humano (CEPH) in vitro.  

Há poucos estudos abordando a influência de fitoterápicos, de um modo 

geral, sobre a viabilidade de C. albicans, principalmente envolvendo resinas acrílicas 

(CASAROTO; LARA, 2010). Vale ressaltar que o fitoterápico selecionado, no 

presente trabalho, o E. giganteum, trata-se de uma espécie nativa da nossa região, 

portanto de fácil acesso. Porém, os trabalhos publicados a respeito de suas 

atividades biológicas são escassos (KLOUCEK et al., 2005; FRANCESCATO et al., 
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2013). Um dos trabalhos revelou sua atividade antimicrobiana contra Streptococcus 

pyogenes, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis e Staphylococcus epidermidis (KLOUCEK et al., 2005). Por outro lado, a 

espécie vegetal E. arvense, de origem européia, tem sido amplamente estudada, 

estando relacionada com inúmeros efeitos benéficos, tais como antioxidante, 

diurético, anti-inflamatório e relaxante vascular. Portanto, as espécies Equisetum são 

consideradas, hoje, plantas promissoras na área da saúde (GRAEFE; VEIT, 1999). 

 

Equisetum giganteum como antimicrobiano para C. albicans:  

 

Embora sem potencial bacteriostático, a ação microbicida do fitoterápico E. 

giganteum foi evidente, em nossos achados, mesmo na menor concentração testada 

(4 mg/mL), e não apenas contra C. albicans, mas também em relação às bactérias 

S. aureus e E. coli, utilizadas como parâmetros de comparação em nosso estudo. O 

fitoterápico na concentração de 50 mg/mL apresentou uma ação microbicida 

comparável ao hipoclorito de sódio 1%, um desinfetante largamente aplicado na 

prática clínica, para o tratamento da EP, por ser um agente fungicida e bactericida, 

atuando diretamente sobre a matriz orgânica, dissolvendo a estrutura do polímero 

formado nos biofilmes e reduzindo significativamente a adesão de mais fungos 

(BARNABÉ et al., 2003).  

Ressaltamos ainda que os nossos valores referentes à ação microbicida 

foram superiores àqueles relatados por Kloucek et al., 2005, ao avaliarem o mesmo 

fitoterápico sobre bactérias gram-negativas e gram-positivas. Outro aspecto que 

realça a significante atividade microbicida do E. giganteum é que, em nosso estudo, 

este fitoterápico foi eficaz contra uma cepa clínica de E. coli (O1124), a qual, por ser 

isolada de pacientes, geralmente apresenta mais resistência e mais patogenicidade 

que as cepas padrão (GILLESPIE, 2001). Mesmo nas menores concentrações do 

extrato (8 e 4 mg/mL), a atividade bactericida sobre esta cepa de E. coli variou de 26 

a 52% de morte.  

Baseado em nossos resultados, consideramos, portanto, o E. giganteum um 

excelente microbicida, e com potencial, após estudos complementares, para 

aplicação clínica em doenças infecciosas ou relacionadas com microrganismos, 

incluindo a EP. Já que a presença de bactérias, na superfície da resina das próteses 

removíveis, favorece a adesão de blastóporos do fungo pela co-agregação (SATO et 
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al., 1997), possivelmente a eficácia antimicrobiana do E. giganteum, observada no 

presente trabalho, contra bactérias gram-positivas S. aureus e gram-negativas E. 

coli, além do fungo C. albicans, constitui mais um benefício do fitoterápico, 

fortalecendo a hipótese promissora de sucesso na sua utilização para o tratamento 

tópico da EP. Entretanto, torna-se de extrema importância avaliar se o fitoterápico 

possui os mesmos efeitos microbicidas sobre outras espécies bacterianas que 

compõem a microbiota bucal.  

O nosso estudo químico do extrato hidroalcóolico de E. giganteum revelou a 

presença de compostos fenólicos derivados dos ácidos cafeico e ferúlico, e 

heterosídeos de flavonoides derivados de quercetina e kaempferol, além de 

estirilpironas.  

