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RESUMO 

BUSSADORI, C. M. Avaliação de enxaguatórios bucais na atividade biológica 
do biofilme formado em braquetes ortodônticos. 2013.  88 f. Dissertação 
(Mestrado)- Programa de Pós-graduação Interunidades Bioengenharia, Escola de 
Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Instituto de 
Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 
 

Na Odontologia, existe uma grande preocupação com a formação de placa 
bacteriana ou biofilme devido ao seu potencial cariogênico. Essa atenção se 
estende à ortodontia, devido ao acúmulo de biofilme formado nos aparelhos 
ortodônticos, tanto nos aparelhos removíveis quanto nos aparelhos fixos. É muito 
comum a presença de lesões brancas após a remoção dos bráquetes, em torno de 
50 a 75% dos pacientes, provocadas pela presença do biofilme. É necessário um 
controle químico e mecânico rigoroso, a fim de se evitar alterações irreversíveis nos 
dentes e periodonto. O controle mecânico se dá pela escovação adequada, pelo 
correto uso de fio dental e pela frequência desses hábitos, além, claro, de um 
acompanhamento profissional periódico. O controle químico pode ser viabilizado 
pelo uso de enxaguatórios bucais, nos quais residem alguns efeitos indesejáveis e 
contraindicações relacionadas ao uso e à idade dos pacientes. Este estudo tem 
como objetivo avaliar comparativamente dois enxaguatórios bucais, um de natureza 
comercial (Cepacol®), e outro não comercial, elaborado com extratos hidroalcoólicos 
das plantas Nasturtium officinale (agrião), Rosmarinus offinalis (alecrim), Tabebuia 
impetiginosa (ipê roxo), Achillea millefolium (mil folhas) e Plantago major 
(tanchagem), desenvolvido na Faculdade de Ciências Farmacêuticas/UNESP 
Araraquara.  Foram selecionados 40 pacientes, jovens e adultos, entre 18 e 45 
anos, usuários de aparelho ortodôntico corretivo (fixo), divididos em dois grupos, o 
grupo do Cepacol e o grupo do Enxaguatório base de plantas. Foram coletadas 
amostras nos períodos de 0, 7, 15 e 21 dias e analisadas observando-se as 
Unidades Formadoras de Colônia (UFC) de cada amostra. Houve uma queda 
significativa da quantidade de bactérias após o uso do Enxaguatório à base de 
plantas, revelando um produto de extrema utilidade no auxílio do controle do 
biofilme bacteriano nas superfícies dentárias. 
 

Palavras-chave: Biofilmes. Antissépticos bucais. Bactérias. Braquetes ortodônticos. 
Saúde bucal. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

BUSSADORI, C. M. Evaluation of oral Rinses in biological activity of biofilm 
formed in orthodontic brackets. 2013.  88 f. Dissertação (Mestrado)- Programa de 
Pós-graduação Interunidades Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Instituto de Química de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 
 

In dentistry, there is a great concern with the formation of plaque or biofilm, due to its 
cariogenic potential. This attention extends to orthodontics due to the accumulation 
of biofilm on orthodontic appliances, removable appliances as much in the brackets. 
It is very common the presence of white spots after removal of the brackets, around 
50 to 75% of patients, which are caused by biofilms. It takes a rigorous mechanical 
and chemical control in order to avoid irreversible changes in the teeth and 
periodontium. The mechanical control is by proper brushing, correct flossing and 
also the frequency of these habits, besides, of course, a periodical professional 
monitoring. Chemical control can be achieved by the use of mouthwashes, home to 
some undesirable effects and contraindications related to the use and age of 
patients. This study aimed to assess two mouthwashes, a commercial type (Cepacol 
®) and other non-commercial, made with hydroalcoholic extracts of plants 
Nasturtium officinale (watercress), offinalis Rosmarinus (rosemary), Tabebuia 
impetiginosa ( purple ipe), Achillea millefolium (thousand leaves) and Plantago major 
(plantain), developed at the Faculty of Pharmaceutical Sciences / UNESP 
Araraquara. We selected 40 patients, young and adults between 18 and 45 years, 
users of orthodontic appliance (fixed), divided into two groups, the Cepacol group 
and the group of herbal mouthwash. Samples were collected during periods of 0, 
7,15 and 21 days and analyzed by observing the Colony Forming Units (CFU) of 
each sample. There was a significant decrease in the amount of bacteria after using 
herbal mouthwash, revealing a product of the utmost use in aiding the control of 
bacterial biofilms on tooth surfaces. 
 
Keywords: Biofilms. Mouthwash. Oral health. Bactéria. Orthodontic brackets.  
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1 INTRODUÇÃO 

Muitas plantas são utilizadas e estudadas no mundo todo, ocorrendo um 

grande consumo de produtos fitoterápicos, devido à redução dos custos e dos 

efeitos colaterais destas drogas em relação às drogas convencionais, colocando a 

Fitoterapia em lugar de destaque na medicina nos últimos anos (BUCHAUL, 2001).  

Em vários países do mundo, os fitoterápicos são comercializados como 

suplementos alimentares, juntamente com as vitaminas e não necessitam de 

prescrição, sendo vendidos livremente em supermercados e drogarias, como nos 

Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca (FISHER; WAARD, 1994). Já em 

países como a Alemanha, Itália, França e Portugal os fitoterápicos são 

regulamentados por leis, como os medicamentos, e seguem normas e regras de 

manufatura e comercialização (BENZI; CECI, 1997; KELLER, 1991). No Brasil, a 

Fitoterapia faz parte do sistema biomédico de saúde desde 1995 e regulado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2000. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) reconheceu em 1976 o potencial dos fitoterápicos e desde 1977 

vem recomendando aos países estudos nessa área (Resolução WHA 30.49). Em 

1978, pela Resolução WHA 31.33, recomendou-se aos países uma padronização 

das plantas medicinais com relação à segurança, eficácia, identificação, purificação 

e produção, incentivando investimentos públicos em plantas medicinais, e a 

Fitoterapia passou a ter um importante papel na saúde, especialmente nos países 

em desenvolvimento (AKERELE, 1988). No Brasil, conforme Oliveira (1997), a 

Fitoterapia foi implantada nos Serviços de Saúde e nas Universidades Federais em 

1988, pela Resolução 8/88 elaborada pela Comissão Interministerial de 

Planejamento (CIPLAN). Os fitoterápicos são considerados remédios e 

regulamentados pela ANVISA, que se baseia nos critérios de regulamentação 

praticados na Europa. 

O mercado de fitoterápicos movimenta 22 bilhões de dólares no mundo 

(YUNES; PEDROSA; YURI, 2001) e, no Brasil, esse mercado gira entre 700 milhões 

e 1 bilhão de dólares anuais (CALIXTO, 2000). Três quartos da biodiversidade do 

planeta encontram-se distribuídas entre 17 países, e o Brasil está no topo dessa 

lista, com cerca de 22% das espécies biológicas do mundo, catalogadas pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 
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(DRUMOND et al, 2004; MARQUES, 2000).  Na Floresta Amazônica, temos cerca 

de 55 mil espécies de plantas, das quais 10 mil podem apresentar propriedades 

medicinais (BARATA; QUEIROZ, 1995). Apesar de toda essa biodiversidade, o 

Brasil não se destaca no mercado mundial de fitoterápicos, porém vem 

desenvolvendo grande número de pesquisas nessa área (YUNES; PEDROSA; 

YURI, 2001). A ideia de que produtos naturais não fazem mal faz parte da cultura 

brasileira (LEITE, 2000), havendo, portanto, um mercado informal que pode 

representar um perigo à saúde da população (RODRIGUES; GUEDES, 2006), uma 

vez que, como qualquer outro medicamento, existem reações adversas, intoxicações 

e efeitos indesejados (AWASTHY et al., 2000; SETTHEETHAM; ISHIDA, 1995). 

Cerca de 25% dos medicamentos prescritos no mundo todo são de origem 

vegetal (OMS, 1991; RATES, 2001), com finalidades diversas, inclusive com 

indicação na saúde bucal. Existe na Odontologia uma preocupação com a formação 

do biofilme bacteriano devido ao seu potencial cariogênico, cujo controle é 

extremamente importante não só para prevenção, como também para o tratamento 

da cárie, da doença periodontal e para a manutenção da saúde bucal. Esse controle 

pode se dar pelos métodos mecânicos, como escovação e uso de fio ou fita dental, 

ou pelo método químico, com o uso de substâncias químicas, como antibióticos, 

compostos quaternários de amônio, acetato e gluconato de clorexidina (OLIVEIRA et 

al., 1998). 

Entre os métodos químicos, encontramos os enxaguatórios bucais, que 

desempenham papel importante no controle do biofilme bacteriano. Entre eles, a 

clorexidina destaca-se como o antisséptico mais eficaz (SEGURA, 1999), mas 

apresenta efeitos adversos não desejáveis a longo prazo (REY, 1999). Os 

enxaguatórios à base de  cloreto de cetilpiridinium são os mais escolhidos baseados 

em 3 fatores: prescrição do dentista, preço e propriedades médicas (MOREIRA, 

2002). O Cepacol foi o enxaguatório mais utilizado nos hospitais, segundo empresa 

de consultoria em marketing de venda de produtos farmacêuticos dos Estados 

Unidos (IMSHealth).  Baseando-se nestes dados, o enxaguatório eleito para o 

trabalho em questão foi o Cepacol.  

 O uso de plantas medicinais vem sido incentivado e investigado no auxílio ao 

tratamento de doenças periodontais e profilaxia de rotina (WILLERSHAUSEN; 

GRUBER; HAMM, 1994). No Brasil, os dados epidemiológicos realizados nos 

últimos 10 anos mostraram que a prevalência média de doença (gengival ou 
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periodontal) foi de 91,4%, sendo que a maioria dos indivíduos examinados tinha 

menos de 20 anos de idade (CHAMBRONE; LIMA; CHAMBRONE, 2008). Extratos 

de plantas e seus compostos isolados têm demonstrado potencial antibacteriano 

contra vários patógenos orais (AMBROSIO et al., 2008; CUNHA et al., 2007; 

PORTO et al., 2009). Os produtos à base de plantas medicinais são uma alternativa 

bem interessante do ponto de vista econômico, facilitando o acesso da população a 

terapias alternativas que possam efetivamente combater o controle do biofilme 

bacteriano e, consequentemente, a formação de cáries e doença periodontal.   

O desenvolvimento de um enxaguatório à base de plantas vem ao encontro 

dessas necessidades, uma vez que o uso de plantas já está difundido entre a 

população, necessitando intensificar as pesquisas sobre as atividades 

antibacterianas, antifúngicas, antissépticas, cicatrizantes e imunodepressoras 

dessas plantas medicinais, visando facilitar o acesso da população a uma higiene 

oral satisfatória e efetiva. 
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2 OBJETIVO 

Esse estudo teve como objetivo avaliar comparativamente as possíveis ações 

terapêuticas de um enxaguatório bucal não comercial contendo extratos 

hidroalcoólicos das espécies Nasturtium officinale, Rosmarinus officinalis, Tabebuia 

impetiginosa, Achillea millefolium e Plantago major e o enxaguatório comercial 

Cepacol®, à base de Cloreto de Cetilperidinio, na formação do biofilme bacteriano 

em braquetes de indivíduos usuários de aparelhos ortodônticos fixos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O ser humano tem, no seu meio ambiente, grande quantidade e diversidade 

de micro-organismos, os quais podem ser patogênicos ou viver em equilíbrio com o 

seu hospedeiro. Com relação à cavidade oral, essa microbiota organiza-se nos 

primeiros dias de vida, estabilizando-se ao longo da infância. Contudo a relação 

entre a superfície dental e a gengiva, somada ao fluxo salivar, favorece o acúmulo 

destes micro-organismos nessas superfícies, ocasionando grandes depósitos 

bacterianos, também conhecidos como placa bacteriana, placa dental ou biofilme 

(LANG et al., 1997; MARSH; NYVAD, 2003). O biofilme dental é formado através de 

um processo dinâmico de interações bacterianas que tendem a se estabilizar com o 

tempo, ocorrendo assim uma homeostase bacteriana (MARSH, 1989), na qual as 

flutuações de pH acontecem mesmo em repouso, causando alteração do fluído do 

biofilme. Esse distúrbio causa variações no equilíbrio da interface dente-superfície, 

causando perdas e ganhos intermitentes de minerais na superfície dental. A 

desmineralização dental só ocorre na presença de micro-organismos patogênicos 

(MANJI et al., 1991).  

