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Á Deus,  

por guiar meus passos, dando-me sabedoria em todas as decisões da minha vida. Sem Ele, 

certamente eu não conseguiria finalizar esse trabalho. 

 

Aos meus amados pais, Osmar Luis de Godoi e Angela Maria Terossi de Godoi, dedico 

mais essa conquista, pois ela nada mais é do que o resultado do esforço de vocês. Vocês me 

ensinaram todos os valores da vida: responsabilidade, honestidade, perseverança, 

simplicidade, respeito e acima de tudo sempre me deram muito amor, tornando possível meu 

sonho de ser cirurgiã-dentista, de ser mestre e agora doutora pela Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto. Sei o quanto se sacrificaram abdicando dos seus próprios sonhos para 

tornar realidade os meus; só nós sabemos o quanto foi difícil chegar neste momento, mas só 

eu sei o quanto sempre me ampararam, me guiaram e mesmo quando não tinham certeza se 

daria certo, me apoiaram, acreditando em mim, fortalecendo-me nos meus momentos de 

fraqueza e me incentivando quando tudo parecia perdido. Mesmo que esta tese inteira fosse 

escrita sobre vocês e para vocês eu não teria palavras para demonstrar o quanto sou grata pela 

oportunidade que me dão e por sempre estarem junto a mim me guiando e amparando nos 

momentos felizes e tristes de minha vida. Assim, fica aqui, mais uma vez, registrado o meu, 

muito obrigada, primeiramente por tudo que vocês fizeram e fazem por mim e, em segundo 

lugar por ter participado ativamente deste trabalho. Se pegarem minha dissertação de 

mestrado notarão que a dedicatória é muito parecida, isso porque a minha vida inteira foi, é e 

será de gratidão e amor à vocês, pois minha vida e minhas conquistas não teria nenhum 

sentindo se vocês não existissem comigo. 

 

As minhas irmãs e amigas, Francislene Maria Terossi de Godoi Carvalho e Fernanda 

Cristina Terossi de Godoi e, ao meu cunhado, Gemilson Donizeti Carvalho, por existirem 

na minha vida e fazerem dela uma alegria constante, é muito bom ver e sentir que a medida 

que os anos passam, nossas amizades fortalecem proporcionalmente ao carinho que temos uns 

pelos outros. Vocês me ajudaram muito no processo desta tese, e também por isso, agradeço-

vos. Amo vocês! 

 

Ao mais novo membro da família, meu sobrinho, Luiz Otávio Godoi Carvalho, que entrou 

nas nossas vidas para iluminar e trazer muitas alegrias. Amo você! 
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À professora, doutora, orientadora e amiga, Alma Blásida Concepción Elizaur Benitez 

Catirse por toda orientação, confiança e carinho que sempre dedicou à mim. São 

aproximadamente 8 anos que estamos juntas nesta caminhada que não se limita apenas a 

pesquisa e ao ensino, e sim, a uma grande amizade que se formou e se estendeu a toda nossa 

família. A senhora, sempre me ofereceu muitas oportunidades, e viabilizou alguns dos meus 

sonhos, somente por isso eu seria eternamente grata, mas além disso sempre foi uma grande 

amiga, e cuidou de mim como mãe, por isso levo a senhora no meu coração. Talvez esse não 

seja um agradecimento especial convencional, mas isso se deve a uma relação entre 

orientador- orientado, nada convencional e muito mais que especial. 

 

À professora, doutora, co-orientadora, Niege Araçari Jacometti Cardoso Furtado, pelo 

carinho, pela paciência, pelos conhecimentos compartilhados e por toda nobreza em que se 

resumiu sua co-orientação, pois sem sua colaboração provavelmente eu não conseguiria 

atingir os objetivos pretendidos neste trabalho. A senhora viabilizou uma ideia e fez dela algo 

concreto, por isso a senhora, os meus mais sinceros agradecimentos. 

  

Aos meus amados avôs paternos e padrinhos, Paulo Cardoso de Godoy e Maria Helena 

Dias de Godoi, por estarem presentes e me apoiarem nos meus projetos de vida, sem vocês 

esta vitória não teria a mesma importância. 

