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                                          “Não é o desafio que define quem somos  

                                                   nem o que  somos capazes de ser,  

                                                 mas como enfrentamos esse desafio:  

                                                              podemos incendiar as ruínas  

                                         ou construir através delas, passo a passo, 

                                               um caminho que nos leve à liberdade”. 

                                                                                                       Richard Bach 



 

IV 
 

AGRADECIMENTOS 

 

   Ao professor Milton Uzeda, meu principal orientador e amigo, que foi um 

verdadeiro “pai” para mim, durante todo o difícil processo de elaboração desta 

tese e cujo apoio científico e emocional foram fundamentais, em momentos 

igualmente fundamentais. 

    Ao professor Kênio Lima, pela sua preciosa ajuda na condução dos 

experimentos, assim como no “pensar” científico e técnico e na postura sempre 

crítica e exigente, porém amiga.  

    À professora Maria Regina Macedo Costa, sem a qual não teríamos podido 

realizar a parte experimental desta pesquisa. Obrigada pela sua dedicação, 

rigor científico e incansável trabalho, aliados ao constante carinho para 

conosco e para com todos ao seu redor. 

   À professora e amiga Tárcia Falcão, cuja parceria reforçou uma amizade e 

admiração que já existiam. Obrigada pela companhia, pelo bom humor, pela 

cumplicidade e pela preocupação de irmã. 

  À Coordenação do PPGO, em especial ao professor José Siqueira Jr., que 

sempre serviu de inspiração a todos nós e que engrandece o nome desta 

instituição e do programa de pós graduação ao qual estamos vinculados. 

  À Coordenação do Curso de Odontologia da Universidade Ceuma pela 

compreensão e apoio dispensados a nós, nesses quatro anos de viagens 

constantes e muito trabalho. 



 

V 
 

  Ao professor Julio Oliveira, que fez parte desta instituição, pela ajuda 

prestada, na época, na revisão do projeto de pesquisa. 

   Aos professores Tania Novaes, Clarissa Vieira e Marco Aurélio Paschoal, 

da Universidade Ceuma, pelas traduções, revisões do trabalho e sugestões 

importantes e valiosas. 

   Aos professores Ahirlan Castro e Terezinha Rego, pela ajuda no 

fornecimento de material de pesquisa, das sementes de urucum e pela 

confecção do extrato. 

   Aos técnicos dos laboratórios, que contribuíram efetivamente para a 

realização dos experimentos. 

   A Angélica Pedrosa, sempre gentil e generosa, a nos ajudar com o material 

técnico, assim como com conselhos e apoio moral. 

  A todos os professores do doutorado, obrigada pelo seu conhecimento 

compartilhado e pela boa convivência. 

   Aos meus alunos, que tiveram, muitas vezes, suas aulas suspensas e 

substituídas, em função das viagens e das ausências para a pesquisa, mas 

que sempre compreenderam e cooperaram, agindo junto comigo para que não 

houvesse prejuízos a ninguém. 

   À minha família amada, por rezarem comigo, perdoarem as minhas lacunas e 

torcerem juntos pela minha vitória, em especial, o meu muito obrigada à minha 

mãe e aos meus filhos Bruna Duailibe e Marcos Miguel Duailibe, que 

também participaram diretamente da formatação e dos retoques finais deste 

trabalho. 



 

VI 
 

     Aos colegas do Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes, que, no início do 

doutorado, cobriam, de bom grado,  as minhas faltas para as viagens ao Rio de 

Janeiro.  

     Aos meus pacientes e a seus pais, que, indiretamente, sempre me deram 

apoio e força para completar essa difícil etapa profissional. 

 

“Porque Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele 

eternamente”  

(Romanos 11:36) 

 

 

    

 

 

   

 

 



 

VII 
 

ÍNDICE 

 

1. RESUMO .................................................................................... VIII 

2. ABSTRACT ................................................................................ X 

3. LISTA DE FIGURAS .................................................................. XII 

4. LISTA DE TABELAS ................................................................. XIV 

5. LISTA DE ABREVIATURAS ..................................................... XV 

6. INTRODUÇÃO ........................................................................... 1 

7. REVISÃO DE LITERATURA ..................................................... 11 

8. JUSTIFICATIVA ......................................................................... 30 

9. HIPÓTESE ................................................................................. 31 

10. OBJETIVOS ............................................................................... 32 

11. MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................... 33 

12. RESULTADOS ........................................................................... 48 

13. DISCUSSÃO .............................................................................. 59 

14. CONCLUSÕES .......................................................................... 69 

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................... 70 

16. ANEXOS  

 

 



VIII 
 

  RESUMO 

 

 

Objetivos: A atividade antimicrobiana contra Enterococcus faecalis e Candida 

albicans de dois extratos brutos vegetais – Solanum paniculatum L. (jurubeba) 

e Bixa orellana L. (urucum) - foi testada in vitro e sua efetividade comparada ao 

digluconato de clorexidina (0,12% e 2%) de comprovada ação antibacteriana e 

antifúngica, respectivamente. Materiais e Métodos: Os extratos foram 

preparados a partir da raiz da jurubeba e das sementes do urucum, após 

seleção por triagem fitoquímica e os microrganismos foram divididos em 4 

grupos: Enterococcus faecalis (ATCC 292012), Enterococcus faecalis (44 - 

AB), Candida albicans (ATCC 36802) e Candida albicans (100 - AB). Foram 

determinadas a CIM e a CIMA dos extratos e dos controles, além do Potencial 

Citotóxico e da Dose Letal (DL) do extrato de jurubeba, o único a apresentar 

resultado. Resultados: Somente o extrato de Solanum paniculatum Linn 

(jurubeba) demonstrou atividade sobre as  diferentes cepas de bactérias e de 

leveduras – CIM: até 1:64 sobre E. faecalis  ATCC 292012 , até 1:32 sobre E. 

faecalis  ambiente bucal (44-AB), até 1:128 para C. albicans ATCC 36802 e 

1:256 para C. albicans 100 do AB (ambiente bucal); CIMA: até 1:512 sobre as 

quatro cepas de microrganismos, apresentando citotoxicidade na diluição de 

1:2 (250 mg/mL) e DL= 0. O extrato de Bixa orellana Linn (urucum) não 

demonstrou nenhuma ação inibitória, em nenhum dos experimentos realizados, 

não sendo submetido ao teste de citotoxicidade, nem determinada a sua DL. 

apresentando citotoxicidade na diluição de 1:2 (250 mg/mL) e DL= 0. teste de 

citotoxicidade, nem determinada a sua DL. Conclusões: A baixa toxicidade do 

extrato de Solanum paniculatum L. (citotoxicidade apenas na diluição de 1:2, 



IX 
 

ou 250 mg/mL) e a sua DL= 0 somadas à boa performance antifúngica e 

antibacteriana nos testes sugerem  a possibilidade de utilização desse produto 

nos tratamentos de infecções bucais endodônticas e periodontais, 

necessitando de mais experimentos e de novas comprovações. O extrato de 

Bixa orellana L. não apresentou nenhuma atividade antimicrobiana. 

Palavras – chave: Atividade antimicrobiana; extratos vegetais; fitoterápicos; 

infecções endodônticas; Candida albicans; Enterococcus  faecalis; Bixa 

orellana Linn.; Solanum paniculatum Linn. 
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ABSTRACT 

 

Purpose: The antimicrobial activity of two plants crude extracts – Solanum 

paniculatum L. (jurubeba) and Bixa orellana L. (urucum) - was tested in vitro 

and its effectiveness compared to chlorhexidine digluconate (0,12% and 2%) 

with known antibacterial and antifungal action, respectively. Materials and 

Methods: The extracts were prepared from the root of jurubeba and annatto 

seeds, after selection by phytochemical screening. Microorganisms were 

divided into 4 groups: Enterococcus faecalis (ATCC 292012), Enterococcus 

faecalis (44 - OE), Candida albicans (ATCC 36802) and Candida albicans (100 

- OE) .There were determined to MIC and MICA of extracts and controls, and 

the Potential Cytotoxic and lethal dose (LD) of the extract jurubeba, the only 

one to show results. Results: Only the extract of Solanum paniculatum Linn 

(jurubeba) showed different inhibitory action on the different strains of 

microorganisms - MIC: up to 1:64 on E. faecalis ATCC 292012 until 1:32 on E. 

faecalis oral environment (44-OE) to 1: 128 on C. albicans ATCC 36802, up to 

1: 256 on C. albicans 100- OE. MICA: up to 1: 512 on the four strains - 

presenting cytotoxicity at a dilution of 1: 2 (250 mg / mL) and LD = 0. The 

extract Bixa orellana Linn (annatto) had no inhibitory effect on any of the tests, 

not being cytotoxicity tests or LD this particular extract. Conclusions: The low 

toxicity of the extract of Solanum paniculatum L. (cytotoxicity only at a dilution of 

1: 2 or 250 mg / ml) and its LD = 0 added to the antifungal and antibacterial 

good performance in the tests suggest the possibility of use of the product in the 

treatment of endodontic and periodontal oral infections, requiring more 
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experiments and new evidence. The Bixa orellana Linn. extract showed no 

antimicrobial activity. 

Key - words: Antimicrobial activity; plant extracts; herbal agents; endodontic 

infections; Candida albicans; Enterococcus faecalis; Bixa orellana Linn.; 

Solanum paniculatum Linn. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

    A Fitoterapia é uma ciência que data do antigo Egito, com relatos em papiro 

de medicamentos manipulados com matéria prima oriunda dos reinos animal, 

vegetal e mineral, algumas vezes com a combinação dos três (CORLETTO L., 

1993).  

    Países como o Brasil, cujo privilégio de possuir 25% da flora mundial, 

segundo FRANCISCO (2010), apresentam um grande potencial para o 

desenvolvimento de novos medicamentos. No entanto, ainda se investe muito 

pouco em pesquisas, nessa área. Segundo SIMÕES et al. (2001), o Brasil é o 

país com a maior diversidade genética vegetal do mundo, com mais de 55.000 

espécies de plantas catalogadas de um total estimado entre 350.000 e 

550.000. Entretanto, calcula-se que apenas 8% das espécies da flora brasileira 

foram estudadas em busca de compostos bioativos e suas propriedades 

medicinais (SIMÕES et al., 2001). 

     Em estudo comparativo com 17 espécies de árvores nativas do Brasil, cujos 

produtos foram testados sobre variadas espécies de microrganismos, um 

percentual de 25% dos extratos confeccionados apresentou alta atividade 

antimicrobiana (GONÇALVES et al., 2005). 

    No que se refere à aplicação na clínica odontológica, BARBOSA  et  al. 

(2012) afirmam que as pesquisas brasileiras com fitoterápicos ainda são 

modestas em número e em resultados. Alguns desses trabalhos têm se 

direcionado à ação antimicrobiana de extratos vegetais alcoólicos e 

hidroalcoólicos sobre microrganismos bucais, entre eles cepas de 
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Enterococcus faecalis e de Candida albicans, considerados invasores dos 

canais radiculares e frequentemente associadas a infecções e lesões 

persistentes relacionadas a insucessos nos tratamentos endodônticos 

(PECIULIENE et al., 2008; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2008, SKUCAITE et al., 

2010, PEREIRA et al., 2010, SIQUEIRA, 2011, SANTOS et al., 2011, RÔÇAS 

& SIQUEIRA, 2012).  

    De acordo com FISCHER & PHILLIPS (2009), as espécies de Enterococcus 

foram, por algum tempo, desconsideradas em importância clínico-patológica 

até a sua associação às infecções nosocomiais, despontando como um dos 

principais patógenos bacterianos. Ainda, segundo FISCHER & PHILLIPS 

(2009), essas bactérias Gram-positivas, catalase-negativas e anaeróbias 

facultativas, apresentam-se como patógenos de células unitárias ou em 

cadeias, resistentes a limites amplos de temperatura (de 5 a 50 graus Celsius). 

Demonstram também ser espécies associadas a altos índices de mortalidade 

(PORTENIER et al., 2003) e com grande capacidade para sobreviver nos 

ambientes mais adversos, sendo indentificadas em variados tipos de infecções 

cruzadas.  Sobreviventes ao stress ambiental e resistentes a alguns 

antibióticos, o Enterococcus faecalis representa, como demostraram FISCHER 

& PHILLIPS (2009) e LEE & BAEK (2012), um desafio no tratamento de várias 

doenças. Na microbiota dos canais radiculares, essas bactérias estão 

presentes em número reduzido, inicialmente, até imperceptível nos métodos 

moleculares de análise, quando se trata de canais infectados não tratados 

(PECIULIENE et al., 2008), assim como nos casos de periodontites apicais 

crônicas (RÔÇAS & SIQUEIRA, 2008). No entanto, a possibilidade da invasão 

do sistema dos canais radiculares (SCR) pelo Enterococcus faecalis é grande, 
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se levarmos em consideração a sua capacidade de sobrevivência em meios 

inviáveis a outras bactérias (PECIULIENE et al, 2008). Este microrganismo 

pode compor um percentual de até 41% de um total de bactérias infectantes 

em alguns casos de insucesso dos tratamentos endodônticos, como nos 

índices apresentados por RÔÇAS & SIQUEIRA (2012), ou mesmo revelando-

se associado a periodontites apicais sintomáticas ( SKUCAITE et al., 2010). 