Um dos desafios da Odontologia é eliminar ou reduzir a quantidade de 

biofilme nas superfícies dentárias, o que se torna relevante quando o indivíduo é 

usuário de aparelho ortodôntico fixo, devido ao acúmulo de biofilme ao redor dos 

braquetes ortodônticos e aos danos que esse acúmulo pode causar. 

3.1 Biofilme Bacteriano 

Segundo MARSH (1992), o biofilme bacteriano pode ser definido como uma 

película aderida à superfície dental, não calcificada, que resiste à remoção pelo fluxo 

salivar, podendo variar segundo as condições intrínsecas ou extrínsecas do 

indivíduo; apresenta uma organização estrutural e funcional, onde há uma sequência 

de eventos, com estágios bem definidos:  

a) Formação de película adquirida; 

b) Interações físico-químicas entre as células bacterianas e o 

hospedeiro; 
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c) Multiplicação microbiana; 

d) Produção de polímeros; 

e) Recrutamento de novas espécies para o biofilme através de 

interações interbacterianas; 

f) Formação do biofilme maduro. 

 

 

O biofilme bacteriano está entre os fatores de virulência associado à 

progressão da cárie dentária e às doenças periodontais (BOWEN; KOO, 2011; 

LILJEMARK; BLOOMQUIST, 1996), e também apresenta, na sua constituição, 

micro-organismos associados ao estado de saúde do hospedeiro, como o 

Streptococcus sanguis, uma das primeiras bactérias presentes na microbiota a 

aderir seletivamente e colonizar a superfície dental (CAUFIELD et al., 2000). Esses 

colonizadores pioneiros são considerados benéficos ao hospedeiro, pois reduzem o 

risco de infecções, agindo como uma barreira contra a colonização por agentes 

exógenos patogênicos. Ocorre uma competição mais efetiva por nutrientes e sítios 

aos quais as bactérias podem aderir, produzindo substâncias com ação 

antimicrobiana, desfavoráveis a esses agentes (MARSH; NYVAD, 2003). Kreth, 

Merritt e Shi, (2005) citaram que, no pH ácido, ocorre a inibição do crescimento de 

Streptococos sanguis (S. sanguis) e um aumento do crescimento do Streptococos 

mutans (S. mutans), indicando assim uma possível competição entre eles, devido à 

produção de substâncias por estas mesmas espécies que regulam o aumento e a 

diminuição das espécies competidoras, sendo que o S. mutans produz mutacinas, 

inibindo tanto o S. sanguis quanto outras espécies orais. O S. sanguis produz 

peróxido de hidrogênio, reduzindo o crescimento de S. mutans. A produção de 

substâncias inibitórias pelas espécies competidoras é um fator determinante na 

composição da microbiota da placa (MARSH, 1994), ocorrendo inclusive benefícios 

ao hospedeiro (MARSH; NYVAD, 2003). Agentes antimicrobianos com ação 

específica sobre os microrganismos patogênicos vêm sendo pesquisados, para que 

não haja grandes alterações na microbiota bucal (RUKAYADI, HWANG, 2006). 
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3.2 A Cárie Como Doença Infecciosa 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cárie é a doença crônica de 

maior incidência na espécie humana e constitui o maior problema de saúde nos 

países industrializados. Sua prevalência em crianças em idade escolar é de 60-90% 

(LOESCHE, 1986) e atinge também a maioria dos adultos. Nos países em 

desenvolvimento, vem ganhando destaque devido ao aumento do consumo de 

açúcar e à exposição inadequada aos fluoretos. Já nos países desenvolvidos, os 

níveis de cárie diminuíram devido à política de saúde pública, à popularização de 

hábitos saudáveis e à mudança de estilo de vida, porém ainda não o suficiente para 

que ocorresse a erradicação da cárie dental (PETERSEN, et al., 2005).  

A relação entre cárie e bactéria é relatada desde 1683, quando Antony Van 

Leeuwenhoek relatou a presença de “animálculos” vistos através de uma lente de 

aumento (LINDHE, 1992), em um material esbranquiçado, com consistência de 

manteiga, encontrado sobre seus dentes quando não estavam limpos. Em 1890, 

Miller (UZEDA, 2002) isolou, corou e identificou micro-organismos, relacionando-os à 

cárie, à doença periodontal e à infecção pulpar. Publicou um livro, “Microorganisms 

of the Human Mouth”, no qual dizia que os micro-organismos agiam sobre os 

carboidratos de uma dieta, produzindo ácidos que causavam a desmineralização do 

esmalte dentário, surgindo assim a “Teoria químico-parasitária”, dando uma nova 

ótica à doença cárie. 

Clarke (1924) induziu a cárie artificial, verificando a presença constante do S. 

mutans, tanto em dentes desmineralizados quanto nas cavidades.  

Segundo World Health Organization (WHO) (1982), a lesão dentária 

(destruição dos tecidos dentais duros) é causada por ácidos produzidos por micro-

organismos acidogênicos que também compõem o biofilme bacteriano. Para que a 

doença se desenvolva, múltiplos fatores relativos ao hospedeiro são necessários, 

como produção de saliva (quantidade e qualidade), susceptibilidade do dente e 

fatores comportamentais, como qualidade da higiene bucal e composição/frequência 

da dieta, principalmente da dieta rica em sacarose (DE LORENZO; DE LORENZO, 

2004).  

Os principais agentes etiológicos da cárie dentária são os estreptococos do 

grupo mutans (LOESCHE, 1986), associados à patogenicidade do biofilme 
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bacteriano dental humano (YATSUDA et al., 2005). Mesmo com o avanço da 

tecnologia, S. mutans estão frequentemente associados à cárie dental avançada e 

às lesões iniciais em crianças (GROSS et al., 2010; TANNER et al., 2011). Ocorre 

também transmissão materna de S. mutans para os lactentes (KOHLER; 

BRATTHALL; KRASSE, 1983) que, segundo Ericson et al. (2012) pode ser 

controlada por dieta e estratégias antimicrobianas para a redução do S. mutans na 

saliva materna. Um estudo de quinze anos de Kohler e Andréen (2010) demonstrou 

a eficácia desse método. 

Segundo De Lorenzo e De Lorenzo (2004) os S. mutans são cocos Gram 

positivos, anaeróbios, com células dispostas em cadeias ou isoladas, apresentando 

intensa acidogênese. Na presença de sacarose, ocorre a acidificação do biofilme, 

devido à fermentação da sacarose e à produção de grande quantidade de ácido 

lático (LEME et al., 2006), causando uma queda do pH da placa. Essa queda 

mantém metabolicamente inativa a grande maioria das espécies microbianas 

contidas no biofilme,  benéficas, até então em harmonia, facilitando a ação de 

espécies acidófilas ou acidúricas, que metabolizam e produzem ácido, mesmo em 

pH ácido (DE LORENZO; DE LORENZO,  2004). O S. mutans adere firmemente à 

superfície dos dentes na presença de sacarose, principalmente em superfície lisa, 

onde a fixação bacteriana é mais dificultosa, favorecendo a formação de cáries 

(ALALUUSUA et al., 1997). Essa aderência se dá principalmente pela ação de 

enzimas Glicosiltransferases (GTF), que sintetizam polímeros extracelulares de 

carboidratos, conhecidos como glicanas. Estas, especialmente as insolúveis em 

água, têm sido consideradas como os principais fatores de aderência e acúmulo de 

estreptococos cariogênicos sobre a superfície dental (YATSUDA et al., 2005), 

sendo, portanto, consideradas fundamentais para a virulência do S. mutans na 

patogênese da cárie dental (YAMASHITA et al., 1993). Essa aderência do S. mutans 

na superfície dental e posterior formação da placa cariogênica ocorre em duas 

etapas: 

a) aderência reversível da bactéria à película aderida presente 

normalmente na superfície do dente; 

b) acúmulo de microrganismos através do seu crescimento e produção de 

glicanas extracelulares e frutanos.      
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A gengiva saudável é representada por características clínicas específicas 

como: cor rosa pálido, superfície opaca e pontilhada com o aspecto de uma casca 

de laranja, consistência firme e resistente, forma e volume proporcional, contorno 

gengival com uma margem fina e terminando contra o dente como lâmina de faca, 

com uma profundidade de sulco que poderá variar de 1-3 mm, não devendo 

apresentar qualquer tipo de sangramento (GENCO; COHEN; GOLDMAN,1997). 

A gengivite ocorre quando há um desequilíbrio entre as espécies, causado 

principalmente pela sacarose. Os sinais e sintomas da gengivite variam de acordo 

com a localização e intensidade com que ela ocorre. As características clínicas 

comuns incluem presença do biofilme bacteriano, eritema, sangramento espontâneo 

ou provocado, edema, sensibilidade, inserção conjuntiva preservada, ausência de 

perda óssea, aumento do exsudato gengival, mudanças histológicas, porém com 

reversibilidade após a remoção do biofilme bacteriano (CATON et al., 1999, 1999a; 

FLEMMING, 1999; HOLMSTRUP, 1999; LINDHE et al., 1999; MARIOTTI, 1999). Na 

gengivite, o biofilme apresenta proporções semelhantes de espécies Gram-positivas 

e Gram-negativas, e também apresenta microrganismos anaeróbios (SOCRANSKY, 

HAFFAJEE, 1992). 

A periodontite é uma lesão inflamatória infecciosa, que envolve os tecidos de 

suporte dos dentes, apresentando as mesmas características clínicas da gengivite, 

porém com perda de inserção conjuntiva, presença de bolsa periodontal e perda de 

osso alveolar (CATON et al., 1999, 1999a; FLEMMING, 1999; HOLMSTRUP, 1999; 

LINDHE et al., 1999; MARIOTTI, 1999).  

3.3 A Ortodontia e a Periodontia 

A redução da incidência da cárie dentária no século XX está relacionada 

principalmente à fluoretação das águas de abastecimento público, adição de flúor 

nos dentifrícios, alterações no padrão de consumo de açúcar, melhora da higiene 

pessoal e um maior acesso à informação e à educação. Essa redução das taxas de 

cárie possui relação direta com a diminuição das perdas dos elementos dentários, 

que associado à mistura de biotipos, onde os filhos herdam tamanho de arcada 

dentária de um dos pais e tamanho de dentes do outro, pode causar alterações na 
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adequação do espaço presente na arcada e gerar, por exemplo, apinhamentos 

dentários, problemas oclusais e estéticos, tão comuns na atualidade.  

Os aparelhos ortodônticos permitem uma correção das más oclusões, e, 

quando comparados ao tratamento com aparelhos removíveis, os aparelhos fixos 

apresentam uma eficácia significante, relativa a tempo e tratamento (TANG; WEI, 

1990). Porém a movimentação ortodôntica não deveria ocorrer em pacientes que 

estivessem apresentando uma higienização precária, pois a presença de biofilme 

bacteriano causa uma inflamação gengival que, associada às forças ortodônticas, 

pode causar reabsorções ósseas (VIAZIS; CORINALDESI; ABRAMSON, 1990). 