 

Aos meus amados avôs maternos, José Terossi (in memorian) e Maria José Lopes Terossi. 

Meu querido avô, infelizmente nos deixou fisicamente durante a execução deste trabalho, mas 

com certeza continuou zelando por mim em um lugar ao lado de Deus, por isso, agradeço aos 

dois (vô e vó), pelo apoio, pelos conselhos e pelas fundamentais orações em minha intenção 

para que eu me tornasse cirurgiã-dentista, mestre e agora doutora, sem as quais eu não teria 

vencido estas etapas de minha vida, vocês foram e são fundamentais para a conclusão deste 

trabalho. 
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À Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP – USP). 

 

Ao FAPESP pelo apoio financeiro para realização desta pesquisa em forma de bolsa 

(Processo n. 2011/23866-8) e auxílio à pesquisa para aquisição edo spectrofotômetro modelo 

SP62S com Software Modelo QA Master I (X-Rite Incorporated - Neu-Isenburg Alemanha– 

Processo: 2012/08185-7), 

 

Ao diretor e professor Dr. Valdemar Mallet da Rocha Barros, por sempre apoiar nossos 

projetos e viabilizar a execução dos mesmos.  

 

Ao curso de pós-graduação em Reabilitação Oral, na pessoa da Prof. Dra. Fernanda de 

Carvalho Panzeri atual coordenadora, por assegurar nossos direitos e deveres com a pós-

graduação. 

 

Aos professores do curso de pós-graduação em Reabilitação Oral da FORP-USP, por seus 

ensinamentos durante o curso de Doutorado. 

 

Aos docentes e funcionários do Departamento de Materiais Dentários e Prótese na 

pessoa da Profa. Dra. Cláudia Helena Lovato da Silva, chefe do departamento onde foi 

realizado este trabalho e que sempre viabilizaram nossas pesquisas. 

 

Ao prof. Javier Garcia Barbero, da Universidad Complutense de Madrid pela oportunidade 

e orientação em meu estágio na Faculdad de Odontología em Madri em novembro/dezembro 

de 2012. 

 

Ao prof. Dr. Heitor Panzeri e a profa. Dra. Elza Helena Guimarães Lara, pela colaboração 

imprescindível para a conclusão desta pesquisa.  

 

À profa. Dra. Andréa Cândido dos Reis pelo carinho, pelas palavras enriquecedoras e pelos 

conhecimentos compartilhados. 

 

À profa. Dra. Silmara Aparecida Milori Corona pelos conhecimentos compartilhados 

imprescindíveis para a elaboração desta dissertação e para a aquisição do auxílio à pesquisa 

originado desta tese. 



À Profa. Dra. Cláudia Helena Lovato da Silva, que muito me ensinou durante os 9 anos que 

estou na FORP-USP. 

 

À Profa. Dra. Valéria Pagnano de Souza, que sempre apoiou nossos projetos e que muito se 

empenhou para transmitir seus conhecimentos, nos ajudando muitas vezes com a estatística 

dos trabalhos. 

 

À querida Sra. Domiciana Benitez pelo acolhimento e principalmente pelo carinho durante 

todo o tempo que nos conhecemos.  

 

Aos estimados Marcos Catirse e Marcos Daniel Elizaur Catirse pela receptividade, atenção 

e carinho que sempre me dedicaram. 

 

À amiga e “orientadora”, Tatiane Cruz de Carvalho, que tenho imenso carinho e admiração, 

pois além de amiga foi chave mestra para o desenvolvimento deste trabalho, pois seus 

conhecimentos e sua amizade me impulsionaram na direção correta para viabilizar esta 

pesquisa. Sempre me ajudou com os experimentos microbiológicos, me ensinando com 

paciência e carinho. À você Tati, meus mais sinceros muito obrigada! 

 

Às amigas Sônia Figueiredo e Daniele Fernandes, pelos ensinamentos e pela ajuda 

inestimável nos experimentos de citotoxidade, mas, não apenas por isso agradeço, pois a 

pesquisa não me deu apenas conhecimento, mas sim duas amigas que levarei para o resto da 

vida em meu coração. 