Os flavonoides constituem um grande grupo de compostos polifenólicos, 

como a quercetina, a hesperidina, a apigenina e a luteonina, as quais são 

metabólitos secundários produzidos pelas plantas, com conhecidos benefícios na 

defesa contra infecções, doenças cardiovasculares, câncer e outras doenças 

relacionadas ao envelhecimento (KUMAR; PANDEY, 2013). Provavelmente, os 

flavonoides presentes na composição do E. giganteum sejam os constituintes 

responsáveis pelos efeitos microbicidas, observados por nós, visto que os mesmos 

têm a capacidade de inativar adesinas e proteínas de transporte microbianas, além 

de romper membranas microbianas (COWAN, 1999; KUMAR; PANDEY, 2013).  

 

Equisetum giganteum como antiaderente para C. albicans:  

 

Um dos modelos experimentais deste estudo mimetizou a porção resinosa 

das próteses removíveis, por meio de corpos de prova, bem como sua contaminação 

pelo fungo C. albicans, como ocorre nas próteses sob influência do ambiente 

intrabucal. O período de desenvolvimento do biofilme estabelecido em nosso 

trabalho foi 12 horas, representando o biofilme intermediário (aproximadamente 12 a 

30 horas) (CHANDRA et al., 2001b), o qual foi adequado para promover o 

desenvolvimento do biofilme sobre estes corpos de prova. 

Os biofilmes resultantes não foram espessos, variando de 10 a 25 µm, o que 

assegurou uma adequada difusão dos fluorocromos permitindo uma boa avaliação 

microscópica, por meio de microscopia de varredura confocal a laser, e a análise 

quantitativa. Além desta vantagem, este período de desenvolvimento do biofilme 
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corrobora o período aproximado de uso diário da(s) prótese(s) pelos pacientes, os 

quais após 12 horas diurnas de uso, geralmente retiram sua(s) prótese(s) da boca, 

no período noturno, e subsequentemente higienizam as mesmas. 

A aderência do fungo ao substrato está diretamente ligada a algumas 

propriedades superficiais do substrato, como a rugosidade. Desta forma, neste 

estudo, utilizamos corpos de prova com rugosidade aproximadamente de 2 µm, 

superior aos limiares propostos por Quirynen et al., 1990, a qual foi capaz de facilitar 

a adesão fúngica à superfície do acrílico e ainda reproduziu a rugosidade das 

superfícies internas das próteses removíveis (PHILLIPS, 1986; (QUIRYNEN et al., 

1990). 

Nossos resultados revelaram que o tratamento da superfície de resina com o 

extrato hidroalcóolico de E. giganteum, em todas as concentrações, resultou em 

diminuição significativa do biovolume de células viáveis de C. albicans, em 

comparação com a resina não tratada. Porém, chamou-nos a atenção a redução 

mais expressiva da quantidade de C. albicans viáveis sobre a resina acrílica quando 

tratada com o extrato a 50 mg/mL, em comparação às outras concentrações. Além 

disso, após tratamento com o fitoterápico, a superfície da resina apresentou fungos 

dispersos e fungos em ambas as suas formas, leveduriforme e filamentosa, 

principalmente na maior concentração do extrato. Já que na ausência de tratamento, 

havia um predomínio da forma filamentosa e os fungos apresentavam-se 

aglomerados, acreditamos que o fitoterápico, além de possuir um potencial 

antiaderente sobre o fungo, interfira na expressão de seus fatores de virulência.  

Como esperado, o biovolume de células não viáveis sobre as resinas tratadas 

com o fitoterápico, principalmente na concentração de 50 mg/mL, foi muito baixo, 

comparável ao tratamento com o hipoclorito de sódio a 1%. Estes achados são 

coerentes com os potenciais antimicrobiano do fitoterápico, também verificados 

neste presente estudo.  