As leveduras do gênero Candida, bastante comuns no ambiente bucal, também 

estão comumente associadas a infecções persistentes e aos insucessos dos 

tratamentos endodônticos (PEREIRA et al., 2010; SIQUEIRA, 2011). De 

aproximadamente 150 espécies desse fungo, sete são considerados patógenos 

importantes – C.. albicans, C .tropicalis, C. parapsilosis, C.krusei, C. kefyr, C. 

glabrata e C. guilliermondii, sendo que a Candida albicans é a prevalente nos 

tecidos humanos, tanto como comensal quanto como patógeno oportunista 

(PEREIRA et al., 2010). 

    No tratamento da candidose bucal, têm-se observado relatos de casos com 

resistência da Candida albicans à terapia convencional com derivados 

sintéticos do tipo azólicos (miconazol, cetoconazol) e poliênicos (anfotericina B 

e nistatina). Este aspecto chama a atenção para a necessidade de testarmos 

novas formulações naturais, na tentativa de obtermos controle melhor e mais 

diversificado sobre esses microrganismos (LIMA et al., 2006). 

   Na investigação de INGLE & BAKLAND (1994), é proposto que dentes mal 

selados, assim como manuseios imprudentes do SCR possam resultar numa 

recontaminação, com nichos bacterianos e fúngicos viáveis. Uma das maneiras 

de diminuir tal risco, na etapa de manipulação dos canais radiculares, é a 

adequada utilização de agentes com atividade antimicrobiana. De acordo com 
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PALOTTA et. al. (2007), os irrigantes e as medicações intracanal são meios 

eficientes para tal objetivo e a determinação da sua concentração inibitória 

mínima (CIM) é importante no diagnóstico de resistência bacteriana. Os 

autores verificaram que cepas de Enterococcus faecalis apresentaram 

diferentes formas de comportamento, quando testados sob diferentes 

concentrações de iodofórmio, hidróxido de cálcio, iodeto de potássio iodetado e 

da associação de ciprofloxacin, metronidazol e hidróxido de cálcio (CFC).  

    LAMMERS (2008), em sua tese acadêmica sobre a fisiologia do 

Enterococcus faecalis, destacou a possibilidade da existência de um “cross-

feeding” via enzimas bacterianas que justificaria a sobrevivência dessas 

bactérias com grau de patogenicidade tão alto, ainda que em ambientes hostis.  

    Segundo WANG et al. (2011), a capacidade dessas bactérias de formar 

biofilme na parede dentinária dos canais radiculares as torna ainda mais 

perigosas e resistentes. Sugerem, pois, a adoção de irrigantes com potencial 

antimicrobiano mais efetivo e duradouro do que os já existentes, no combate a 

esses biofilmes.              

    NAIR et al. (2005) já haviam demonstrado a permanência de patógenos 

(infecção residual|) no interior do SCR, mesmo após a sequência 

instrumentação-irrigação-obturação. YONEDA et al. (2010) provaram que, 

mesmo após o desaparecimento de sintomas clínicos e na ausência de sinais 

evidenciadores, os meios mecânicos e químicos de limpeza dos canais 

radiculares não garantem a completa remoção de microrganismos, em função 

da existência de canais radiculares acessórios, desvios e áreas inacessíveis.   

    Em pacientes infectados, é possível a detecção de Enterococcus faecalis, 

tanto nos fluidos contidos na língua e sulco gengival quanto no interior dos 
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túbulos dentinários, da mesma forma que é possível a obtenção dessas células 

bacterianas na saliva, em concentrações menores e mais raras (WANG et al., 

2012). WANG et al. (2012) associaram a presença planctônica das bactérias na 

saliva à sua presença no SCR, concluindo que sua penetração nos canais 

radiculares pode estar associada ao momento do PQM (preparo químico 

mecânico), bem como a um período pós-operatório que favoreça a 

contaminação, fato que também se aplica à Candida ( Abinader, 2004). 

    Parece comprovada, portanto, a possível presença dessas bactérias e 

fungos no quadro de patogenicidade das infecções secundárias endodônticas 

(STUART et al., 2006, CAVALCANTI et al., 2011). Ainda segundo esses 

autores, cepas de Enterococcus faecalis são capazes de suprimir a ação de 

linfócitos, bem como de se organizar em biofilme, além de suportarem longos 

períodos sem suprimento nutricional,  que contribui para sua colonização, 

permanência, sobrevivência e, conseqüentemente, para o fracasso do 

tratamento endodôntico. 

    As substâncias químicas  já conhecidas de ação  contra fungos e bactérias  

são o paramonoclorofenol canforado, o hipoclorito de sódio, o digluconato de 

clorexidina, o acetato de clorexidina, compostos iodados e compostos à base 

de misturas antibiótico-esteroidais (PORTENIER et al.,2003, SIQUEIRA, 2011). 

Neste sentido, a fitoterapia poderá representar uma alternativa interessante 

como antimicrobiano. 

    As leveduras do gênero Candida, assim como os Enterococcus faecalis, são 

importantes agentes oportunistas e complicadores nos quadros de infecção 

pulpar, podendo colonizar o biofilme das paredes do SCR,  como também 

penetrar, em forma de hifas, nos túbulos dentinários, acompanhados de 
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pequenas células e sobrevivendo em ambientes pobres ou sem nutrientes, 

como é o caso dos canais radiculares tratados (SUNDQVIST et al., 1992).  

    Periodontites apicais refratárias, portanto, são um exemplo, na Odontologia, 

da necessidade de auxílio de substâncias químicas coadjuvantes potentes e de 

amplo espectro de ação contra microrganismos invasores (LINS et al., 2010).  

    A diversidade molecular dos produtos naturais é significativamente maior do 

que aquela dos produtos sintéticos, o que lhes confere um variado número de 

substâncias com propriedades terapêuticas. Ações antibacterianas e 

antifúngicas são comuns nesses produtos e os testes in vitro são, 

normalmente, determinados pelo método de difusão em ágar, com a utilização 

de variadas cepas de microrganismos (PEREIRA et al., 2010).         

     Ainda segundo os mesmos pesquisadores (PEREIRA et al., 2010), para a 

avaliação da citotoxicidade de produtos novos a serem testados, podemos 

utilizar o ensaio de letalidade contra Artemia salina, uma espécie de crustáceo 

que se presta para esses testes e, dessa forma, descartar qualquer 

possibilidade danosa aos tecidos humanos. Também podem ser realizados 

testes de toxicidade com culturas de células. 

   Considerando a necessidade de se avaliar, num ensaio preliminar 

laboratorial, a atividade antimicrobiana  de extratos hidroalcoólicos de duas 

plantas de diferentes regiões  brasileiras – a Bixa orellana L. ou urucum e a 

Solanum paniculatum Linn ou jurubeba sobre uma espécie bacteriana ( 

Enterococcus faecalis) e outra de levedura (Candida albicans), torna-se 

oportuno destacar algumas características destes vegetais: a Bixa orellana L, 

da família Bixaceae, também conhecida como urucum, é originária do Brasil, de 

Norte a Sul, sendo cultivada também em outros países. É um arbusto cujas 
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partes mais utilizadas são as sementes, apesar de existirem estudos 

fitoquímicos e de atividade antimicrobiana relacionados também às suas folhas, 

caules e raízes (IROBI et al., 1996; FLEISCHER et al., 2003; TAMIL et al., 

2011; ALMEIDA et al., 2012).  

   O Solanum paniculatum Linn. é um vegetal  que alcança até três metros de 

altura, popularmente utilizado em humanos como gastro e hepatoprotetor, 

como desinfetante e cicatrizante de feridas. Seus efeitos protetores sobre o 

estômago e o fígado são comprovados cientificamente, enquanto que suas 

atividades cicatrizante e antibacteriana ainda não foram comprovadas (MORS 

et al., 2000). A espécie originária da família Solanaceae, é também conhecida 

como jurupeba, juripeba, juvena, jubeba juína ou juna, sendo suas raízes e seu 

caule as partes mais utilizadas também no tratamento da icterícia, da hepatite 

crônica e como antitérmico (GARCIA et al., 2008). 

   Desses dois vegetais, aquele que revelou algum efeito bactericida sobre 

microrganismos do biofilme dentário foi a jurubeba ( COSTA et al., 2011 ). O 

potencial antibacteriano da Bixa orellana L. (urucum) foi observado sobre 

diferentes bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo o E. faecalis, 

mas não revelou atividade inibitória sobre cepas de Cryptococcus neoformans 

e Candida albicans (COELHO et al., 2003; GONÇALVES et al., 2005). Os 

autores testaram o extrato hidroetanólico do fruto de Bixa orellana L. e 

verificaram halo de inibição do crescimento apenas de Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes e Proteus mirabilis. Quando foi investigada a atividade 

inibitória de Bixa orellana L sobre cepas do protozoário Leishmania 

amazonenses por ALMEIDA et al. (2012), os resultados dos testes revelaram 
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que a atividade do extrato das folhas da planta foi a melhor, seguida daquela 

do extrato do caule e, por último, da raiz. 

   De acordo com KATE & LAIRD (1999), num texto clássico sobre os produtos 

naturais e a indústria farmacêutica, um dos principais critérios para a coleta de 

espécies vegetais, a fim de aumentar os prováveis acertos, são as coletas 

guiadas por quimiotaxonomia. Essas coletas reúnem espécies produtoras de 

determinados componentes tais como alcalóides, flavonoides e esteroides, pois 

é sabido que, entre os principais grupos de compostos extraídos de plantas 

com atividade antimicrobiana, estão fenóis simples, ácidos fenólicos e quinonas 

(PLETSCHI, M, 1998), flavonas, flavonóis e flavonóides, lectinas e 

polipeptídios, terpenóides e óleos essenciais , tanino e cumarinas (HEINRICH, 

2012).  

   As plantas selecionadas no presente trabalho em apresentação se 

enquadram nesse critério. 

   Em 1978, o uso de fitoterápicos foi reconhecido oficialmente pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a literatura tem revelado que a 

medicina popular é um importante referencial na orientação para se 

encontrarem propriedades terapêuticas nas plantas (CECHINEL FILHO & 

YUNES 1998).  

   A biodiversidade brasileira e um patrimônio genético importante predispõem o 

Brasil a procurar através de pesquisa uma nova possibilidade de obtenção de 

medicamentos, a partir de plantas ainda pouco investigadas (FRANCISCO, 

2010). Deve ser destacado também o problema da resistência bacteriana, que 

está aumentando, criando, assim, uma perspectiva para o desenvolvimento de 

novas drogas, sintéticas ou naturais (BERTINI et al., 2005). No que se refere à 
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pesquisa com enxaguatórios bucais formulados a partir de fitoterápicos, 

CORDEIRO et al. (2006) verificaram que bactérias comumente encontradas em 

infecções da cavidade bucal, como os Enterococcus faecalis, entre outras, 

foram inibidas pelo métodos de difusão em ágar com disco de papel, quando 

expostas a alguns extratos, com ação bactericida destacada dos  fitoterápicos 

sobre bactérias Gram-positivas. CAVALCANTI et al.(2011) testaram a 

sensibilidade de Enterococcus faecalis e da  Candida albicans na  presença de 

extratos vegetais, sendo que o melhor efeito de inibição de crescimento 

ocorreu com aqueles formulados a partir de óleos essenciais de Thymus 

vulgaris, Cymbopogon martinii e Cinnamomun cassia. TAMIL et al. (2011) 

também pesquisaram o efeito de extratos de folhas e de sementes de urucum 

sobre vários micro-organismos associados a doenças humanas, incluindo  

Enterococcus faecalis e  Candida albicans, com resultados inibitórios do extrato 

das sementes principalmente sobre a Candida.. 

      Algumas publicações nacionais e estrangeiras têm demonstrado resultados 

com diferentes níveis de sensibilidade de diversos microrganismos a variados 

fitoterápicos (COELHO et al., 2003; LOBO et al., 2010; HAMMER et al., 1999; 

COSTA et al., 2010; MAJOLO et al., 2013; VASHIST & JINDAL,2012; ATES & 

ERDOGRUL, 2003;IMA et al., 2006; AGRA et al., 2008; BARBOSA et al., 2012; 

ROCHA, E.A.L.S., 2012). 

        De acordo com FRANCISCO (2010), a fitoterapia, apesar de ainda pouco 

valorizada, pode contribuir muito para a clínica odontólogica, tanto no controle da 

formação do biofilme dentário quanto no tratamento de afecções bucais. A 

Endodontia é uma ciência que se utiliza de drogas no combate a infecções 

polimicrobianas. Talvez, os fitoterápicos possam representar mais uma opção 
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também nesse campo de investigação, que é recente e necessitará de etapas, 

tanto quanto a toxicidade e biocompatibilidade dos extratos vegetais como em 

relação à atividade inibitória sobre microrganismos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

    As ciências da saúde, ao longo de séculos, têm se preocupado em associar 

os princípios terapêuticos de produtos naturais de origem vegetal aos diversos 

processos de prevenção e cura das doenças. 