Manschot (1991) chama a atenção para a presença de sangramento gengival à 

sondagem, pois é de extrema importância a saúde periodontal durante a aplicação 

de forças ortodônticas, pois a inflamação constante pode levar à recessão gengival 

localizada. É necessário uma terapia periodontal antes da colocação de aparelho 

ortodôntico, removendo-se possíveis fatores etiológicos periodontais, como a 

remoção de biofilme bacteriano, cálculos sub e supragengivais, assim como visitas 

de acompanhamento periódicas para se assegurar a integridade gengival e a 

colaboração do paciente (MENEZES et al., 2003). 

Além desses cuidados a serem observados para a manutenção da saúde 

periodontal, notou-se que a inserção de braquetes (metálicos ou não) induz a uma 

alteração da microbiota da placa, afetando a quantidade, a composição, a atividade 

metabólica e a patogenicidade da mesma, aumentando o índice de doenças 

periodontais e o aparecimento de lesões (manchas) brancas, o que posteriormente 

podem tornar-se lesões cariosas (AHAN; LIM; LEE, 2007; ATACK; SANDY; ADDY, 

1996; GASTEL et al., 2008; NARANJO et al., 2006; ROSAN; LAMONT, 2000). Os 

efeitos colaterais dos aparelhos ortodônticos fixos na alteração da flora e no 

periodonto são considerados reversíveis na sua maioria, porém as lesões brancas 

persistem após a remoção do aparelho (OGAARD, 1989; SALLUM et al., 2004), 

sendo que alguns trabalhos comprovaram que essas lesões ocorrem em 50 a 75% 

dos casos (OGAARD,1988, 1997).  
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3.4 A Ortodontia e a Prevenção 

A Odontologia Preventiva tem desempenhado papel fundamental no combate 

e prevenção das doenças da cavidade oral (MONFRIN; RIBEIRO, 2000). O método 

mais comum, amplamente divulgado e utilizado na higiene oral, é a escovação 

dentária, tendo-se enfoque no controle do biofilme bacteriano como prevenção de 

cáries e doenças periodontais (PANZERI et al., 2001). O acúmulo do biofilme 

bacteriano é de suma importância na perda de tecido de inserção periodontal. Nos 

dentes com maior dificuldade de higienização, ocorre maior acúmulo desse biofilme, 

ocasionando uma gengivite e, posteriormente, a prevalência de recessão gengival e 

periodontal (PARFITT; MJÖR, 1964). Trott e Love (1966) sugeriram que o 

desalinhamento dentário de incisivos inferiores com recessão facilitou o acúmulo de 

cálculo dentário presente em 25.5% dos casos. 

O biofilme dental pode ser controlado pelo profissional em consultório com a 

realização de raspagem profilática dentária, aplicação de flúor e selantes 

periodicamente. No que diz respeito ao controle individual do biofilme, deve ser feito 

com escovação adequada, uso correto de fio dental e bochechos com enxaguatórios 

antibacterianos, segundo Alves et al. (2008); Buren et al. (2008); Shafi (2008); 

Tufekci et al. (2008). Alguns indivíduos, mesmo esforçando-se para realizar uma boa 

higienização, não conseguem eliminar totalmente o biofilme que se forma ao redor 

dos braquetes e, apesar do empenho, ocorre a adesão bacteriana aos bráquetes, 

podendo haver a desmineralização do esmalte (ATTIN et al., 2005; LOVROV; 

HERTRICH; HIRSCHFELDER, 2007). Demling et al. (2010) observaram redução da 

placa em braquetes cobertos com politetrafluoretileno (PTFE) em relação aos 

bráquetes não cobertos com PTFE, porém, com aumento significativo de custo, 

tornando difícil a divulgação do método. 

Além da higiene mecânica, produtos químicos antimicrobianos têm sido 

indicados como coadjuvantes, para melhorar o controle da placa bacteriana 

(MARSH, 1992), devendo-se observar os seguintes fatores: 

a) toxicidade – por serem inespecíficos, apresentam em sua maioria, 

efeitos colaterais; 

b) permeabilidade aos tecidos – deve ser baixa, considerando os possíveis 

efeitos sistêmicos que podem causar; 
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c) microbiota residente – não deve provocar alteração no equilíbrio da 

microbiota, a fim de evitar o aparecimento de micro-organismos 

patogênicos e oportunistas;  

d) substantividade (retentividade) – a substância deve ser retida no local 

de ação (superfície dental, gengiva e mucosa bucal) e liberada 

lentamente, evitando a neutralização do seu efeito pelo fluxo salivar. 

 

A escolha e a indicação do agente antimicrobiano pelo profissional deve levar 

em consideração a compatibilidade com o agente ativo, a biodisponibilidade do 

agente ativo no local e a aceitação por parte do paciente (THYLSTRUP; 

FEJERSKOV, 1995). Os veículos mais utilizados são: 

a) colutórios – mistura do componente ativo, água, álcool, surfactantes, 

umectantes e flavorizantes; 

b) dentifrícios – não exigem mudanças de hábitos da parte do paciente, 

sendo bem aceitos; 

c) gel – sistema aquoso espesso, aplicado através de moldeiras prontas 

ou personalizadas por profissional habilitado; 

d) vernizes – compostos a base de resinas naturais, aplicados nas 

superfícies dentais, mantendo uma liberação mais lenta dos agentes 

antimicrobianos; 

f) gomas de mascar e pastilhas – depende da liberação do agente durante 

a mastigação ou dissolução das pastilhas. Nos casos de redução da 

secreção salivar, o estímulo mastigatório pode ser benéfico. 

 

 A principal vantagem dos colutórios ou enxaguatórios é a sua capacidade de 

atingir todas as superfícies acessíveis na boca, incluindo as faces interproximais, 

tecidos moles e duros e permanecer ativo por longos períodos (BAUROTH et al., 

2003; GALLITSCHKE et al. 2004). 

3.5 Enxaguatórios 

Os enxaguatórios bucais foram desenvolvidos principalmente para o controle 

químico do biofilme, sendo utilizados como suplemento dos procedimentos 



28 
 

mecânicos; são de fácil aquisição e podem ser encontrados em farmácias, drogarias 

e supermercados (BATTINO et al., 2002; CIANCIO, 2003; POGGI et al., 2003). 

Entretanto as substâncias ativas também podem causar efeitos adversos (GAGARI; 

KABANI, 1995). Suas indicações segundo Almerich et al. (2005); Barnett (2006); 

Scheie (1989) e Seymour (2003) são: alívio da dor em inflamações da mucosa oral 

como periodontite, aftas, estomatite, gengivite; halitose; pós-operatório; manutenção 

da saúde dos implantes dentários; pacientes com dificuldade ou deficiência motora;  

adjunto no clareamento dental e xerostomia. 

Moreira et al. (2002) constataram que 54,7% dos pacientes nunca usaram um 

enxaguatório bucal, enquanto que 5,3% usam regularmente. O uso era para 

tratamento de halitose e prevenção de doenças orais (44,7%), para tratamento de 

inflamação gengival (39,3%) e para uma melhor eficácia na higienização dos dentes 

(38,7%), sendo a escolha do enxaguatório baseada na prescrição feita pelo dentista 

(68%), no preço do produto (29,3%) e nas propriedades médicas (16%). 

Considerando-se esses três fatores, o cloreto de cetilpiridinium (solução) foi o mais 

escolhido (41,3%). 

Os enxaguatórios bucais, indicados para o controle do biofilme contêm como 

componente ativo, muitas vezes substâncias antimicrobianas, água e/ou etanol, 

agentes tensoativos, umectantes e flavorizantes (TORRES et al., 2000). Os agentes 

farmacológicos antimicrobianos mais utilizados são: cloreto de cetilpiridínio, triclosan, 

óleos essenciais (timol, eucaliptol, fenol, mentol, salicilato de metila) e a clorexidina 

(BUGNO et al., 2007; MARINHO; ARAÚJO, 2007; MOREIRA et al., 2009). A maioria 

dos agentes antimicrobianos disponíveis no mercado promove o rompimento da 

parede celular, inibe os complexos de enzimas, promovendo uma diminuição da 

atividade metabólica das bactérias (BUGNO et al., 2007). Também tem-se os 

fluoretos,  que quando incorporados aos enxaguatórios bucais, que desempenham 

importante papel no controle das cáries (MOI; TENUTA; CURY, 2008). 

A quantidade retida de um quimioprofilático na cavidade oral depende da 

capacidade de sua ligação às superfícies, do índice do fluxo salivar e gengival, 

dosagem, concentração, tempo de contato e frequência de aplicação segundo 

Thystrup e Fejerskov (1995). 

Um agente antimicrobiano ideal deve ter potencial contra biofilme bacteriano e 

deve necessariamente provocar uma redução da adesão bacteriana às superfícies 

dentais e à mucosa oral; inibir o crescimento e proliferação de micro-organismos; 



29 
 

inibir a formação da matriz intercelular do biofilme; modificar o metabolismo 

bacteriano para reduzir a formação de produtos citotóxicos e modificar a ecologia do 

biofilme para favorecer o desenvolvimento de uma microflora bucal menos 

patogênica (ARAÚJO et al., 2012; MOREIRA et al., 2009). 

Monfrin e Ribeiro (2000) avaliaram in vitro a ação de enxaguatórios bucais 

comerciais sobre a microbiota da saliva. Selecionaram 50 amostras de saliva, 

cultivaram os microrganismos das amostras e inocularam em dez diferentes 

antissépticos (Kolynos®, Oral B®, Cepacol®, Periogard®, Flogoral®, Malvatricim®, 

Fluordent®, Wash®, Plax®, Listerine®) em três doses distintas (10μL, 20μL e 25μL). 

Para o inóculo,  foi utilizada a cultura em caldo Muller Hinton (DIFCO), incubada a 

37º C um período de 15h a 18h em média, para padronizar a concentração final de 

150 milhões/mL (escala 0,5 de MacFarland), através do espectrofotômetro 

(Pharmaciabiotech, Brasil). Após 24 horas e na dosagem de 10μL, os antissépticos 

Flogoral® e Listerine® apresentaram resultados iguais e pouco eficientes em relação 

ao Periogard®, que se mostrou eficiente em oito amostras; foi observado no mesmo 

tempo, porém numa dosagem de 20μL, os antissépticos obtiveram resultados 

independentes, destacando-se o Periogard®, que foi eficiente em 24 amostras; na 

dosagem de 25μL, apenas o Fluordent® se comportou de maneira distinta quando 

comparado com o Flogoral® e o Listerine®. No período de 48 horas (dosagem de 

10μL), demonstrou-se que o Periogard® foi o único eficiente, enquanto na dosagem 

de 20μL, apenas os antissépticos Oral B® e Periogard® se distinguiram dos demais; 

já na dosagem de 25μL o Periogard® foi destaque, pois foi eficiente em 28 amostras. 

