
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  
 

 
 
 
 

 
 

FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 
 
 

 
 
 
 
 

ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO MALVARIÇO (Plectranthus 

amboinicus LOUR Lamiaceae), SOBRE O Streptococcus. mutans, 
MICROORGANISMO PARTICIPATIVO NA ETIOLOGIA DA CÁRIE 

DENTÁRIA 
 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 
2014 



 

 

 

FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO MALVARIÇO (Plectranthus 
amboinicus LOUR Lamiaceae), SOBRE O Streptococcus. mutans, 
MICROORGANISMO PARTICIPATIVO NA ETIOLOGIA DA CÁRIE 

DENTÁRIA 
 
 
 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Estácio de Sá como requisito parcial para 

a obtenção do grau de Mestre em Saúde 

da Família. 

Orientador Prof. Dr. Carlos Gonçalves 

Serra  

Co-Orientador: Prof. Dr. Roberto José 

Ávila Cavalcanti Bezerra  

 

 

 

 

 
RIO DE JANEIRO 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S237a Santos, Francisco Antonio Vieira dos 

Atividade antibacteriana do malvariço (Plectranthus amboinicus lour lamiaceae) 

sobre o streptococcus mutans, microoorganismo participativo na etiologia da 

cárie dentária / Francisco Antonio Vieira dos Santos. – Rio de Janeiro, 2014. 

65f. ; 30cm. 

 

 

Dissertação (Mestrado em Saúde da Família)-Universidade Estácio de Sá, 2014. 

 

 

1. Cárie. 2. Cárie dentária, prevenção. 3. Streptococcus mutans. 4. Fitoterapia. 5. 

Antissépticos bucais. I. Título. 

 

CDD 617.67 

  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, 
Antonio e Ilka e as mulheres que fazem 
parte da minha vida, Sonia Regina 
Sophia e Herminia.   

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por sempre me iluminar os caminhos. 
 
À minha esposa Sonia Regina Lustosa pelo seu apoio incondicional, em mais esta 
trajetória de vida. 
 
As minhas filhas Herminia e Sophia por torcerem para que ao final tudo desse certo, 
e compreensão das ausências para a conclusão deste trabalho. 
 
Ao professor Dr. Carlos Serra por acreditar em mim desde o inicio, pelos seus 
conselhos e orientações, pela sua dedicação e amizade, me colocando no caminho 
para um desfecho deste trabalho.  
 
Ao professor Dr. Roberto Cavalcanti Bezerra pela grandiosa colaboração e 
ensinamentos principalmente no momento de discussão relativo a estruturas e 
desenhos metodológicos. 
 
Ao Dr. Hésio Cordeiro pela sua experiência sabedoria e direcionamento do trabalho, 
para a linha de pesquisa da instituição e pela honra de tê-lo como membro em minha 
banca examinadora. 
 
Ao professor Dr. Adriano Caldeira de Araujo da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, pelas críticas e sugestões que fizeram este trabalho melhor e, por sua 
disponibilidade em fazer parte em dois momentos para engrandecer este trabalho. 
 
Aos professores do curso de Mestrado em Saúde da Família, da Universidade 
Estácio de Sá, por seus ensinamentos e momentos de discussão que nos trouxe 
saberes e conhecimento para nosso engrandecimento como profissional e pessoa. 
 
Aos meus colegas do curso de mestrado, por dividir momentos de alegrias e 
preocupação e por mostrarem receptivos e companheiros em todas as horas. 
 
A Aline Luna que por mais que transpareça distante sempre nos ajudou em 
momentos de dificuldades, mesmo que em certas horas dando broncas, mas sempre 
solicita e nos orientando. 

  



 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ATCC American Type Culture Collection 

BHI Brain Heart Infusion. 

Ceo Índice de cariados, extraídos, obturados em dentes decíduos. 

CIM Concentração inibitória mínima. 

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute 

CPO-D Índice de cariados, perdidos e obturados em dentes 

permanentes. 

DMSO Dimetilsulfóxido 

ESB Equipe de Saúde Bucal 

ESF Equipe de Saúde da Família 

FMJ Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. 

FSESP Fundação de Serviço especial de Saúde Pública 

FUNASA     Fundação Nacional de Saúde. 

NCCLS National Committee for Clinical Laboratory Standards 

OEPA Óleo essencial de Plectranthus amboinicus. 

PACS Programa Agente Comunitário de Saúde 

PSF Programa Saúde da Família. 

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

S. mutans  

µg/ mL Micrograma por mililitro 

UFC Universidade Federal do Ceará. 

UFC/ mL Unidade Formadora de Colônias por mililitro  

URCA Universidade Regional do Cariri. 
 

  



 

 

 

RESUMO 

O uso de plantas medicinais para o tratamento ou prevenção de doenças conhecido 

como “fitoterapia” é comum entre populações de países em desenvolvimento. No 

Brasil, um dos países com a maior biodiversidade, esta prática é muito utilizada, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste. As doenças da boca são consideradas 

problemas de Saúde Pública afetando um grande número de pessoas. Esta situação 

é uma séria preocupação para os dentistas, sendo importante a busca de medidas 

alternativas para o controle desses problemas. A Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares do SUS estimula o uso da fitoterapia, mas na prática, 

esta não é realizada pela maioria dos profissionais de saúde inseridos no Programa 

Saúde da Família (PSF), devendo os gestores municipais, estaduais e o Ministério 

da Saúde desenvolver programas de incentivo às hortas comunitárias de plantas 

medicinais e acompanhadas de perto pela estratégia do Saúde da Familia. Este 

trabalho é um estudo experimental com o objetivo de avaliar o óleo essencial de 

Malvariço (Plectranthus amboinicus Lour) (OEPA), planta utilizada habitualmente 

pelas comunidades locais, para o tratamento de doenças bucais. Neste trabalho foi 

avaliada a atividade antibacteriana e moduladora do OEPA contra a cepa 

Streptococcus mutans ATCC 25175, considerada uma das mais importantes 

bactérias causadoras de cárie . A atividade biológica do óleo foi avaliada, 

isoladamente, e em associação com um enxaguatório bucal, para avaliar a relação 

entre a droga e produtos naturais. O OEPA demonstrou uma boa atividade 

antibacteriana sozinho, porém, quando associado ao enxaguatório, observou-se um 

antagonismo, diminuindo o efeito antibacteriano do enxaguatório. 
Palavras chave: Cárie dentária, Streptococcus mutans, enxaguatório bucal, atividade 
antibacteriana. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The use of medicinal plants to the treatment or prevention against diseases 

(phytotherapy) is commom among several populations at development countries. In 

Brazil, one of the countries with the higher biodiversity, this practice is very utilized, 

mainly in the north and northeastern region. Diseases of the mouth are considered 

public health problems affecting a large number of people. This situation is a serious 

concern for the dentists, being important the search of alternative measures for the 

control of these problems. The National Policies of Integrative and Complementary 

Practices of SUS stimulates the use of phytotherapy but in practice this is not 

performed by most health professionals entered in the PSF, should local, state 

managers and the Ministry of Health to develop incentive programs to community 

gardens of medicinal plants and closely monitored by the Family Health Strategy.This 

work is an experimental study with the objective to evaluate the essential oil of 

Malvariço (Plectranthus amboinicus Lour) (EOPA), a plant used by the traditional 

communities to the treatment of mouth illnesses. In this work was evaluated the 

antibacterial and modulatory of antibacterial activity of the EOPA against the strain 

Streptococcus mutans ATCC 25175, considered the most important bacteria causing 

the caries. The biological activity of the oil was evaluated alone and in association 

with a mouthrising to evaluate the relationship between drug and natural products. 

The EOPA demonstrated a good antibacterial activity alone, however, when 

associated with the mouthrising, was observed an antagonism, lowering the 

antibacterial effect of the mouthrising. As suggestion, new researches must be 

performed using the EOPA against other bacterial strains from the normal microbiota 

of mouth and related with the cariogenic process. 
Keywords: Dental caries, Streptococcus mutans, Mouthrising, modulatory of 
antibacterial activity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pela utilização de plantas 

medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, cuja abordagem incentiva o 

desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a participação social. Segundo a 

OMS na década atual 80% da população mundial utiliza-se de plantas medicinais ou 

preparado destas (BRASIL, 2006). 

O Brasil, além de possuir vantagens e oportunidades para o desenvolvimento 

desta terapêutica, possui também um crescente interesse popular e do próprio 

Ministério da Saúde no fortalecimento do emprego da fitoterapia no Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

A Portaria MS/GM nº 971/06, que aprovou a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, contemplando 

as áreas de Acupuntura, Homeopatia, Termalismo Social/Crenoterapia e Fitoterapia, 

considera que “a fitoterapia é um recurso terapêutico que utiliza plantas medicinais 

em suas diferentes formas farmacêuticas, e que tal abordagem incentiva o 

desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a participação social” (BRASIL, 

2006, p7). 

O Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde vem 

desenvolvendo ações para que a sociedade e todos os níveis de governo estimulem 

a produção de plantas medicinais e fitoterápicos, com vistas ao acesso ampliado 

para os usuários do SUS, fazendo valer, dessa forma, dois princípios estruturantes 

do SUS, a integralidade e a universalidade na atenção à saúde (BRASIL, 2006; 

CUIABÁ MT, 2007). 

A cárie dentária, por ser uma doença infecciosa com alta incidência tanto na 

população adulta como infantil, tem sido motivo de preocupação por parte das 

comunidades científicas e dos governos. A adoção de programas que possam 

racionalizar os métodos de prevenção e reparação de lesões é importante, 

principalmente em programas de saúde pública (YAZAKI, 1999).  

Na atualidade, o que se procura é uma ação para o controle biológico da 

placa, controle este, que envolve o de alguns microrganismos presentes nesta placa 

(S. mutans e Lactobacilos, entre outros). Segundo Jorge (2007), é calculado por 

volta de 500 as espécies de bactérias que vivem na cavidade bucal. Para se ter uma 
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dimensão do que isto significa, a saliva pode conter entre 43 milhões a 5,5 bilhões 

de bactérias por mililitro, ficando com uma média de 750 milhões de bactérias por 

mililitro. Este autor ainda afirma que a cavidade bucal aloja bactérias características 

para cada local e que estes se tornam distintos, uns dos outros, havendo uma 

divisão de quatro nichos principais, assim representados: biofilme dentário (placa 

bacteriana) presente na superfície dos elementos dentários; o sulco gengival; 

mucosas da cavidade bucal e o dorso da língua. Embora existam diferenças de 

opinião sobre como e quais os microrganismos que produzem lesões cariosas, é de 

comum acordo que a cárie não ocorra sem a presença deles. 

Alguns óleos essenciais apresentam atividade antimicrobiana contra um 

grande número de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo espécies 

resistentes a antibióticos e antifúngicos.  Embora novos antibióticos tenham sido 

produzidos pela indústria farmacêutica nas últimas três décadas, a resistência dos 

microrganismos tem aumentado significativamente para essas drogas. A atividade 

antibacteriana depende do tipo, composição e concentração do óleo essencial, da 

espécie do microrganismo em questão, da composição do substrato, do 

processamento e da condição de estocagem (MENEZES, 2007). 

Em relação aos testes de avaliação antimicrobiana envolvendo óleos 

essenciais, Nascimento et al fizeram as considerações abaixo:  

 
Os testes de avaliação antimicrobiana são padronizados pela NCCLS 
(National Committee for Clinical Laboratory Standards) e 
desenvolvidos para analisar agentes antimicrobianos convencionais 
como os antibióticos. Nos testes de atividade antimicrobiana de óleos 
essenciais, a metodologia proposta pelo NCCLS não pode ser 
seguida à risca, devido às propriedades químicas que estes 
apresentam. Dessa forma, feitas modificações esses métodos podem 
ser usados em algumas situações. Na maioria dos estudos, as zonas 
de inibição formadas pelos óleos são comparadas com aquelas 
obtidas pelos antibióticos, no entanto, é importante destacar que 
esses resultados não devem ser simplesmente comparados, pois as 
particularidades apresentadas pelos óleos, bem como, outras 
variáveis (técnica usada, o meio de crescimento, o microrganismo 
teste) devem ser levadas em consideração. (NASCIMENTO et al. 
2007, p 109). 

 

Os produtos fitoterápicos podem ser uma alternativa terapêutica, pois além do 

baixo custo, as plantas podem ser cultivadas em quintais e têm aceitação e 

aderência fácil por parte da população. É uma alternativa da chamada medicina 
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popular para trabalhos futuros na Atenção Básica de Saúde em programas com 

escolares e na comunidade, através de ações das Equipes de Saúde Bucal (ESB) 

inseridas no Programa de Saúde da Família (PSF). 

Entretanto, há necessidade de estudos mais aprofundados a respeito das 

ações e efeitos de plantas medicinais usadas comumente pela população, tendo em 

vista que o uso associado a medicamentos industrializados, por vezes acarreta 

reações adversas, causando antagonismo ou sinergismo a esses medicamentos ou, 

em alguns casos, reações alérgicas, além disso, condições e características do solo 

podem ser responsáveis por variações importantes na composição dos diferentes 

constituintes da planta.  

Nesse contexto o Plectranthus amboinicus (Lour), pertencente à família 

Lamiaceae, também conhecida como Coleus amboinicus Lour, é utilizado 

popularmente, como antisséptico bucal, para o tratamento de enfermidades tais 

como: rouquidão, inflamação da garganta e da boca e tosse, tendo ainda 

propriedade antibacteriana (PLANTAMED 2005) e sendo utilizado sob as formas de 

decoctos, chás e infusões.  

Desta forma, a planta em questão poderá se constituir em uma alternativa 

terapêutica, pois além do seu baixo custo, tendo em vista que o Malvariço 

(Plectranthus amboinicus Lour) pode ser facilmente cultivado em hortos e canteiros, 

e em função dos hábitos culturais da população de nossa região, ele deverá ter fácil 

aceitação e aderência, como as demais formulações e empregos de plantas ditas 

medicinais conhecidas nesta região, aliado ao trabalho intenso de educação e 

informação das Equipes de Saúde Bucal. 