    A medicina chinesa apresenta documentos (2700 a.C) cujas descrições das 

experiências do imperador Shen Nung  demonstram a atividade terapêutica de 

365 drogas obtidas a partir de folhas, caules e raízes de plantas. Algumas 

dessas drogas são conhecidas e usadas até hoje, como o ginseng, o ruibarbo e 

a casca de canela (HEINRICH et al., 2012). Ainda segundo os mesmos 

autores, a metodologia do preparo desses antigos medicamentos era variada e 

realizada de acordo com a sua forma de administração, porém a maioria era 

submetida à decocção, método químico que consiste em manter a planta sob o 

efeito de um solvente em ebulição, durante alguns dias. 

    A Mesopotâmia, área geográfica do Oriente Médio que repousava entre os 

rios Tigre e Eufrates, foi, provavelmente, pela fertilidade de seu solo, uma 

região onde se desenvolveram muitos experimentos de origem fitoterápica 

(CORLETO, 1993, HEINRICH, 2012). As descrições e prescrições em papiro 

antigo demonstram a atividade profissional dos “ashipus”, às vezes 

considerados feiticeiros, que diagnosticavam e tratavam as doenças utilizando-

se de ervas medicinais da região, de acordo com orientações do Código de 

Hammurabi, talhado no ano 1700 a.C, em quartzo diorito. Os textos do código 

citam várias plantas e vários princípios ativos vegetais, como medicamentos 

capazes de induzir o alívio e a cura (CORLETO, 1993, HEINRICH, 2012). Um 
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desses textos recomenda a utilização de curativos à base de óleo de sésamo, 

extraído da espremedura das sementes do Sesamum indicum, sendo 

atribuídas a ele propriedades antibacterianas. Papoula, beladona, meimendro, 

alcaçuz, murta, tomilho, salgueiro, pereira, abeto, figo e menta também são 

referidos na coleção de textos. 

    Um dos primeiros relatos manuscritos egípcios a respeito da fitoterapia 

(phyton- planta; terapia- tratamento) data de 1500 a.C., intitulado Papiro de 

Ebers (FRANCISCO, 2010), descoberto entre os restos mortais do faraó 

Assassif, em Luxor, no ano de 1862, e traduzido em 1875  pelo alemão Georg 

Ebers. Em escrita cuneiforme, esse documento contém uma média de 700 

fórmulas, descreve várias enfermidades, contém capítulos sobre a atividade 

cardiovascular, sobre gravidez, transtornos ginecológicos, problemas 

dermatológicos, intestinais e urinários, assim como sobre alterações ósseas, 

odontológicas e até mentais (FRANCISCO, 2010). O papiro também inclui 

prescrições médicas para diversas doenças, recorrendo a fórmulas obtidas de 

plantas, na maioria das vezes  (CORLETO, 1993). 

     Egito, China, India, Grécia e Roma representam os primórdios da fitoterapia, 

até a Idade Média, quando a “escola herbalística” obteve mais avanços, a partir 

dos trabalhos do persa Ibn Sina, o Avicenna e de muçulmanos radicados na 

Espanha, como Abdullah Ibn Ahmad Ibn al-Baytar, que elaborou uma 

enciclopédia com a análise de ervas do litoral mediterrâneo da Espanha à Síria, 

com a descrição detalhada de mais de 1400 drogas fitoterápicas e a 

comparação dos seus resultados com os resultados dos trabalhos de mais de 

150 autores árabes da Antiguidade (CHATUVERDI et al., 2010; HEINRICH, 

2012). 
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   Ainda na Idade Média, o inglês Leechcraft escreveu sobre fórmulas e 

remédios naturais originários de plantas, assim como o fisiologista Constantine 

representou a maior autoridade na Itália e Otto Brunfels, na Alemanha 

(HEINRICH, 2012). 

    A utilização de fitoterápicos no Brasil, assim como em diversas outras partes 

do mundo, tem revelado incrementos nos últimos anos, com um crescente 

interesse por parte da comunidade científica, em função da biodiversidade do 

planeta e das políticas de sustentabilidade. Além disso, a fitoterapia é uma 

alternativa terapêutica algumas vezes mais econômica e acessível, 

especialmente em países como o Brasil, cuja potencialidade do reino vegetal é 

grande e contínua (FRANCISCO, 2010). Finalmente, tal interesse se dá pelo 

fato de muitos extratos vegetais não apresentarem tantos efeitos colaterais 

indesejáveis como a maioria das drogas sintéticas (PEREIRA et al., 2010). 

    Um dos aspectos importantes que envolvem os fitoterápicos é a atividade 

antimicrobiana de alguns extratos de plantas. Muitos desses produtos já foram 

catalogados quanto às suas propriedades e empregos, mas ainda necessitam 

de testes e de maiores observações a respeito das atividades biológicas, 

incluindo a atividade antibiótica frente a determinadas espécies patogênicas 

(BERTINI et al., 2005).  Tais observações obedecem a um protocolo de testes 

realizados inicialmente in vitro, sendo, em seguida, estabelecidos modelos in 

vivo (BERTINI et al., 2005). 

    No Brasil, a variedade de clima e de flora determina diferentes formas de 

lidar com as plantas (BARBOSA, 2012). A população, que tem um acesso 

direto a elas, representa uma fonte inicial e importante de informação sobre 
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essas condutas e se percebe uma busca ascendente por aprofundamento 

nesses conhecimentos da parte de pesquisadores e da própria indústria (LIMA 

et al., 2006, PEREIRA et al., 2010). As regiões brasileiras apresentam 

diversidades notáveis do ponto de vista climático e da paisagem. O nordeste 

semiárido, por exemplo, possui flora característica (GONÇALVES et al., 2005). 

No norte, que abrange parte da floresta amazônica, essa biodiversidade é 

maior ainda, decorrente de mangues, muita umidade, algumas savanas e 

dunas, assim como há variações significativas no sul, no sudeste e no centro – 

oeste, de clima e relevo diferentes, determinando, assim, uma variação 

significativa da flora (RODRIGUES & CARLINI, 2002;  AGRA et al., 2008). 

    Fazem parte da paisagem brasileira duas espécies vegetais com 

propriedades terapêuticas reconhecidas: o urucum ou Bixa orellana Linn. e a 

jurubeba ou Solanum paniculatum Linn., sendo a primeira de ampla distribuição 

nos trópicos, enquanto que a jurubeba é típica da caatinga nordestina, 

distribuindo-se nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia, apesar da sua  resistência e 

sobrevivência em qualquer meio (OLIVEIRA et al., 1997; LOBO et al., 2010). 

    Bixa orellana, conhecida popularmente e de acordo com a região como 

urucum, urucu, açafrão, açafroeira-da-terra, roucou, bija, achiote ou anatto, 

pertence à família Bixaceae e apresenta  relativa atividade antimicrobiana a 

partir da formulação de extratos hidroalcoólicos obtidos de seus frutos (polpa e 

sementes), raízes e folhas, como demonstraram CÁCERES et al.(1990, 1995), 

IROBI et al. (1996), FLEISCHER et al. (2003),  COELHO et al. (2003), 

CHATURVEDI et al.(2010), TAMIL et al. (2011) e ALMEIDA et al. (2012).          
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    Em revisão de literatura , HETZEL & SÁNCHEZ ( 2010 ) descreveram a 

baixa toxicidade do urucum e apontaram para a sua utilização em vários tipos 

de afecções estomatológicas – como cicatrizante, antioxidante, anti-inflamatório 

e antimicrobiano, mas enfatizaram a necessidade de mais pesquisas, inclusive 

de ensaios clínicos com os extratos da  planta. 

     O Solanum paniculatum Linn (jurubeba) é uma planta cuja ação 

hepatoprotetora é comprovada, porém a possibilidade de agir também nas 

cicatrizações de feridas é sugerida pela presença de elementos químicos de 

ação germicida em sua composição, como esteróides, saponinas e alcalóides 

(LOBO et al., 2010; RODRIGUES et al., 2013). 

     Algumas pesquisas direcionadas à atividade antibacteriana de extratos de 

variadas plantas medicinais sobre o biofilme dentário, incluindo a ação 

antifúngica sobre Candida albicans,  têm demonstrado resultados satisfatórios 

e sugerido a possibilidade da utilização de fitoterápicos em adição ou em 

substituição a medicações tradicionalmente utilizadas (LORENZI & MATOS, 

2002; ARAÚJO et al., 2005; ALBUQUERQUE et al., 2007;  ALVES et al., 2009; 

COSTA et al., 2009). 

     Alguns outros compostos extraídos de plantas têm sido testados, em geral 

em forma de extratos alcoólicos ou hidroalcoólicos, comparando suas ações 

àquelas de compostos químicos sintéticos. As observações quanto às suas 

ações bactericidas e bacteriostáticas frente a bactérias e fungos, além dos 

efeitos anti-inflamatórios sobre os tecidos, no entanto, ainda apresentam 

poucos relatos na literatura, se compararmos ao número de trabalhos com 

drogas sintéticas (CECHINEL FILHO & YUNES, 1988). Esses pesquisadores 
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concluem que o desenvolvimento de técnicas espectroscópicas avançadas tem 

favorecido a elucidação de estruturas moleculares complexas constituintes dos 

produtos naturais, bem como a sua ação farmacológica. Tanto o uso direto 

quanto o aproveitamento de componentes isolados das ervas medicinais 

representam uma valiosa contribuição terapêutica e exigem  mais estudos 

(ATES & ERDOGRUL, 2003)..  

     Os produtos naturais de origem vegetal pertencem a cinco grandes classes 

químicas: carboidratos, lipídios, compostos nitrogenados (aminoácidos, 

peptídios, proteínas e alcaloides), terpenóides e fenilpropanóides (PLETSCHI, 

1998). Dentre os compostos químicos participantes do arcabouço fitomolecular 

com ações medicinais comprovadas, destacam-se os flavonóides, os 

alcalóides, os terpenos, os taninos e as ligninas (CECHINEL FILHO & YUNES, 

1998). Esses autores indicam uma longa e complexa sequência de 

procedimentos para a análise das substâncias ativas que requerem 

informações botânico-taxonômicas e químico-taxonômicas. É importante 

destacar que fatores ambientais e sazonais podem interferir no resultado da 

análise (PLETSCHI, 1998; CECHINEL FILHO & YUNES, 1998).  

     Segundo PLETSCHI (1998), a tecnologia empregada também vai depender 

do tipo de composto que se quer obter, porém, de um modo geral, existem 

quatro processos de produção dos mesmos, a partir das plantas: a síntese 

química total, a extração e purificação das amostras silvestres ou cultivadas, os 

processos biotecnológicos e os processos combinados de técnicas. 

   Já são conhecidas as ações da maioria dos princípios ativos que compõem 

as ervas medicinais. Na lista dos terpenos, os óleos essenciais assumem 
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grande importância quanto à ação bactericida sobre bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas (BERTINI et al., 2005),  provocando o aumento da 

permeabilidade das membranas das células bacterianas e, consequentemente, 

o seu desequilíbrio eletrolítico e a sua morte (CAVALCANTI et al.,2011). Da 

mesma forma, os flavonóides, que são compostos fenólicos concentrados nos 

vegetais e responsáveis pela coloração de folhas, flores, frutos e sementes, 

têm seus efeitos antimicrobianos comprovados, a partir de ações como a 

inibição da síntese dos ácidos nucléicos e a interferência na produção de 

oxigênio, para a geração de energia metabólica de diversos microrganismos 

(CUSHNIE & LAMB, 2005). Os taninos, também compostos fenólicos, 

precipitam proteínas, inibindo a sua síntese e atuando, portanto, como agentes 

contra os fungos e bactérias ( MENEZES et al., 2009, OLIVEIRA et al., 2007). 

     Essas são provas com as quais  a medicina popular, complementada pela  

pesquisa etno-farmacológica, utiliza como fundamento para  favorecer a 

patente de novas drogas por muitos laboratórios farmacêuticos do mundo 

desenvolvido (KATE & LAIRD, 1999). O Brasil, que congrega os 5 principais 

biomas do planeta – floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, pantanal e 

caatinga – e dispõe de diferentes etnias (o que caracteriza uma importante 

diversidade cultural) deveria se colocar como foco prioritário da investigação do 

potencial  terapêutico de suas plantas (RODRIGUES & CARLINI, 2002). 

     De acordo com FRANCISCO (2010), a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) incorporada ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) pelo Governo Federal incluiu, em 2006, a Fitoterapia como 

prática, visando ao aumento da resolubilidade do sistema e à ampliação do 

acesso da população às PIC (Práticas Integrativas e Complementares), o que, 



 

18 
 

sem dúvida nenhuma, pode servir de incremento às pesquisas nesse campo de 

conhecimento. Essa portaria (971) aprova o incentivo à inserção da medicina 

complementar/alternativa na prática da medicina tradicional, em todos os níveis 

de atenção à saúde, o estabelecimento de financiamentos para essa prática e, 

entre outras diretrizes, a garantia do monitoramento da qualidade dos 

fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (BARBOSA et 

al.,2012). 

     Na Odontologia, historicamente, desde a Inglaterra medieval, há relatos da 

associação do uso de fitoterápicos nos cuidados com os dentes,  (OLIVEIRA et 

al., 2007), mas é relativamente recente o emprego efetivo de ervas medicinais 

no controle do biofilme dentário e de outras afecções locais (CORDEIRO et al., 

2006).          