Por meio de nosso estudo, não podemos afirmar com exatidão o mecanismo 

e/ou fator responsável pelo efeito antiaderente do fitoterápico E. giganteum sobre os 

biofilmes de C. albicans, já que a formação de biofilmes é um fenômeno multifatorial, 

e o extrato bruto do fitoterápico constitui um complexo de substâncias bioativas, as 

quais podem atuar por meio de inúmeros mecanismos e sobre diferentes alvos 

durante o desenvolvimento dos biofilmes (BRAGA et al., 2008; LIU, 2013).  
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O desenvolvimento dos biofilmes pode ser afetado por diversos fatores 

biológicos e não biológicos que incluem pH, temperatura, concentração de 

nutrientes, interações entre as células microbianas e a superfície, tipo de material e 

a rugosidade da superfície (BOTT, 1993). No caso do hipoclorito de sódio a 1%, 

utilizado como controle em nosso estudo, o seu pH alcalino (base forte, pH>11) 

pode ter resultado em aumento da repulsão eletrostática entre as células fúngicas 

remanescentes e a superfície do material (FUKUZAKI, 2006), bem como ter afetado 

o metabolismo microbiano (PÖLLÄNEN; PAINO; IHALIN, 2013). A maioria dos 

biofilmes naturais forma-se sob pH próximo da neutralidade. Desvios para valores 

superiores ou inferiores do pH 7 afetam diretamente as propriedades superficiais dos 

microrganismos e das bases sólidas, podendo aumentar ou diminuir a repulsão 

eletrostática entre as duas entidades e, deste modo, interferir na adesão dos 

microrganismos às superfícies sólidas (BOTT, 1995; CHAVES, 2004).  

Sendo assim, é possível que o pH ácido (pH = 5,48) do extrato hidroalcóolico 

de E. Giganteum, associado ao seu potencial antimicrobiano, principalmente nas 

maiores concentrações, possa explicar seu importante efeito antiaderente sobre C. 

albicans nas superfícies de resina termopolimerizável.  

Outra hipótese, que deve ser levada em conta com relação ao efeito 

antiaderente do fitoterápico sobre C. albicans, seria aquela que sugere que o extrato 

pode interagir com e modificar a superfície da resina termopolimerizável, 

promovendo aumento do ângulo de contato e consequentemente redução da 

energia livre de superfície da mesma, tornando-a mais hidrofóbica, o que diminuiria 

a adesão do fungo (COMBE; OWEN; HODGES, 2004; AL-DWAIRI et al., 2012).  

 

Equisetum giganteum como anti-inflamatório para C. albicans:  

 

Fitoterápicos apresentam compostos bioativos, como os flavonoides, que são 

responsáveis pelos seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, além dos 

analgésicos, imunomoduladores e antimicrobianos (CALDERÓN-MONTAÑO et al., 

2011; KUMAR; PANDEY, 2013). A eficácia de fitoterápicos em eliminar radicais 

livres, por meio de sua ação antioxidante, resulta em redução do risco para várias 

doenças crônicas, como tem sido relatado para o chá verde (WU et al., 2010).  
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Espécies reativas do oxigênio (ROS) e do nitrogênio (RNS) são produzidas de 

forma contínua pelas células, durante fenômenos respiratórios e imunes, 

principalmente por macrófagos e neutrófilos ativados para a destruição de 

microrganismos. Assim, tais espécies reativas constituem mecanismos microbicidas 

celulares e representam importantes marcadores biológicos de ativação do processo 

inflamatório (MITCHELL et al., 2006). Desta forma, ao detectar, no presente 

trabalho, a redução da produção de ROS por células do sistema imune ativadas por 

C. albicans, foi possível afirmar um dos potenciais anti-inflamatórios do fitoterápico 

E. giganteum frente a este fungo. 

Em resumo, em nosso estudo, o extrato hidroalcóolico do fitoterápico E. 

giganteum, em todas as concentrações avaliadas, demonstrou supressão da 

produção de espécies reativas de oxigênio em monócitos humanos estimulados in 

vitro por LPS ou por C. albicans. Oh et al., 2004 também demonstraram redução dos 

níveis de ROS pela ação de E. arvense, atribuindo este efeito à presença dos 

flavonoides.  