3.6 Agentes Químicos de Controle Bacteriano 

3.6.1 Agentes catiônicos 

3.6.1.1 Clorexidina 

A clorexidina (CHX) é considerada como o mais eficaz agente químico de 

controle antibacteriano do biofilme dental e tem sido rotineiramente recomendada 

para pacientes que fazem uso de aparelhos ortodônticos (EMILSON, 1994). É 
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considerada como o padrão ouro em comparação aos outros agentes químicos de 

ação semelhante, com efeito farmacológico inibidor do biofilme dental (SEMENOFF; 

SEMENOFF-SEGUNDO; BIASOLLI, 2008). Atua tanto em bactérias Gram-negativas 

quanto em bactérias Gram-positivas, tendo efetividade mesmo na presença de 

sangue e saliva (SEGUNDO et al., 2007). É um agente quimioterapêutico que 

consiste em dois anéis fenólicos clorados e dois grupos de bis-biguanida 

simetricamente ligados por uma cadeia de hexametileno (BUGNO et al., 2006; 

MARINHO; ARAÚJO, 2007; PIRES; ROSSA JUNIOR; PIZZOLITTO, 2007).  É um 

agente estável, excretado pelas vias normais, sendo que apenas uma pequena 

percentagem é retida no corpo, não causando toxicidade (BAMBACE et al., 2003; 

PIRES; ROSSA JUNIOR; PIZZOLITTO, 2007). As moléculas desse agente são 

positivas, enquanto as superfícies bacterianas são negativas. Ocorre uma adsorção, 

fazendo com que a superfície da parede celular fique mais permeável, permitindo a 

penetração desse agente no meio citoplasmático, promovendo um desarranjo da 

membrana celular com consequente vazamento das estruturas celulares dos micro-

organismos (MARINHO; ARAÚJO, 2007; MOREIRA et al., 2009). 

Apesar da eficácia, os efeitos colaterais relatados devido ao uso da CHX são 

alteração do paladar, descoloração dos dentes, descamação e dor da mucosa oral, 

os quais têm limitado o seu uso contínuo (GROSSMAN et al., 2006). Como exemplo 

citamos o enxaguatório comercial Periogard®. 

3.6.1.2 Cloreto de cetilpiridínio 

O cloreto de cetilpiridínio (CCP), presente no enxaguatório a ser testado, o 

Cepacol® é um composto catiônico, tensoativo, monovalente, pertencente ao grupo 

dos compostos quaternários de amônia (MARINHO; ARAÚJO, 2007; MENDES et al., 

1995; MOREIRA et al., 2009; SEMENOFF; SEMENOFF-SEGUNDO; BIASOLLI, 

2008; TORRES et al., 2000). É o composto mais utilizado em hospitais, segundo 

IMS Health, IMS National Sales Perspectives TM (2012).  

O Cepacol® apresenta eficácia contra os micro-organismos Gram-positivos e 

leveduras, provocando aumento da permeabilidade celular e rompimento da parede 

celular bacteriana (BUGNO et al., 2006; GEBRAN; GEBERT, 2002; MOREIRA et al., 

2009). Há controvérsias na literatura, pois há autores que afirmam que o agente é 
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relativamente ineficaz contra os micro-organismos Gram-negativos (MOREIRA et al., 

2009; RADFORD et al.,1997), porém existem outros autores que afirmam que ele 

afeta tanto Gram-positivos quanto os Gram-negativos, bem como as leveduras 

(BAPTISTA; ARAÚJO; MONTENEGRO, 2003).   

A forma de ação desse agente é relacionada ao aumento da permeabilidade 

da parede celular da bactéria, favorecendo a sua lise, a redução no metabolismo e a 

interrupção da capacidade do micro-organismo para aderir à superfície do dente 

(MARINHO; ARAÚJO, 2007; MOREIRA et al., 2009; SEMENOFF; SEMENOFF-

SEGUNDO; BIASOLLI, 2008; TORRES et al., 2000), mecanismo semelhante ao da 

clorexidina, porém com menor eficácia clínica devido à sua baixa substantividade 

(GRANJEIRO et al., 1993). Essas propriedades são atribuídas ao agente 

antimicrobiano numa concentração de 0,05%, comum nos produtos comerciais, 

portanto a ação bacteriostática, bactericida e/ou fungicida depende da concentração 

empregada. Corbin et al. (2011) relataram que, após uma hora da exposição ao 

enxaguatório, o biofilme volta a crescer. Quando associado a outros componentes, 

como a clorexidina, pode ter sua eficácia aumentada (YÉVENES et al., 2009).  

Num estudo duplo cego, Ito et al. (1980), avaliaram bochechos com CCP em 

diferentes concentrações, sendo que a solução a 0,05% inibiu estatisticamente a 

formação da placa dental, acompanhada da redução quantitativa do número de S. 

mutans, o que não aconteceu com S. salivarius. Shim et al. (2012) demonstraram 

que, após o uso de enxaguatório com Cloreto de Cetilperidínio durante 4 semanas, 

houve uma redução da gengivite e da placa supragengival. Lisante, Mcguire e 

Williams (2013) constataram, em seu estudo, que, após 6 semanas de uso, ocorrem 

manchas extrínsecas, acentuando-se ao longo de 12 semanas. 

Dentre os principais efeitos indesejáveis devido ao uso prolongado, 

encontram-se a sensação de ardência na língua, manchas extrínsecas, devido à 

interação do CCP com corantes contidos nos alimentos (SHEEN; OWENS; ADDY, 

2001), e aumento da formação de cálculo (GRANJEIRO et al., 1993). 
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3.6.2 Agentes não iônicos 

3.6.2.1 Triclosan 

O Triclosan é um agente que atua com eficácia contra placa bacteriana, 

apresentando também atividade anti-inflamatória. É um antisséptico de uso 

frequente que apresenta amplo espectro, baixa toxicidade e em uso no mercado há 

mais de 20 anos, na composição de colutórios a uma concentração de 0,03% 

(NOGUEIRA FILHO; TOLEDO; CURY, 1997). Sua ação se dá por um aumento da 

sua permeabilidade, causando uma ruptura da membrana do plasma, inibindo assim 

a atividade de enzimas com afinidade à tripsina, modificando o transporte celular e 

evitando o metabolismo adequado e a reprodução das células bacterianas, 

aparentemente não afetando o equilíbrio da microbiota oral (ARAÚJO et al., 2012; 

MOREIRA et al., 2009; PIACEZZI NASCIMENTO et al., 2008; NOGUEIRA et al., 

2007; TORRES et al., 2000). Tem amplo espectro antimicrobiano, agindo tanto em 

bactérias Gram-positivas quanto Gram-negativas, sendo eficaz contra o gênero 

Mycobacterium, bactérias anaeróbias, esporos e fungos do gênero Candida 

(BUGNO et al., 2007; MARINHO; ARAÚJO, 2007; MOREIRA et al., 2009; TORRES 

et al., 2000). Apresenta baixa substantividade quando incorporado aos 

enxaguatórios bucais, sendo comum associá-lo a um copolímero, a fim de aumentar 

sua permanência na cavidade oral, aumentando seu tempo de ação e 

consequentemente sua eficácia, ligada diretamente ao aumento da 

biodisponibilidade (possibilidade de manter a concentração na camada limite de 

difusão), tanto na mucosa oral quanto nas superfícies dentárias (MARINHO; 

ARAÚJO, 2007; NOGUEIRA FILHO; TOLEDO; CURY, 1997; PIRES; ROSSA 

JUNIOR; PIZZOLITTO, 2007; SEGUNDO et al., 2007; TORRES et al., 2000). Devido 

a esse fator, o triclosan pode reduzir o biofilme em torno de 22% e gengivite em 

torno de 25%.  Devido ao baixo nível de álcool apresentado na fórmula, ocorre uma 

maior estabilidade do pH, em torno de 6,8 (ZANIN, 2007). Como exemplo citamos o 

produto comercial Plax®. 
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3.6.3 Alógenos 

3.6.3.1 Flúor 

Os fluoretos, quando incorporados aos enxaguatórios que tenham na sua 

composição agentes antibacterianos, apresentam uma capacidade de interferir no 

equilíbrio ecológico do biofilme, devido a uma rápida deposição de flúor na superfície 

do dente. Devido ao pH baixo destes enxaguatórios, o íon flúor inibe as enzimas 

glicolíticas das bactérias presentes no biofilme, promovendo um bloqueio do 

metabolismo de carboidratos, redução da acidogênese e da desmineralização do 

esmalte. Interfere na biossíntese de polissacarídeos responsáveis pela aderência de 

micro-organismos nas superfícies dentárias, contribuindo também para a 

remineralização do esmalte (ARAÚJO et al., 2012; LIMA et al., 2005; TORRES et al., 

2000). 

As concentrações utilizadas são, em meio aquoso, a 0,05% para bochechos 

diários e 0,2% para bochecho semanal. Como exemplo comercial, temos o 

Fluordent®. 

3.6.4 Produtos naturais 

Gebara, Zardetto e Mayer (1996), relataram que os produtos odontológicos 

contendo substância naturais tem boa aceitação, devido à popularidade da 

fitoterapia. Dentre as varias substâncias empregadas, apresenta-se o Tomilho, a 

Camomila e a Sálvia, com propriedades antissépticas, adstringentes, desinfetantes 

(KOZEL, 1997), e como exemplo de produto comercial, tem-se Sorriso Herbal®; 

existem também produtos com Própolis, com propriedades antimicrobiana, anti-

inflamatória, imunoestimulatória, hipotensiva, antitumoral, cicatrizante 

(FIGUEIREDO, 1999); como exemplo, citamos o Propamalva (xarope e spray). 

Paolino, Kashket (1985) observaram in vitro que o extrato de cacau foi capaz 

de inibir a enzima glicosil tranferase, responsável pela formação de polissacarídeos 

extracelulares de S. sanguis, S. mutans, A. viscosus e A. naeslundii. O consumo de 
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alimentos contendo cacau poderia modular a produção de polissacarídeos 

extracelulares. 

Alcaloides vegetais podem ser aqui representados pela Malva, que possui 

propriedades calmantes, emolientes e anti-inflamatórias (KOZEL, 1997). Existe no 

mercado à base de Tintura de Malva, Quinosol e Tirotricina, com reconhecida ação 

nos processos inflamatórios da boca e garganta; sua denominação comercial é 

Malvatricin®. 

Dessa forma, existe no mercado uma gama de opções de enxaguatórios 

bucais, comercializados em supermercados e drogarias, com agentes 

bacteriostáticos e/ou bactericidas, com e sem flúor, com e sem álcool, mas, na sua 

maioria, com efeitos indesejáveis. Assim, há uma tendência de se buscar 

alternativas naturais para o controle e remoção do biofilme bacteriano, tentando-se 

evitar efeitos indesejáveis e, nisso, enquadram-se enxaguatórios à base de plantas 

medicinais. 

 3.6.4.1 - Óleos essenciais 

Os componentes de óleos essenciais como timol, mentol e eucaliptol são 

associados aos colutórios e exibem potência antibacteriana. Não apresentam carga, 

baixa substantividade e elevada capacidade de interação com certos componentes 

no biofilme bacteriano. O mecanismo de ação desses óleos ocorre quando a 

salubridade da parede celular é alterada. Age principalmente sobre as bactérias 

Gram-positivas e leveduras. Apresenta como efeitos colaterais uma sensação de 

queimação e gosto amargo (BUGNO et al., 2006; MARINHO; ARAÚJO, 2007; 

MOREIRA et al., 2009; TORRES et al., 2000). Num estudo comparativo entre óleos 

essenciais, grupo controle e o CCP, ao longo de 6 meses não se notou diferença 

entre o grupo controle e o grupo do CCP com relação à redução da placa 

bacteriana, o que já foi bem evidente no grupo dos óleos essenciais (CORTELLI et 

al., 2012). O representante comercial no mercado brasileiro é o Listerine®. 
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3.7 Plantas Medicinais 

Planta medicinal é toda aquela que apresenta um ou mais princípios ativos, 

podendo ser usados como agentes de ação biológica, veiculados como chás, 

tinturas, comprimidos, pós e cápsulas, industrializados ou não (LORENZI; MATOS, 

2008; MARTINS et al., 1994). Na Alemanha, consome-se metade dos extratos 

vegetais comercializados em toda a Europa, sendo a fitoterapia o método alternativo 

mais comum entre a população; 70% dos médicos de clínica geral prescrevem 

centenas de ervas registradas, e uma parte significativa dessas prescrições são 

pagas pelo seguro de saúde (BLUMENTAHL, 1998).  