Nesse sentido, este trabalho se propõe a investigar se o óleo essencial 

produzido apartir das folhas de Malvariço (Plectranthus amboinicus Lour Lamiaceae) 

tem ação sobre o Streptococcus mutans, principal bactéria responsável pela cárie e 

presente na saliva, doença de grande relevância para a odontologia como também 

para programas de saúde pública,  podendo ser usada futuramente, em formulações 

de produtos de uso odontológico em crianças cobertas pelo Programa Saúde da 

Família (PSF), através das Equipes de Saúde Bucal (ESB). 

Considerando-se ainda a cultura da região do Cariri e, principalmente, a de 

Juazeiro do Norte, e do nordeste de um modo geral, em relação à utilização por 

parte da população de plantas consideradas ou não medicinais para tratamento e 
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prevenção das mais variadas doenças, o produto resultante da continuidade desta 

pesquisa com o óleo essencial extraído do Malvariço (Plectranthus amboinicus 

Lour), poderá contribuir para a redução da incidência e no controle da doença cárie 

e outras doenças bucais, na população e, principalmente, na utilização em 

programas de farmácia viva, dando oportunidade de uso por grande parte da 

população pertencente aos territórios de abrangência da Estratégia de Saúde da 

Família e as Equipes de Saúde Bucal inseridas nestas Unidades Básicas de Saúde.  
 

 

2 QUESTÃO NORTEADORA  

 

Qual a ação do óleo essencial de Malvariço (Plectranthus amboinicus Lour) 

sobre o Streptococcus mutans, bactéria padrão com atividade cariogênica 

encontrada na saliva, em relação à saúde bucal? 

 

 

3 HIPÓTESE  

 

O óleo essencial de Malvariço tem ação bactericida ou bacteriostática em 

relação ao microrganismo S. mutans encontrado na flora bacteriana normal da 

cavidade oral.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GERAL  

Investigar o potencial terapêutico do óleo essencial das folhas de Plectranthus 

amboinicus Lour sobre a bactéria padrão (ATCC - 25175) de Streptococcus mutans 

encontrada na saliva. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Analisar a atividade antimicrobiana do óleo essencial Plectranthus amboinicus 

sobre bactérias padrão (ATCC - 25175);  

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) deste óleo essencial; 

 Analisar a atividade moduladora do Plectranthus amboinicus adicionado a 

enxaguatório bucal à base clorexidina; 

 Manter, a partir dos resultados e com a participação da Universidade Regional 

do Cariri, a continuidade da pesquisa com a finalidade de se obter um produto 

de baixo custo, que possa ser utilizado na prevenção da doença cárie entre 

crianças cobertas pela ESF.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

5.1 O USO TERAPÊUTICO DAS PLANTAS: ASPECTOS CULTURAIS REGIONAIS 

As populações, de um modo geral, se adaptam a diversos fatores locais que 

regem, de alguma maneira, as condições de vida que se apresentam nas cidades 

escolhidas para viver e, entre eles o cultural, que de uma forma ou de outra faz com 

que essas populações sejam influenciadas ou mesmo se adequem às práticas e 

saberes da região, que lhe são impostas ou através do contato diário, resultando daí 

a invenção ou reinvenção de tradições. (SANTOS, 2000). 

A partir desta condição encontramos nas populações, principalmente as do 

Norte e Nordeste do Brasil, tradições no uso de plantas medicinais, ou por terem 

recebido informações por parte de gerações anteriores ou influencias pelo meio. 

Observando ainda mais estas populações, culturalmente influenciadas ou não, 

localizamos a existência nos mercados públicos de uma diversidade de vendedores 

comumente chamados “raizeiros”. Estas pessoas têm um conhecimento empírico 

sobre o uso de determinadas partes de plantas que são colhidas e vendidas por eles 

próprios ou repassadas de outros coletores, sendo que muitas destas plantas 

pertencem à flora local (nativas) ou a outras regiões (exóticas). (ALBUQUERQUE et 

al, 2006). 

Observa-se, também, que em diversas populações e culturas isoladas ou não 

em zona urbana ou rural, o uso de plantas e de animais é feito com fins terapêuticos, 

como demonstra, por exemplo, o trabalho de Rodrigues (2006) onde foram 

analissadas algumas práticas terapêuticas em população isolada do Parque 

Nacional do Jaú na região Amazônica, onde constatou a utilização de 120 plantas e 

29 tipos de animais em aplicações como remédios para diversos problemas (febres, 

dores, problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, ansiolíticos), sendo 

que, em relação às plantas, as partes utilizadas foram as folhas, sementes, flores e 

raízes e em animais a gordura, osso, bile, penas, pele, pênis etc... 

Encontramos ainda, como no trabalho de Medeiros, Fonseca e Andreata 

(2003), que algumas comunidades se utilizam de plantas medicinais cultivadas em 

terrenos ao redor de suas casas. Foram encontradas, como resultados dessa 
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pesquisa, 36 espécies de plantas medicinais distribuídas em 34 gêneros e 25 

famílias e verificou-se, também, que a parte mais utilizada destas plantas eram as 

folhas. 

Outro trabalho realizado em 2009 por Brito & Dantas e Dantas, sobre plantas 

medicinais utilizadas na zona rural de um município no estado da Paraíba com 12 

mulheres, relata que estas se utilizaram de plantas medicinais como remédio para 

diversas enfermidades para si mesmas e suas famílias, assim como para auxiliar no 

tratamento de outras famílias de sua comunidade e que as formas de preparo destas 

plantas foram o chá, a decocção e como lambedores, este ultimo muito utilizado por 

comunidades do nordeste como auxiliar no tratamento de infecções de garganta e 

problemas pulmonares. 

Veiga Junior (2008), em pesquisa feita no Rio de Janeiro com população 

residente na região norte e central do estado, descreve que ao serem analisados 

1320 formulários que foram preenchidos tanto pela população residente na área 

como por profissionais da saúde, observou que 63% destes utilizam plantas 

medicinais como principal forma de tratamento e que metade da população 

entrevistada faz seu uso como automedicação (55,9%) juntamente com medicação 

alopática e que (52,4%) as utiliza em substituição aos medicamentos e o mais 

importante, sem o conhecimento do médico, o que pode acarretar, em alguns casos, 

uma condição antagônica ou sinérgica ao efeito dos medicamentos alopáticos como 

também uma condição de toxicidade ao serem tomados concomitantemente. 

Em trabalho apresentado no II Congresso Cearense de Agroecologia 

promovido pela Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri, Santos Sousa e 

Maia (2010) demonstraram que está muito presente a comercialização de plantas e 

seus produtos medicinais em feiras nas cidades de Juazeiro do Norte e Crato no 

interior do Ceará, verificaram também que a comercialização destes produtos se dá 

pela figura do “raizeiro” e que foram citadas 59 plantas sob forma de raízes, cascas, 

folhas, frutos e sementes e que em sua maioria são adquiridas da Chapada do 

Araripe pelos chamados fornecedores, por vezes são agricultores e até mesmo 

atravessadores que fazem a extração destas plantas e as revendem nos mercados 

das cidades da região.   
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

A cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará está situada na região sul 

do estado, com clima temperado quente, semiárido, próxima da Chapada do Araripe, 

elevação em torno de 850 metros acima do nível do mar, com floresta diversificada 

em espécies de flora e fauna. Dista 493,4 Km da capital Fortaleza, e encontra-se 

equidistante das principais capitais do nordeste como mostra a FIGURA 1, contando 

com uma área territorial de 248.832 km² e uma população estimada segundo o 

censo do IBGE em 249.939 habitantes. Tendo como limites, as cidades de Barbalha, 

Missão Velha Caririaçu e Crato pertencente à região metropolitana do Cariri. (IBGE, 

2010; CEARÁ 2013).  

 

 

 
FIGURA 1: localização da cidade de Juazeiro do Norte. 

         Fonte: Arquivos da Faculdade de Medicina Estacio de Juazeiro do Norte 

 

Tem em sua história uma figura emblemática que fez com que a cidade 

surgisse e se desenvolvesse. Este personagem é o Padre Cícero, vigário designado 

para a criação da paróquia no Sitio Tabuleiro Grande que, posteriormente, se 
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transformou em Juazeiro do Norte. Por influência deste padre e dos milagres 

atribuídos a ele, milhares de peregrinos acorreram para cá, trazendo consigo 

saberes e práticas incorporadas, posteriormente, na cultura local, entre estas, foi 

introduzida a prática de uso de plantas utilizadas como produtos medicinais, por 

curandeiros (rezadeiras) ou pessoas leigas, mas com conhecimento do uso destas 

plantas. Estas práticas foram sendo passadas por gerações surgindo aí os famosos 

raizeiros, personagem comum em cidades do interior do Brasil.  

Segundo a Secretaria de Abastecimento do Município, a cidade possui três 

grandes mercados públicos que se destinam a abastecer a população de alimentos 

e outras mercadorias. Além destas mercadorias (eletrônicos, materiais 

manufaturados, artesanatos etc.) encontram-se, como já foi dito, locais com venda 

de material botânico  pelos populares “raizeiros”, vendedores de partes de plantas 

(folhas, cascas, raízes e outras) in natura ou na forma de preparados como as 

famosas “garrafadas”, principais medicamentos manipulados por estas pessoas, que 

em alguns casos são leigas, possuidoras de conhecimentos passados de geração a 

geração e que se prestam a consultar e prescrever estas plantas ou partes delas 

para diversas situações (males), que as pessoas doentes recorrem para se tratarem. 

Este fenômeno ocorre em todo o território nacional como demonstrados em 

trabalhos citados anteriormente.   
 

 

5.3 MEDICAMENTOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  

 

Percebe-se que desde a antiguidade existe uma preocupação grande em 

relação ao uso e à disponibilidade de medicamentos, e, nesse sentido, observa-se 

que políticas públicas de saúde foram criadas para facilitar o acesso aos fármacos 

pela população e, entre elas, podemos ressaltar a criação da Lei 8080/90 que 

regulamentou o Sistema Único de Saúde em todo o território Nacional, afirmando em 

seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

Ainda nesta mesma Lei (8.080), em seu Art. 6º.  
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“estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica; a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 

participação na sua produção". 

 

Em 1992, o Parecer N.º 04/92 do Conselho Federal de Medicina aprovou e 

reconheceu o uso “da fitoterapia e acupuntura como métodos terapêuticos, por isso, 

devem ter a rigorosa supervisão do Estado, por meio da Divisão de Vigilância 

Sanitária.” A formação de Recursos Humanos para esta prática ainda necessita de 

regulamentação.  

No relatório final do documento formalizado ao término da 1ª Conferência 

Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica com Controle Social, 

ocorrido em 2003, a Coordenadora da conferência, Clair Castilhos Coelho, inseriu a 

seguinte citação: 

 
Um dos médicos mais célebres da época árabe foi o persa Rasés (865 – 
925). Sua observação acerca do uso de medicamentos é perfeitamente 
utilizável nos dias atuais: 
“Quando puderes tratar por meio dos alimentos, isto é, da dieta, não 
prescrevas remédios e, quando bastarem remédios simples, não receites 
os complicados”. (BRASIL, 2003, pag 9). 

 

Ainda neste relatório, em relação às propostas aprovadas, encontramos na 

pagina 97 a seguinte citação em relação aos Fitoterápicos/Biodiversidade e 

Homeopáticos: 

  
“Apoiar e incentivar o financiamento de pesquisas e desenvolvimento da 
prática do cultivo orgânico de plantas medicinais e a implantação de 
serviços que utilizem fitoterápicos na rede pública com o apoio do governo 
estadual e federal”; 

 

`A página 98 deste relatório, encontramos os seguintes objetivos: 

 

“Criar polos regionais dentro dos estados para produção de medicamentos 
fitoterápicos, respeitando as espécies vegetais locais”; 
(...) Definir uma política nacional de fitoterápicos, com incentivo e 
viabilização da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção de 
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plantas medicinais e fitoterápicos, revisando a RDC n.º 17/00 (ANVISA), 
sendo divulgado o resultado da pesquisa para as comunidades, agilizando a 
análise e registro dos fitoterápicos produzidos no País (...)”. 
(...) Desenvolver nas universidades públicas, instituições públicas de 
pesquisa e laboratórios oficiais, pesquisas científicas à produção de 
medicamentos, inclusive estudando e preservando a flora e fauna brasileira, 
que atendam às necessidades locais e regionais (...)”. 
  

E ainda na página 101: 

 

(...) Estimular a criação de “Farmácias Vivas” nos municípios, com a 
participação de equipes multidisciplinares, amparada em lei estadual, em 
consonância com dispositivo federal (ANVISA), para a produção de matéria-
prima em quantidade e qualidade para o desenvolvimento da fitoterapia nos 
municípios (...) 

 
Percebendo que estas práticas de usos de plantas medicinais estão 

introduzidas na cultura popular e que se tornou uma tradição incorporada pela 

população, o Ministério da Saúde resolveu formular políticas, programas, estudos e 

vigilância nesta prática popular e aprovou através do Decreto nº 5.813 de 22 de 

junho 2006, que compõe a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e 

tem como objetivo geral: 

 
“Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas 
medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, 
o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional“. 
 

 e como um de seus objetivos específicos: 

“Ampliar as opções terapêuticas aos usuários, com garantia de acesso a 
plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, com 
segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade da atenção 
à saúde considerando o conhecimento tradicional sobre saúde, plantas 
medicinais”. 

 

 O Ministério da Saúde publicou ainda naquele mesmo ano a Política Nacional 

de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) através da Portaria 971 de 

2006. No trecho inicial encontramos a seguinte observação: 

 

“Considerando que a Fitoterapia é um recurso terapêutico caracterizado 
pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas e 
que tal abordagem incentiva o desenvolvimento comunitário, a solidariedade 
e a participação social;” e ainda; “Considerando que a melhoria dos 
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serviços, o aumento da resolutividade e o incremento de diferentes 
abordagens configuram, assim, prioridade do Ministério da Saúde, tornando 
disponíveis opções preventivas e terapêuticas aos usuários do SUS e, por 
conseguinte, aumentando o acesso, resolve: Art. 1º Aprovar, na forma do 
Anexo a esta Portaria, a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde”.  