    Um estudo bibliométrico objetivando investigar a produção científica sobre 

fitoterápicos na área da Odontologia, no período de 2006 a 2010, publicado  

por BARBOSA et al. (2012), mostrou que tais pesquisas ainda são poucas, 

apesar de, notadamente, ter havido um discreto aumento no número dessas 

publicações, no intervalo de tempo analisado. A referida pesquisa demonstrou 

que a maioria das investigações nessa área no Brasil se concentra na região 

Sudeste, cujo maior representante é o Estado de São Paulo, que detém um 

pouco mais da metade dos títulos publicados. Dentre essas publicações, a 

maioria se refere à atividade antimicrobiana dos produtos testados e, desses, 

destaca-se a própolis como a substância mais investigada. Das áreas de 

conhecimento envolvidas, a Endodontia está em segundo lugar, antecedida 

pela Cariologia. 
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     Os referidos autores apresentam como justificativa para a predominância de 

pesquisas em relação às propriedades antibióticas dos produtos o caráter 

infeccioso bacteriano e fúngico da maioria das doenças que acometem os 

tecidos do sistema estomatognático.  Algumas das bactérias envolvidas nas 

infecções desse sistema apresentam-se bastante resistentes aos 

antimicrobianos convencionais, como é o caso do Enterococcus faecalis, 

presente em um grande número de infecções dento-periodontais, mais 

especificamente naquelas persistentes e relacionadas a lesões perirradiculares 

(UZEDA, 2002; SIQUEIRA, 2011). Além disso, algumas especialidades 

odontológicas, como a Endodontia, lidam com a dificuldade de acesso dos 

antimicrobianos às reentrâncias anatômicas do complexo de canais 

radiculares, sítios persistentes nessas infecções (SIQUEIRA, 2011). 

    Originalmente classificados como bactérias do gênero Streptococcus, o 

Enterococcus faecalis tem sido encontrado em altas concentrações no intestino 

grosso e também estão presentes em grande variedade de infecções 

sistêmicas, como as que acometem o sistema genito-urinário, além de feridas 

infectadas e abcessos intra-abdominais (UZEDA, 2002). Da mesma forma,  sua 

presença está comumente associada a infecções nosocomiais, como as do 

trato respiratório (EDMOND et al.,1999; DAHLÉN et al.,2012). Um dos 

principais motivos dessa ocorrência é a versátil adaptação desse patógeno a 

diferentes ambientes, assim como sua resistência intrínseca a muitos dos 

antibióticos usados (oxacilina e cefalosporinas), assim como a aquisição de 

genes de resistência para  aminoglicosídeos e vancomicina (MURRAY et al., 

2010).   Os enterococos são bactérias Gram-positivas dispostas aos pares ou 

em cadeias curtas. De acordo com MURRAY et al. (2010),  crescem em 
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aerobiose e anaerobiose em temperaturas que variam de 10oC a 45oC, 

compondo colônias não hemolíticas, α-hemolíticas ou β-hemolíticas. Esses 

cocos entéricos eram classificados, originalmente, como estreptococos do 

Grupo D de Lancefield, por serem portadores do antígeno D em sua parede 

celular, até que sua classificação fosse alterada, em 1984, para o gênero 

Enterococcus, cujas espécies reconhecidas como patógenos são apenas duas: 

E. faecalis e E. faecium (MURRAY et al., 2010). 

    Segundo TRABULSI & ALTERTHUM (2008) e MURRAY et al. (2010), 

enterococos são microrganismos de baixa virulência, agindo quase sempre 

como oportunistas ligados a fatores de risco, tais como procedimentos 

invasivos ou presença de corpos estranhos no interior dos tecidos , revelando –

se como isolados mais frequentemente a partir de espécimes como sangue, 

urina, secreções de feridas e líquor. 

     MURRAY et al (2006) observaram a dificuldade do tratamento de pacientes 

com infecção por bactérias do gênero Enterococcus  citando alguns 

antimicrobianos de nova geração, como as fluroquinolonas e a linezolida, 

desenvolvidas especialmente para o combate ao E. faecalis  e ao E. faecium. 

     O E. faecalis compoem a microbiota de 81,5% dos casos de infecções 

pulpares e lesões perirradiculares recorrentes, apresentando fatores de 

virulência, como a produção de substância de agregação, adesinas de 

superfície, ácido lipopoliteicóico, produção extracelular de superóxido, enzimas 

líticas, como a gelatinase e a hialuronidase, todos fatores que participam de 

vários estágios das infecções endodônticas. Além disso, são bactérias que 

demonstram competência para a formação de biofilme, facilitando sua 
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colonização em superfícies inertes e biológicas (SEDGLEY et al., 2006; 

PARADELLA et al., 2007). 

     Tanto em estudos com cultura quanto com métodos moleculares de 

identificação (PCR), cepas de E. faecalis têm sido detectadas, a partir de 

canais radiculares infectados, primária e secundariamente (SEDGLEY et al., 

2006, RÔÇAS & SIQUEIRA., 2008). NOGUSHI et al. (2005) demonstraram 

pouca evidência da presença dessa bactéria em biofilmes extrarradiculares 

associados a infecções persistentes do SCR, a partir da identificação do seu 

DNA. No entanto, de acordo com STUART et al. (2006), o escore da sua 

prevalência é alto (de 24 a 77%) nos casos de insucesso de tratamentos 

endodônticos advertindo para a necessidade de mais pesquisas envolvendo o 

Enterococcus faecalis e meios de combater sua presença nas infecções 

endodônticas. 

     De acordo com NISENGARD & NEWMAN (1997) bactérias isoladas de 

infecções perirradiculares e combinações de isolados de canais radiculares 

infectados podem produzir  periodontite apical experimental, com perda óssea 

e inflamação, que, nesse tipo de infecção, acontece por  sinergismo bacteriano 

(UZEDA, 2002). Outrossim, os tecidos pulpar e ‘perirradicular representam 

ambientes bastante favoráveis à coagregação bacteriana heterotípica, sendo  

que os E. faecalis representam os  patógenos mais importantes na resistência 

à medicação intracanal (STUART et. al., 2006; DAHLÉN et al , 2012). Esses 

pesquisadores relataram fatores de virulência importantes dessas bactérias, 

contradizendo alguns autores que minimizam a agressividade do E. faecalis. 

Numa análise fenotípica e genotípica, detectaram alguns plasmídeos e 

bacteriocinas, capazes de elevar seus níveis de patogenicidade em infecções 
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bucais superficiais e profundas. Segundo eles, ainda que os E. faecalis 

participem em baixo número na composição de biofilmes dentários, eles podem 

ter um papel muito importante como reservatório de genes antibiótico-

resistentes que podem ser transferidos para outras espécies de bactérias.  

Fatores de patogenicidade, tais como adesinas, substâncias agregadoras, 

feromônios, ácido lipoteicóico (LTA), ânions superóxidos, gelatinase, 

hialuronidase, hemolisinas e citolisinas, além de bacteriocinas e do plasmídeo 

A-48 transformam o Enterococcus faecalis em  cepas de  bactérias com  

capacidade de estabelecer e/ou manter infecções perirradiculares (KAYAOGLU 

& ORSTAVIK, 2004). 

     Muitos irrigantes, assim como medicamentos empregados entre sessões já 

foram testados contra o Enterococcus faecalis em tratamentos endodônticos, 

pelo fato dessas bactérias serem uma das mais resistentes ao tratamento 

químico-mecânico (PORTENIER et al., 2003; DAVIS et al. 2007; KISHEN et al., 

2008; BRITO et al. 2009; MOLIZ et al., 2009; BACA et al., 2011; KARALE et al., 

2011; MORGENTAL et al., 2011; WANG et al., 2012). No contexto das 

soluções utilizadas nestes tratamentos com o objetivo de combater o 

Enterococcus faecalis, algumas propostas alternativas têm sido apresentadas, 

com diferentes resultados.  Algumas revelaram-se bastante promissoras, tais 

como o própolis, considerado um fitoterápico, que já teve a sua ação 

terapêutica comprovada contra outras bactérias bucais, com boa atividade 

bactericida contra Enterococcus faecalis  (MAIA FILHO et al. 2008; 

KAYAOGLU et al., 2011). Também foi revelada sua baixa atividade microbicida 

contra essas mesmas bactérias (COSTA et al. 2008), assim como ausência de 

ação antimicrobiana. (SÓ et al. 2011).  
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    Num estudo comparativo da atividade  contra Enterococcus faecalis  do gel 

de Aloe vera com o  gel de clorexidina a 0,12% e a 2,0% realizado por 

SEMENOFF et al. (2008) foi verificada  atividade antimicrobiana, porém menor 

que os  géis de clorexidina.  

    A ação antimicrobiana dos extratos etanólicos de quatro plantas da região 

nordeste brasileira - aroeira-da-praia (Schinus terebinthifolius Raddi), aroeira-

do-sertão (Astronium urundeuva), ameixa-do-mato (Ximenia americana L.) e 

quixabeira (Syderoxylum obtusifolium) foi testada in vitro  contra  Enterococcus 

faecalis, em comparação com a ação do hipoclorito de sódio a 2,5%, por 

COSTA et al. (2010), com resultados que revelaram comportamento bactericida 

em todos os extratos testados e presença de halos de inibição do crescimento 

bacteriano compatíveis em tamanho aos da clorexidina, com exceção do 

extrato de quixabeira, que determinou halo menor. A atividade antimicrobiana 

de óleos essenciais obtidos da melaleuca (Melaleuca alternifolia), da citronela ( 

Cymbopogon winterianus), do tomilho  (Thymus vulgaris), do manjericão 

(Ocimum basilicum), da palmarosa (Cymbopogon martinii) e da canela-da-

china (Cinnamomum cassia) sobre microrganismos do canal radicular - 

Enterococcus faecalis e Candida albicans - foi estudada por CAVALCANTI et 

al. (2011), assim como por HAMMER et al. (1999).  A partir dos óleos 

essenciais, obtidos por microdiluição de treze plantas diferentes, observaram 

atividade microbicida para Candida albicans, Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli.   Estas substâncias, provavelmente agindo sobre a parede 

celular, induzem à lise dos microrganismos, provocando sua morte. Dos 

produtos testados, os que apresentaram melhor comportamento antimicrobiano 
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foram os obtidos do tomilho, da palmarosa e da canela-da-china (CAVALCANTI 

et al., 2011). 

    Em outro estudo, ROCHA (2012) pesquisou a atividade bactericida contra  

Enterococcus faecalis , Escherichia coli e Staphylococcus aureus nos extratos 

de Schinus terebintifolius Raddi ou aroeira-da-praia, de ipê rosa ou Tabebuia 

pentaphylla Vell, de quixabeira, mororó, angico, umbuzeiro, bom – nome, e 

joão mole, todas da região semiárida do Brasil, e  comparou à ação da 

clorexidina a 0,12%, concluindo que todos os extratos apresentaram atividade 

antimicrobiana contra, pelo menos, uma das espécies bacterianas testadas.               

    Segundo PARADELLA et al. (2007), mais de 90% das infecções humanas 

enterocócicas são causadas por Enterococcus faecalis e estudos in vitro têm 

demonstrado uma enorme habilidade dessas bactérias de penetrarem nos 

túbulos dentinários, além de apresentarem resistência aos efeitos antibióticos 

do hidróxido de cálcio, material comumente eleito como cimento de obturação.        

Este mesmo comportamento é apresentado pela  Candida albicans  quando 

submetida à ação da pasta de hidróxido de cálcio. Ambos os patógenos 

apresentam sobrevivência, com bom crescimento em pH alcalino – até acima 

de 10 (ABINADER, 2004). 

    As infecções dos canais radiculares dos dentes humanos, em especial as  

secundárias e persistentes, têm servido de ambiente propício ao 

desenvolvimento de E. faecalis, em associação a outros gêneros e espécies de 

micro-organismos, como fungos, cujo representante mais incidente é a Candida 

albicans (SIQUEIRA, 2011). 
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   Segundo MURRAY et al. (2006), dos patógenos fúngicos oportunistas, o 

gênero Candida é o mais importante e a  C. albicans é a espécie isolada com 

mais frequência nos materiais clínicos humanos. O principal sítio de 

colonização da Candida é o trato gastrointestinal, desde a boca até o reto, 

estimando-se que cerca de 25 a 50% dos indivíduos sadios possuam esses 

fungos como parte da microbiota anfibiôntica da boca, sendo a Candida 

albicans responsável por 70 a 80% desse total. Esse percentual tende a 

aumentar em crianças, idosos, pacientes hospitalizados, diabéticos, portadores 

de alterações imunológicas e usuários de próteses e aparelhos corretivos. 

     Na boca, a Candida prolifera por brotamentos de suas células 

leveduriformes, com formações em hifas bastante raras (NISENGARD & 

NEWMAN, 1994).  No sistema de canais radiculares de dentes infectados e já 

tratados, porém sem sucesso, é relativamente comum a presença desses 

fungos, especialmente no interior dos túbulos dentinários, podendo se 

reproduzir isoladamente ou associadas a outros microrganismos, formando 

biofilme (SIQUEIRA et al, 2004; PECIULIENE et al. 2008; LINS et al., 2010). 