Os flavonoides são capazes de eliminar ROS e RNS por doação de 

hidrogênio e elétron (H+) dos grupos hidroxilas presentes na sua composição, 

estabilizando esses radicais livres (KUMAR; PANDEY, 2013; LIN et al., 2013), ou 

suprimindo a formação de ROS, por meio da inibição de enzimas envolvidas na sua 

geração (VILA, 2006; KUMAR; PANDEY, 2013).  

 

Equisetum giganteum como citotóxico para monócitos e células epiteliais de 

palato:  

 

As células epiteliais de palato humano (CEPH), e em menor grau os 

monócitos, estão intimamente relacionados com a superfície interna das próteses 

removíveis, superfície esta passível de contaminação fúngica. As CEPH fazem 

contato direto com esta superfície, durante o uso das próteses. Por esta razão, 

selecionamos estes dois subtipos celulares para os ensaios de citotoxicidade com o 

fitoterápico E. giganteum, uma vez que pretendemos realizar futuramente estudos 

clínicos envolvendo o extrato do fitoterápico E. giganteum aplicado sobre a base das 

próteses ou como solução aquosa, na qual as próteses ficariam imersas. 
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Felizmente, o fitoterápico E. giganteum, em nosso estudo, não alterou a 

viabilidade de monócitos e das CEPH por até 24 horas. Como exceção, apenas sob 

a menor concentração testada (4 mg/mL), os percentuais de viabilidade das CEPH 

foram semelhantes às células danificadas pela água, embora apresentando valores 

superiores. 

De forma interessante, o extrato, nas suas maiores concentrações (50 - 16 

mg/mL), resultou em valores de viabilidade celular superiores àqueles detectados 

entre células não tratadas. Acreditamos então que o extrato fitoterápico, utilizado por 

nós, forneceu uma mistura complexa de princípios ativos, que de alguma forma 

induziu a proliferação celular, como previamente observado por Bessa Pereira et al., 

em 2012, ao avaliar o fitoterápico E. arvense (BESSA PEREIRA et al., 2012). 

Porém, esta afirmação relacionada com E. giganteum requer estudos adicionais 

para que se torne exata e segura. 

Caso se confirmem, estes achados fortalecem a possibilidade de se utilizar os 

extratos de Equisetum também com o objetivo de promover resposta celular 

produtiva, como por exemplo a neoformação óssea, incluindo aquela sobre as 

superfícies dos implantes de titânio. Vale ressaltar que as espécies de Equisetum 

contêm, além dos flavonoides, uma alta concentração de sílica, um íon associado 

com o metabolismo ósseo (FERRAZ et al., 2008; BESSA PEREIRA et al., 2012; 

COSTA-RODRIGUES et al., 2012).  

Em resumo, fundamentados nos achados do presente trabalho, acreditamos 

que a incorporação do fitoterápico E. giganteum, sobre a superfície interna do 

material resinoso das próteses removíveis ou a imersão das mesmas em solução 

aquosa deste fitoterápico, constituam uma abordagem promissora para a prevenção 

e ou tratamento da EP, já que tem o potencial de prejudicar a formação de biofilmes 

nesta superfície, pois trata-se de um agente antimicrobiano e redutor da adesão em 

resina, frente ao fungo C. albicans. Além disso, este fitoterápico não agride nossas 

células, em especial as epiteliais, que ficam em íntimo contato com a superfície 

interna das próteses.  

Neste contexto, o fitoterápico E. giganteum poderá ser uma nova alternativa 

preventiva ou terapêutica para a EP. Este fitoterápico já é utilizado amplamente na 

medicina tradicional em outros países, sendo muito aplicado, como agente tópico, 

em Dermatologia, como adstringente, cicatrizante e anti-inflamatório. 