 

À amiga, Amanda Cavalheiro, pelas trocas de conhecimentos que foram essenciais para meu 

crescimento como pesquisadora e também pela ajuda na parte prática desta pesquisa. 
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tenho certeza que será para vida toda. Obrigada por me ouvirem nos momentos difíceis e por 

compartilharem dos momentos felizes da minha vida. Mesmo longe representam o verdadeiro 

significado da amizade.  
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Às amigas, Marcela Salles e Tatiane R. Cunha pela enorme amizade, que construímos 

principalmente este ano, vocês foram e são muito especiais na minha vida. Obrigada por tudo! 

 

Às amigas, Fabiana Mendonça, Mariana Nascimento e Lívia Bregagnolo, pelos 

inesquecíveis momentos que vivemos e que ainda viveremos juntas. 

 

À minha grande amiga/irmã angolana, Carmen Dilene Andrade Fortunato, pelo carinho, 

pela amizade e acima de tudo pelo companheirismo que sempre me dedicou, me ouvindo, me 

acalmando, e me apoiando em todos os meus projetos de vida, e que mesmo longe, sempre 

esteve muito presente. 

 

Às amigas, Nathanne Ferreira e Ludmila Lima, obrigada por compartilhar comigo suas 
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pela amizade, pelos conhecimentos e principalmente pela cumplicidade que sempre tivemos. 

 

Ao eterno amigo, Diogo Rodrigues Cruvinel, que tenho um imenso carinho. Obrigada por 
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pelos momentos de alegria compartilhados. 
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GODOI, A. P. T. Estudo do Óleo essencial de Casearia sylvestris e da Formulação de 

Enxaguatório bucal. Caracterização química, Citotoxidade, Potencial antimicrobiano e 

Efeito nas propriedades dos Materiais Odontológicos estéticos. 2013. 210f. Tese 

(Doutorado) Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto. 

 

Alguns estudos têm sido realizados sobre a associação de materiais restauradores 

odontológicos e soluções antissépticas, pois, em especial a clorexidina (CHX), além dos 

benefícios apresenta efeitos colaterais. Assim tornam-se necessários estudos de soluções 

alternativas tão eficazes quanto à CHX, porém sem os efeitos colaterais destas. Neste anseio, 

foi que se pesquisou Casearia sylvestris (CS) que é uma planta medicinal que oferece 

benefícios, mas, no entanto, pouco se sabe sobre o efeito desta sobre materiais restauradores 

estéticos (MRE) e algumas dúvidas permanecem sobre seu potencial antimicrobiano e sua 

toxidade sobre células. O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades biológicas do óleo 

essencial (OE) de CS e o efeito deste sobre MRE. Assim, o OE foi obtido por hidrodestilação 

e caracterizado por Cromatografia a gás acoplada a Espectrometria de massas (CG-EM) e os 

valores de concentração inibitória e bactericida mínimas foram determinados pelo método de 

microdiluição frente às espécies Streptococcus (mutans, mitis, sanguinis e salivarius) e 

Enterococcus faecalis. Avaliou-se também a citotoxidade do OE de CS e da formulação de 

enxaguatório bucal contendo o OE bioativo em fibroblastos de camundongos. Para a 

avaliação da rugosidade superficial (RS), cor, microdureza superficial (MS) e a análise 

qualitativa da superfície (Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV) dos MRE submetidos 

às soluções em estudo, foram confeccionados 60 espécimes (n=10), 30 de cada MRE (resina 

composta e cimento de ionômero de vidro modificado por resina- CIV), os quais foram 

subdivididos em 3 grupos para serem submetidos: G1 - CHX, G2 – enxaguatório 

experimental a base do OE de CS e G3 - Água destilada. As leituras foram realizadas com os 

aparelhos adequados para cada um dos ensaios, após o polimento dos espécimes e após 24h 

do término do período experimental. Os resultados obtidos foram avaliados de acordo com os 