 

Nesta portaria o uso das plantas medicinais e da fitoterapia na atenção 

primária de saúde é abordado da seguinte maneira:  
 

“(...) A fitoterapia é uma ‘terapêutica caracterizada pelo uso de plantas 
medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de 
substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal’. O uso de plantas 
medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origens muito 
antigas, relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no 
acúmulo de informações por sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, 
produtos de origem vegetal constituíram as bases para tratamento de 
diferentes doenças. Desde a Declaração de Alma-Ata, em 1978, a OMS tem 
expressado a sua posição a respeito da necessidade de valorizar a 
utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, tendo em conta que 
80% da população mundial utilizam essas plantas ou preparações destas no 
que se refere à atenção primária de saúde. Ao lado disso, destaca-se a 
participação dos países em desenvolvimento nesse processo, já que 
possuem 67% das espécies vegetais do mundo...”. 

 

Portanto, é necessário que haja uma uniformização para a prestação de 

serviços na rede de saúde, principalmente na Atenção Primária, pois o Ministério da 

Saúde, quando da publicação da PNPIC no SUS, determinou que fossem 

estabelecidas algumas diretrizes para que as práticas integrativas e 

complementares, notadamente o uso de fitoterapia, tivessem condições de oferecer 

aos usuários garantias de qualidade, segurança, eficácia e eficiência quando do seu 

uso. 

Recentemente o Ministério da Saúde junto com a ANVISA (Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária) editou Portaria Nº 13 de 19 de junho de 2012, referente à 

habilitação de 12 municípios do Brasil dando suporte financeiro para que os mesmos 

estruturem e consolidem a produção local de medicamentos fitoterápicos, conforme 

a Política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, municípios 

estes selecionados através de licitação realizada em abril de 2012. (BRASIL, 2012). 

O art. 1º da portaria estabelece que:  
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“Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo I a receberem recursos 
referentes ao Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para 
apoio à estruturação, consolidação e fortalecimento de Arranjos Produtivos 
Locais, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Política e 
o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com a 
finalidade de fortalecer a assistência farmacêutica e o complexo produtivo 
em plantas medicinais e fitoterápicos nos municípios, contribuindo para 
ações transformadoras no contexto da saúde, ambiente e condições de vida 
da população”. 
 

O Art. 3º da Portaria define que o valor destinado a cada município deve ser 

empregado para: 
“I- aquisição de equipamentos e material permanente, destinados ao suporte 
das ações dos Arranjos Produtivos Locais (APL)”; e 
 
“II- contratação de serviços de terceiros (pessoa física e jurídica) e aquisição 
de materiais de consumo para identificar e selecionar instituições, entidades 
e/ou empresas parceiras; para promover a interação e a cooperação entre 
os agentes produtivos de toda cadeia produtiva de plantas medicinais e 
fitoterápicos; para desenvolver a produção de plantas medicinais, insumos 
de origem vegetal e fitoterápicos, preferencialmente com cultivo orgânico, 
considerando a agricultura familiar/urbana e periurbana, o conhecimento 
tradicional e o científico como componentes desta cadeia produtiva; para o 
fortalecimento de laboratórios públicos ou parcerias público-privadas 
visando à produção de fitoterápicos; para implantar e/ou implementar 
programas e projetos que garantam a produção e dispensação de plantas 
medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS; para promover a qualificação 
técnica dos profissionais de saúde e demais envolvidos na produção e uso 
de plantas medicinais e fitoterápicos; e para promover a articulação entre 
políticas públicas transversais ao Programa Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos”. 

 

Dos doze municípios que entraram na Portaria citada acima estão a capital do 

Rio de Janeiro e a cidade de Petrópolis, além de municípios do estado de Minas 

gerais São Paulo, Pará, Paraná e Pernambuco. Isto demonstra que o Governo 

Federal vem se preocupando em dar uma carga de responsabilidade e de vigilância 

através da ANVISA no sentido de promover o desenvolvimento à pesquisa e à 

produção embasada na segurança e em conhecimentos científicos, a fim de 

disponibilizar e integrar estes produtos na política nacional de saúde do SUS, 

levando à população o acesso mais fácil a custos menores de medicamentos.       
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5.4 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

(PSF) COMO PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO  

 

O Programa Saúde da Família, implantado no Brasil em 1994, foi oficialmente 

considerado pela Norma Operacional Básica de 1996 (NOB 96) como o modelo de 

escolha do Ministério da Saúde para efetuar as mudanças das práticas de 

assistência na atenção primária de saúde (APS) e, assim, reorganizá-la. Dessa 

forma, o PSF passou a ser entendido com uma estratégia para cumprir esta 

finalidade. 

As iniciativas de mudanças do modelo hegemônico de assistência à saúde 

tiveram sua ênfase na década de 70, num contexto de grandes discussões em que 

passava o Brasil, influenciado pela política interna, pois o País estava saindo de uma 

ditadura para uma abertura politica, sendo que neste período de transição 

começaram os debates na sociedade em todos os níveis, inclusive no setor saúde. 

Esta mudança também era sentida no mundo todo, onde as pessoas estavam 

buscando um novo modelo de assistência à saúde, culminando com a Conferência 

organizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre Atenção Primária de 

Saúde, em Alma Ata, na União Soviética, em 1978, onde foi ampliado o conceito de 

saúde “saúde é o completo bem estar físico, mental e social, e não simplesmente a 

ausência de doença ou enfermidade, é um direito fundamental (....) e meta social 

mundial...”.(RODRIGUES & SANTOS, 2011; CORDEIRO 2005) 

Este novo modelo de reorientação transformou o pensamento em relação a 

saúde, onde prevalecia o atendimento focado no hospital (modelo hospitalocêntrico), 

contribuindo, dessa forma, para uma mudança de visão em relação à saúde e o 

início de uma reestruturação da APS, através de Reformas Sanitárias ocorridas em 

vários países. Esta mudança também pode ser observada no Brasil nesta década,  

quando a população começou a lutar por soluções para seus problemas de saúde, 

problemas estes relacionados tanto ao acesso aos serviços como também a 

ausência de políticas de promoção e de prevenção. ( RODRIGUES & SANTOS, 

2011; CORDEIRO 2005) 
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Este movimento pela saúde, denominado de Reforma Sanitária Brasileira, 

culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde (8ªCNS), ocorrida em 1986, que teve 

como resultado mudanças na Politica Pública de Saúde, uma vez que em seu 

relatório final ficou decidido que todo cidadão, independente de sua condição, 

tivesse direito à saúde, sendo o Estado o responsável por realizar tal ação. Este fato 

teve grande repercussão, o que resultou em inserções e mudanças na Constituição, 

pois o País estava realizando uma Assembléia Nacional Constituinte. Assim, a 

pressão popular, articulada com o Movimento  Sanitário, por mudanças na área da 

saúde, teve suas proposições transformadas em lei pelos constituintes. Dessa 

maneira, a Constituição Federal de 1988, no capítulo da saúde, reconhece a saúde 

como um direito de cidadania, que o acesso aos bens e serviços de saúde é 

universal e igualitário, que o Sistema Único de Saúde deve ser regionalizado e 

hierarquizado, tendo como diretrizes: a descentralização, a atenção integral e a 

participação da comunidade ( RODRIGUES & SANTOS, 2011; CORDEIRO 2005).  

 

5.4.1  O Sistema Único de Saúde e o Programa Saúde da Familia 
 

Após a promulgação da Constituição em 1988 muito se discutiu a respeito de 

como deveria ser implantado este sistema, havendo varias tentativas até que em 

setembro de1990 foi promulgada a Lei 8.080 que regulamentou os serviços de 

saúde em todo o território nacional e a Lei 8.142 que definiu o financiamento da 

saúde e a participação da comunidade. (BRASIL, 1990) 

 A descentralização e a reorganização da Atenção Primária de Saúde podem 

ser atribuídas a uma estratégia que se iniciou com a criação dos Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) na década de 90, para o combate e a diminuição da 

mortalidade infantil, principalmente na Região Nordeste e, em 94, com a criação do 

Programa Saúde da Família (PSF), que visava a Integralidade do atendimento 

básico de saúde. Assim, o PSF foi idealizado para promover o atendimento às 

famílias de maneira integral e descentralizada, organizando o acesso ao sistema de 

saúde, ampliando a cobertura e melhorando a qualidade do atendimento, dando 

condições, dessa forma, para que a própria população se conscientizasse sobre os 
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principais determinantes causais de suas enfermidades e, por fim, incentivando a 

esta mesma população a participar ativamente da gestão e no controle do sistema 
de saúde. (RODRIGUES & SANTOS, 2011; CORDEIRO 2005; ROSA, 2005). 

Outro fator importante desta estratégia foi a mudança na visão do modelo de 

trabalho, não mais focado na doença e sim no individuo, como parte integrante de 

uma sociedade, e na  reorientação das ações exclusivamente curativas para um 

modelo preventivo, onde se busca a integralidade da assistência. De acordo com a 

constituição federal, entende-se por integralidade como sendo um conjunto 

articulado e continuo de ações, com ênfase nos serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema (BRASIL, 1990). 

 

5.4.2 O Dentista no PSF, a Politica Nacional de Atenção Básica e o Programa 
Saúde na Escola (PSE)    

 

Após a criação do SUS pela Constituição Federal de 1988 foram editadas, a 

partir de 1990, várias normatizações através das edições de três portarias, 

denominadas de Normas Operacionais Básicas (NOB/SUS 01/91; 01/93 e 01/96) e 

no ano de 2001 da Norma Operacional da Assistência a Saúde NOAS/SUS 01/01, 

que, posteriormente, foi revista e publicada em 2002 como NOAS/SUS 01/02. As 

NOBs visaram estabelecer critérios para a descentralização municipal e 

transferência de recursos financeiros, a fim de consolidar a gestão municipal da 

saúde. As NOAs (2001 e 2002), diante da eminente pulverização do SUS, criou 

ferramentas para a regionalização da saúde, garantindo, assim, a integralidade das 

ações  (São Paulo, 2012). 

Neste mesmo período, ou seja, no ano de 2000, foi inserido no Programa 

Saúde da Família o cirurgião dentista, através da Portaria GM/Nº 1.444. A 

justificativa dessa inclusão prendeu-se ao fato que o Ministro da Saúde, 

considerando que o PSF se constituía numa importante estratégia para a 

consolidação do SUS e, por isto, capaz de ampliar o acesso à saúde bucal, através 

de ações de promoção, prevenção e recuperação dos problemas bucais, que fazem 
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parte da saúde geral do cidadão para que houvesse uma melhoria dos índices 

epidemiológicos da população em relação à saúde bucal.  Está registrado no Art. 2º 

da Portaria a seguinte determinação: 

    
“Definir que o trabalho das equipes de saúde bucal no Programa de Saúde 

da Família, estará voltado para a reorganização do modelo de atenção e 

para a ampliação do acesso às ações, garantindo-se a atenção integral aos 

indivíduos e às famílias, mediante o estabelecimento de vínculo territorial”. 
(BRASIL, 2000) 

 

Quando, em 2006, por ocasião da edição da Portaria nº 648/GM de 28 de 

março, foi aprovada a Politica Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 

de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica. Em seu Capítulo I, Da 

Atenção Básica, item 1, referente aos princípios gerais, este nível de atenção, que 

também envolve as características específicas da das equipes da ESF, a equipe de 

Saúde Bucal e o PACS, é caracterizado como.  

 
“... um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde (...) sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações.” (BRASIL 2006). 

 

Esta dinamicidade deve levar em consideração, ainda, a utilização de 

tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade. Isto nos remete a 

utilização de uma ação, aproveitando o que há de recursos da comunidade onde se 

vai atuar e tendo a capacidade de resolver os problemas de saúde de maior 

frequência e relevância daquela população. 

Esta Portaria foi mais tarde revisada e revogada sendo editada a Portaria 

2.488 em 2011 onde se mantiveram os mesmos princípios norteadores da Port. 648 

e ainda considerando o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, 

buscando produzir a atenção integral. (BRASIL 2012p. 20) 
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Com a edição do Decreto nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007, ficou 

instituído no âmbito tanto da educação como na saúde o Programa Saúde na Escola 

(PSE). O seu art 4º define que este programa tem por finalidade promover ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde, isto tudo em conformidade com os 

princípios e diretrizes do SUS. Entre essas ações, encontram-se: Avaliação clínica; 

Avaliação nutricional; Promoção da alimentação saudável; Avaliação oftalmológica e 

Avaliação da saúde e higiene bucal. 

Como esta população está inserida normalmente em instituições de ensino, 

fica relativamente fácil para os profissionais de saúde e principalmente os dentistas 

atuantes na Atenção Básica dispor de elementos para organizar, planejar e realizar 

ações de saúde bucal, havendo ainda a possibilidade de utilização de futuras 

pesquisas com plantas medicinais e fitoterápicos de uso comum na cultura local, no 

combate a microrganismos, especificamente os de atividades cariogênicas ou 

causadores de diversas doenças bucais, por se tratar de uma clientela 

institucionalizada e facilmente monitorada. Essas pesquisas deverão ser precedidas 

de estudos preliminares para conhecimento da real situação epidemiológica, sobre a 

qual deverá ser elaborado um plano para cada problema encontrado e as ações 

correspondentes às doenças bucais identificadas (BRASIL, 2007). 

A Portaria nº 2.488, editada em 2012, como dito anteriormente, fez a revisão e 

a revogação da portaria nº 648/2006, e definiu a Política Nacional da Atenção Básica 

mantendo suas diretrizes em concordância com a Lei 8.080, isto é, a 

Universalização; Integralidade; Equidade; Adscrição da clientela entre outras. 