  



Discussão  99 

 

De acordo com a literatura abordada, este é o primeiro relato acerca da 

atividade antiaderente de um fitoterápico sobre biofilmes de C. albicans, induzidos 

na superfície de resinas acrílicas termopolimerizáveis. Ainda, o presente estudo 

constitui a primeira evidência de que Equisetum giganteum tem atividade anti-

inflamatória sobre monócitos, bem como ausência de toxicidade sobre células 

humanas, tanto epiteliais de palato quanto monócitos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Em conclusão, o extrato hidroalcoólico de E. giganteum apresentou os 

seguintes benefícios:  

 

1. Microbicida frente a C. albicans, E. coli e S. aureus; 

2. Antiaderente para C. albicans sobre a superfície de resina acrílica 

termopolimerizável; 

3. Anti-inflamatório sobre monócitos ativados por C. albicans. 

 

Ainda, o fitoterápico não comprometeu a viabilidade de monócitos e de 

células epiteliais de palato humano in vitro por até 24 horas.  

 

A análise fitoquímica do extrato hidroalcoólico de E. giganteum revelou a 

presença de flavonoides e outros compostos fenólicos, prováveis constituintes 

responsáveis pelas atividades biológicas acima listadas. 

 

Esses achados permitem a suposição de que E. Giganteum possa 

futuramente constituir uma nova alternativa preventiva ou terapêutica para a EP. 
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APÊNDICE A - Formulário para coleta de dados clínicos dos voluntários 

 

“FITOTERÁPICO EQUISETUM GIGANTEUM E ESTOMATITE PROTÉTICA: ESTUDO DA AÇÃO 

ANTIMICROBIANA, ANTIADERENTE E ANTIINFLAMATÓRIA CONTRA CANDIDA ALBICANS, E 

POTENCIAL CITOTÓXICO SOBRE CÉLULAS EPITELIAIS DO PALATO HUMANO” 

Rafaela Alves da Silva Alavarce; Dra. Vanessa Soares Lara 

 

 

           Data da coleta: 

I. Identificação do paciente: 

Nome:        

Data de nascimento                        Idade:                  Gênero:  

Naturalidade:                                  Estado:              Nacionalidade: 

Ocupação:                                       Estado civil: 

Endereço Residencial:  

Bairro:                                          Cidade:                            Estado: 

Telefone:                                      Tel recado:                       Falar com: 

II. Anamnese: 

1.  Faz uso de alguma medicação: � 1. Sim � 2. Não  Qual medicação? 

2. Realizou algum tratamento recente: � 1. Sim � 2. Não  Qual tratamento? 

3. Freqüência de visitas ao médico: ________________________________ 

4. Há alteração endócrina (diabetes, gravidez, hipo e hipertireoidismo): � 1. Sim     � 2. Não. 

5. Realizou alguma cirurgia: � 1. Sim � 2. Não     Qual cirurgia? 

6. Apresentou sangramento excessivo: � 1. Sim � 2. Não 

7. Apresenta algum problema na cicatrização: � 1. Sim � 2. Não 

8. Apresenta dor no corpo: � 1. Sim � 2. Não 

9. Sente cansaço mesmo sem exercício físico: � 1. Sim � 2. Não 

10. Apresenta náuseas ou vômito com freqüência: � 1. Sim � 2. Não 

11. Apresenta perda ou redução de apetite: � 1. Sim � 2. Não 

12. Houve perda de peso atualmente: � 1. Sim � 2. Não 

13. Apresenta inchaço em alguma parte do corpo: � 1. Sim � 2. Não 

14. Tabagismo: � 0. Não  � 1. + maço � 2. ++  � 3. +++  � 4. ++++  � 5. ex-fumante 

15. Etilismo: � 0. Não  � 1. + dose � 2. ++  � 3. +++  � 4. ++++  � 5. ex-etilista 

16. Apresentou distúrbio gastrointestinal recentemente: � 1. Sim � 2. Não 

17. Pratica exercícios físicos: � 1. Não   2. � até 2x/sem.   3. � até 4x/sem.   4. � + 

III. Exames complementares: 

1. Tipo sanguíneo: 

2. Glicemia: 

3. Hemoglobina glicosilada: 

4. Hemograma: 

GRUPO/N°:  
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Bauru 
PABX: (0XX14) 3235 8000 / FAX: (0XX14) 32234679 