Estas leveduras são mais raramente encontradas em infecções primárias, 

agredindo o sistema imunológico humano e estimulando a resposta  

inflamatória (SIQUEIRA et al., 2004). No entanto, revelam-se mais frequentes 

em dentes com periodontites apicais refratárias (LINS et al., 2010). 

     A Candida albicans é um patógeno de baixa virulência, porém complicador 

de quadros infecciosos, especialmente no interior do dente, onde pode 

apresentar padrões de colonização diferentes: em canais não tratados, formam 

espessas camadas de biofilme, com predominância de leveduras e em dentes 

previamente tratados, as colônias são menos espessas com a presença de 
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pseudohifas (TURK et al., 2008). É um fungo oportunista sensível aos 

compostos imidazólicos, como o fluconazol, um antifúngico triazólico que age 

inibindo a síntese do esterol, componente da membrana plasmática da célula 

fúngica (LINS et al., 2010). O digluconato de clorexidina também tem 

demonstrado boa ação antifúngica sobre Candida (LINS et al., 2010; PÉREZ et 

al., 2011; VAGHELA et al.,2011). 

    Do mesmo modo que o Enterococcus faecalis, a Candida  também tem sido 

testada com produtos de origem vegetal. LIMA et al. (2006) trabalharam com 

cepas de variadas espécies de Candida, incluindo a Candida albicans, 

expostas à ação de óleos essenciais de Cinnamomum zeylanicum Blume, 

Citrus limon Risso, Eucalyptus citriodora HK, Eugenia uniflora L., Peumus 

boldus Benth e Rosmarinus officialis L., obtendo resultados satisfatórios em 

cerca de 58% das cepas testadas.  No entanto, MENEZES et al. (2009) 

pesquisaram a ação antifúngica de  Copaifera multijuga, Carapa guianenses, 

Piper aduncum  e Piper hispidinervum sobre Candida albicans, que não 

apresentaram inibição.   

    Os tratamentos endodônticos amparam-se em dois princípios básicos: o 

preparo químico-mecânico do sistema de canais radiculares (SCR) e a 

obturação ou vedação desse sistema. De acordo com SIQUEIRA (2011); 

SIQUEIRA et al. (2012), a Endodontia contemporânea tem como objetivo o 

restabelecimento das condições de saúde dos dentes e dos tecidos envolvidos 

no processo infeccioso, a partir da redução máxima possível dos 

microrganismos patogênicos, enfrentando dificuldades como o acesso dos 

irrigantes antimicrobianos às reentrâncias anatômicas do complexo de canais 

radiculares, sítios persistentes nessas infecções. 



 

27 
 

    Nos dias atuais, as técnicas empregadas com esse objetivo lançam mão de 

instrumentos avançados e de algumas substâncias químicas de ação eficaz 

sobre o biofilme depositado nas paredes dentinárias dos canais radiculares. No 

entanto, do ponto de vista químico desse controle microbiano, os protocolos de 

tratamento contam com poucas alternativas de substâncias irrigadoras, durante 

o preparo químico-mecânico (PQM): a saber, o hipoclorito de sódio (NaOCl), a 

clorexidina (CHX), uma mistura de doxiciclina (um isômero da tetraciclina), 

ácido cítrico e o detergente Tween 80 (MTAD) e, finalmente, o iodeto de 

potássio iodetado (IKI), sendo que a CHX, o MTAD e o IKI são propostos 

principalmente como irrigadores finais no PQM (SIQUEIRA, 2011). 

    Em adição à etapa do preparo químico-mecânico, o uso de medicação 

intracanal entre sessões também se utiliza de substâncias químicas de efeito 

terapêutico sobre os tecidos, nos casos do tratamento endodôntico de polpas 

necrosadas e nos retratamentos. Um dos objetivos dessa medicação intracanal 

é manter ou aumentar os níveis de desinfecção do SCR após o PQM. Com 

esse objetivo, atualmente, são utilizados compostos químicos sintéticos, como 

o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) dissolvido em água, solução salina ou glicerina 

e essa mistura associada a um agente antimicrobiano, o paramonoclorofenol 

canforado (HPG) ou a clorexidina (HCX) (SIQUEIRA, 2011). Ainda segundo 

SIQUEIRA (2011), todas essas substâncias apresentam comprovada ação 

inibitória sobre microrganismos  patogênicos envolvidos nas infecções 

pulpares. Entretanto, limites quanto à ação sobre material orgânico e à 

citotoxicidade apontam para a necessidade de novas descobertas, que venham 

a sanar esses problemas ou, pelo menos, aumentar as opções no incremento 

dos protocolos terapêuticos.. 
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    No que se refere à clorexidina, um dos fatores que deve ser considerado  é a 

alteração do pH na presença de elementos orgânicos, dificultando  sua 

dissolução e, consequentemente, diminuindo a ação antimicrobiana (BRITO et 

al., 2009; WANG et al., 2012). No entanto, MARTINS & MACHADO (2011) 

estudaram modelos metodológicos do emprego de soluções irrigadoras 

antibióticas e relacionaram fatores como pH, ação bactericida, 

biocompatibilidade com os tecidos perirradiculares e desempenho da 

clorexidina in vitro e in vivo, comprovando sua efetividade. Do mesmo modo 

CRUZ et al. (2012) comprovaram a biocompatibilidade da clorexidina, quando 

utilizada em concentrações de até 3,5%. 

     Em relação ao hipoclorito de sódio, MARTINS & MACHADO (2011) 

observaram que concentrações variando de 1% a 6%, provocaram, muitas 

vezes, respostas celulares tóxicas que resultaram em processos de necrose 

tecidual, da mesma forma que o paramonoclorofenol e o iodofórmio. Outra 

importante limitação do hipoclorito de sódio é quanto à sua estabilidade 

química frente a mudanças de temperatura e ao tempo de armazenamento. De 

acordo com PRADO et al. (2012), o tempo e a temperatura afetaram 

quimicamente o hipoclorito, testado nas concentrações de 1%, 2,5%, 5,25% e 

8%. 

    A boa substantividade de ambos (hipoclorito e clorexidina) e a efetiva ação 

sobre o biofilme, entretanto, fazem dessas soluções os irrigantes de escolha 

nos PQM dos tratamentos endodônticos atuais (PRETEL et al., 2011; 

SIQUEIRA, 2011, SOUZA et al., 2012). 
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     Nos casos dos tratamentos de polpa necrosada, assim como os de 

retratamentos, lidamos com microrganismos mais variados do que nos casos 

de infecção pulpar primária, compondo essa microbiota um razoável número de 

bactérias exógenas e de outros patógenos, como fungos, muitos deles que não 

fizeram parte da carga infectante da primeira infecção (SUNDQVIST,1992;  

PORTENIER et al, 2003; KAYAOGLU & ORSTAVIK, 2004; NOGUCHI et al., 

2005; STUART et al., 2006; YONEDA et al., 2010; ZHU et al.,2010; SIQUEIRA, 

2011 WANG et al.,2011; WANG et al.,2012).  

     De etiologia polimicrobiana, portanto, as infecções secundárias e 

persistentes da polpa e dos tecidos perirradiculares necessitam de auxílio de 

agentes químicos nos preparos químico-mecânicos que sejam de espectro 

amplo e de duradoura efetividade (UZEDA, 2002;  PRETEL et al., 2011; 

SIQUEIRA, 2011, SOUZA et al., 2012) . 

  Sendo assim, de acordo com CARVALHO et al. (2007) e FRANCISCO 

(2010), os extratos vegetais merecem estudos mais aprofundados e amplos, 

uma vez que seus produtos podem representar alternativas viáveis nos 

tratamentos endodônticos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

     A Endodontia é uma ciência que busca, através do manejo químico-

mecânico, eliminar ao máximo o conteúdo microbiano do sistema de canais 

radiculares dos dentes infectados, especialmente naqueles casos em que há 

sinais de resistência ao tratamento. 

    Das poucas substâncias irrigadoras de conhecida eficácia na desinfecção 

dos canais radiculares contra a microbiota agressora, o hipoclorito de sódio em 

diferentes concentrações e a clorexidina a 2% são as de escolha, por sua ação 

sobre a matéria orgânica, assim como por sua substantividade nos tecidos, 

como é o caso, principalmente, da clorexidina. 

    Enterococcus faecalis  e Candida albicans compõem o biofilme resistente do 

sistema de canais radiculares (SCR) e, por sua prevalência nas lesões, assim 

como por suas características de fácil cultivo, foram os microorganismos eleitos 

para os testes com soluções à base de fitoterápicos, neste trabalho, que visa a 

pesquisar novas alternativas medicamentosas, no vasto universo das plantas 

medicinais existentes no Brasil. 

    O ineditismo deste trabalho reside no fato de que muito pouco tem sido 

investigado sobre a fitoterapia com aplicações na Odontologia e na Endodontia 

mais especificamente, considerando-se o fato de vivermos em um país de 

ampla diversidade de flora, com diferentes características de clima e de solo. 

    



 

31 
 

4. HIPÓTESE 

 

    As características químicas da Bixa orellana L. (urucum) e da Solanum 

paniculatum L. (jurubeba), duas plantas brasileiras, de acordo com trabalhos 

de),  apontam para a possibilidade de ação antimicrobiana de seus extratos 

sobre bactérias e leveduras resistentes presentes no biofilme que infecta 

canais e regiões perirradiculares de dentes humanos. 

   Culturas puras desses microrganismos podem responder favoravelmente à 

ação antibiótica dos extratos, favorecendo, assim, futuros testes in vitro e in 

vivo e pesquisas sobre sua aplicação direta  no biofilme dentário. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVOS GERAIS 

    Pesquisar o efeito antimicrobiano de extratos vegetais sobre cepas de 

Enterococcus faecalis  e Candida albicans, frequentes patógenos das infecções 

endodônticas persistentes que levam ao insucesso dos tratamentos 

endodônticos. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    Testar a ação antibacteriana e antifúngica de extrato vegetal de Bixa orellana 

Linn. sobre cepas padrão e de isolados clínicos de Enterococcus faecalis e 

Candida albicans. 

    Testar a ação antibacteriana e antifúngica de extrato vegetal de Solanum 

paniculatum Linn. sobre cepas padrão e de isolados clínicos de Enterococcus 

faecalis e Candida albicans. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

   A pesquisa sobre a “Ação antimicrobiana  in vitro de extratos vegetais para 

Enterococcus faecalis e Candida albicans ”, que envolve o estudo de soluções 

naturais terapêuticas de Solanum paniculatum L. e Bixa orellana L. empregou 

uma metodologia de trabalho, com etapas definidas.  

   O trabalho apresenta como proposta o desenvolvimento de uma solução 

natural terapêutica, como um recurso a mais na manipulação químico-

mecânica do sistema de canais radiculares, nos tratamentos endodônticos, a 

fim de que seu uso possa ser implementado e/ou associado a outras 

substâncias, na forma de irrigantes, ou ainda como possibilidade de uso nas 

medicações intracanal, intermediárias entre sessões. 

   As etapas da pesquisa foram as seguintes: 

6.1. ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA DE CAMADA DELGADA (CCD) 

    Para a seleção dos extratos, foram realizados testes de análise fitoquímica  

(CARVALHO, GOSMANN & SCHENKEL, 2007; ZUANAZZI & MONTANHA, 

2007; SANTOS & MELLO, 2007) e escolhidos os extratos de Bixa orellana L. e 

de Solanum paniculatum L, a partir de suas sementes e raízes, 

respectivamente. 

    O método da CCD (Cromatografia em Camada Delgada) para Bixa orellana 

L. utilizou-se de cromatofolhas de sílica gel como fase fixa e outras fases 

móveis para pesquisa de fenóis. Os extratos e os padrões foram eluídos em 

cubas cromatográficas saturadas, contendo solução metanólica de cloreto 
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férrico a 5% para a revelação de taninos. Para a pesquisa de flavonoides, as 

placas continham o reagente A Natural a 0,5%, sob luz UV 365 nm.  A Vanilina 

Sulfúrica foi utilizada para a detecção, respectivamente, de compostos 

amargos (que possuem estrutura de terpenos), com observação sob Luz 

Visível. A presença de alcaloides nos extratos foi testada ainda sob o método 

da Cromatografia em Camada Delgada com revelador Dragendorff e 

observação Visível. 

   Foram também pesquisadas as presenças de substâncias como  saponinas, 

quinonas, lactonas, cumarinas, esteroides, triterpenoides, carotenoides e 

catequinas. 

    As reações de identificação para a triagem fitoquímica de Solanum 

paniculatum L. também foram realizadas por Cromatografia em Camada 

Delgada e, devido à escassez de estudos químicos a respeito da espécie 

Solanum paniculatum L., foi realizada uma triagem com diferentes reveladores, 

a fim de identificar as classes de metabólitos secundários presentes na mesma. 