A política Nacional de Atenção Básica afirma em seu texto que “A atenção 

básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando 

produzir a atenção integral”. Em relação à inserção sociocultural, devemos observar 

que a cultura local deve ser levada em conta na ocasião do planejamento, a escuta 

pelos prestadores de serviço deve ser atenta para não criar choque ou desavenças 

nestas populações, pois, muitas vezes, a dinâmica social é tão presente e tão forte 

que impede ou dificulta nossas ações quando se refere ao princípio da integralidade. 

Esta portaria define a integralidade sob vários aspectos: integração com as 

ações programáticas, demanda espontânea articulando-se com ações de promoção 

à saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação e manejo das diversas 
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tecnologias de cuidados para tal fim, mas lembrando sempre de observar a 

autonomia dos usuários e da coletividade em relação ao serviço (BRASIL 2012, p21). 

Ao se referir ao processo de trabalho realizado pelas equipes da Atenção 

Básica, a mesma portaria define como características deste trabalho que envolve 

todos seus membros a territorialização da população, ou seja, definir o território de 

atuação da equipe e nele manter vigilância em saúde, responsabilização e vinculo 

com esta população. Define, ainda, que deva haver uma programação e 

implementação de ações de acordo com as necessidades encontradas na área da 

saúde, atividades programadas e planejadas de acordo com a escala de riscos, 

priorizando intervenções clinicas e sanitárias e, de acordo com o encontrado, ações 

sobre grupos de risco, fatores de risco clinico, comportamentais, alimentares e 

ambientais. Todo este planejamento deverá ser adotado de acordo com a realidade 

local de saúde, sendo, por isso, importante ter a participação da comunidade na 

elaboração, gestão e vigilância à saúde, conforme definido pela Lei 8.080/90 em seu 

Art 2º:  

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

E em seu § 2º “O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade”. 

Dessa maneira, fica claro que o Estado tem o dever de promover a saúde, 

mas as pessoas, a família e a sociedade também o tem, e devem compartilhar desta 

responsabilidade juntamente com os profissionais que atuam na Atenção Básica. 

Estes ainda devem realizar sua atuação não só na Unidade Básica de Saúde como 

também nos domicílios, escolas, associações de moradores creches, praças ou 

outros locais existentes na comunidade que necessitem de cuidados. (BRASIL 2012, 

p.42). 

 

No que diz respeito às atribuições específicas do cirurgião-dentista da 

Estratégia Saúde da Família, a Política Nacional de Atenção Básica destaca as 

seguintes: 
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 Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 

planejamento e a programação em saúde bucal;  

 Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da  saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, 

reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, 

a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, 

com resolubilidade; 

 Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 

prevenção de doenças bucais;  

 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com 

os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de 

saúde de forma multidisciplinar. (BRASIL, 2012, p.50).  

 

5.4.3 A Atenção Básica em Juazeiro do Norte - Ceará 

 

A cidade de Juazeiro do Norte como já foi citada anteriormente possui, 

segundo o IBGE, mais de 250.000 habitantes sendo a Atenção Básica composta de 

64 Equipes da ESF, 06 PACS e de 32 Equipes de Saúde Bucal (ESB), cobrindo, , 

segundo a Secretaria de Saúde do Município, 84% da população residente. (SMS de 

JUAZEIRO DO NORTE, 2013).  
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5.5 A EPIDEMIOLOGIA DA CÁRIE DENTÁRIA EM JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ 

 

As determinações dos indicadores de saúde/doença bucais, obtidas através 

de exames epidemiológicos geram dados que são analisados, dando a possibilidade 

de conhecimento da real situação em que se encontra uma determinada população, 

propiciando, dessa forma, elementos para que se possam elaborar ações de saúde 

bucal para esta população. 

O processo de formação do biofilme e de sua consequência, a cárie, depende 

de fatores que favoreçam seu aparecimento, entre eles, destacamos: o meio bucal 

com seus microorganismos presentes, o dente, o substrato ou dieta e o tempo de 

permanência deste substrato em contato com o elemento dentário. Havendo a falta 

ou retirada de um destes fatores, tanto a placa não poderá ser formada como 

também a doença cárie. 

Os principais agentes etiológicos da cárie são os estreptococos (S. mutans), 

responsáveis principalmente por lesões em superfícies lisas (Figura 2), seguidos 

pelos Lactobacillus, Actinomyces e outros gêneros, especialmente envolvidos com 

lesões em superfícies oclusais. O consumo excessivo de carboidratos propicia um 

meio adequado à proliferação desses microrganismos produtores de ácidos que 

levam à desmineralização do esmalte. (YAZAKI, 1999; TRABULSE e ALTERTHUM 

2008). 
 A figura 2, abaixo, mostra com clareza, a evolução da formação do biofilme no 

espaço de 48 horas. 

 
         Biofilme de 24 horas                                       Biofilme de 48 horas 

 
FIGURA 2 

Fonte: Fotomicrografia de varredura Thylstrup, Fejerskov (1994) 
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Assim, a progressão da doença cárie depende de hospedeiro suscetível, 

microbiota patogênica e dieta rica em carboidratos, interagindo em condições críticas 

num determinado período de tempo. Um meio de mensurar em que grau o ambiente 

bucal favorece a formação de cáries é determinar quantitativamente a microbiota 

cariogênica individual por meio de testes de risco de cárie (YAZAKI, 1999). 

Segundo Trabulse e Alterthum (2008), os Streptococcus formam um conjunto 

de bactérias que se agrupam constituindo cadeias de tamanhos variáveis. São 

cocos Gram-positivos, catalase-negativos, que têm crescimento em anaerobiose e 

podem ser anaeróbios facultativos, ou seja, tem crescimento em ambiente 

enriquecido com CO2 a 5%. Fazem parte da microbiota normal do ser humano, 

vivendo em sistema comensal nas vias aéreas superiores e, em particular, nos 

nichos ecológicos da cavidade oral e trato intestinal. São classificados em grupos 

sorológicos baseados em características antigênicas de um polissacarídeo, de 

composição variável, sendo detectados por diferentes técnicas imunológicas e 

divididos em 20 grupos sorológicos (grupos de Lancefield) designados por letras 

maiúscula do alfabeto (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e V). 
Hofling et al. (1999) estudaram a presença de Streptococcus em 200 

escolares pertencentes a cinco categorias socioeconômicas, separados em 

subgrupos, de acordo com as espécies de microorganismos identificados em suas 

amostras salivares. Do total de crianças analisadas, 103 (51,0%) apresentaram 

apenas S. mutans, 33 (17,0%) a associação S. mutans/S. sobrinus, e o restante, 64 

(32,0%), outras espécies. Nos subgrupos S. mutans e S. mutans/S. sobrinus, 81 

(40,5%) e 25 (12,5%), respectivamente, apresentavam cárie dentária, sugerindo um 

alto índice cariogênico. Para os indivíduos colonizados por S. mutans/S. sobrinus e 

apenas S. mutans, obtiveram-se valores médios de 9,4 e 6,7, respectivamente, para 

o Índice de ceo-S (que possibilita a expressão quantitativa da prevalência de cárie 

na dentição decídua), sugerindo que a associação de S. mutans e S.sobrinus é 

potencialmente mais cariogênica do que a colonização apenas por S. mutans.  

Segundo Koneman (1997), muitas espécies de Streptococcus do grupo 

viridans que habitam a cavidade oral, têm surgido como significantes patógenos 

associados predominantemente com a iniciação e patogenicidade de cáries dentais. 

S. mutans, S. sobrinus e outros membros do grupo S. mutans dos estreptococos 

orais são capazes de produzir enzimas, chamadas de glicosiltransferases, que 
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hidrolisam a sacarose dietética e se ligam à glicose do conjunto α – 1,6 e α – 1,4 do 

grupamento glicosídico, para formar glucanos insolúveis. Tais glucanos possibilitam 

estes microrganismos a aderirem à superfície lisa dos dentes e formarem a matriz do 

biofilme dental. O estabelecimento de ligações específicas e não específicas do S. 

mutans e outros organismos com o aderente glucano insolúvel induzem à formação 

de ácidos com subsequente desmineralização do esmalte do dente e a iniciação de 

lesões cariosas. 

O índice empregado em levantamentos epidemiológicos para fornecer dados 

sobre as condições dos dentes de um determinado grupo populacional é o índice 

“CPO”. Este índice é muito utilizado para critérios de diagnóstico de cárie dentária, 

chamado de CPO-D, originalmente proposto por Klein e Palmer no ano de 1937. 

Onde “C” corresponde a dentes cariados; “P” a dentes perdidos e “O” a dentes 

obturados, e por fim a letra D ao final da sigla significa o elemento “DENTE” 

(FREYSLEBEN, 2000). 

Podemos também lançar mão de um cálculo para sabermos a situação em 

relação ao numero de faces cariadas, perdidas ou obturadas e este índice recebe a 

nomenclatura de CPO-S onde o S significa a superfície de cada elemento dentário.  

Calcula-se este índice, pela média do número total de dentes permanentes cariados 

perdidos (extraído ou com extração indicada) e restaurados em um grupo de 

indivíduos No caso de dentes temporários ou decíduos, o índice utilizado é o “ceo” 

onde c = dente cariado; e = dente com extração indicada e o = dente obturado ou 

restaurado.  

A idade de 12 anos é estratégica por se constituir em um ponto intermediário 

no período de vida onde é grande a prevalência de cárie. Neste período 

praticamente todos os dentes permanentes já estão erupcionados e não ocorrem 

recusas para o exame clínico. Por estas razões, é escolhida como idade padrão para 

comparações internacionais e controle das tendências de cárie (PINTO, 2008).  

A OMS em1987 definiu o CPO-D (cariados, perdidos e obturados por dente) 

de valor 3,0 como meta a ser atingida no ano de 2000 (WHO, 1987). Com um 

enfoque mais amplo, é também a OMS que estabelece a seguinte escala de 

severidade para a idade de 12 anos. Prevalência muito baixa; Prevalência baixa; 

Prevalência moderada; Prevalência alta; Prevalência muito alta, conforme demonstra 

o Quadro 1. 
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CPOD     de    0,1 a 1,1 Prevalência  muito  baixa  

CPOD     de    1,2 a 2,6 Prevalência  baixa  

CPOD     de    2,7 a 4,4 Prevalência  moderada 

CPOD     de    4,5 a 6,5 Prevalência  alta 

CPOD     acima de 6,6 Prevalência  muito alta 

QUADRO 1: Índice de prevalência de cárie dentária 

Fonte: OMS 1987 (ANTUNES & PERES 2006) 

 

Partindo deste principio foram realizados exames epidemiológicos na cidade 

de Juazeiro do Norte–CE em quatro anos distintos e com resultados que 

demonstram o nível da qualidade de serviços que eram oferecidos à população, 

principalmente às crianças na faixa etária entre 6 e 12 anos e que estavam 

matriculadas em unidades de ensino, tanto municipais como estaduais, e que em 

momentos distintos recebiam tratamento odontológico.  

Desde o primeiro inquérito epidemiológico realizado nesta cidade, ocorrido em 

1989 e, depois, nos anos subsequentes de 1991, 1996 e 2002, encontraram-se 

índices altos de CPO-D, segundo os padrões adotados pela OMS, em todas as 

faixas etárias. Os dados obtidos por ocasião deste inquérito (Tabela 1) revelaram 

números preocupantes, que trouxeram à luz a verdadeira situação em que se 

encontravam aquelas crianças. 

Vale ressaltar que os raros dentes restaurados à época do primeiro inquérito 

epidemiológico foram executados por somente um dentista da Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA) ex-Fundação SESP, que atuava nas escolas estaduais em 

períodos determinados do ano com critérios próprios da FSESP, ou seja, com 

cronograma elaborado de acordo com as normas da instituição. Este primeiro exame 

foi realizado à época para determinar um parâmetro de saúde/doença das crianças 

dando ênfase às da faixa etária supracitada, o que daria subsídios para a 

implantação de um programa de saúde bucal em escolares da Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE), que instalaria consultórios odontológicos nas 
escolas e permitiria o tratamento em dois turnos, isto é, manhã e tarde, aos alunos 

ali matriculados. (SMS, 2002). 
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TABELA 1: Indicadores de CPO-D em Juazeiro do Norte – CE. em 4 anos distintos 

ANO CRIANÇAS DENTES  

PRESENTES 

CARIADOS EXTRAÍDOS EXTRAÇÃO  

INDICADA 

OBTURADOS CPO-D 

1989 1044 17.954 5.509 292 373 74 5,98 

1991 1051 18.171 1.934 186 171 1.838 3,93 

1996 980 16.439 1.353 138 145 1.693 3,40 

2002 1.818 29.420 4.862 215 325 539 3,27 

Fonte: Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte – CE.  2002  

 
Em 2003, o Ministério da Saúde realizou pesquisa para produzir um 

diagnóstico da saúde bucal no Brasil e mais recentemente, ele ampliou esta 

pesquisa e produziu o SB 2010 para dar continuidade e produzir uma série histórica 

sobre a saúde bucal dos brasileiros, dando uma contribuição para se consolidar e 

implementar a avaliação e o planejamento dos serviços e ao mesmo tempo produzir 

um método de vigilância à saúde  da Política Nacional de Saúde Bucal. 

Ao se levar em consideração o resultado da Pesquisa Nacional de Saúde 

Bucal, Projeto SB Brasil do Ministério da Saúde, realizado em 2010 encontraremos 

dados bem relevantes em relação à cárie e problemas bucais encontrados na 

população das diversas regiões dos pais e em relação às idades de 12, 15 a 19 

anos. Segundo o resultado encontrado neste relatório, os indivíduos com CPO e 

Ceo igual a 0 ou seja pessoas livres de cárie diminui com o aumento da idade. Aos 5 

anos 46,6% das crianças brasileiras estão livres de cárie na dentição decídua, aos 

12 anos na dentição permanente esta porcentagem cai para 43,5%. Nas  idades  de  

15  a  19,  35 a 44 e 65 a 74 anos  os percentuais foram 23,9%, 0,9% e 0,2%, 

respectivamente. 