Conceitos da Estatística Clássica, após análise exploratória dos dados. O rendimento do OE 

obtido foi 0,85mL/100g folhas secas; os constituintes majoritários detectados e identificados 

no OE foram o β-cariofileno, germacreno-D, biciclogermacreno, δ-cadideno, óxido de 

cariofileno, espatulenol e α-elemol; o OE e a formulação de enxaguatório desenvolvida 

apresentaram atividade antimicrobiana significativa frente aos micro-organismos testados, 



exceto para o OE contra Enterococcus faecalis; o OE  nas diferentes concentrações testadas e 

a formulação de enxaguatório apresentaram citotoxidade frente a fibroblastos gengivais L929 

menor estatisticamente que a CHX; a citotoxidade do OE é tempo–dependente; a formulação 

desenvolvida proporcionou maior alteração de cor para a resina Z250 do que a CHX e a água 

destilada, sendo essa mudança em função do Tempo nos parâmetros de cor (L*, a* e b*) 

analisados isoladamente, enquanto que para o CIV não houve diferença estatisticamente 

significante para a cor  sob as diferentes soluções testadas; as soluções em estudo não tiveram 

efeito significante sobre a RS da resina composta, enquanto que para o CIV houve um 

aumento estatisticamente significante na RS quando o mesmo foi submetido a CHX; não 

houve diferença estatisticamente significante na MS de ambos os MRE testados; e o MEV 

mostrou deteriorações superficiais principalmente nos corpos de prova de CIV submetidos a 

CHX.  

Palavras-chave: 1. Casearia sylvestris. 2. Atividade antimicrobiana. 3. Citotoxidade. 4. 

Materiais restauradores. 5. Enxaguatório bucal. 
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GODOI, A.P.T. Study of CS essential oil and Formulation of mouthwash. Chemical 

characterization, cytotoxicity, and antimicrobial potentia, effect on the properties of 
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Researches has been developed associating dental material and mouthwashes, due to the side 

effects caused presenting in the products, especially chlorhexidine (CHX). Therefore, it 

becomes necessary studies involving alternative solutions containing the CHX efficacy, but 

without its collateral effects. Regarding to this, it was studied the specie Casearia sylvestris 

(CS), a medicinal plant with confirmed benefits, although its effect on dental materials (DM) 

it is poorly studied (described, talvez fique melhor) and its antimicrobial potencial and 

cytotoxicity  remains controversial. The aim of this study was to evaluate the biological 

properties of CS essential oil and its effect on DM. The CS essential oil was obtained and 

characterized through gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).  The 

minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration values were 

determined using the microdilution of Streptococcus species (mutans, mitis, salivarius and 

sanguinis) and Enterococcus faecalis. It was also evaluated the cytotoxicity  on mouse 

fibroblasts of  both  essential oil and mouthwash formulation containing the bioactive 

essential oil. To the superficial roughness, color, superficial microhardness and surface 

qualitative analysis (Scanning electron microscope – SEM) of DM submitted to studied 

solutions, it was prepared 60 specimens (n = 10), 30 of each DM (composite resin, resin 

modified glass ionomer- CIV), which were subdivided into 3 groups to the submission: G1 – 

CHX, G2 – mouthwash containing CS essential oil and G3 – distilled water. The lectures 

were performed with appropriate equipaments(apparatus, acho que fica melhor): posteriorly 

specimens polishing and 24h after the experimental period end. The obtained results were 

evaluated according to the classical statistics concepts, after data exploratory analysis. The 

yield of essential oil obtained was 0.85 mL/100 g dried leaves; the major constituents detected 

and identified in the essential oil were β-caryophyllene, germacrene-D, bicyclogermacrene, δ-

cadideno, caryophyllene oxide, α-and spathulenol elemol; both mouthrinse containing 

essential oil as the formulation developed showed significant antimicrobial activity against the 

tested microorganisms, except Enterococcus faecalis; the different concentrations tested of 

the essential oil and the mouthwash formulation showed statistically lower cytotoxicity 

against gingival fibroblasts L929 than CHX; cytotoxicity  essential oil is time-dependent; the 

formulation provided higher color change to resin Z250 when compared with CHX and 



distilled water, and this change occurred in the factor time of all color parameters (L *, a * 

and b *) when analyzed alone, while to CIV color the difference was not statistically 

significant for the different solutions studied, there was a statistically significant increase in 

CIV surface roughness when submitted to CHX, while to composite resin  the difference was 

not statistically significant; there was no statistically significant difference in microhardness 

of both restorative materials tested, and SEM showed surface deterioration mostly in the 

specimens submitted to CHX . 