As plantas apresentam moléculas estruturais diversificadas, sendo 

denominadas terpenóides, glicosídeos, flavonóides e polifenóis, cuja atividade 

antibiótica não é significativa quando comparada aos antibióticos produzidos por 

bactérias ou fungos. Contudo ocorre um sinergismo entre estas moléculas, fazendo 

com que elas combatam as infecções de maneira eficaz (HEMAISWARYA; 

KRUTHIVENTI; DOBLE, 2008).  

Muitos extratos de plantas apresentam uma superioridade terapêutica quando 

comparados com seus respectivos constituintes isolados (WAGNER; ULRICH-

MERZENICH, 2009). Muitos grupos étnicos fazem uso secular das plantas como 

tratamento, conhecimento esse transmitido através das gerações, servindo de 

referência para estudos e pesquisas de novos medicamentos (SOUZA et al., 2004). 

Existe interesse no aproveitamento da biodiversidade como terapia medicinal 

e uso preventivo da mesma com relação à saúde (LEWIS; ELVIN-LEWIS, 1997). No 

Brasil, concentram-se 30% das florestas tropicais de todo o mundo, havendo uma 

enorme biodiversidade genética, tanto de fauna como de flora (MEDEIROS; 

FONSECA; ANDREATA, 2004), na qual se têm catalogadas cerca de 55.000 

espécies de plantas (AZEVEDO; SILVA, 2006). Existem poucas informações com 

relação às plantas, apesar de toda a flora disponível e diversificada (GUARIM 

NETO; MORAIS, 2003), sendo que apenas 15 a 17% delas foram estudadas no 

mundo todo (SOEJARTO, 1996).  

Existe um aumento de interesse por programas preventivos e curativos 

utilizando fitoterápicos (GUYOT, 1990), enfatizando o seu uso no controle do 

biofilme dental (OSAWA, 1990), o qual é fator determinante na formação da cárie e 
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da doença periodontal, sendo necessário o seu controle (AXELSSON; LINDHE, 

1974; KORNMAN, 1986). Apesar dos esforços e tentativas de novos programas, os 

já existentes dificilmente atingem seu objetivo para a população carente no Brasil, 

pois a maior parte da população não possui condições econômicas de adquirir 

periodicamente meios mecânicos ou químicos de higienização oral, revelando-nos 

um quadro epidemiológico preocupante de saúde bucal (BUISCHI, 1989; 

MEDEIROS, 1991). Existe, portanto, uma enorme necessidade de desenvolvermos 

alternativas viáveis para o controle do biofilme, sendo a fitoterapia um recurso 

importante dentro de programas preventivos e curativos de saúde bucal para a 

população brasileira (BUFFON, 2001). Há evidências consideráveis de que extratos 

de plantas, óleos essenciais e fitoquímicos podem ser utilizados em produtos para 

terapias preventivas ou curativas na saúde oral (PALOMBO, 2011). 

As plantas medicinais têm demonstrado atividade antibacteriana e bactericida 

na cavidade oral, inibindo o crescimento das bactérias ou eliminando-as (KATSURA 

et al., 2001; LI; CAI; WU, 1997).  Em um estudo comparativo entre enxaguatórios 

compostos com clorexidina, óleos essenciais e extrato de ervas, Singh, Daing e Dixit 

(2013) concluíram que os enxaguatórios à base de ervas são uma promessa 

importante no controle da placa bacteriana, porém não tão eficaz quanto a 

clorexidina.   

Bhadbhade et al. (2011) observaram que o enxaguatório à base de romã, 

apresentou efeito antiplaca comparado ao da clorexidina; por outro lado, Haffajee et 

al. (2009) observaram a redução do número de Streptococcus e Capnocytophaga 

com enxaguatório à base de ervas. Kaim et al. (1998) verificaram uma redução 

significativa de Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis e Actinomyces 

viscosus, comparável aos resultados obtidos com clorexidina, em estudo 

comparando dois enxaguatórios à base de ervas (Herbal Mouth e Gum Therapy) 

com o Listerine. Quando acrescentados produtos naturais ao enxaguatório de 

Cloreto de Cetilperidínio,  este demonstrou uma eficácia muito maior na atividade 

antimicrobiana (WATANABE et al., 2008). O uso de enxaguatórios bucais naturais, à 

base de plantas medicinais é uma proposta extremamente interessante do ponto de 

vista econômico, considerando-se a quantidade e a diversidade de ingredientes dos 

quais dispomos. 

No presente estudo, iremos testar in vivo o uso de um enxaguatório bucal 

previamente testado in vitro, composto por extratos hidroalcoólicos das plantas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhadbhade%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21206931
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Nasturiuim officinale (agrião), Rosmarinus offinallis (alecrim), Tabebuia impetiginosa 

(ipê roxo), Achillea millefolium (mil folhas) e Plantago major (tanchagem), 

desenvolvido por Cordeiro (2005). 

3.7.1 Nasturtium officinale 

O Nasturtium officinale ( fig 1, conhecido como agrião), da família Cruciferae, 

é nativo da Europa e Ásia Central, encontrado em diversas regiões do Brasil 

(ALMEIDA, 1993; LORENZI; MATOS, 2002). Cresce abundantemente nas margens 

dos rios e córregos. É uma planta herbácea e vivaz (BLUMENTHAL; GOLDBERG; 

BRINCKMAANN, 2000), largamente utilizada na medicina popular brasileira 

(MATOS, 2000), empregando-se as partes aéreas no tratamento de bronquites, 

gripes, faringites e laringites (CAÑIGUERAL; VILA, 1998). Apresenta ação inibitória 

no metabolismo oxidativo de algumas substâncias como acetaminofeno (CHEN; 

MOHR; YANG, 1996) e cumarina (MURPHY, 2001) e como antidiabética (BARBOSA 

FILHO et al., 2005). Na Odontologia, seu uso está relacionado ao tratamento de 

aftas, estomatites e gengivites (XAVIER; RAMOS; XAVIER FILHO, 1995), devido às 

propriedades adstringentes, anti-inflamatórias e cicatrizantes (NEGRAES, 2003), 

sendo recomendado o uso de bochechos com o extrato do talo do agrião. FREITAS 

et al. (2013) relataram em seu estudo o sinergismo ocorrido entre o Nasturtium 

officinale e um antibiótico padrão, aumentando em muito seu efeito antibacteriano e 

bactericida.  
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Figura 1 - Nasturtium officinale 

Fonte: Katzer (2012). 

3.7.2 Rosmarinus offinalis 

A espécie Rosmarinus offinalis (fig 2, conhecida por alecrim), da família 

Lamiaceae, popularmente conhecida como alecrim-de-jardim; rosmarino; labinotis; 

alecrinzeiro; alecrim-comum; alecrim-de-cheiro; alecrim-de-horta; erva-coada; flor-

do-olimpo; rosa-marinha; rosmarinho (LORENZI; MATOS, 2006). Os antigos 

egípcios consideravam-no como a erva da recordação, daí ser encontrado nas 

tumbas das primeiras dinastias. Foi cultivada primeiramente no Mediterrâneo, levada 

posteriormente à China, sendo hoje cultivada em quase todos os países de clima 

temperado (WAGGAS; BALAWI, 2008). Vegeta espontaneamente em terrenos 

rochosos e arenosos do litoral de países ao redor do Mar Mediterrâneo (Espanha, 

Itália, Grécia, Norte da África e na Dalmácia, uma região comum à Hungria e à 

Áustria) e, eventualmente, em outras regiões até 1.500 metros de altitude como no 

centro e no sul de Portugal, Ilhas Canárias, Ilha dos Açores e da Madeira. Também 

cresce nativa em regiões da Turquia, Líbano e Egito. O seu nome, Rosmarinus, está 

ligado ao seu habitat: ros marinus – rócio do mar, (orvalho do mar).  Possui 

propriedades adstringentes, analgésicas, antissépticas (NEGRAES, 2003); 

antimicrobianas (BOZIN et al., 2007; SANTOYO et al., 2005), antivirais, anti-

inflamatórias (BARNES; ANDERSON; PHILLIPSON, 2002), antiedematogênica 

(NEVES; TAKATA; SACRAMENTO, 2000), antioxidante (HARAGUSHI et al., 1995; 
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NAKATANI, 2000) e antiulcerogênica (DIAS et al., 2000). Possui atividade inibitória 

contra células plantônicas dos S. mutans e efeitos inibitórios na formação do biofilme 

oral (JEON et al., 2011). Porém Bernardes et al. (2010) relataram que o óleo 

essencial de Rosmarinus offinalis apresentou baixa atividade contra  Streptococcus 

mutans, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus salivarius, 

Streptococcus sobrinus e Enterococcus faecalis, microrganismos responsáveis pela 

formação da cárie dental em humanos.  Rasooli et al. (2008) demonstraram a 

superioridade de óleos essenciais de Mentha piperita e Rosmarinus officinalis sobre 

a clorexidina. 

 

 

Figura 2 - Rosmarinus offinalis 

Fonte: Contentzza (2013). 

 

 A planta possui porte subarbustivo lenhoso, ereto, ramificado de até 1,5 m de 

altura, sempre verde, com hastes lenhosas. As folhas são lineares, pequenas e 

finas, opostas, lanceoladas, coriáceas, muito aromáticas, medindo 1,5 a 4 cm de 

comprimento por 1 a 3 mm de espessura. A parte inferior das folhas é de cor verde 

acinzentada, enquanto a superior é verde brilhante; as flores reúnem-se em 

espiguilhas terminais e são de cor azul ou esbranquiçada, pequenas e de aroma 

forte. O fruto é um aquênio, que é um tipo de fruto normalmente seco, com origem 

em um ou mais carpelos, indeiscente, portando normalmente uma semente; floresce 

quase todo o ano e não necessita de cuidados especiais (LORENZI; MATOS, 2006). 

As partes utilizadas do alecrim são as folhas e flores no preparo de xaropes, 

infusão, tintura, pó, óleo essencial e na fitoterapia. Muito usada na indústria 

alimentícia pelas propriedades antioxidantes e conservantes, deve-se observar a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carpelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indeiscente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semente


40 
 

dosagem tóxica com muito cuidado (ARUOMA et al., 1996). Na França, a droga é 

utilizada tradicionalmente por via oral, em tratamento sintomático de transtornos 

digestivos. Topicamente, utilizado em afecções do aparelho respiratório, enxágue 

bucal e localmente, como cicatrizante e antimicrobiano e estimulante do couro 

cabeludo (LORENZI; MATOS, 2006). 

3.7.3 Tabepuia impetiginosa 

A Tabebuia impetiginosa ( fig. 3, conhecida  por  ipê rosa, ipê preto, ipê rosa 

de folha larga, ipê rosado, ipê róseo, ipê roxo, ipê roxo de casca lisa, ipê roxo de 

bola, ipê roxo do grande, ipeúna, ipê de flor roxa, ipê de minas, pau cachorro, pau 

darco, pau darco rosa, pau darco roxo, piúna, piúva preta;), da família Bignoniaceae, 

de porte arbóreo, que alcança de oito a vinte metros de altura, apresentando 

características de planta decídua (LORENZI, 2002). Ocorre em vegetação 

secundária abrangendo capoeiras e capoeirões (LONGHI, 1995). 

 

 

Figura 3 - Tabebuia impetiginosa  

Fonte: Falconi (2011). 