Observou-se que aos cinco anos de idade uma criança no Brasil possui, em 

média, 2,43 dentes cariados que por sua vez responde a mais de 80% do índice. 

São encontradas diferenças entre as regiões. Os índices de ceo encontram-se mais 

elevadas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste em comparação com as 

regiões Sul e  Sudeste.  
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 No resultado final da pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde 

encontramos um índice de CPO-D geral no Brasil de 2,07, como média. 

Comparando-se as diferentes regiões percebe-se que o índice é maior na região 

Norte com 3,16 de CPO-D seguida das regiões Nordeste e Centro Oeste com média 

de 2,63 acima da média nacional, tendo a região Sudeste o menor índice 1,72, 

abaixo da média. Notamos que o componente cariado e obturado nesta região tem 

valores aproximados 0,78 e 0,77 respectivamente, enquanto na região Nordeste 

1,81 de componente cariado e 0,50 de obturado tendo uma variação muito grande. 

 

 

 

 

  

FIGURA 3  CPO-D aos 12 anos e componentes segundo região, Brasil, 2010 

Fonte SB Brasil 2010 



37 

 

 

 

5.6 MALVARIÇO (BOLDO) (Plectranthus amboinicus LOUR - LAMIACEAE) - 

CARACTERÍSTICAS.  

 

 
FIGURA 4 

Fonte: (MATOS et al, 2001) 
Nome científico: Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng.   

 
Família:  Lamiaceae  

 
Sinonímia: Coleus amboinicus Lour.  

 
Nomes populares: erva-cidreira, boldo, hortelã-grande, hortelã-graúda, hortelã-

grossa, hortelã-pimenta, orégano-orelhão, malva, malvão, malvariço, malvarisco, 

country borage, indian borage, broadleaf thyme, cuban oregano, mexican mint, 

menthol plant, mexican oregano, spanish thyme, jamaicathymian, spanischer 

thymian (MATOS, et al.  2001; USDA. 2009). 

 
Origem: Planta nativa da zona tropical da África encontrada no Quênia e Tanzânia, 

Angola Moçambique e na África do Sul, Ásia e na Austrália. É exótica no Brasil, 

cultivada em várias regiões para uso medicinal, também encontrada na Chapada do 

Araripe, (Figura 4) na Região Sul do Ceará (MATOS 2001; LUKHOBA et al. 2006; 

SILVA &PROENÇA 2008; USDA. 2009) 
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Dados etnofarmacológicos (Uso por diversas culturas do Brasil ou exterior): é 

utilizada popularmente como anti-séptico bucal, para tratamento de rouquidão, 

inflamação da garganta e da boca e tosse, tem ainda propriedade antibacteriana, 

antifebril, balsâmica, béquica e diaforética. (PLANTAMED 2005; CEARÁ, 2006) 

Não são conhecidas contra-indicações para o uso desta planta e nem efeitos 

adversos. Estudos realizados com o extrato aquoso das folhas demonstraram que 

esta planta não apresentou efeito tóxico quando aplicados em ratos por via oral, por 

um período de 15 dias (MATOS et al,  2001; ALBUQUERQUE, 2006). 

 
Dados fitoquímicos: O seu óleo essencial tem como principais componentes 

químicos: carvacrol e timol (Timor et al. 1991; Valera et al. 2003; Botelho et al. 2007)    

componentes estes com ação antimicrobiana.  

 Segundo Lukhoba et al. (2006) em sua revisão do uso etnobotânico  do 

gênero Plectranthus, 85% destas plantas possuem propriedades medicinais, e que o 

P. amboinicus e P. barbatus tem uso em aproximadamente 68% de todos os 

tratamentos tradicionais. Em torno de 21 espécies de Plectranthus são utilizadas 

para tratamento de dor no estômago, náusea, vômito, diarréia, infecções de 

garganta e boca, assim como problemas na gengiva e nos dentes, também tem 

utilização como purgantes e anti-helmínticos entre outros. No Quênia e na República 

Democrática do Congo são utilizadas espécies de P. amboinicus e barbatus em 

tratamento de queimaduras, feridas, picadas de insetos e alergias 

 Timor et al (1991) em ensaios realizados em Cuba mostraram que o óleo 

essencial de Plectranthus amboinicus apresentou uma ação bacteriostática.  
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6 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

6.1 TIPO E LOCAL DA PESQUISA 

 

O presente estudo tem como característica a pesquisa experimental, pois o 

pesquisador manipulou variáveis com o objetivo de observar os fenômenos em 

laboratório, onde o ambiente é controlado com rigor cientifico em todas as suas 

etapas. O caráter exploratório experimental justificou-se pelo fato do objeto ainda 

não apresentar estudos detalhados, e tendo poucos dados disponibilizados. 

 O local da pesquisa foi a Cidade de Juazeiro do Norte, cidade localizada no 

extremo sul do estado do Ceará e caracterizada anteriormente. 
  

6.2 SELEÇÃO E COLETA DO MATERIAL VEGETAL  

 

Foram feitas duas coletas de folhas frescas de Plectranthus amboinicus Lour. 

Uma coletada no município de Crato e outra em Fortaleza, ambas as cidades 

pertencentes ao Estado do Ceará, Brasil, onde após a coleta foram identificadas e 

suas exsicatas depositadas com os respectivos números de identificação nos 

Herbários listados na Tabela 2 abaixo 

 

TABELA 2: Famílias botânicas, espécies e número do título das plantas utilizadas 

neste estudo.  

Família  Espécie  Número  Herbário  

Lamiaceae  Plectranthus 

amboinicus (Lour) 

Spreng.  

#26433  Dárdano Andrade Lima-

URCA Crato Ce 

Lamiaceae  Plectranthus 

amboinicus (Lour) 

Spreng.  

# EAC40080  Prisco Bezerra-UFC 

Fortaleza Ce. 

Fonte: elaboração do autor baseado nas características das plantas selecionadas 

para a pesquisa. 
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6.3  OBTENÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS: 

 

As folhas frescas de Plectranthus amboinicus Lour, após coletadas foram 

pesadas em torno de 400 a 500g e trituradas, em seguida foram colocadas em balão 

de vidro de 5L, acrescida de 3L de água destilada e aquecidas por 2 h. Após esse 

período, a mistura água/óleo obtida foi separada, tratada com sulfato de sódio 

anidro, filtrada e os óleos obtidos foram mantidos sob refrigeração até o momento 

das análises. Os óleos essenciais foram obtidos utilizando-se o sistema de 

hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger modificado por GOTTLIEB (1960)..  

 

6.4 ANÁLISE QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

As análises dos respectivos óleos quanto a sua composição química foram 

realizadas em cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de massas (CG/EM 

Shimadzu, modelo QP5050A) e provido de uma coluna capilar DB-5HT de sílica 

fundida com 30cm de comprimento, 0,25mm de diâmetro interno e filme 0,25μm, 

tendo o hélio como gás de arraste e fluxo de 0,8mL/min. A temperatura do injetor foi 

250ºC e a temperatura do detector (ou interface) foi 200ºC. A temperatura da coluna 

foi programada de 35ºC para 180ºC em 4ºC/min e em seguida 180ºC para 250ºC em 

10ºC/min. Os espectros de massas foram gravados a partir de 30 - 450m/z. 

Os componentes individuais foram identificados por correspondência de seus 

espectros de massa, com energia de impacto de 70eV, com os da base de dados 

usando a biblioteca construída através do espectrômetro (Wiley, 229) e outros dois 

computadores utilizando índices de retenção como uma pré-seleção (ALENCAR, 

CRAVEIRO e MATOS,  1990), bem como por comparação visual da fragmentação 

padrão com aqueles relatados na literatura (STENHAGEN, ABRAHAMSON e 

MCLAFFERTY, 1974; ADAMS, 2001). 

O P. amboinicus pertencente à família Lamiaceae é considerado rico em 

óleos essenciais (O.E.). Segundo trabalho de Matos (2000) o rendimento de 

espécime de Plectranthus pode ter uma variação entre 0,1 – 0,3%, o que corrobora 

com o que foi encontrado no presente estudo que foi o seguinte 0.25% para o óleo  

coletado em Fortaleza, e 0,15% em Crato, fato este que pode ser explicado pelos 

distintos locais de obtenção, pela diferença de solo, clima e umidade, diferentemente 
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o que foi encontrado em trabalho de Bandeira e colaboradores (2011) que 

quantificou o óleo essencial de quatro espécies de Plectranthus e obteve com o P 

amboinicus um maior teor de OE com 0,43% sendo que outras espécies estudadas 

tiveram médias menores.  

O estudo da composição química do óleo essencial de Plectranthus 

amboinicus L (OEPA) foi elaborado através do processo de cromatografia gasosa 

acoplada a espectrometria de massas (CG/EM) e como resultado foram identificados 

os componentes pela comparação dos seus espectros de massas e tempo de 

retenção (Tr) com os existentes na literatura (ADAMS, 2001).  

Em relação aos índices de Kovats (IK) foi utilizada uma série homóloga 

injetada comparando as condições de cromatografia iguais às da amostra, Dessa 

maneira foi possível identificar os constituintes da planta sendo 91,12% da amostra 

coletada em Crato com os componentes majoritários germacreno com 38,60%; (E)-

cariofileno 18,91%; Copaeno 8,03%; trans-nerolidol 6,29% (Tabela 3). Já na amostra 

coletada em Fortaleza e analisada pelo mesmo processo foi encontrado 98,12% dos 

constituintes sendo seus  componentes majoritários carvacrol 90,55%; β-Cariofileno 

3,09% (Tabela 4). 

Pressupõe-se que a diferença encontrada nas duas amostras deva-se as 

questões ambientais do local de cada coleta, pois em Crato por se tratar de cidade 

localizada em região de temperatura mais elevada e humidade baixa, e também pelo 

fato de que no ano de 2013 as precipitações pluviométricas que ocorrem entre os 

meses de Janeiro a Maio, terem sido bem abaixo do esperado na região, o que pode 

ter alterado a constituição da amostra , o que faz com que muitas plantas tenham 

seu comportamento alterado em relação aos seus constituintes. Como mostra em 

seu relato Nogueira et al. (2007), quando diz que tanto a variação do rendimento 

como a concentração dos constituintes secundários, podem ser causadas pelas 

variáveis ambientais, como: temperatura,  recursos hídricos, luz e deficiência de 

nutrientes 
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TABELA 3 

Componentes químicos encontrados no óleo essencial da folha de Plectranthus 
amboinicus (Lour) Spreng.coletado no herbário Dárdano Andrade Lima-URCA  Crato 
Ce, no mês de novembro de 2013 
 

Componentes Tr(min) (%) 

Copaeno 8,73 8,03 

α-amorfeno 8,90 4,84 

(E)-cariofileno 9,37 18,91 

α-humuleno 9,82 1,74 

α-curcumeno 10,05 0,89 

germacreno D 10,17 38,60 

β-bisaboleno 10,38 4,04 

δ-cadineno 10,64 3,16 

trans-nerolidol 11,03 6,29 

oxido cariofileno 11,55 2,13 

Zingibereno 15,70 2,49 

Total  91,12 

 

 

TABELA 4  

Componentes químicos encontrados no óleo essencial da folha de Plectranthus 
amboinicus (Lour) Spreng.coletado no herbário Prisco Bezerra-UFC Fortaleza Ce. 
Julho de 2013  

Retenção 

(tempo/min) 

Compostos (%) Índice de Kovats 

16,80 4-Terpineol 1,34 1177 

21,39 Carvacrol 90,55 1298 

25,46 β-Cariofileno 3,09 1417 

25,97 α-Bergamoteno 1,78 1433 

30,97 Oxido de cariofileno 1,36 1583 

 Total 98,12  
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Valera et al. (2003) em bioensaio analisaram também os componentes do 

Coleus amboinicus Lour. em cromatógrafo acoplado a espectrômetro de massa em 

duas amostras, uma da Faculdade de Farmácia de Mérida, Venezuela que fica a 

uma altitude de 1.400 metros e outra amostra de Rancherias no mesmo país a 1.100 

metros, ambas com altitude acima do nível do mar. Foram identificados Carvacrol e 

ρ-cimeno compondo a maioria do material volátil do óleo essencial em porcentagem 

74,5% (Mérida) e 74,1% (Rancherias). O óleo proveniente de Mérida  possui uma 

maior proporção de carvacrol (64,7%) e sesquiterpenos (17,4%) que o óleo de 

Rancherias (55,3% e 10,5%). Por outro lado, o óleo de Rancherias é mais rico em p-

cineno (18,8%) do que o de Mérida (9,8%). 

Botelho et al. (2007) testando o óleo essencial de Lippia sidoides Cham 

(Verbenaceae) popularmente conhecido como "Alecrim-pimenta" encontrou os dois 

componentes, especificamente o timol (56.7%) e carvacrol (16.7%) que tem ação 

antimicrobiana e antifúngica sobre patógenos orais responsáveis pela cárie e 

doença periodontal. Testaram sobre espécies bacterianas do Streptococcus e 

Candida albicans encontrando uma atividade bastante potente e uma concentração 

inibitória mínima variando entre 0,625 e 10.0mg/mL, demonstrando que este 

componente o Carvacrol encontrado também no Malvariço pode ter o mesmo tipo de 

ação desejada neste trabalho 

 

6.5 PREPARO DAS SOLUÇÕES A PARTIR DO ÓLEO ESSENCIAL DE 

Plectranthus amboinicus L. 

 
6.5.1 Preparo da Solução Inicial e das Soluções de Teste 

 

No preparo da solução inicial, os óleos foram solubilizados em dimetilsulfóxido 

(DMSO- Merck, Darmstadt, Alemanha), sendo observadas as seguintes proporções: 

10mg de óleo solubilizados em 1mL de dimetilsulfóxido (DMSO), para obter uma 

concentração inicial de 10mg/mL. Em seguida, estas soluções foram diluídas em 

água destilada atingindo concentração do óleo essencial de 1024μg/mL. Em seguida 

efetou-se a redução da concentração de DMSO para 10%, efetuando-se após 

diluições seriadas de 1:1, durante o teste microdiluição, obtendo-se daí as 
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concentrações do óleo variando de 512 μg/mL a 8μg/mL e DMSO para 0,156% de 

concentração. 