As condições cromatográficas utilizadas na análise por foram: 1- adsorvente: 

cromatoplacas de alumínio de gel de sílica 60 F254; 2- fase móvel: foram 

escolhidos sistemas eluentes específicos, de acordo com os metabólitos 

secundários de interesse e otimizados de acordo com o resultado obtido e 3- 

reveladores: vanilina sulfúrica (como revelador universal); cloreto férrico 

(detecção de compostos fenólicos); Reagente Natural (difenilboriloxietilamina) a 

0,5 % (detecção específica de flavonoides) e Reagente de Drangendorf 

(detecção de alcaloides), tudo seguido de observação sob luz ultravioleta em 

365 nm. e Reagente de Drangendorf (detecção de alcaloides). 
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   Todos os resultados foram analisados por meio do desenvolvimento de 

coloração e formação de precipitado. 

 

6.2. PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS  

   Um extrato alcoólico ou tintura vegetal de  Bixa orellana L. foi manipulado no 

laboratório da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), sob a supervisão do professor Ms. Ahirlan Silva de Castro, professor 

de Bioquímica do Departamento de Fisiologia da UFMA, a partir de sementes 

colhidas de arbustos da planta, registrados sob a exsicata de número 00815, 

no Herbário Ático Seabra da mesma universidade, em São Luís, Maranhão. A 

coleta das sementes se deu em abril de 2014, a partir dos frutos maduros, com 

as mãos envoltas em luvas de borracha. As sementes foram acondicionadas 

em sacos de papel e mantidas secas e ventiladas até serem encaminhadas ao 

laboratório, poucos dias depois, de acordo com as orientações do professor 

Ahirlan. 

   No laboratório, as sementes do urucum foram espalhadas, secas em 

temperatura ambiente e pulverizadas em moinho elétrico para a obtenção do 

pó. O pó foi submetido a processo de extração (maceração), durante 48 horas, 

com etanol 70%, na proporção de 1:3 v/v, e filtrado. Esse procedimento foi 

repetido três vezes e o filtrado das três extrações foi reunido, concentrado em 

rotaevaporador e denominado extrato hidroalcoólico (EHA). 

   Para a determinação do peso seco e seu rendimento, foram utilizadas três 

alíquotas de 1ml do EHA, separados, em três frascos. As alíquotas foram 

evaporadas sob corrente de ar quente e, em seguida, os frascos resfriados e 
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pesados em balança analítica digital. Essa operação foi repetida  três vezes, 

até a obtenção de pesos constantes. O rendimento da extração foi obtido a 

partir do peso do pó, volume final do EHA concentrado e peso dos resíduos.   

partir do peso do pó, volume final do EHA concentrado e peso dos resíduos 

(Figura 1).          
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Figura 1: Maceração do pó das sementes de urucum; rotaevaporação e acondicionamento do 

EH em vidro âmbar. 
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   As raízes de Solanum paniculatum L. foram obtidas na cidade de Natal- RN e 

a sua coleta foi realizada em setembro de 2010. A identificação botânica foi 

realizada pela Profa. Dra. Maria Iracema Bezerra Loyola (Departamento de 

Biologia/UFRN), onde foi depositada uma exsicata sob registro 5468. 

    Após a coleta, as amostras da raiz de Solanum paniculatum Linn (jurubeba)  

foram dessecadas em estufa com ar circulante à temperatura média de 45 0C, 

durante 3 a 4 dias, sendo, em seguida, submetidas a um processo de 

pulverização em moinho mecânico, reduzindo-as a pó. O material vegetal seco 

e pulverizado foi submetido à maceração exaustiva com 400 ml. de etanol para 

200 g. de raíz, a   95 %, por 72 h, sendo esse processo repetido por três vezes 

para obter a máxima extração dos constituintes químicos. A solução extrativa 

resultante, após filtração, foi concentrada com o auxílio de evaporador rotativo, 

sob pressão reduzida, a uma temperatura não superior a 40 0C.     

6.3. ENSAIOS IN VITRO E PRÉ CLÍNICOS DOS EXTRATOS DE SOLANUM 

PANICULATUM LINN E BIXA ORELLANA LINN 

6.3.1 LINHAGENS MICROBIANAS 

   Foram utilizadas na presente pesquisa, amostras de Enterococcus faecalis 

(ATCC 292012), Enterococcus faecalis (44 - AB), Candida albicans (ATCC 

36802) e Candida albicans (100 - AB), obtidas mediante solicitação na 

Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro/RJ) e 

na Faculdade de Odontologia da UFRN (Natal/RN), com posterior reativação 

das mesmas no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), em Natal/RN. 
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  6.3.2 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DOS 

EXTRATOS DE SOLANUM PANICULATUM LINN E BIXA ORELLANA LINN 

     Foi determinada a CIM dos extratos de Solanum paniculatum L. e Bixa 

orellana L. com a metodologia adaptada de Bauer e colaboradores (1966) .   

     A técnica baseia-se na difusão em meio sólido em placas de Petri sobre as 

linhagens microbianas selecionadas. Foram utilizadas amostras de 

Enterococcus faecalis com cepa ATCC, amostras de Candida albicans com 

cepa ATCC e cepas isoladas das bactérias e leveduras  oriundas de material 

clínico (infecções endodônticas). Os microrganismos foram cultivadas em caldo 

BHI (Brain Heart Infusion – Difco Lab., Michigan, EUA) e incubados a 37°C por 

um período de 18 a 24 horas, em aerobiose. Sobre placas de Agar Mueller 

Hinton (Difco Lab. – Michigan, EUA) inundadas com o inóculo bacteriano em 

solução salina, foram criados orifícios padronizados e numerados – cinco 

orifícios por placa - que receberam os extratos brutos (EB) das plantas 

Solanum paniculatum L. e Bixa orellana L. e diluições sucessivas dos EB em 

água destilada, até a diluição de 1:512  para cada extrato. Introduzidas as 

substâncias teste - 50µL por orifício - as placas permaneceram em estufa 

bacteriológica a 37°C, por 24 horas. O mesmo procedimento foi utilizado para o 

controle positivo, o digluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool (Periogard®, 

Colgate-Palmolive Company, Nova York, EUA) para E. faecalis e o digluconato 

de clorexidina a 2% (FGM Lab., Joinville, Brasil)  para C. albicans (PEREZ et 

al., 2011; KISHEN et al., 2008; SIQUEIRA, 2011). 

   Foi determinada a CIM a partir da menor concentração do extrato capaz de 

inibir o crescimento bacteriano e comparada ao controle. Tal observação foi 
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baseada na presença de halo de inibição, aferido em milímetros, com o auxílio 

de um paquímetro (Figura 2). 

 

Figura 2: Representação esquemática da técnica utilizada na determinação da atividade 

antimicrobiana dos extratos sobre cada amostra ensaiada. 

 

MH
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6.3.3. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DE 

ADERÊNCIA DOS EXTRATOS DE SOLANUM PANICULATUM L. E BIXA 

ORELLANA L. 

    Para a determinação da CIMA (Concentração Inibitória Mínima de 

Aderência), do mesmo modo que na etapa anterior, os microrganismos foram 

ativados em 1,8 mL de caldo BHI (Brain Heart Infusion – Difco Lab., Michigan, 

EUA) e incubados a 37°C por um período de 18 a 20 horas, observando-se o 

seu crescimento, enquanto os extratos eram divididos igualmente em tubos de 

hemólise e numerados a partir do extrato bruto (EB) até a diluição máxima 

obtida – 1:512. Obtidos os inóculos bacterianos, os mesmos foram distribuídos 

na forma de subcultivo nos tubos numerados (1,8 mL), com 0,2 mL da solução 

correspondente às diluições dos extratos respectivos. Os tubos, então, foram 

incubados a 37°C, em aerobiose e com uma inclinação de aproximadamente 

30° (Figura 3). 

    A leitura foi realizada baseada no critério da observação visual da aderência 

dos microorganismos às paredes dos tubos, após a agitação dos mesmos e 

comparadas aos controles com clorexidina a 0,12 e a 2%.  A CIMA foi definida 

a partir da menor concentração de bactérias e fungos  aderidos. 
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Figura 3: Representação esquemática da técnica utilizada na determinação da concentração 

inibitória mínima de aderência dos extratos sobre cada amostra ensaiada. 

 

6.4 TESTES DE TOXICIDADE DOS EXTRATOS VEGETAIS. 

   Após a determinação de CIM e CIMA, foi avaliado o potencial citotóxico 

apenas do extrato de jurubeba ou Solanum paniculatum Linn, por ter sido este 

o único a apresentar ação inibitória sobre os microorganismos Enterococcus 

faecalis e Candida albicans  testados. Aprovado o teste pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos – CEP -, registrado no protocolo n° 743/10, 

folha de rosto n° 390665, CAAE N° 6396.0.000.126-10, em 03 de março de 

2011 (ANEXOS), o extrato foi avaliado nas diferentes concentrações, 

utilizando-se a metodologia dos eritrócitos humanos - A, B, O e AB - (RANGEL 

et al., 1997; PROKOFEVA  et al., 2004), oriundos de sangue que não podia 

mais ser utilizado para transfusão (sangue a ser descartado). O material foi 

Over
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obtido na Unidade Transfusional do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley/UFPB e a sua manipulação e descarte  foram realizados de acordo 

com as Normas de Segurança seguidas pela referida Unidade. 

    Uma amostra de sangue humano foi misturada com NaCl 0,9 % na 

proporção de 1:30 e centrifugada (modelo 206, FANEM) a 2500 rpm durante 5 

minutos para obtenção dos eritrócitos. Esse procedimento foi repetido mais 

duas vezes e o sedimento da última centrifugação foi ressuspenso a 0,5 %  em 

NaCl 0,9 %. As amostras do produto teste (extratos de jurubeba) em diferentes 

concentrações foram adicionadas a 2 mL da suspensão de eritrócitos para um 

volume final de 2,5 mL. O controle negativo foi montado com suspensão de 

eritrócitos + NaCl 0,9 % (0 % de hemólise) e o controle positivo com suspensão 

de eritrócitos + Triton X-100 a 1% (100 % de hemólise). As amostras foram 

incubadas por 1 hora a 25 ºC, sob agitação lenta e constante (100 rpm) 

(WARNING-COMERCIAL). Decorrido este tempo, foram centrifugadas a 2500 

rpm durante 5 minutos e a hemólise foi quantificada por espectrofotometria (DU 

640 BECKMAN) a 540 nm124 (Figura 4). 
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Figura 4 : Representação esquemática da técnica utilizada na avaliação do potencial citotóxico 

dos extratos em eritrócitos humanos.  

 

6.5 DETERMINAÇÃO DA DOSE LETAL DOS EXTRATOS VEGETAIS 

   Foi determinada a DL apenas do extrato de Solanum paniculatum L, uma vez 

que  o extrato de Bixa orellana L. não apresentou ação inibitória qualquer sobre 

os microorganismos testados. 

   Para a obtenção da DL do extrato de Solanum paniculatum L. foram 

utilizados camundongos albinos “swiss” fornecidos pelo biotério da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), agrupados em gaiolas e 

mantidos sob condições de temperatura média de 27°C, sem qualquer uso de 

medicação e com livre acesso à comida (tipo pellets de ração purina) e a água 

potável em garrafas graduadas de polietileno com bicos de vidro colocadas nas 

grades metálicas das gaiolas, na sua parte superior.  

   Os animais foram mantidos em ciclo claro/escuro de doze horas, antes da 

realização do protocolo experimental e colocados no ambiente de trabalho, 

com trinta minutos de antecedência à execução do experimento.  

    Os camundongos foram distribuídos em grupos e tratados com o extratos de 

Solanum paniculatum L. (em diferentes concentrações), via intraperitoneal (I.P) 

S. paniculatum 
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em dose única - dose de 0,1 mL/ animal. Ao grupo controle foi administrada 

água destilada. 

    Os animais foram observados por um período de 24 horas, com o objetivo de 

mapear possíveis alterações comportamentais sugestivas de atividade sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC) ou Sistema Nervoso Autônomo (SNA). O 

método de observação dos animais foi baseado no protocolo experimental 

elaborado pelo setor de Psicofarmacologia da UFRN. Após os tratamentos, 

foram observados os efeitos gerais produzidos nos animais em relação àqueles 

do grupo controle com intervalos de 30, 60, 120, 180 e 240 minutos. Ao final, o 

número de animais mortos foi contabilizado para a determinação da dose 

responsável pela morte de 50% dos animais experimentais (Dose Letal = DL50) 

(Figura 5) 
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Atividade Farmacológica 
Quantificação dos Efeitos 

(0) Sem efeito, (-) diminuído, (+) presente, (++) efeito 

1. SNC 

Estimulante  30 min 60 min 90 min 120 min 240 min 

 Hiperatividade      

 Irritabilidade      

 Agressividade      

 Tremores      

 Convulsões      

 Piloereção      

 
Movimento intenso das 
vibrissas 

   
  

 Outros      

Depressora       

 Hipnose      

 Ptose      

 Sedação      

 Anestesia      

 Ataxia      

 Reflexo do indireitamento      

 Catatonia      

 Analgesia      

 Resposta ao toque diminuído      

 Perda do reflexo corneal      

 Perda do reflexo auricular      

Outros comportamentos       

 Ambulação      

 Bocejo excessivo      

 Limpeza      

 Levantar      

 Escala      

 Vocalizar      

 Sacudir a cabeça      

 Contorções abdominais      

 Abdução da patas posterior      

 Pedalar      

 Esteriotipia      

2. SNA        
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 Diarréia      

 Constipação      

 Defecação aumentada      

 Respiração forçada      

 Lacrimejamento      

 Micção      

 Salivação      

 Cianose      

 Tono muscular      

 Força para agarrar      

3. Morte        

 

Figura 5:  Reprodução do quadro da  triagem farmacológica comportamental 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA 

     Os reveladores usados para ambas as plantas foram, em sequência, a 

vanilina sulfúrica    (revelador universal), que detecta principalmente a presença 

de compostos amargos - terpenos, saponinas e compostos de óleos 

essenciais, apresentando  zonas vermelho-marrom, amarelo-marrom ou verde 

escura, azul, azul-violeta e amarelada, o Cloreto férrico (FeCl3), que é usado  

na detecção de compostos fenólicos, pois estes são facilmente oxidáveis por 

influência de metais como o ferro, apresentando-se os compostos corados de 

marrom ou azul após a revelação, o Reagente Natural a 0,5%, um revelador 

específico para flavonoides, que, após a revelação, apresentam zonas 

fluorescentes de intensidade amarela, laranja e verde, sendo observados sob 

luz UV 365 nm. e, finalmente, o reagente de Drangendorff, que é um revelador 

específico para detecção de alcaloides e compostos nitrogenados 

heterocíclicos. Os alcalóides aparecem como bandas marrons ou marrom-

alaranjadas imediatamente após a revelação com o reagente.  