 

 

Key words: 1. Casearia Sylvestris. 2. Antimicrobial activity. 3. Cytotoxicity. 4. Restorative 

materials. 5. Mouthwash.  
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11 IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO    

 

 

A odontologia vem se desenvolvendo cada dia mais, criando e transformando produtos 

buscando não somente o tratamento do paciente, mas a manutenção do tratamento realizado 

(GODOI, 2009) e a prevenção de futuras doenças (KÖHLER e ANDRÉEN, 2010). Assim, 

vários materiais restauradores estéticos têm sido criados para melhorar o desempenho destes, 

tanto no aspecto da estética quanto no funcional. No entanto, estes materiais ainda se 

deterioram na presença de alguns fatores da cavidade bucal (SETTEMBRINI et al., 1995) 

como os agentes antissépticos (TRAUTH et al., 2012) e bebidas consumidas pelos pacientes 

(ERTAS et al., 2006; LEE e POWERS, 2007; GODOI, 2009).  

Outro campo no qual a odontologia preventiva e curativa vem atuando é no campo dos 

antissépticos. O uso do agente quimioterapêutico antimicrobiano tem sido proposto como um 

meio de reduzir os níveis de bactérias bucais, especificamente Streptococcus mutans 

(PRASANTH, 2011) que adere na superficie dental e inicializa a descalcificação do esmalte 

por produzir ambiente ácido através da degradação de carboidratos (FARGE, 1998). Além de 

Streptococcus mutans, outras bactérias são patogênicas e participam do processo cariogênico, 

tais como: Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguinis (CHAVA 

et al., 2012) Enterococcus faecalis (KOUIDHI et al., 2011) e Lactobacilos casei 

(RAMALINGAM et al., 2012). No entanto, produtos para saúde oral devem tentar controlar 

os níveis da placa, sem removê-la, de modo a reter as propriedades benéficas da microflora 

residente bucal (MARSH, 2010; MARSH, 1992), além disso, o anitisséptico bucal deve ser 

biocompatível, sendo a toxicidade um dos parâmetros cruciais para avaliação de resposta 

biológica do potencial lesivo que causa a morte de células ou tecido (SIQUEIRA 

GONÇALVES et al., 2008; PITHON et al., 2011). Sendo assim, vários produtos têm sido 

pesquisados e desenvolvidos, visando oferecer mais benefícios e menos efeitos colaterais aos 

antissépticos. Diante disso, muitos pesquisadores como Shapiro et al. (2002) e Faria Júnior 

(2005) vêm estudando os agentes fitoterápicos buscando a resposta para essa necessidade 

evolutiva. 

Um dos antissépticos mais utilizados na odontologia é a clorexidina, criada no final 

dos anos 40, quando cientistas desenvolvendo agentes antimalária, formularam um grupo de 

compostos denominados polibiguanidas, o qual demonstrou um amplo espectro 

antimicrobiano (BARDAL, 2005), ser pouco tóxica, mas apresentou efeitos colaterais que 
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dificultam o uso de longa duração (ALMEIDA, 2001; FARIA JÚNIOR, 2005). Com isso, 

torna-se imprescindível a busca de terapias alternativas (FARIA JÚNIOR, 2005) que possam 

atuar como antissépticos bucais para o combate à cárie, gengivite, periodontite ou ainda como 

desinfetantes de próteses.  

Assim, o uso de agentes fitoterápicos de uma forma geral, constitui uma forma de 

terapia alternativa que vem crescendo, notadamente nos últimos anos (FARIA JÚNIOR, 

2005), sendo muito utilizada na medicina e na odontologia (DUARTE et al., 2009). No 

entanto, nosso país não tem uma atuação destacada no mercado mundial de fitoterápicos, 

ficando inclusive atrás de países menos desenvolvidos tecnologicamente (YUNES, 

PEDROSA e CECHINEL, 2000). 