 

6.6 MEIOS DE CULTURA  

 

Foram utilizados nos ensaios biológicos os seguintes meios de cultura: Agar 

Heart Infusion - HIA (Difco Laboratories ltda.), Brain Heart Infusion Broth – BHI 

(concentração indicada pelo fabricante Difco Laboratories ltda. a 10%). Todos os 

meios de cultura foram preparados segundo as especificações do fabricante e 

esterilizados em autoclave de vapor quente. 

 
6.7 MICRORGANISMO  

 

O microrganismo de referência utilizado nos testes foi obtido através do 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fundação 

Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, através da coleção de microorganismos de 

referencia em Vigilância Sanitária CMRVS. Fora utilizada linhagem padrão de 

bactérias Streptcoccus mutans com número do INCQS 00446 NCTC 10449 (ATCC 

25175) Lote 0611446, Isolado de cárie dentária . 
. 

6.8 PREPARO E PADRONIZAÇÃO DE INÓCULOS BACTERIANOS  

 

Cultura bacteriana foi mantida sob refrigeração a 4ºC em Infusão de Coração 

em Agar (Heart Infusion Agar - HIA). Antes dos testes, a linhagem foi repassada 

para placa de Petri com meio citado através de perfuração do meio com haste de 

platina e incubadas em estufa bacteriológica à 37ºC por 24 horas. Logo após a 

linhagem foi diluída em solução salina a 0,9‰ até atingir a concentração de 108 

UFC/mL, de acordo com o que recomenda o Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) comparada com a escala de McFarland em 0.5 (CLSI, 2012a). 
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6.9 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA E MODULADORA  

 

6.9.1 Droga  

 

A substância Clorhexidina foi obtida através do Enxaguatório bucal Colgate 
PERIOGARD®  Solução bucal à base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12% da 

.Colgate-Palmolive Company. e utilizada na sua concentração original de 1.200 

µg/mL   

 

6.9.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

 

Os ensaios para determinação da CIM ou seja a menor concentração do 

produto que pode inibir o crescimento e que seja visível podendo ser lido de duas 

formas, através da confirmação visual ou por leitura em espectrofotômetro. A CIM 

dos óleos essenciais foram efetuados através do Método de Microdiluição em Caldo, 

com concentrações variando de 512 a 8μg/mL. Utilizando a técnica de diluição em 

microplacas (96 poços) de acordo com a metodologia descrita segundo a norma M7-

A9 do Manual Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2012a) para as 

bactérias aeróbicas e o suplemento M100-S22, para as bactérias fastidiosas, com 

modificações (CLSI, 2012b). 

 

6.9.3 Execução e Leitura dos Ensaios  

 

Este método utiliza pequenos volumes de meio e de soluções preparadas a 

partir dos óleos essenciais, distribuídos em poços de microplacas estéreis. As 

soluções de testes foram preparadas em concentração dobrada (1024 μg/mL) em 

relação à concentração inicial definida e volumes de 100 μL e posteriormente serão 

diluídas seriadamente 1:1 em caldo BHI 10%. Em cada cavidade com 100 μL do 

meio de cultura uma amostra de suspensão bacteriana foi diluída na proporção 1:10. 

Controles negativos com o meio de cultura, controles positivos (meio + inóculo) e 

controles de inibição, utilizando solução em concentração de 512 a 8 μg/mL foram 
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incluídos nos ensaios. As placas preenchidas foram incubadas a 35ºC por 24 horas 

(CLSI 2012).  

Para evidenciar a CIM das soluções frente à linhagem bacteriana, foi 

preparada uma solução indicadora de Resazurina sódica em água destilada estéril 

na concentração de 0,01% (p/v). Após a incubação, 20 μL da solução indicadora 

foram adicionados em cada cavidade e as placas passaram por um período de 

incubação de 1 hora em temperatura ambiente. A mudança de coloração do azul 

para rosa, devido à redução da resazurina indica o crescimento bacteriano (MANN, 

MARKHAN, 1998; PALOMINO et al, 2002), auxiliando a visualização da CIM, 

definida como a menor concentração capaz de inibir o crescimento bacteriano, 

evidenciado pela cor azul inalterada. 

Esta dinâmica é utilizada, pois estes dois padrões de 0 e 100% de 

crescimento servirão como parâmetros de leitura em aparelho  de espectrofotômetro 

de ELISA (Termoplate®) com comprimento de onda de 630nm cor azul, calibrado 

anteriormente, como padrão de leitura da cor azul para Resazurina onde deverá ter 

como cálculo final o IC 50 e o IC 90. 
 

6.9.4 Avaliação da Interferência dos Óleos Essenciais sobre a Resistência a 
Clorexidina. 

 

Para avaliar os óleos essenciais como moduladores da ação antibiótica, a 

CIM da Clorexidina foi avaliada na presença e na ausência dos produtos naturais em 

microplacas estéreis. A Clorexidina foi avaliada nas concentrações variando de 600  

a 0,6μg/mL. 

 
6.9.5 Execução e Leitura dos Ensaios  

 

Os óleos essenciais foram misturados em caldo BHI 10% em concentrações 

subinibitórias, obtidas e determinadas após a realização do teste de avaliação da 

CIM, sendo que para o teste de modulação, a concentração da solução dos óleos 

essenciais foi reduzida em 8 (oito) vezes (CIM/8). Foram utilizados volumes de 100 

μL de Clorexidina na concentração inicial de 1200 μg/mL, que logo após foram 

diluídas, seriadamente, na proporção de 1:1 em caldo BHI 10%. Cada cavidade com 
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100μL do meio de cultura continha a suspensão bacteriana diluída (1:10). Os 

mesmos controles utilizados na avaliação da CIM para os óleos foram utilizados 

durante a modulação (COUTINHO et al, 2008). As placas preenchidas no sentido 

alfabético foram incubadas a 35ºC por 24 horas e após esse período a leitura foi 

evidenciada pelo uso de Resazurina e lidas em aparelho Leitor de microplacas – 

Termoplate® como citado anteriormente no teste de determinação da CIM.   

 

6.9.6 Analise estatistica 

 

Os resultados dos testes foram obtidos em triplicata e expressos como média 

aritmética. Para análise estatística foi aplicada a ANOVA seguida do Bonferroni post 

tests. utilizando o software GraphPad Prisma 5.0 Considerando significância com p< 

0,05. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

7.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) DAS 

AMOSTRAS TESTADAS FRENTE À LINHAGEM 

 

A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) das amostras de 

O.E. de Crato e Fortaleza testadas frente à linhagem de S. mutans indicou a 

ocorrência de valores de CIM diferentes, pois a amostra da planta coletada na 

cidade do Crato obteve um resultado de ≥1024 μg/mL que o torna sem relevância 

para a pesquisa, o mesmo não ocorreu com a amostra coletada em Fortaleza onde o 

resultado se mostrou mais positivo pois obteve uma CIM de ≥128 μg/mL em teste 

realizado no laboratório em triplicata (FIGURA 5) . Observa-se que as fileiras TI, TII 

e TIII foram utilizadas triplicatas para ser retirada uma média desta inibição, em 

relação as fileiras CI, CII, CIII foram utilizadas como controle de crescimento sendo 

também realizada a média da triplicata. O que nos levou a pensar que a composição 

diferente dos dois óleos pode ser a causa provável desta diferença o que vem a 

corroborar com trabalho de Didry; Dubreuil e Pinkas (1994), o qual utilizou 

substâncias isoladas e combinadas de carvacrol e timol cinamaldeido e eugenol 

frente a bactérias orais, entre elas o S. mutans onde se observou um parcial 

sinergismo, sendo que a melhor atividade antimicrobiana foi a obtida quando se 

mistura timol com carvacrol em relação ao que se encontra neste mesmo estudo 

quando se combinam cinamaldeido e eugenol onde se presentou uma CIM maior em 

comparação com os outros dois. 
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FIGURA 5 Foto de microdiluição de óleo essencial de P amboinicus sobre bactéria 
padrão de S. mutans (ATCC 25175) para obtenção de CIM. 
FOTO de arquivo do autor 
 
 

7.2 RESULTADOS DA MODULAÇÃO  

 

Pesquisas mostram que existe uma busca crescente sobre uma CIM de óleos 

essenciais OEPA puro, pois na determinação do CIM foi verificado que o mesmo tem 

significativa ação quando na presença da bactéria específica em questão (S. 

mutans).e que esta ação tenha uma eficácia antimicrobiana tanto em estudos in vitro 

como em estudo in vivo, a metodologia empregada pode ser dividida em métodos de 

difusão em discos, diluições em meio de cultura, densidade ótica entre outros 

(LAMBERT et al 2001)  

Muito tem se estudado em relação à ação de plantas ditas medicinais e seus 

flavonóides, tanto de óleos essenciais como de extratos, trabalhando-se às vezes, 

com seus compostos majoritários isolados. Estes compostos são ocasionalmente 

responsáveis pela atividade antimicrobiana dos extratos e óleos dessas plantas 

Utilizam uma metodologia de diluição dos compostos em meio de cultura para a 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) para a verificação se os 
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valores encontrados da CIM tem ação bactericida ou bacteriostática. (RAUHA  et al. 

2000; MAYER, 2011) 

Outras pesquisas enfocam uma atividade chamada de moduladora onde se 

buscam através de combinações entre produtos naturais óleos ou extratos e 

produtos sintéticos ou antibióticos, ação de sinergismo ou antagonismo, ou seja, se 

há aumento ou diminuição da inibição ou neutralização da ação destas substâncias 

sobre cepas bacterianas resistentes (Figueredo,2013). 

. 

FIGURA 6  Ação da Clorexidina sobre S mutans ATCC 25175 

  

As placas foram incubadas a 35ºC por 24 horas e o crescimento bacteriano foi 

evidenciado pela mudança de coloração usando Resazurina . O preenchimento de 

cada microplaca para a realização do experimento foi realizado sempre seguindo o 

critério de triplicata e com o controle de crescimento. O gráfico 1 demostra a curva 

de mortalidade realizada através de leitura de microplacas, pelo aparelho Leitor de 

microplacas – Termoplate® (Figura 7), utilizamos para esta leitura a Transmitância 

na faixa de comprimento de 630nm que corresponde à faixa de transmitância do 

corante Resazurina cuja variação de coloração varia do azul para o vermelho 

conforme o crescimento bacteriano. 
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FIGURA 7 Leitor de microplacas – Termoplate® 

 

Para ser feita uma comparação e padronização da leitura foi realizado 

plaqueamento sempre obedecendo a uma leitura em triplicata de controles positivos 

para crescimento e negativos para não crescimento, e a leitura final ficou entre estes 

dois espectros como podemos notar no gráfico, onde se utilizou o OEPA combinado 

com a Clorexidina e a Clorexidina pura para ser comparada e verificada a 

modulação.  

Nota-se que o comportamento bactericida da Clorexidina e também no 

modelo de gráfico (GRAFICO 1), utilizando como método a transmitância, segundo a 

leitura realizada, se dá de uma forma constante desde a concentração de 512 μg/mL 

até 2 μg/mL demonstrando uma ação de eliminação quase total do microrganismo o 

que pode ser observado também em trabalho realizado por Wagner et al  (2013) 

onde ficou constatado que a Clorexidina líquida na concentração de 2% foi capaz de 

produzir halos de inibição de crescimento em todos os períodos de tempo, nas 

diferentes condições de armazenamento e que a Clorexidina gel 2% foi efetiva para 

todas as amostras testadas independentemente das condições de armazenamento e 

períodos de tempo, utilizando-se como inóculo, Caldo BHI com E. faecalis 

(McFarland 0,5). A partir dai tem-se um crescimento acentuado o que se pode 

considerar como de acontecimento normal.  

O resultado final da atividade antimicrobiana do OEPA puro, da Clorexidina 

utilizada em sua forma comercial pura a 0,12% e em combinação da Clorexidina 

com o OEPA apresentou a seguinte leitura, como demonstra o Gráfico 1 abaixo: 
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Podemos observar que o OEPA apresenta atividade antibacteriana com IC 50 em 

128 μg/mL. A Clorexidina demonstrou uma atividade melhor em relação ao OEPA, 

pois, apresentou IC 50 inferior a 1 μg/mL. Porem a associação do OEPA/Clorexidina 

mostrou-se com um efeito antagônico reduzindo a eficiência da Clorexidina pura, 

uma vez  que a IC50 da Clorexidina foi deslocada para 2 μg/mL. Demonstrando que 

esta associação apesar de ter resultado satisfatório não traz um impacto  

GRAFICO 1 Efeito antibacteriano do OEPA isolado, Clorexidina e da mistura 

OEPA/Clorexidina (1:1 v/v) e, comparando com os controles positivo crescimento de 

100% e controle negativo ausência de crescimento. Observa-se que a faixa de 

concentração das substancias foi padronizada entre 512 μg/mL  a 1 μg/mL, utilizada 

na maioria dos ensaios.  

Fonte: Autor (Graphpad Prism)  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
As politicas de inserção do cirurgião dentista no processo da Estratégia do 

Saúde da Família ocorreram em um momento que visou a reorganização das ações 

em saúde bucal, e uma oportunidade a mais dada à população para ter integrado 

um componente de atendimento à sua saúde, neste caso da boca, e suas 

estruturas, mas ao mesmo tempo requer uma qualificação dos profissionais e sua 

integração na Equipe de Saúde da Família, ou seja, aos outros profissionais de 

saúde, as estratégias de uma intervenção baseada no território, na cultura e no 

manejo destes pacientes, aproveitando as práticas e costumes desta população 

aliando a isso novos conhecimentos e novas práticas adotadas, tendo em vista a 

efetivação do SUS, neste campo.. 