    A análise do extrato de Bixa orellana L. (urucum) evidenciou a forte presença 

de terpenos, saponinas e óleos essenciais,  assim como baixas concentrações, 

porém evidentes, de alcaloides  (Figuras 6, 7 e 8).  
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Figura 6:  Reprodução da CCD do urucum para compostos fenólicos 

e taninos, com revelador Cloreto Férrico. 

 

 

    Os compostos, sob esse revelador, podem se apresentar corados de 

marrom ou azul. 
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Figura 7:  Reprodução da CCD do urucum para compostos amargos (terpenos),  

saponinas e óleos essenciais, com revelador Vanilina Sulfúrica. 

 

 

    Triterpenos: coloração azul,  azul violeta, amarelada. 

    Saponinas: coloração azul, azul violeta e, algumas vezes, vermelho ou 

amarelo-marrom. 

    Compostos de óleos essenciais: coloração azul, marrom ou vermelha. 
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Figura 8:  Reprodução da análise de CCD do urucum para alcaloides,  

com revelador Dragendorff. 

 

        A triagem fitoquímica do extrato de Solanum paniculatum L. (jurubeba) 

revelou uma grande variedade de constituintes químicos presentes, como 

compostos fenólicos (Figura 9 A e B), saponinas e óleos essenciais (Figura 10 

A e B), alcaloides (Figura 11) e flavonoides (Figura 12 A e B). 
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Figura 9 (A e B):  Reprodução da análise da CCD da jurubeba para compostos fenólicos, com 

revelador Cloreto Férrico. 

 

 

Figura 10 (A e B):  Reprodução da análise da  CCD da jurubeba para saponinas e óleos 

essenciais, com revelador Vanilina Sulfúrica. 

 

 

 

A 
B 

A B 
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Figura 11:  Reprodução da análise da  CCD da jurubeba para alcaloides, com revelador 

Reagente de Dragendorff. 

 

 

         

Figura 12 (A e B):  Reprodução da análise da  CCD da jurubeba para flavonoides, com 

revelador Reagente Natural a 0,5 %. e visualização: UV 365 nm. 

 

. 

 

 

A B 
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7.2. ENSAIOS IN VITRO E PRÉ CLÍNICOS DOS EXTRATOS DE SOLANUM 

PANICULATUM LINN E BIXA ORELLANA LINN 

   Os testes laboratoriais pré-clínicos foram realizados em duplicata, para a 

confirmação dos resultados, na seguinte ordem: 

7.2.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DOS 

EXTRATOS DE SOLANUM PANICULATUM LINN E BIXA ORELLANA LINN 

PARA ENTEROCOCCUS FAECALIS E CANDIDA ALBICANS. 

    Os resultados da determinação da atividade antimicrobiana in vitro para a 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), em meio sólido, 

medida em diâmetro dos halos de inibição do extrato da raiz de Solanum 

paniculatum L. (jurubeba), assim como dos seus controles positivos estão 

apresentados a seguir (Tabela 1): 
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Tabela 1: Concentração Inibitória Mínima (média dos halos de inibição em mm), em meio 

sólido, do extrato de Solanum paniculatum Linn, CHX 0,12% e CHX 2% 

 

     Cepas 

Microbianas 

Extrato de Solanum paniculatum Linn  

EB 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 

500 

mg/mL 

250 

mg/mL 

125 

mg/mL 

62,5 

mg/mL 

31,25 

mg/mL 

15,65 

mg/mL 

7,81 

mg/mL. 

3,90 

mg/mL 

1,95 

mg/mL 

0,97 

mg/mL 

E. faecalis 
29212 ATCC 

16 14 16 14 14 12 12 0 0 0 

E. faecalis    
44 AB 

15 15 15 13 13 12 0 0 0 0 

C. albicans 
36802 – B 
ATCC 

18 17 16 16 16 16 16 13 0 0 

C. albicans 
100 AB 

20 19 18 18 18 18 18 15 14 0 

 
Cepas Digluconato de Clorexidina  a  0,12% e  2% 

Microbianas SP 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 

E. faecalis 
29212 ATCC 

20 17 17 16 15 15 15 15 13 10 

E. faecalis    
44 AB 

21 18 18 17 16 14 0 0 0 0 

C. albicans 
36802 – B 
ATCC 

24 23 23 23 23 23 23 0 0 0 

C. albicans 
100 AB 

24 23 23 23 23 23 20 19 15 12 

*EB - Extrato Bruto; *SP - Substância Pura;*B- sorotipo; AB- Ambiente Bucal 

 

    Os resultados da determinação da atividade antimicrobiana in vitro para a 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), em meio sólido, 

medida em diâmetro dos halos de inibição do extrato da raiz de Bixa orellana L. 

(urucum), assim como dos seus controles positivos estão apresentados a 

seguir (Tabela 2): 
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Tabela 2: Concentração Inibitória Mínima (média dos halos de inibição em mm), em meio 

sólido, do extrato de urucum, CHX 0,12% e CHX 2% 

 

*EB - Extrato Bruto; *SP - Substância Pura 

 

7.2.2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DE 

ADERÊNCIA (CIMA) DOS EXTRATOS DE SOLANUM PANICULATUM L. E 

BIXA ORELLANA L. PARA ENTEROCOCCUS FAECALIS E CANDIDA 

ALBICANS. 

    Os resultados da determinação da Concentração Inibitória Mínima de 

Aderência (CIMA) do extrato da raiz de Solanum paniculatum Linn (jurubeba) 

estão apresentados a seguir (Tabela 3): 

 

 

 

 

 

 

         Cepas 

    Microbianas 

Extrato de Bixa orellana L.  

EB 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 

E. faecalis 29212 ATCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. faecalis    44 AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. albicans 36802 – B 
ATCC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. albicans 100 AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
         Cepas Digluconato de Clorexidina  a 0,12% e a 2% 

    Microbianas SP 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 

E. faecalis 29212 ATCC 20 17 17 16 15 15 15 15 13 10 

E. faecalis    44 AB 21 18 18 17 16 14 0 0 0 0 

C. albicans 36802 – B 
ATCC 

24 23 23 23 23 23 23 0 0 0 

C. albicans 100 AB 24 23 23 23 23 23 20 19 15 12 
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Tabela 3: Concentração Inibitória Mínima de Aderência (CIMA) do extrato de Solanum 

paniculatum Linn para Enterococcus faecalis e Candida albicans, comparando com a CIMA dos 

controles. 

 

*CLX – Clorexidina 

 

    Os resultados da determinação da Concentração Inibitória Mínima de 

Aderência (CIMA) do extrato das sementes de Bixa orellana L. (urucum) estão 

apresentados a seguir (Tabela 4):  

 

Tabela 4: Concentração Inibitória Mínima de Aderência (CIMA) do extrato de Bixa orellana L. 

(urucum) para Enterococcus faecalis e Candida albicans, comparando com a CIMA dos 

controles. 

 

*CLX – Clorexidina 

 

 

    Cepas 
Microbianas 

Extrato de Solanum 
paniculatum Linn 
        (CIMA) 

            CLX 0,12%  e          
                CLX 2% 

 
E. faecalis 29212  
ATCC 

           1:512 
1:512 

E. faecalis    44  
AB 

           1:512 
1:512 

C. albicans 36802 – B 
 ATCC 

           1:512 
1:4 

C. albicans 100  
AB 

           1:512 
1:4 

    Cepas 
Microbianas 

Extrato Bixa orellana 
            Linn 
           (CIMA) 

           CLX 0,12%  e          
               CLX 2% 

E. faecalis 29212  
ATCC 

               0 
1:512 

E. faecalis    44  
AB 

               0 
1:512 

C. albicans 36802 – B  
ATCC 

               0 
1:4 

C. albicans 100  
AB 

               0 1:4 
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7.2.4. CITOTOXICIDADE DA JURUBEBA 

    O extrato de Solanum paniculatum (jurubeba) hemolisou 41,2% dos eritrócitos 

humanos do tipo A, 45,1% do tipo B, 16,4% do tipo O e 24,8% do tipo AB. Entretando 

apresentou citotoxicidade na diluição de 1:2 (250 mg/mL). 

7.2.5. DETERMINAÇÃO DA DOSE LETAL DA JURUBEBA 

    Não foi observada mortalidade nos animais tratados por via intraperitoneal 

com o extrato de Solanum paniculatum Linn em nenhuma diluição testada (sem 

diluição, até a diluição 1:512), após 24,72 horas e até 15 dias após o 

experimento. A DL=0, portanto. Também não foram observadas alterações 

comportamentais significativas de registro. 
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8. DISCUSSÃO  

 

    Os resultados desta pesquisa com extratos brutos de Solanum paniculatum 

Linn. (jurubeba) e Bixa orellana Linn. (urucum) demonstraram a ação 

antibacteriana efetiva apenas do extrato das cascas de jurubeba sobre alguns 

dos microrganismos testados, não revelando qualquer ação inibitória do extrato 

das sementes de urucum sobre os mesmos. 

  Cerca de 75% dos compostos naturais puros empregados pela indústria 

farmacêutica são comumente isolados a partir de informações fornecidas pela 

medicina popular (LIMA et al., 2006, PEREIRA et al., 2010). Sendo assim, esse 

também foi um critério relacionado às espécies vegetais selecionadas para 

este trabalho. Indicações de ação cicatrizante e antibiótica provenientes de 

agricultores, curandeiros e de pessoas de pequenas comunidades rurais, além 

da referência de professores envolvidos na fitoterapia foram a fonte dessa 

informação. 

   Os testes de triagem fitoquímica do urucum apresentaram forte presença de 

terpenos, considerado um fitoconstituinte de ação antibiótica, sedativa e 

analgésica, segundo CECHINEL & YUNES (1998) e CARVALHO et al. (2007),  

assim como baixas concentrações, porém evidentes, de alcaloides, com 

características de ação antibiótica, analgésica e psicoestimulante, de acordo 

com HAMMER et al. (1999), GONÇALVES et al. (2005) e HEINRICH et al. 

(2012). Nas raízes de Solanum paniculatum L., foi encontrada uma grande 

variedade de constituintes químicos, como compostos fenólicos, saponinas e 

óleos essenciais, alcaloides  e flavonoides. Tais achados foram considerados 
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como uma importante possibilidade de ação antimicrobiana, devido às funções 

biológicas e à aplicação biotecnológica desses fitocomponentes, de acordo 

com os trabalhos de CACERES et al. (1990); OLIVEIRA et al. (1991);  

OLIVEIRA et al. (1997); CECHINEL & YUNES (1998); PLETSCHI (1998); 

HAMMER et al. (1999); RODRIGUES & CARLINI (2002); ATES & ERDOGRUL 

(2003); BERTINI et al. (2005); CUSHNIE & LAMB (2005); GONÇALVES et al. 

(2005); RÍOS & RECIO (2005); LIMA et al. (2006); CORDEIRO et al. (2006); 

OLIVEIRA et al. (2007); AGRA et al. (2008); ALVES et al. (2009);  

CHATUVERDI et al. (2010); HEINRICH et al. (2012). 

   Relatos de ação microbicida e antisséptica do extrato de urucum contra 

variados tipos de bactérias e de leveduras foram feitos por pesquisadores 

como GIRIDHAR & VENUGOPALAN (2012), que testaram a atividade 

antimicrobiana do extrato de folhas e de sementes de Bixa orellana L. sobre 

isolados puros de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus subtilis, Bacillus cereus e Staphylococcus aureus, 

verificando a eficácia de ambas as partes da planta sobre todos os patógenos. 