 

 A espécie possui valor econômico, ornamental e medicinal e tem sido cada 

vez mais raro encontrá-la em ambiente natural, devido à exploração predatória 

(ETTORI et al., 1996). O ipê roxo está na relação das espécies que precisam ser 

conservadas geneticamente (SIQUEIRA; NOGUEIRA, 1992).  É nativa da América 
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Central e da América do Sul, típica das florestas tropicais. Possui como principal 

ativo o lapachol, extraído da casca da mesma, com propriedades anti-inflamatórias, 

antimicrobianas, cicatrizantes (BARNES; ANDERSON; PHILLIPSON, 2002; MATOS, 

2000), adstringentes (MARTINS et al., 2000), antineoplásicas (LORENZI, MATOS, 

2002; MATOS, 2000), refrescantes (NEGRAES, 2003) sendo indicada em afecções 

da boca e garganta, gengivites, estomatites, herpes labial (PANIZZA, 1998), 

processos infecciosos e anti-inflamatórios (MARTINS et al., 2000). As propriedades 

anti-inflamatórias da T. impetiginosa são comparadas às da fenilbutasona 

(LORENZI; MATOS, 2002; MATOS, 2000). Como bochechos, é indicada para 

assepsia e tratamento da mucosa oral (NEGRAES, 2003). 

3.7.4 Achillea millefolium 

A Achillea millefolium (fig. 4) é uma espécie pertencente à família Asteraceae, 

nativa da Europa, América do Norte, Norte da Ásia e algumas partes do Irã. Tem 

sido utilizada como um medicamento popular desde a Guerra de Tróia (1200 aC), 

quando o herói grego, Aquiles disse ter usado as folhas de uma planta para verificar 

o fluxo de sangue das feridas de seus soldados, vindo daí o nome genérico, 

Achillea. Muito popular entre os militares pelas suas propriedades cicatrizantes, era 

frequentemente aplicado a ferimentos de batalha (WEINER, 1972). As plantas são 

ervas perenes, geralmente 30-60 cm de altura (variando 8-90 cm).  
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Figura 4 - Achillea millefolium 

Fonte: Living Afield (2013).  

 

Elas exibem um odor aromático característico e apresentam pequenos fios na 

cor verde acinzentado recobrindo-as. As folhas são lanceoladas, altamente 

dissecadas e altamente variáveis em tamanho, podendo ir de 3 a 20 cm de 

comprimento e de 1 a 6 cm de largura; suas flores aparecem de maio a outubro, 

agrupadas na base angular, tendo as hastes com folhas menores alternadas para 

cima. Sua aparência é de uma pena ou folha da samambaia. 

Possui propriedades adstringentes, anti-inflamatórias, antissépticas e 

despigmentadoras (NEGRAES, 2003); antitumorais, antibacterianas e cicatrizantes 

(JORGE et al., 1999; LORENZI; MATOS, 2002), diurético, regulador menstrual 

(BAYTOP, 1999). Como bochecho, tem sua indicação para assepsia e tratamento de 

inflamações da mucosa oral (NEGRAES, 2003). Apresenta ainda atividade 

antimicrobianas, com atividade moderada contra fungos e leveduras (CANDAN et 

al., 2003). Cecchini et al. ( 2012) demonstraram que quando o Listerine foi acrescido 

de óleo essencial de Achilea millefolium, aumentou significativamente sua atividade 

antimicrobiana, sugerindo que óleos essenciais poderiam ser usados em 

enxaguatórios bucais como alternativa para auxílio na higiene bucal e para controlar 

infecções orais. Potrich et al. (2010), constataram em seu estudo a capacidade de 
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induzir à regeneração, demonstrando também propriedades antioxidantes da Achilea 

millefolium. 

3.7.5 Plantago major 

A espécie Plantago major (fig. 5), originária da Europa (ONODA; SCHIEVING; 

ANTEN, 2008), foi introduzida em diversas regiões do mundo, podendo ser 

encontrada em vários países da África, da Ásia e das Américas. No Brasil, as 

espécies, P. major e P. tomentosa Lam. foram encontradas vegetando 

espontaneamente, principalmente em áreas de clima temperado, em associações 

com outras plantas, seja em jardins, gramados, pomares e/ ou beiras de estradas 

(BACCHI; LEITÃO FILHO; ARANHA, 1984). Popularmente conhecida como 

tanchagem, tansagem, tanchagem maior, plantagem e língua de vaca. As partes da 

planta utilizadas como medicinais são as folhas, que possuem compostos 

biologicamente ativos como polissacarídeos, lipídios, derivados do ácido cafeico, 

flavonoides, glicosídeos iridóoides, terpenoides, alcaloides e ácidos orgânicos. 

Apresenta propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antimicrobianas, 

antioxidantes, imunomoduladoras e anti-ulcerogênicas (BARNES; ANDERSON; 

PHILLIPSON, 2002; SAMUELSEN, 2000), hemostáticas, cicatrizantes (LORENZI; 

MATOS, 2002; MATOS, 2000), infecções bucofaríngeas (MARTINS et al., 2000), 

como amigdalite, faringite e traqueíte (PANIZZA, 1998). Como infusão, seu uso é em 

forma de gargarejo, combatendo afecções da cavidade oral, faringe e sangramentos 

gengivais (FREITAS et al., 2000; NEGRAES, 2003; PANIZZA, 1998). Usada 

popularmente  como antitumoral, anti-infecciosa e purificadora do sangue, 

apresentou atividade inibidora do crescimento de Escherichia coli e de Bacillus 

subtilis, assim como atividade hematopoiética (VELASCO-LEZAMA et al., 2006).  

Holetz et al. (2002) demonstraram em seu estudo que a espécie citada apresentou 

atividade antibacteriana e contra a  Candida.  As sementes são laxativas. Além do 

valor medicinal, as plantas de Plantago major são consideradas hortaliças em 

potencial, por serem ricas em fósforo, cálcio, vitaminas A e C (FONT QUER, 1993; 

SAKER; KAWASLITY, 1998). As plantas de tansagem desenvolvem-se melhor em 

solos arenosos, ricos em matéria orgânica e com boa umidade (FONT QUER, 1993). 
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Figura 5 - Plantago major 

 Fonte: Studio-Ryu (2013). 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Material  

 Os equipamentos como os materiais utilizados neste trabalho estão 

apresentados nos quadros 1 e 2 respectivamente. 

 
Quadro 1 - Relação de equipamentos utilizados durante a pesquisa 
EQUIPAMENTOS FORNECEDOR 

Estufa Fabbe 

Autoclave Norte Científica 

Vortex Heidolph 

Leitor De Elisa Tecan. Spectra 
 

 

Quadro 2 - Relação de materiais utilizados durante a pesquisa 
MATERIAL FORNECEDOR 

Sangue de Carneiro Desfibrinado Para Preparo de 
Meios de Cultura 

Newprov/ Northeast Labs, Waterville, 
Maine  

Tubo Cônico de 15 Ml De Polipropileno Com Tampa 
de Rosca Estéril 

Global 

Tubo Eppendorf Ls 1,5 Ml Natural Grad. Global 

Pipeta Sorológica Descartável de 5,0 Ml- 
Graduação 1/10 - Estéril, Embaladas 
Individualmente 

Global 

Pipeta Sorológica Descartável de 10 Ml- 
Graduação1/10 - Estéril, Embaladas 
Individualmente 

Global 

Placa Agar Sangue 90x15mm Newprov 

Placa de Petri Descartável, 96 X 21 Mm 
Area de Crescimento 60,1 Cm² 

Tpp- Techno Plastic Products Ag 

Braquetes Ortodônticos Technident 

Resina Fotopolimerizável Fillmagic – Vigodente 

Resina Líquida Fotopolimerizável  Adapter Singlebond2 - 3m 

Ácido Condicionador Acid Gel 37% Villevie 

Brain Heart Infusion Difco Laboratories, Detroit, Mi 

Tryptic Soy Agar - Tsa Difco Laboratories, Detroit, Mi 

Alça de Drigalski  

Menadiona  Sigma Chemical Co, St Louis, Md 

Ácido N0acetylmuramic Sigma Chemical Co, St Louis, Md 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Aprovação pelo Comitê de Ética 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal de São Carlos, Pró-Reitoria em Pesquisa sob o 

número CAAE 07075712.0.0000.5504, seguindo todas as normas éticas de uma 

pesquisa envolvendo humanos. 

4.2.2 Enxaguatórios 

Foram utilizados, neste trabalho, dois enxaguatórios bucais, um comercial, 

Cepacol® (Fabricante Sanofi-Aventis Farmacêutico Ltda. Lote 222740; fabricação: 

04/1/2012; validade: 01/2017) e um não comercial, cuja formulação já havia sido 

anteriormente desenvolvida por Cordeiro (2005), no Laboratório de Botânica da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas UNESP, Campus de Araraquara, composto 

pelas plantas Nasturtium officinale (agrião), Rosmarinum officinalis (alecrim), 

Tabebuia impetiginosa (ipê roxo), Achillea millefolium (mil-folhas) e Plantago major 

(tanchagem). 

4.2.3 Preparo do material vegetal 

As plantas utilizadas na elaboração dos extratos hidro-alcoólicos foram 

colhidas no Horto de Plantas Medicinais e Tóxicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas UNESP Campus de Araraquara (Rosmarinum officinalis Achillea 

millefolium e Plantago major), no Campus da UNESP de Araraquara (Tabepuia 

impetiginosa) e adquiradas no comércio local (Nasturtium officinale). Apenas as 

partes aéreas destas plantas foram utilizadas: as folhas de Rosmarinum officinali,  

Achillea millefolium e do Plantago major; as flores  da Tabepuia impetiginosa e os 

ramos do Nasturtium officinale, do Plantago major e da Achillea millefolium. Todo o 

material fresco adquirido foi lavado e imerso em solução de hipoclorito de sódio a 
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0,01% para desinfecção e posteriormente submetido à secagem prévia por 24h à 

temperatura ambiente, sobre bancadas limpas, sanitizadas e cobertas com papel 

absorvente. Após esse procedimento, o material foi colocado em  estufa de 

circulação de ar a 40oC por 72 horas e posteriormente colocado em moinho de 

bolas por 3 horas até atingir um tamanho médio de partícula de 0,84mm, de acordo 

com a United States Pharmacopeia 23 th (1995). 

O preparo dos extratos foi feito com 10g dos vegetais secos e pulverizados 

com 90g de etanol 70o GL.A extração foi feita por turbólise, com tempo de agitação 

de 10 minutos, com intervalo de 5 minutos e um período de descanso de 5 minutos. 

A temperatura foi controlada de forma a não ultrapassar 40oC, sendo posteriormente  

filtrada a vácuo por duas vezes. 

Os extratos foram acondicionados em frasco âmbar, guardados sob 

refrigeração a 4 oC. A mistura dos extratos hidro-alcoólicos foi feita utilizando-se 4g 

de Plantago major(tanchagem) e 2g dos extratos de Nasturtium officinale (agrião), 

Rosmarinum officinalis (alecrim), Tabebuia impetiginosa (ipê roxo), Achillea 

millefolium (mil-folhas), ficando a proporção de 33,33% de Plantago major e 

 16, 67% dos demais componentes. 

A formulação do enxaguatório foi feita utilizando-se a combinação de água 

destilada (INCI name : water),  tensoativo(monoleato de polioxietileno sorbitano- 

INCI name: Polysorbate 80),alcoóis, flavorizante(aroma de pippermint- INCI name: 

Mentha piperita oil) edulcorante( sacarina sódica- INCI name: Sodium Saccharin), 

preservante(metilparabeno(INCI name: Methylparaben), corante(verde, 0,1%)  

umectantes e extratos vegetais hidroalcoólicos previamente preparados na 

proporção de 12% da associação ( 33,33% p/p de extrato de P. major e 16,67% p/p 

para as demais espécies). Os extratos vegetais hidroalcoólicos apresentaram 

formação de precipitados quando diluídos em água, seu principal solvente. Foi 

necessário adicionar um solubilizante atóxico e não irritante, no caso o escolhido foi 

o monoleato de polioxietileno sorbitano, que também não interferiu no sabor final do 

enxaguatório. 
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4.2.4 Formulação do enxaguatório 

A formulação do enxaguatório à base de plantas foi reproduzida pelo Prof. Dr. 