Muito tem se estudado em relação a ações dos produtos e plantas medicinais 

com o intuito de se averiguar as reais condições de sua utilização por parte das 

comunidades e suas interações com outros medicamentos usados por estas 

pessoas. Esta prática deve ser focada em pesquisa para se ter conhecimento 

baseado em métodos científicos, de forma a poder garantir aos usuários uma forma 

segura de sua utilização evitando problemas ocasionados as vezes por essas 

combinações. 

Os resultados deste trabalho demonstraram haver diferenças na atividade do 

óleo essencial do Malvariço (Plectranthus amboinicus) das duas amostras de plantas 

coletadas em diferentes cidades, Crato e Fortaleza ambas no Ceará, sendo que 

quando utilizado o óleo puro coletado em Crato obteve-se uma CIM de ≥ 1024 µg/ml, 

contra a cepa de Streptcoccus. mutans  INCQS 00446 sendo descartado esta 

amostra do óleo para a realização dos testes, pois as duas tiveram composições dos 

metabolitos secundários diferentes, sendo também observado que a presença de 

componente majoritário Carvacrol em amostra do OEPA de Fortaleza apresentou um 

melhor resultado. Isso pode ser justificado pela grande quantidade deste 

componente apresentando atividade clinicamente relevante, uma vez que o 

resultado da leitura do CIM foi de 128 µg/ml pelo método de leitura visual, utilizando-

se como indicador a Resazurina, onde se deu continuidade e realizados os testes a 

partir daí, e por estabelecimento de ação, através de vários mecanismos e efeitos 

sobre a membrana plasmática, como descreve Lambert et al (2001), o Timol e o 
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Carvacrol, substâncias encontradas em vários óleos tem a capacidade de 

permeabiulizar a membrana.   

No entanto, o mesmo foi capaz de antagonizar a atividade bactericida ao ser 

combinado com enxaguatório bucal à base de Clorexidina. Este antagonismo pode 

ser justificado através da quelação da Clorexidina por componentes contidos neste 

óleo essencial, componentes estes que devem ter mais estudos, pois segundo 

Lambert et al (2001) alguns trabalhos relacionam a eficácia de atividade de óleos 

essenciais relacionada com a sua composição, o que pode ser afetada  por diversos 

fatores, como o tipo de planta, localização geográfica e época do ano, o que vem a 

corroborar com os resultados obtidos das duas amostras coletadas e estudadas 

apresentando composição deiferente entre eles, talves esses resultados diferentes 

possam ser justificados pelo momento da coleta e das condições diferentes em 

relação ao clima, humidade, incidencia solar, temperatura, condições do solo entre 

outros aspectos.  

Estudos mais aprofundados e ampliados devem ser realizados sobre o modo 

de ação de certos produtos naturais e fitoterápicos utilizados pelas populações, 

como tambem combinações de misturas de óleos essenciais em vários níveis contra 

micro-organismos patogênicos para ampliar o conhecimento e a segurança sobre o 

uso desses produtos naturais. Devem ser realizadas mais pesquisas a fim de ter 

mais resultados sobre a flora encontrada na região pois encontramos uma variedade 

de espécies no bioma da região do Cariri que por si só explica a necessidade destes 

estudos, assim como a utilização destas plantas com associações ou usadas puras 

em suas diversas apresentações, para se obter um produto de baixo custo, de facil 

cultivo, aplicação e difusão na Atenção Básica de Saúde e, principalmente, a 

aderência por parte das comunidades, uma vez que estas já se utilizam destes 

produtos. 

Devem se adaptar à realidade local de cada comunidade as informações 

referentes ao cultivo, o uso e o potencial terapêutico de cada planta, como tambem 

as partes que mais concentram principios ativos. Assim faz-se necessária a 

participação das Secretarias de Saúde Municipais, estimulando e dando o suporte 

necessário para serem cultivadas, processadas e, principalmente, a difusão da 

informação dentro das comunidades, pois as mesmas se envolvem quando 

estimuladas à criação de hortas comunitárias em seus jardins. Este papel pode ser 
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desenvolvido pelas Unidades Básicas de Saúde, uma vez que estas têm 

responsabilidades sobre as pessoas e familias adscritas aos PSF..  

Por isso se faz necessária a continuidade desta e de outras pesquisas em 

relação a outras bactérias envolvidas no processo de acometimento e controle da 

cárie dentária tendo sempre o foco na eficácia e efetividade e, acima de tudo, 

segurança na utilização destes produtos, garantindo um melhor controle dos 

problemas bucais e estimulando a outros profissionais dentistas da região que se 

envolvam neste modelo de trabalho dando oportunidade para que a odontologia se 

destaque como referencial de trabalho e consiga esclarecer e até a desenvolver 

novos produtos de uso na odontologia como preconiza e estimula o Ministério da 

Saúde. 
  



56 

 

 

 

REFERÊNCIAS  
ADAMS, R. P. Identification of Essential Oil Components by Gas 
Chromatography/ Quadrupole Mass Spectroscopy. Carol Stream, Illinois: Allured 
Publishing Corporation, 2001. 
 
ALBUQUERQUE, U. P. Re-examining hypotheses concerning the use and 
knowledge of medicinal plants: a study in the Caatinga vegetation of NE Brazil. 
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine  2006. 
 

ALBUQUERQUE, U.P.; MONTEIRO, J.M.; RAMOS, M. A.; AMORIM, E.L.C. 
Medicinal and magic plants from a public market in northeastern Brazil Journal of 
Ethnopharmacology 110  76–91 Elsevier 2007. 
 
ALENCAR, J. W.; CRAVEIRO, A. A.; MATOS, F. J. A.; MACHADO, M. I. L. Kovats 
indices simulation in essential oils analysis. Química Nova, v. 13, n. 4, p. 282-284, 
1990. 
 
ANTUNES, J.L.F.; PERES, M.A., Epidemiologia da Saúde Bucal. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2006. 
 
BANDEIRA,J.M.; BARBOSA,F.F; BARBOSA,L.M.P.; RODRIGUES,I.C.S.; 
BACARIN,M.A.; PETERS,J.A.; BRAGA,E.J.B. Composição do óleo essencial de 
quatro espécies do gênero Plectranthus. Rev. Bras. Pl. Med., Botucatu, v. 13, n.2, 
p.157-164, 2011. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Programa da Saúde da Família. Brasília, DF, 1997. 
 
__________ Ministério da Saúde. Portaria n° 971, 3 de maio de 2006. Aprova a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema 
Único de Saúde. 2006. Disponível em: 
< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html> 
Acessado em: 09/02/2013 
 
___________ Ministério da Saúde Portaria nº 886 de 2/ de abr53 de 2010, Institui a 
Farmácia Viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)  Disponível em: 
<portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Portaria_N_886.pdf>  Acessado em 
15/03/2013 
 
___________ Ministério da Saúde Portaria nº 2.488  DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf  
Acessado em 12/12/2013 
 
___________ Ministério da Saúde Departamento de Atenção Básica DAB 
Coordenação Geral de Saúde Bucal Resultado da Pesquisa Nacional de Saúde 
Bucal SBBRASIL 2010 Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/CNSB/sbbrasil/arquivos/projeto_sb2010_relatorio_final.pdf 
Acessado em: 15/03/2013 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
http://dab.saude.gov.br/CNSB/sbbrasil/arquivos/projeto_sb2010_relatorio_final.pdf


57 

 

 

 

___________ Ministério da Saúde Relatório final da 1ª. Conferência Nacional de 
Medicamentos e Assistência Farmacêutica: efetivando o acesso, a qualidade e 
a humanização na assistência farmacêutica, com controle social 2003.  
Disponivel em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 
publicacoes/1conferencia_nacional_medicamentos_farmaceutica.pdf> Acessado em 
09/02/2013 Brasília: Ministério da Saúde, 153 p 2005. 
 
____________, Presidência da República; Casa Civil DECRETO 6.286 de 5 de 
Dezembro de 2007 Institui o Programa Saude na Escola PSE Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm 
Acessado em :12/12/2013 
 
_________, Presidência da República; Casa Civil  Lei 8.080 de 19 de setembro de 
1990 Disponível em  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm> Acessado 
em 09/02/2013 
 
_________, Presidência da República; Casa Civil  Lei 8.142 de 28 de setembro de 
1990 Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm Acessado em 
09/02/2013 
 
____________ MINISTERIO DA SAÚDE Conselho Nacional de Saúde Relatório 
final da 1ª Conferencia Nacional de Medicamentos e Assitencia Farmaceutica 
Disponivel em < 
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/confer_nacional_de%20medicame
ntos.pdf> Acessado em : 08/03/2013 
 
____________Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) População de 
Juazeiro do Norte Censo 2010 Disponível em < 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230730> Acessado em 
08/03/2013 
 
____________ MINISTERIO DA SAÚDE  Política Nacional de Atenção Básica: 
Série E. Legislação em Saúde Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde:1 
ed  2012 114p. Brasilia DF Disponível em : http://www.saude.gov.br/bvs Acessado 
em :25/09/2013 
 
____________ MINISTERIO DA SAÚDE Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 
2006 Brasilia DF Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm>: 
Acessado em :25/09/2013 
 
____________ MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANVISA Portaria Nº 13 de 19 de junho 
de 2012 Disponivel em : 
<http//WWW.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterápicos/pôster_fitoterapicos.pdf> 
Acessado em :25/09/2013 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/confer_nacional_de%20medicame
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230730
http://www.saude.gov.br/bvs
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm


58 

 

 

 

BOTELHO, M.A. NOGUEIRA, N.A.P.; BASTOS, G.M.; FONSECA, S.G.C.; MATOS 
F.J.A.; LEMOS, T.L.G.; MONTENEGRO,D.; HEUKELBACH,J.; RAO, V.S.; BRITO, 
G.A.C.  Antimicrobial activity of the essential oil from Lippia sidoides, carvacrol and 
thymol against oral pathogens. Braz J Med Biol Res [online]. 2007, v. 40, n. 3 [cited 
2009-03-20], pp. 349-356.  
 

BRITO, V.F.S; DANTAS, I.C; DANTAS, G.D.S. Plantas Medicinais Utilizadas Pela 
Cpmissão De Mulheres Na Zona Rural No Município de Lagoa Seca-PB . Rev  de 
Biol e Farm BIOFAR  pag 112 2009. 
 
BROOKS, G.F., Butel, J.S., Morse, S.A…  Microbiologia Médica, 21 ed. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 
 
CABRERA, M. A. S.,  MESAS A. E., ROSSATO, L. A., ANDRADE, S. M. Fluxo 
salivar e uso de drogas psicoativas em idosos, Revista da Associação Medica 
Brasileira, v.53 n.2, São Paulo,  2007.  
 
CEARÁ – Secretaria Estadual de Saúde. Construindo Ações Coletivas de Saúde. 
Apostila. Fortaleza, 2000. 
 
CEARÁ – Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza  Assistencia Farmacêutica.    
Disponível em:. 
<www.sms.fortaleza.CE.gov.br/sms_v2/assistenciaFarmaceuticafitoterapiaProdutosF
itoterapicos.asp> Acesso em: 23 de março de 2012  
 
CEARÁ Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE Disponível 
em: http://www.ceara.gov.br/index.php/municipios-cearenses/796-municipios-com-a-
letra-j#munic-pio-juazeiro-do Acessado em : 23 março de 2013 
 
CLSI.  Manual  Clinical  and  Laboratory  Standards  Institute.   
Methods for Dilution Antimicrobial  Susceptibility Tests for Bacteria That Grow 
Aerobically; Approved Standard—Ninth Edition. Document M7-A9 performance 
standards for antimicrobial susceptibility testing. Clinical and Laboratory 
Standards Institute, Wayne, PA.vol.32 N°2, 2012a. 
 
CLSI.  Manual  Clinical  and  Laboratory  Standards  Institute Performance 
Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Second 
Informational Supplement Document M100-S22  Clinical and Laboratory Standards 
Institute, Wayne, PA.vol.32 N°3, 2012b 
 
COUTINHO, H.D.M.; COSTA, J.G.M.; SIQUEIRA, JR.J.P.; LIMA, E.O. In vitro anti-
staphylococcal activity of Hyptis martiusii Benth against methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus-MRSA strains. Brazilian journal of pharmacognosy, 18 
(Supl.): 670-675, 2008. 
 
CORDEIRO, H. SUS Sistema Unico de Saúde  Coleção Resumido. Ed Rio Rio de 
Janeiro 2005 
 

http://www.sms.fortaleza.CE.gov.br/sms_v2/assistenciaFarmaceuticafitoterapiaProdutosF
http://www.ceara.gov.br/index.php/municipios-cearenses/796-municipios-com-a-


59 

 

 

 

DIDRY, N.; DUBREUIL, L.; PINKAS, M. Activity of thymol, carvacrol, cinnamaldehyde 
and eugenol on oral bacteria Pharma. Acta Helve. 69  25-28 1994. 
 
CUIABÁ – Programa Municipal FITOVITA “Saúde na Terra” 5º Curso de 
sensibilização em plantas medicinais: Formação de Multiplicadores. Apostila. 
Cuiabá – MT, 2007.  
 
ESTAÇÃO SAÚDE. Sistema de Inversão da Atenção, Documento 
Conceitual/Instrumental. Minas Gerais, 1998.  
 

FREYSLEBEN, Glória R; PERES, Marco Aurélio A; MARCENES, Wagner. Dental 
caries prevalence and mean dmf-t among schoolchildren between 1971 to 
1997, Brazil. Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  v. 34,  n. 3,  2000.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci _arttext&pid=S0034-89102000000300015 
&lng=en&nrm=iso>.  Acesso em: 27  Março  2012.  
 

FIGUEREDO F. G.; FERREIRA, E.O.; LUCENA, B. F. F.; TORRES,C.M.G. LUCETTI 
D.; LUCETTI E. C. P.; SILVA J. M. F. L.; SANTOS F.A.V.; MEDEIROS C.R.; 
OLIVEIRA, G. M. M.; COLARES, A.V. COSTA. J.G.M, COUTINHO H.D.M.; 
MENEZES I R. A.; SILVA J C. KERNTOPF, M. R.; FIGUEIREDO, P.R.L.; MATIAS, 
E.F F..  Modulation of the Antibiotic Activity by Extracts from Amburana cearensis A. 
C. Smith and Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan BioMed Research 
International Volume 2013, Article ID 640682, 5pages 2013. 
 