   Por outro lado, IROBI et al. (1996) e CÁCERES et al.(1990, 1995) 

observaram a atividade antibacteriana do urucum somente a partir de suas 

folhas, enquanto que COELHO et al. (2003) coletaram amostras do caule, da 

flor, das folhas, dos frutos e das raízes da planta, em abril de 1998, na região 

de Alfenas, MG, concluindo que houve inatividade dos extratos contra Candida 

albicans e bons níveis de inibição para bactérias Gram-positivas, 

especialmente nas tinturas produzidas a partir das folhas, parte da planta que 

demonstrou a melhor performance. Essa também foi a conclusão do trabalho 

de FLEISCHER et al. (2003), que apresentaram bons resultados da ação 
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antimicrobiana de extratos etanólicos de Bixa orellana sobre bactérias Gram 

positivas e Gram negativas, além de leveduras do gênero Candida, porém com 

ação inibitória dos extratos apenas a partir das folhas da planta. CASTELLO et 

al. (2002), da mesma forma, demonstraram uma melhor atividade 

antimicrobiana das folhas do urucum, depois de testarem extratos brutos 

obtidos de diferentes partes do vegetal, contra bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas e contra Candida albicans. 

   SILVA et al. (2010), após testarem a ação inibitória sobre bactérias de 

extratos hidroalcoólicos de Bixa orellana L. obtidos a partir do fruto (polpa e 

sementes), do caule, da raiz e das folhas da planta, verificaram que somente 

os produtos das folhas e do caule apresentaram ação bacteriostática sobre 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa e Bacillus cereus. 

   Segundo CHATURVEDI et al.(2010) e ALMEIDA et al. (2012), os extratos 

confeccionados das sementes da Bixa orellana L. não apresentaram ação 

eficaz contra microrganismos, sugerindo novos testes. Tais experimentos 

testaram os efeitos bactericidas e fungicidas do urucum contra Bacillus sp, 

Bacillus subtilis, Chromobacterium violaceum, Enterococcus faecalis, 

Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus sp., Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella sp., Salmonella enteritidis, Serratia marcescens, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Vibrio cholera, Moraxella 

catarrhalis, Acinetobacter sp., Aeromonas hydrophila, Brucella sp. e  

Salmonella typhi dentre as bactérias, além dos seguintes fungos: Aspergillus 

niger, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Cryptococcus 

neoformans e Candida albicans. 
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  Em sua pesquisa, TAMIL et al. (2011) submeteram à ação de extratos de 

folhas e de sementes de urucum várias espécies bacterianas e fúngicas – 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Vibrio cholera, Maraxella 

catarrhalis, Actinetobacter sp., Brucella sp., Candida albicans, Aspergillus niger, 

Trichophyton mentagrophytes e Trichophyton rubrum – concluindo que 

somente o extrato das folhas apresentou significativa inibição sobre todas as 

bactérias e fungos testados. 

   De acordo com CORLETT et al. (2007), das diversas partes da planta 

urucum, as sementes são o seu produto de maior interesse comercial, ricas em 

bixina e em elementos químicos de propriedades diversas. Segundo os 

autores, resguardadas de umidade (média de 7%), elas mantêm sua qualidade 

fisiológica por até 270 dias. No presente trabalho, foram obedecidos tais 

critérios, assim como cuidados na coleta (uso de luvas) e no material de 

armazenamento (sacos de papel), obedecendo-se às orientações do herbário 

onde a planta está registrada e do laboratório de manipulação do extrato. 

   Utilizado-se  de sementes oriundas de vários acessos, MAJOLO et al. (2013) 

testaram 5 espécies bacterianas submetidas à ação de extrato seco e de 

extrato hidroalcoólico, concluindo que o preparo hidroetanólico foi o que 

apresentou a melhor ação inibitória, sendo as bactérias Gram positivas as mais 

sensíveis, resultado semelhante ao apresentado por MITAL et al. (2013), que 

testaram um extrato de Bixa orellana L., em Bhilai, na Índia e comprovaram, 

pelo método da difusão em ágar que, de cinco microorganismos analisados sob 

o efeito do extrato, as bactérias Gram positivas foram as que apresentaram 
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moderado halo de inibição, enquanto que leveduras do gênero Candida não 

foram inibidas. 

   No nosso trabalho, escolhemos também trabalhar com o extrato 

hidroalcoólico, por este apresentar boas referências quanto à ação além da sua 

boa difusão no ágar. Trabalhamos somente com as sementes, atendendo à 

sugestão de diversos autores sobre a necessidade de mais pesquisas com 

essa parte comercial importante da Bixa orellana Linn., porém os nossos 

resultados comprovaram a inatividade do produto sobre as bactérias e 

leveduras selecionadas. 

   Ainda de acordo com o trabalho de MAJOLO et al. (2013), diferentes acessos 

à planta apresentam atividades antimicrobianas distintas, talvez em função de 

diferentes características de solo, clima, genética e disponibilidade de 

fitonutrientes, o que influi nos teores químicos relacionados a essa ação. 

   Oliveira et al.(1991) afirmam que variações nos resultados dos testes com 

diferentes partes de uma planta podem ser explicadas por vários fatores como 

local do solo, diversas regiões climáticas, níveis de umidade e período de 

coleta do material, o que poderá promover diferentes concentrações de 

saponinas, flavonoides, alcaloides e esteroides, componentes de comprovada 

ação antimicrobiana. 

   Supondo que tais variáveis, juntas ou isoladamente, possam ter influenciado 

nos resultados da pesquisa, sugerimos que novos experimentos sejam 

realizados, num futuro próximo, com a utilização de outras amostras de 

sementes, assim como de suas folhas, colhidas das mesmas excicatas, porém 
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em outra época do ano, oposta ao período no qual as presentes sementes 

foram coletadas - abril de 2014. 

   Os resultados demonstrados pelo extrato de Solanum paniculatum L.  

confirmam o potencial inibitório da planta verificado também no trabalho de 

LOBO et al. (2010), que testaram com sucesso o seu potecial antimicrobiano 

contra Porphyromonas aeruginosa, Escherichia coli e Staphylococcus aureus,  

com moderados, porém presentes halos de inibição formados em torno das 

colônias de microrganismos, da mesma forma que RODRIGUES et al. (2013), 

em pesquisa com extrato etanólico das raízes e folhas da jurubeba, 

demonstraram resultados da atividade antibacteriana da planta frente aos 

microrganismos Gram positivos Staphylococcus aureus e Micrococcus luteus. 

    Ainda são poucas as pesquisas demonstrando os efeitos antimicrobianos da 

planta Solanum paniculatum Linn., entretanto, no trabalho de COSTA (2011), a 

ação do extrato da raiz da planta sobre bactérias bucais planctônicas 

organizadas em biofilme (Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, 

Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis, Streptococcus salivarius e 

Lactobacillus casei) apresentou resultados satisfatórios de ação bactericida 

para o seu extrato bruto.   

   A CIM da jurubeba até 1:64 sobre E. faecalis  ATCC 292012 , até 1:32 sobre 

E. faecalis  ambiente bucal (44-AB), até 1:128 para C. albicans ATCC 36802 e 

1:256 para C. albicans 100 do AB (ambiente bucal), com halos de inibição 

respectivamente de 12 mm., 12 mm., 13 mm. e 14 mm e a CIMA até 1:512 

sobre as quatro cepas de microrganismos, se comparadas aos halos de 
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inibição dos controles com Clorexidina para a CIM e aos resultados da 

aderência para a CIMA, representam um promissor resultado.  

    A inibição do crescimento microbiano evoluiu de forma homogênea, de 

acordo com o grau de concentração do extrato, demonstrando uma diminuição 

progressiva do diâmetro dos halos, à medida que aumentava a diluição. O 

extrato de Solanum paniculatum Linn. apresentou efeito inibitório sobre os 

microrganismos testados até a concentração de 7,81 mg/mL (1:64) para 

Enterococcus faecalis e de 1,95 mg/mL (1:256) para Candida albicans. 

   Este teste (CIM) representou a capacidade antibacteriana e antifúngica do 

extrato de Solanum paniculatum Linn. sobre todas as cepas testadas e, além 

dessa comprovação, o extrato também demonstrou exercer um papel sobre a 

aderência microbiana até a sua máxima diluição (1:512, 0,97 mg/mL), resultado 

que se mostrou mais eficaz para a Candida do que o controle com Clorexidina 

a 2% (1:4, 125 mg/mL).  

    De acordo com a literatura (IROBI et al., 1996; COSTA et al., 2010; TAMIL et 

al., 2011; ROCHA, 2012)  os Enteroccoccus faecalis são bactérias bastante 

sensíveis a vários fito fármacos (aroeira-da-praia, ipê rosa, quixabeira, mororó, 

angico, umbuzeiro, bom – nome, joão mole, fel de carvalho, própolis, Aloe 

vera). PALOTTA et. al. (2007) também verificaram que cepas de Enterococcus 

faecalis apresentaram diferentes formas de comportamento, quando testados 

sob diferentes concentrações de iodofórmio, hidróxido de cálcio, iodeto de 

potássio iodetado e da associação de ciprofloxacin, metronidazol e hidróxido de 

cálcio (CFC).   
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   A Candida albicans, no entanto, também segundo a literatura (PÁDUA et al., 

2003; LIMA et al., 2006; MENEZES et al., 2009; LINS et al., 2010; PEREZ et 

al., 2011) não apresenta uma sensibilidade tão abrangente, sequer com os 

compostos sintéticos. 

   A presença de saponinas, alcaloides e flavonoides, compostos de atividade 

antimicrobiana, são uma provável justificativa para a atividade farmacológica do 

extrato de jurubeba, porém terpenos, saponinas, óleos essenciais e alcaloides 

também presentes no extrato de urucum, não foram capazes de inibir as cepas 

microbianas testadas. 

   É importante destacar que fatores ambientais e sazonais podem interferir no 

resultado da análise (PLETSCHI, 1998; CECHINEL FILHO & YUNES, 1998).  

   Desde o Papiro de Ebers, passando pelos gregos, romanos, chineses, 

árabes e indianos, até chegarmos à Europa, com a identificação da morfina, a 

partir da planta Papaver somniferum, produtora de opium e de outros princípios 

ativos fitoquímicos, o desenvolvimento da fitoterapia tem sofrido avanços 

(HEINRICH et al., 2012).  Muitas possibilidades desse campo de pesquisa e a 

cooperação entre a Botânica, a Bioquímica, a Farmacologia e a Odontologia 

poderão resultar na melhoria de várias condutas terapêuticas nas diversas 

especialidades (FRANCISCO, 2010). 

   Avaliações farmacológicas, bem como estudos in vivo através de ensaios 

clínico-toxicológicos deverão seguir as pesquisas iniciais com os extratos de 

plantas, cujos objetivos principais são a elaboração e a aplicação de protocolos 

alternativos nos tratamentos das afecções bucais (PEREIRA et al., 2010). 
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   Como afirmam RIOS & RECIO (2005), saímos da época em que as plantas 

eram utilizadas de forma indiscriminada e inespecífica para um momento de 

avaliação cuidadosa de suas propriedades, sendo algumas dessas 

propriedades, sem dúvida nenhuma, as atividades antibióticas. Ainda segundo 

esses autores, avaliações da capacidade antimicrobiana precisam ser 

estudadas à parte e sob critérios próprios e bem delineados, mesmo que as 

plantas selecionadas apresentem outras propriedades medicinais. 

    Na Odontologia, quaisquer tratamentos que envolvam a analgesia, o mio 

relaxamento e a melhoria das condições de salivação, além do combate às 

infecções oferecem necessidades de novos caminhos para investigações 

científicas. A Cariologia, a Endodontia e a Periodontia, especialidades que 

lidam com infecções de origem microbiana podem se beneficiar com novas 

descobertas na área da fitoterapia (FRANCISCO, 2010).   

   Como enfatiza FRANCISCO (2010), fatores como boa atividade terapêutica, 

menor toxicidade e maior biocompatibilidade, além de custos acessíveis à 

população justificam as boas perspectivas de mercado para produtos 

odontológicos à base de fitoterápicos. 

   A ideia de estudos laboratoriais e clínicos específicos se faz, portanto, 

necessária, para a comprovação da eficácia dessas substâncias (FRANCISCO, 

2010; PEREIRA et al., 2010), o que pode representar, futuramente, viáveis e 

potentes fontes de substâncias de uso odontológico - endodôntico, periodôntico 

e/ou  anti-cariogênico. 

   A baixa toxicidade do extrato de Solanum paniculatum L. (citotoxicidade 

apenas na diluição de 1:2, ou 250 mg/mL) e a sua DL= 0 somadas à sua boa 
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performance antifúngica e antibacteriana nos testes apresentados neste trabalho 

sugerem  a possibilidade de utilização dessa planta nos tratamentos de infecções 

bucais endodônticas e periodontais, necessitando de mais experimentos e de novas 

comprovações. 

 

         

 

 

. 
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9. CONCLUSÕES 

 

 

    A baixa toxicidade do extrato de Solanum paniculatum L. (citotoxicidade 

apenas na diluição de 1:2, ou 250 mg/mL) e a sua DL= 0 somadas à boa 

performance antifúngica e antibacteriana  revelada nos testes in vitro sugerem  

a possibilidade de utilização dessa planta nos tratamentos de infecções bucais 

endodônticas e periodontais, necessitando de mais experimentos e de novas 

comprovações. O extrato de Bixa orellana L. não apresentou qualquer  

atividade antimicrobiana, sendo também sugeridas novas pesquisas com o 

produto. 
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