 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
A nossa pesquisa tem o objetivo de analisar o potencial antimicrobiano, anti-inflamatório e 

antiaderente de frações específicas do fitoterápico Equisetum giganteum sobre Candida albicans, microrganismo 
fortemente relacionado com a estomatite protética, e o potencial citotóxico dessas frações sobre monócitos 
(células do sangue). Assim, necessitaremos de amostras de sangue de cinco voluntários devidamente 
esclarecidos, ou seja os próprios integrantes da pesquisa, incluindo o próprio autor da pesquisa, de tal forma que 
a coleta será realizada uma única vez, por um farmacêutico, especialista em Análises Clínicas. Os riscos e o 
desconforto da coleta de sangue são mínimos e de total responsabilidade da pesquisadora responsável pelo 
projeto. A coleta de sangue é a mesma que se realiza em laboratório de análise, sendo muito segura.  

Se comprovado seu efeito antimicrobiano, antiaderente e antiinflamatório, e sua ausência de 
citotoxicidade, pretendemos futuramente avaliar a utilização do fitoterápico E.giganteum como agente tópico a 
ser adicionado a superfície interna de próteses removíveis, como método preventivo e terapêutico para a 
estomatite protética, tão comum na população idosa. 

Qualquer dúvida é só procurar a aluna Rafaela Alves da Silva Alavarce, no Departamento de 
Estomatologia, Área de Patologia, da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, ou pelo 
telefone (14) 3235-8251. E se você mudar de idéia e quiser sair da pesquisa, pode ficar à vontade. 

“Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação na pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, da FOB-USP, pelo endereço 
da Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 (sala no prédio da biblioteca, FOB/USP) ou pelo telefone (14) 3235-
8356.” 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
__________________________________________________, portador da cédula de identidade 
____________________, após leitura minuciosa das informações constantes neste TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus 
mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas 
a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em 
participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as 
informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9o do Código 
de Ética Odontológica). 

 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de              

        

____________________________                     ___________________________ 

        Assinatura do sujeito da pesquisa                           Assinatura do autor 
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APÊNDICE C - Instrumento de Doação da Cultura de Células Epiteliais de 
Mucosa de Palato Humano  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Eu, Ana Regina Casaroto, portadora da cédula de identidade 7165439-7, declaro estar 

doando parte da cultura de células epiteliais de mucosa de palato humano para que a mesma 

seja utilizada na pesquisa de título “Fitoterápico Equisetum giganteum e estomatite protética: 

estudo da ação antimicrobiana, antiaderente e anti-inflamatória contra Candida albicans, e 

potencial citotóxico sobre células epiteliais do palato humano”. A cultura celular em questão 

foi previamente obtida através do projeto de pesquisa “Produção de β-defensina e catelicidina 

por células epiteliais frente a Candida albicans” o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB/USP (protocolo 

no 001/2012).  

 

 

 

Bauru,            de                           de 2012       . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

_________________________________                            _________________________________ 
             Ana Regina Casaroto                                                        Profa Dra Vanessa Soares Lara 
                                                                                                                       Orientadora  
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ANEXO A - Visualização dos fibroblastos gengivais humanos em contato com extrato 50 mg de E. 

giganteum em microscopia de luz, objetiva 5x, após 24h. 

 

 
 
ANEXO B - Visualização dos fibroblastos gengivais humanos em contato com meio de 

cultura (controle negativo), em microscopia de luz, objetiva 5x, após 24h. 
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ANEXO C - Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOB/USP  
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ANEXO D 
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