Luís Vitor Silva do Sacramento, no Laboratório de Botânica da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas-UNESP, para ser usada nesta pesquisa. Após vários 

estudos anteriormente feitos por Cordeiro (2005), ficou definida da seguinte forma: 

 

Tabela 1 - Formulação do enxaguatório bucal 

 

Formulação 

 

 

INCI name 

 

Enxaguatório bucal contendo 

extratos vegetais ( % ) 

Extratos vegetais  12 

Aroma de pippermint Mentha Piperita oil 0,06 

Sacarina sódica Sodium Saccharin 0, 025 

Monooleato de 

polioxietileno sorbitano 

Polysorbate 80 0.50 

Metilparabeno Methylparaben 0,1 

Agua destilada Water 100 

Fonte: Elaborado com base em Cordeiro (2005). 

4.3 Amostras Clínicas 

Foram selecionados 40 adultos, sem distinção de sexo e raça, pacientes da 

clínica de Ortodontia, localizada à Rua Padre Duarte, 2445, Araraquara, SP, sob 

responsabilidade da Dra. Celene Marques Bussadori, CROSP 30202, sendo que 19 

fizeram uso do exaguatório comercial Cepacol® e os outros 21 utilizaram o 

enxaguatório natural proposto para este estudo. Todos participaram de livre e 

espontânea vontade, conforme termos assinados, e seguindo as normas éticas que 

envolvem uma pesquisa clínica. Dividimos os pacientes em 4 grupos quanto ao tipo 

de enxaguatório a ser utilizado. 
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Tabela 2 - Distribuição dos pacientes quanto ao tipo de enxaguatório a                       
ser utilizado no estudo 

 
Enxaguatório 

 
Grupos 

N
o
 de  

pacientes 
 

Total 

 
Cepacol 

 

 
A 
 

B             
 

 
10 
 

9 

 
19 

 
Enxaguatório à 
 base de ervas 

 

 
C 
 

D 

 
11 
 

10 

 
 

21 

                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os pacientes foram orientados da mesma maneira, receberam os respectivos 

enxaguatórios e as coletas de bráquetes foram feitas na mesma sequência temporal 

e metódica. Os adultos tinham idades entre 18 e 45 anos e possuíam aparelhos 

ortodônticos fixos. Os requisitos básicos para a inclusão no estudo foram:  

a) apresentar boas condições de saúde geral, sem quaisquer alterações 

sistêmicas evidentes ao exame clínico, ou detectado pela anamnese; 

 b) história médica negativa para febre reumática ou para problemas 

cardíacos que necessitem antibioticoterapia profilática; disfunções 

hepáticas e renais ou discrasias sanguíneas;  

c) não ter sido submetido à antibioticoterapia ou tratamento periodontal 

nos últimos 6 meses e/ou não ter feito uso de antisséptico ou irrigador 

bucal como hábito de higiene bucal. 

 

Foram coletadas 8 amostras de biofilme bacteriano de cada paciente, 

removendo-se 2 bráquetes ortodônticos de cada quadrante, sendo estes 2 

bráquetes de primeiro e segundo pré-molares, pois ocorre um maior acúmulo de 

biofilme nos dentes posteriores devido à dificuldade de escovação e/ou ao fato dos 

alimentos serem mastigados e triturados com os dentes posteriores. Foram repostos 

na mesma seção em que foram retirados, sem custo algum para o paciente. 
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Figura 6 - Remoção e recolocação de bráquetes. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Figura 7 - Demonstração da divisão da arcada em quadrantes 

Fonte: Tokus (2011).  

 

 

Os grupos foram divididos quanto ao tempo, demonstrados na tabela 3. 

Os braquetes coletados do grupo I no quadrante I foram utilizados como 

controle (dia 0), os braquetes coletados dos grupos II, II e IV nos quadrantes II, III e 

IV foram selecionados para os grupos de análise nos períodos de 7, 14 e 21 dias 

após o uso dos enxaguatórios, segundo a Tabela 3. Foram recolados seguindo a 
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técnica de colagem com resina foto-ativada, após condicionamento ácido e 

aplicação de resina líquida, a mesma utilizada na colagem inicial dos bráquetes dos 

respectivos pacientes. 

 

Tabela 3 - Planejamento do estudo clínico a ser conduzido considerando-se os 
grupos de pacientes voluntários para o ensaio com os enxaguatórios 

 
Tempo Quadrantes 19 pacientes 

Enxaguatório Cepacol
® 

Gupos A e B 

21 pacientes 

Enxaguatório não 

comercial 

Grupos C e D 

0 – 0 dias I  GI – 0 dias (controle) 

Sem enxaguatório 

GI – 0 dias (controle) 

Sem enxaguatório 

I – 7 dias II  GI – 7 dias GI – 7 dias 

II – 14 dias III GII – 14 dias GII – 14 dias 

III – 21 dias IV GIII – 21 dias GIII – 21 dias 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Após o exame clínico, foi feita a remoção dos braquetes do grupo I no 

quadrante I (controle). Os pacientes selecionados foram orientados a utilizar fio 

dental, proceder à escovação com escova macia e utilizar pastas comerciais, após 

cada ingestão de alimentos. Após a escovação, foram orientados a usar 10 ml 

durante um minuto do enxaguatório, correspondente ao grupo ao qual pertenciam, 

duas vezes ao dia, após a higienização, a cada 12 horas, durante os períodos 

mencionados (7,14 e 21 dias). Foi pedido o período mínimo de abstinência alimentar 

relativo a 3 horas.  

As amostras de biofilme bacteriano foram obtidas mediante a remoção de 

dois braquetes de cada grupo, em cada quadrante, e colocadas em microtubos 

estéreis (Figura 8), previamente autoclavados e identificados, contendo 1000 µL de 

Brain Heart Infusion (BHI) - Difco Laboratories, Detroit, MI. Foram mantidos em 

refrigeração por um período de até no máximo três horas e encaminhados para 

análise no Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Araraquara/UNESP, onde todos os procedimentos foram feitos. 
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Figura 8 - Preparo dos microtubos com solução de BHI 

Fonte: Acervo do autor. 

  

4.4 Análise Microbiológica 

Após a recepção das amostras, já nos microtubos estéreis, estes foram 

levados para as bancadas, previamente desinfetadas e sanitizadas, com todo o 

material devidamente autoclavado. Para conhecer a densidade inicial do inóculo, foi 

utilizado um espectrofotômetro operando em comprimento de onda de 620 nm para 

a medição da densidade óptica (DO) utilizando-se cubetas descartáveis.  

 Os procedimentos foram realizados com chama de gás acesa, evitando-se 

ao máximo qualquer tipo de contaminação, assim como o uso de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) (luvas, máscara, gorro e avental) a fim de se preservar e 

evitar possível contaminação das amostras. Estas foram agitadas por um minuto 

num equipamento específico (vortex - Figura 9) para causar a desagregação do 

biofilme bacteriano e obtenção do material bacteriano no meio de cultura líquido de 

BHI e retirou-se 10 µL destas amostras e foram colocadas em microtubos estéreis 

contendo 990 µL de BHI. Novamente essas amostras foram diluídas em 102, 

agitadas por 1 minuto e retirou-se 10 µL destas amostras e foram colocadas em 

microtubos estéreis contendo 990 µL de BHI. Novamente estas amostras já diluídas 

em 104 foram agitadas por 1 minuto, retirou-se 10 µL destas amostras e foram  

colocadas em microtubos estéreis contendo 990 µL de BHI, ficando assim essas 

amostras numa diluição de 106. 
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Figura 9 - Desagregação do biofilme bacteriano no Vortex. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

 Após essa diluição, previamente testada devido ao grande número de UFC, 

utilizamos placas de Petri (96X21mm) estéreis com Agar sangue previamente 

preparadas (Figura 10) por no máximo 7 dias antes da utilização. O meio ágar 

sangue enriquecido foi preparado utilizando 40 g/L de tryptic soy Agar- TSA (Difco 

Laboratories, Detroit, MI), composto de digestão pancreática de caseína - 15 g 

(Bacto Tryptone); digestão papaíca de soja- 5 g (Bacto-Soytone); cloreto de sódio – 

5 g (Sodium Chloride) e Bacto-agar 15 g. O meio foi autoclavado e deixado resfriar 

em banho com temperatura constante de 500C. Após o meio resfriar até 500C, foi 

adicionado assepticamente 5% de sangue de carneiro desfibrinado (Northeast), 5 

g/mL de menadiona (Sigma) e 0.3 g/mL de acido N-acetylmuramic (Sigma). Após 

a geleificação do ágar, as placas foram devidamente embaladas e mantidas 

resfriadas a 2 graus por no máximo 7 dias antes do uso, segundo a Norma Técnica 

Especial - Resolução Estadual nº 08, de 11 de março de 1987-, relativa aos 

Laboratórios de Análises Clínicas (BRASIL, 1987). 
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Figura 10 - Preparação das placas de Petri com ágar sangue enriquecido. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

As amostras foram preparadas em triplicata após as diluições decimais 

seriadas e inoculadas 100 µL em cada uma, distribuídos uniformemente com alça de 

Drigalski (Figura 11), com movimentos suaves no sentido horário e anti-horário, a fim 

de obter-se uma homogeneidade na amostra, observando-se todos os cuidados 

para evitar possíveis contaminações.  

 

 

Figura 11 - Distribuição uniforme das amostras diluídas em Placa de Petri 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

 Após as inoculações, as amostras foram colocados em estufa a 36 ± 1°C. 

(Norma Técnica Especial relativa aos Laboratórios de Análises Clínicas Resolução 

Estadual nº 08, de 11 de março de 1987) em posição invertida e deixadas em 
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repouso para o crescimento das colônias de bactérias por 48 horas. Após o período 

de incubação, as unidades formadoras de colônias (UFC) foram contadas (Figura 

12), utilizando-se lupa de aumento. Os dados foram todos anotados e 

posteriormente tabelados e digitalizados. O material coletado foi armazenado em 

refrigerador para posterior conferência e/ou necessidade.  

 

 

 

Figura 12 - Placas de Petri inoculadas após incubação de 48h em estufa a 36± 1oC 

Fonte: Acervo do autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Resultados  

Os resultados foram obtidos pelo método de contagem total de micro-

organismos (análise quantitativa), sendo este capaz de determinar o número de 

bactérias e fungos presentes em produtos e matérias-primas não estéreis, 

suscetíveis à contaminação microbiológica, que apresentaram crescimento visível 

após período de incubação utilizando-se a técnica da semeadura em profundidade 

(CARTURAN, 1999). 

Os resultados obtidos pelo Grupo A e B (Cepacol) estão demonstrados no 

gráfico 1. Apresentaram redução das Unidades Formadoras de Colônias (UFC) nas 

três primeiras semanas de uso, assim como observado por Ito et al. (1980). Porém, 

quando se analisou o comportamento das UFC na quarta semana, notou-se uma 

variação entre 11 pacientes (58%), nos quais houve aumento comparado ao período 

de coleta após 14 dias de enxágue bucal. Resultado semelhante foi observado por 

Cortelli et al. (2012) num estudo comparativo entre o CCP e óleos essenciais. 