GOTTLIEB, O. R. Modified distillation trap. Chemist Analyst, v. 49, n. 1, p. 114-116, 
1960. 
 
HOFLING, J.F. et al. . Presença de Streptococcus. mutans e Streptococcus. 
mutans associado a Streptococcus sobrinus em escolares de diferentes 
classes sócio-econômicas e sua relação com a atividade cariogênica dessas 
populações. Rev Odontol Univ São Paulo,  São Paulo,  v. 13,  n. 2, abr.  1999. 
 
JORGE, A.O.C. Microbiologia Bucal 3º ed, p. 5  São Paulo, Editora Santos 2007  
KONEMAN, E.W. et al... Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology.  
5ª ed. Philadelphia/New York, p. 593. 1997.  
 
JUAZEIRO DO NORTE-Ceará, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO 2013 
Departamento de Atenção Básica da SESA de Juazeiro do Norte Ceará 
 
KONEMAN, E.W. et al. Diagnóstico microbiológico Texto e Atlas colorido. 2ª ed. 
São Paulo, Editora Panamericana 1993. 
 
LAMBERT, R.J.W.; SKANDAMIS, P.N.; COOTE, P.J.; NYCHAS, G.-J.E. A study of 
the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, 
thymol and carvacrol Journal of Applied Microbiology, 91, 453-462 2001. 
 
LINO, C.S., SILVA, M.G.V., AIRES, T.C.B., CAVALCANTE, R.A., SOUSA, F.C.F., 
VIANA, G.S.B. Ação antiinflamatória e analgésica de O. micranthum. In: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci


60 

 

 

 

Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, Anais Águas 
de Lindóia, SP,  p. 69 2000. 
 
LINO, C.S., SILVA, M.G.V.. AIRES, T.C.B., MACEDO, D.S., SOUSA, F.C.F., VIANA, 
G.S.B.. Atividade analgésica de Ocimum sanctum. In: Congresso Brasileiro de 
Farmacologia e Terapêutica Experimental, Anais Águas de Lindóia, SP,  p.194 
2000. 
 
LUKHOBA,C.W, SIMMONDS, M.S, PATON, A.J. Plectranthus: a review of 
ethnobotanical uses. J Ethnopharmacol, 103: 1–24 2006. 
 
MANN, C.M.; MARKHAN, J.L. A new method for determine the minimum inhibitory 
concentration of essential oils. Journal of applied microbiology, 84: 538-544, 1998. 
 
MATOS, F.J.A. Plantas Medicinais. Guia de seleção de plantas usadas em 
fitoterapia no nordeste do Brasil Ed Imprensa Universitária UFC 2ed. 344p.Fortaleza 
2000.  
 
MATOS, F.J.A., VIANA, G.S.B., BANDEIRA, M.A.M.  Guia Fitoterápico.. Secretaria 
Estadual de Saúde, Programa Estadual de Fitoterapia. Fortaleza, Ceará, 2001. 
 
MATOS, F.J.A SOUSA, M.P., MATOS, M.E.O.,., MACHADO, M.I.L., CRAVEIRO, 
A.A.. Constituintes químicos e propriedades biológicas de plantas medicinais 
brasileiras. 2ª. ed., Editora UFC, Fortaleza  2004. 
 
MATOS, F., J. A. Plantas Medicinais Guia da Seleção e Emprego de Plantas Usadas 
em Fitoterapia no Nordeste do Brasil 3ª Ed., UFC Edições, Fortaleza, 2007 
 
MAYER, G.; ANTIBIÓTICOS – SÍNTESE DE PROTEÍNAS, SÍNTESE DE ÁCIDOS 
NUCLÊICOS E METABOLISMO Microbiologia e imunologia ON-LINE Escola de 
Medicina da Universidade da Carolina do Sul 2011 Disponivel em : 
http://pathmicro.med.sc.edu/portuguese/chapter_6_bp.htm  Acessado em 
12/12/2013 
 
MEDEIROS, M.F.T.; FONSECA, V.S.; ANDREATA, R.H.P.; Plantas Medicinais e 
seus usos pelos sitiantes da Reserva de Rio das Pedras Mangaratiba RJ Acta bot. 
bras. 18(2): 391-399. 2004. 
 
MENEZES, E. A. , et al..  Perfil de sensibilidade de bactérias frente a óleos 
essenciais de plantas do nordeste do Brasil, Infarma, v.17, nº 3/4, 2005.  
 
NASCIMENTO, P.F.C.; NASCIMENTO, A.C.; RODRIGUES, C.S.; ANTONIOLLI,Â.R; 
SANTOS,P.O; JUNIOR,A.M.B.; TRINDADE R. C.. Atividade antimicrobiana dos 
óleos essenciais: uma abordagem multifatorial dos métodos. Rev. bras. farmacogn. 
[online], v. 17, n. 1, pp. 108-113 2007. 
 
NCCLS.  National  Committee  for  Clinical  Laboratory  Standards.  Methods  for  
determining  bactericidal  activity  of  antimicrobial  agents:  Approved  guideline  
M26-A. Wayne, Pennsylvania, USA, 1999. 

http://pathmicro.med.sc.edu/portuguese/chapter_6_bp.htm


61 

 

 

 

NEWBRUN, E., Cariologia. 2 ed. Santos, São Paulo, 1988. 
 
NEWMAN, M.G.; . Periodontia Clínica.  ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro 
2004. 
 
OLIVEIRA, E. A.; LABRA, M. E.; BERMUDEZ, J.. A produção pública de 
medicamentos no Brasil: uma visão geral. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 
22, n. 11, Nov. 2006. 
 
OLIVEIRA, F, Q.,; GOBIRA B.; GUIMARÃES, C.; BATISTA J.; BARRETO, M; 
SOUZA M.; Espécies vegetais indicadas em odontologia Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php ?script =sci_arttext&pid=S0102-
695X2007000300022&l>  Acesso em: 9 de Abril de 2012 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Levantamento Epidemiológico Básico 
em Saúde Bucal. Manual de instruções. 3ª ed. Genebra, OMS, 1991. 
 
PALOMINO, J.C.; MARTIN, A.; CAMACHO, M.; GUERRA, H.; SWINGS, J.; 
PORTAELS, F. Resazurin microtiter assay plate: simlpe and unexpensive method for 
detection of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis. Antimicrobial agents 
and chemotherapy, 46: 2720-2722, 2002. 
 
PINTO,V.G. Saúde Bucal Coletiva 5 ed Ed Santos São Paulo, 2008.  
 
PLANTAMED - PLANTAS E ERVAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS.    Disponível 
em: <http://www.plantamed. com.br/plantaservas/especies/index_nc.html>  Acesso 
em: 23 de março de 2012.    
 
PRADO,J,S. et al. Condição dentária e hábitos de higiene bucal em crianças 
com idade escolar Rev. biociênc.,Taubaté, v.7, n.1, p.63-69, jan.-jun.2001. 
 
RAUHA, P. J.; REMES S.; HEINONEN M.; HOPIA, A.; KAHKONEN, M.; KUJALA. T.; 
PIHLAJA, K.; VOURETA, H.;VOURETA, P.; “Antimicrobial effects of Finnish plant 
extracts containing flavonoids and other phenolic compounds,”International Journal 
of Food Microbiology, vol.56,no.1,pp.3–12, 2000. 
 
RODRIGUES, E. Plants and Animals Utilized as Medicines in the Jaú National Park 
(JNP), Brazilian Amazon  PHYTOTHERAPY RESEARCH Phytother. Res. 20, 378–
391 DOI: 10.1002/ptr.1866. 2006. 
 
RODRIGUES, P.H.; SANTOS I.S.; SAUDE E CIDADANIA: Uma visão Histórica e 
Comparada do SUS  2ed. Ed ATHENEU São Paulo 2011. 
 
ROSA, W.A.G.; LABATE,R.C. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MODELO DE ASSISTÊNCIA Rev Lat.Am Enfe  
novembro-dezembro; 13(6):1027-34 2005. 
 
SANTOS, E.S.; SOUSA A. L. M.; MAIA, S. S. S.  Comercialização de Plantas 
Medicinais por “RAIZEIROS” em Juazeiro do Norte e Crato, Ce II Congresso 

http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.plantamed.


62 

 

 

 

Cearense de Agroecologia UFCA Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri em 
Juazeiro do Norte 2010 Disponivel 
em:<https://www.zotero.org/pascal_aventurier/items/collectionKey/BPKJ7II2/itemKey
/UGMQ6KH8/itemPage/4/order/title/sort/desc>. Acessado em: 09/11/2013 
 
SANTOS, F.S.D. DOS Tradições populares de uso de plantas medicinais na 
Amazônia História, Ciencia , Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro vol VI 
(suplemento), 919-939, setembro 2000. 
 
SÃO PAULO Secretaria de Estado da Saúde Formas de Gestão do SUS Disponível 
em:  http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/outros-
destaques/formas-de-gestao-do-sus Acessado em 12/12/2013 
 
SCHUCH, T.C.H. Cravo-da-índia reduz placa bacteriana Trabalho realizado no 
Laboratório de Farmácia da Universidade de Mogi das Cruzes, SP.  Disponível em: 
<http://www.maringa.com/variedades/saúde/cravodente.htm>  Acesso em: 18 de 
abril de 2012 
 
SENTHILKUMAR, A.; VENKATESALU,e V.;Chemical composition and larvicidal 
activity of the essential oil ofPlectranthus amboinicus(Lour.) Spreng against 
Anopheles stephensi: a malarial vector mosquito Parasitol Res DOI 10.1007/s00436-
010-1996-6 107:1275–1278, 2010. 
 
SILVA, M.G.V.. Óleos essenciais: Contribuição ao Taxon Genérico Ocimum e 
Análise por espectrometria de RMN C. Tese de Doutorado, UFC Ceará, 1996. 
 
SILVA, C. S. P.; PROENCA, C. E. B.. Uso e disponibilidade de recursos 
medicinais no município de Ouro Verde de Goiás, GO, Brasil. Acta Bot. 
Bras.,  São Paulo,  v. 22,  n. 2,  2008. 
 
STENHAGEN, E.; ABRAHAMSON, S.; MCLAFFERTY, F. W. Registry of Mass 
Spectra Data Base. Washington DC: Government Printing Office, 1974. 
 
SOE,W.M.; PRENKUMAR, J.; LIM,C.S.; SAKHARKAR, K.R.; SAKHAKAR, M.K. 
Action of phytochemicals containing catechins and gallates on Lipoteichoic acid 
synthesis International Journal of Integrative Biology ISSN 0973-8363, 13 no 1, 13-18 
2012. 
 
TIMOR, C., E.,MANZINI, M., E; FERNANDEZ, A., GONZÁLEZ, M., L, Evaluación 
fisicoquímica del aceite esencial de las hojas de Plectranthus amboinicus 
(Lour) Spreng que cresce en Cuba 1991 Disponível em:< 
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/ online/?IsisScript=iah/iah.xis& src 
=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=100450&indexSearch
=ID>       Acesso em: 9 de maio de 2012 
 
TRABULSI, L. R; ALTERTHUM F., Microbiologia  5ª Ed Atheneu São Paulo, 2008. 
 

https://www.zotero.org/pascal_aventurier/items/collectionKey/BPKJ7II2/itemKey
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/outros-
http://www.maringa.com/variedades/sa
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/


63 

 

 

 

TROPICOS.org. Missouri Botanical Garden. Disponível 
<http://www.tropicos.org/Name/17600037>. Acesso em : 12 Mar 2012 
 
URCA Universidade Regional do Cariri – LPPN Laboratório de Pesquisa de Produtos 
Naturais Cromatografia por espectrofotômetro de Massa do óleo essencial de P. 
amboinicus (amostra cedida para esse estudo) 2011. 
 
USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources 
Information Network - (GRIN) [Online Database]. National Germplasm Resources 
Laboratory, Beltsville, Maryland. USA Disponível em URL:< http://www.ars-
grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?317147 > 
 Acesso em: 14 de março de 2012 
 
VALERA, D, RIVAS, R., AVILA, J. L. et al.. El aceite esencial del Coleus 
amboinicus Loureiro composición química y evaluación de sus efectos anti-
alimentarios en insectos. CIEN. [online]. jun. 2003, vol.11, no.2 , p.113-118. 
Disponivel em: <http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?script 
=sci_arttext&pid=S1315-20762003006000002 &lng = es&nrm=iso>. ISSN 1315-
2076. Acesso em 9 de Abril de 2012 
 
VEIGA JUNIOR,V.F. Estudo do consumo de plantas medicinais na Região Centro- 
Norte do Estado do Rio de Janeiro: aceitação pelos profissionais de saúde e modo 
de uso da população Rev.Bras. de Farmc. 18(2) 308-313, Abr/Jun 2008.   
 
WAGNER, K; DAMORE, F.C; MONTAGNER, F.; SIGNORETTI, F.G.C.; GOMES, 
B.P.F.A.; AVALIAÇÃO IN VITRO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DA CLOREXIDINA 
LÍQUIDA E GEL A 2% EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
ÁREA DE ENDODONTIA – DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
RESTAURADORA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA  – 
UNICAMP – PIRACICABA, SÃO PAULO, BRASIL. Disponivel em: 
<http://www.prp.rei.unicamp.br/ 
pibic/Congressos/xviiicongresso/paineis/062030.pdf>,Acessado e; 12/12/2013 
 
YAZAKI, Suzete Cristina et al. . IgA anti-Streptococcus. mutans em crianças com e 
sem cárie dentária. Rev Odontol Univ São Paulo.,  São Paulo,  v. 13,  n. 3,  1999. 

http://www.tropicos.org/Name/17600037
http://www.ars-
http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?script
http://www.prp.rei.unicamp.br/