O CCP provoca um aumento da permeabilidade celular, facilitando sua lise, 

reduzindo a capacidade do micro-organismo de aderir às superfícies dentárias 

(MARINHO; ARAÚJO, 2007; MOREIRA et al., 2009; SEMENOFF; SEMENOFF-

SEGUNDO; BIASOLLI, 2008; TORRES et al., 2000). Isso estaria de acordo com os 

resultados obtidos nas primeiras três semanas de uso do Cepacol. Eficaz contra os 

Gran-positivos (RADFORD et al.,1997; MOREIRA et al., 2009), a ação 

bacteriostática, bactericida e/ou fungicida depende da concentração empregada, no 

caso, 0,05%, comum nos produtos comerciais. Devido à sua baixa substantividade, 

Corbin et al. (2013) relataram que após uma hora da exposição ao enxaguatório, o 

biofilme volta a crescer. Nesse estudo observou-se um aumento do número de 

colônias a partir da terceira semana de uso do enxaguatório em 58% dos pacientes, 

conforme Gráfico 2. Este aumento pode ser justificado por diferentes fatores como a 

adaptação da microbiota oral ao enxaguatório na concentração usada; displicência 

no uso do enxaguatório, falha na higienização ou alteração da imunidade; não foi 

possível identificar o que realmente ocorreu, porém os resultados não foram 

satisfatórios a partir da quarta semana. Os gráficos 3, 4, 5 representas as UFC após 
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7 dias; 14 e 21 dias respectivamente e observam-se as comparações entre a 1ª e 2ª 

semanas (gráfico 6); entre a 1ª e 3ª semanas (gráfico 7) e entre a 1ª e a 4ª semanas 

(gráfico 8). 

Gráfico 1 – Distribuição das UFC nos pacientes nos grupos A e B (Cepacol) ao longo de 4 
semanas 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Gráfico 2 - Comparação entre pacientes no tempo zero 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 3 - Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no tempo I – 7 dias 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no tempo II – 14 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 5 - Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no tempo III – 21 dias 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Perfil de diminuição do Cepacol : 9,5 % 

 

Gráfico 6 - Comportamento das UFC nos grupos A e B (Cepacol) comparando-se a primeira  
e segunda semanas de uso do enxaguatório 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 7 - Comportamento das UFC nos grupos A e B (Cepacol) comparando-se a primeira  
e terceira semanas de uso do enxaguatório 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 8 - Comportamento das UFC nos grupos A e B (Cepacol) comparando-se a primeira  
e quarta semanas de uso do enxaguatório 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

As coletas foram feitas ao longo de um mês para cada grupo, por uma 

questão de logística e dinâmica de consultório e do laboratório de análises. 



61 
 

Primeiramente foram feitas as coletas do Grupo C e, posteriormente, do Grupo D. 

Do total de 21 pacientes, 12 (57%) relataram que achavam o gosto muito parecido 

com “xarope de avó”, “gosto de mato”, e que não tinham a sensação de “limpinho” 

(Gráfico 9). Os outros não relataram espontaneamente e, quando indagados, diziam 

que parecia “mato”. Vale salientar que as pessoas que utilizam enxaguatórios 

relatam que estes provocam ardor, sensação de refrescância, provocadas 

geralmente pelo álcool contido nas fórmulas, e isso faz com que elas pensem que 

estão com a cavidade oral higienizada, o que não corresponde à realidade; 

culturalmente “para limpar tem que arder”. 

Os resultados obtidos pelo Grupo C e D (enxaguatório à base de ervas) estão 

demonstrados no gráfico 10. 

 

Gráfico 9 - Distribuição de pacientes com objeções quanto ao sabor do Enxaguatório à base 
de ervas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 10 - Demonstração do comportamento das UFC ao longo de 4 semanas de uso do 
enxaguatório à base de ervas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Os gráficos 11, 12, 13 e 14 representam as UFC zero dias, após 7 dias; 14 e 

21 dias respectivamente e observam-se as comparações entre a 1ª e 2ª semanas 

(gráfico 15); entre a 1ª e 3ª semanas (gráfico 16); entre a 1ª e a 4ª semanas (gráfico 

17) e entre a 3ª e 4ª semanas (gráfico 18). 

 

Gráfico 11 - Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no tempo 0 – zero dias 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 12 - Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no tempo I – 7 dias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13 - Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no tempo II – 14 dias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 14 - Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no tempo III – 21 dias 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15 - Comportamento das UFC no grupo C (Enxaguatório à base de ervas) 
comparando-se a primeira e segunda semanas de uso do enxaguatório 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 16 - Comportamento das UFC no grupo C( Enxaguatório à base de plantas),  
comparando-se a primeira  e terceira semanas de uso do enxaguatório 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 17 - Comportamento das UFC no grupo C (Enxaguatório à base de plantas),  
comparando-se a primeira  e quarta semanas de uso do enxaguatório 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No grupo C, notou-se uma redução significativa de UFC (Gráfico 14). Houve 

uma atividade antibacteriana expressiva do enxaguatório à base de ervas. Esses 

resultados são extremamente importantes, pois ocorreu consequentemente a 

redução do número de S. mutans e do biofilme bacteriano, favorecendo melhor 

controle sobre as doenças periodontais e sobre a incidência de cárie. Apesar de 
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deste estudo não ter envolvido o enxaguatório a base de clorexidina, os resultados 

são comparáveis aos obtidos em estudos que utilizaram a mesma, consagrados na 

literatura, que é considerada padrão ouro. Resultados semelhantes foram obtidos 

por Bhadbhade et al. (2011),  no estudo sobre um enxaguatório à base de romã, que 

apresentou efeito antibiofilme comparado ao da clorexidina. Kaim et al (1998) 

obtiveram uma redução de colônias bacterianas comparável aos resultados obtidos 

com clorexidina, em estudo comparativo de dois enxaguatórios à base de ervas com 

o Listerine. Rasooli et al.(2008) demonstraram a superioridade de óleos essenciais 

de Mentha piperita e Rosmarinus officinalis sobre a clorexidina. Watanabe et al. 

(2008) demonstraram a superioridade de resultados quando acrescentou produtos 

naturais ao CCP. 

Cecchini et al. (2012) constataram a atividade antimicrobiana da Achilea 

millefolium. A espécie Plantago major que apresentou atividade inibidora do 

crescimento de Escherichia coli e de Bacillus subtilis (VELASCO-LEZAMA et al., 

2006), ocorrendo assim uma redução de colônias bacterians. Holetz et al. (2002) 

demonstraram a atividade antibacteriana e contra Cândida da Plantago major. 

As propriedades anti-inflamatórias da Tabebuia impetiginosa são comparáveis 

às da fenilbutasona (LORENZI; MATOS, 2002; MATOS, 2000), apresentando 

também propriedades antimicrobianas e cicatrizantes (BARNES; ANDERSON; 

PHILLIPSON, 2002; MATOS, 2000). 

As plantas medicinais, isoladamente, não apresentam um resultado tão 

efetivo quanto esse aqui demonstrado, pois ocorre um sinergismo entre elas, assim 

como Freitas et al. (2013) em seu estudo entre o Nasturtium officinale e um 

antibiótico padrão, potencializando seu efeito antibacteriano e bactericida.  

Os resultados obtidos com o enxaguatório à base de ervas proposto neste 

estudo demonstraram atividade antibacteriana e bactericida na cavidade oral, 

inibindo o crescimento das bactérias ou eliminando-as, resultados semelhantes aos 

encontrados por Katsura et al. (2001) e por  Li, Cai e Wu (1997). 

Por outro lado, no grupo D não notamos redução alguma das UFC. A 

contagem foi alta e, nesse mesmo grupo, tivemos o relato de 7 (70%) pacientes que 

achavam que o gosto estava mudando a cada dia e que tinham que agitar muito o 

vidro do enxaguatório antes de realizar os bochechos, pois a cor estava “estranha” 

(alterada). Repetidos os procedimentos, a contagem continuou elevada (Gráfico 6). 
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O enxaguatório foi levado ao Laboratório de Botânica da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas-UNESP, onde foi analisado comparativamente com outra 

amostra dos extratos hidroalcoólicos e foram detectados precipitados, o que 

ocasionou uma turvescência do produto. Calculado o tempo que havia sido 

preparado, constatou-se uma instabilidade da fórmula, fator até então desconhecido. 

Concluiu-se que a formulação originalmente desenvolvida teria estabilidade por 

aproximadamente 3 meses. 

Comparando-se os dois grupos do enxaguatório à base de ervas, notou-se 

uma diferença significativa nos resultados, pois o segundo grupo estava usando um 

produto cuja instabilidade da fórmula alterou o resultado final do mesmo. Baseando-

se nisso, optou-se por não incluir na análise estatística os resultados do grupo do 

enxaguatório adulterado, pois este não representaria com efetividade os achados da 

pesquisa. 

 

Gráfico 18 - Demonstração do comportamento das UFC no Grupo D após 4 semanas de uso 
do enxaguatório à base de ervas, comparadas à terceira semana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No gráfico 19 observa-se uma comparação entre os dois enxaguatórios, 

Cepacol (C) e Ervas (E) entre a 1ª e 2ª semanas; 1ª e 3ª semanas e 1ª e 4ª 

semanas. 
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Gráfico 19 -  Comportamento das UFC, comparando-se o Cepacol e o Enxaguatório à base 
de ervas, semana a semana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Nota-se que na terceira semana de uso do enxaguatório à base de ervas não 

obteve-se redução significativa de UFC, pelo contrário, observou-se um aumento 

destas. Isto pode ocorrer devido à uma adaptação da flora ao enxaguatório ou por 

algum outro fator desconhecido. 

É importante mencionar que apesar dos pacientes relatarem que seguiram às 

recomendações e orientações de higiene, pode ter ocorrido variações nas formas de 

higienização (frequência e intensidade), dieta e fatores intrínsecos relacionados à 

imunidade, que poderiam contribuir para a alteração dos dados. Desta forma, optou-

se pela aplicação de Teste não Paramétrico.  

5.1.1 Análise estatística 

A análise estatística (gráfico 20) foi realizada com os softwares Microsoft 

Excel e Statística 8.0. pertencente ao Departamento de Físico-Química do Instituto 

de Química da Universidade Estadual Paulista – Araraquara. O teste não 

paramétrico de Kruskal Wallis foi aplicado para os dados na comparação entre os 

grupos em diferentes dias quanto às Unidades Formadoras de Colônias (UFC), 

seguido das comparações múltiplas das médias das ordens. Utilizou-se o nível de 
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significância de 5% para a tomada de decisão. Quando o valor p ou p-valor for 

inferior a 0,05, o teste foi considerado estatisticamente significativo. 

Os p valores de acordo com os grupos, foram obtidos em amostras dos 

enxaguatórios. O teste de Kruskal Wallis apontou evidência de diferença significativa 

(p<0,001) da quantidade das bactérias. Desta forma, o teste de comparações 

múltiplas foi aplicado na identificação das médias das ordens da quantidade de UFC.  

 

Gráfico 20 - Demonstração do comportamento das UFC quando comparados o enxaguatório 
à base de ervas e o Cepacol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capela (2013). 

 

Nota-se que houve redução significativa das UFC em ambos, tanto no grupo 

do Cepacol quanto no grupo do enxaguatório à base de ervas, observando-se 

apenas que na quarta semana, o grupo do Cepacol apresentou um resultado não 

satisfatório, provavelmente por uma adaptação da microflora ao enxaguatório.
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6 CONCLUSÕES 

Em relação aos objetivos e à metodologia utilizada, pode-se concluir que: 

- O enxaguatório à base de ervas demonstrou extrema eficácia na atividade 

antibacteriana e bacteriostática, com efetiva influência na formação do biofilme 

bacteriano, mostrando-se mais eficaz que o enxaguatório à base de CPC. 

- Este enxaguatório necessita de novos estudos e possíveis alterações na sua 

fórmula, para que proporcione maior estabilidade ao produto, além da melhoria do 

sabor, para uma futura comercialização do produto. 
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