A Casearia sylvestris, de interesse neste estudo, é uma planta medicinal que oferece 

uma vasta gama de utilizações como: antissépticos, antiulcerativo, diurético, tônico, 

estimulante, antimicrobiano, depurativo (SILVA, ALMEIDA e SOUSA, 2004) e ainda pode 

ser efetiva contra algumas linhagens de células tumorais (de MESQUITA et al., 2009; 

FERREIRA et al., 2010). A Casearia sylvestris é muito comum na América tropical e 70 

espécies do gênero Casearia são comuns no Brasil (LE COINTE, 1934; SCHOENFELDER 

et al., 2008) tendo vários nomes populares entre eles: "guaçatonga" (SILVA, ALMEIDA e 

SOUSA, 2004; CURY, 2005; FERREIRA et al., 2010; PRIETO et al., 2012), “herva de 

brugre” (CURY, 2005; FERREIRA et al., 2010), “pau de lagarto”, “erva de pontada” ou “chá 

de bugre” (CURY, 2005). 

A Casearia sylvestris é uma planta arbórea, da família Flacourtiaceae, cujas folhas 

apresentam pontos translúcidos correspondentes às glândulas de óleo essencial (SCAVONE et 

al., 1979; SILVA et al., 1988). Algumas pesquisas (TANINIS et al., 2006; SCHNEIDER et 

al., 2006), avaliaram a composição química deste óleo, no entanto, existem poucos estudos 

documentados na literatura sobre os efeitos terapêuticos do óleo essencial de Casearia 

sylvestris, assim, algumas propriedades estudadas apontam para uma atividade anti-

inflamatória, antiúlcerativa (ESTEVES et al., 2005), citotóxica seletiva contra algumas 

linhagens de células tumorais (DA SILVA et al., 2008) e antimicrobiana, em baixas 

concentrações, frente as bactérias Enterococus faecalis, Escherichia coli, Micrococus e 

Staphylococus epidermitis (SCHNEIDER et al., 2006).  

Na odontologia a Casearia sylvestris tem sido estudada como uma alternativa para 

tratamento endodôntico (SILVA, ALMEIDA e SOUSA, 2004; DUARTE et al., 2009), contra 

o herpes labial (CURY, 2005) e na composição de dentifrícios (ARANTES, 2002).  Estudos 

têm relatado que o extrato de Casearia sylvestris apresenta ação antimicrobiana contra S. 
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mutans quando as folhas são coletadas em agosto (época de floração) e essa atividade se 

encontra na fração obtida em acetato de etila (FARIA JÚNIOR, 2005). Também há estudos 

sobre sua ação contra o vírus do herpes e tem-se que os cremes de Casearia sylvestris 

induzem a uma cicatrização significativamente maior que o creme de penciclovir, pois um 

tempo menor é necessário para a cicatrização total destas lesões (CURY, 2005). 

As plantas são mundialmente empregadas na medicina popular e apesar do uso 

indiscriminado das mesmas, até o momento são escassos os estudos sobre suas constituições 

químicas e atividades biológicas (CARVALHO, 2009), bem como de suas ações sobre 

materiais odontológicos para que possam ser utilizadas como possíveis antissépticos bucais.  

Assim, foi realizado este estudo in vitro para avaliar a ação do óleo essencial de 

Casearia sylvestris sobre micro-organismos bucais, fibroblastos gengivais e materiais 

odontológicos estéticos.  
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22  RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA    

  

 

2.1 Casearia sylvestris 

 

 

Silva et al. (1986), determinaram a dose letal média (DL50) e os efeitos em útero 

isolado de ratas, dos extratos brutos das folhas de Casearia sylvestris. Para isso, 3 tipos de 

extratos foram utilizados: aquoso a frio, aquoso a quente e etanólico a quente. Cada grupo de 

10 camundongos foram injetados com um dos extratos aquosos quente de C. sylvestris nas 

doses de 3,0 – 2,5 – 2,0 – 1,5 e 1,0g/kg via intraperitoneal, observando-se o número de óbitos 

por grupo no período de 24 horas. Além disso, avaliaram as respostas contrácteis máximas e a 

dose efetiva média (DE50) após variarem a concentração dos extratos. Com a solução aquosa 

do extrato etanólico, observaram na motilidade espontânea uterina, aumento da frequência de 

contração e do tônus basal e diminuição da amplitude de contração; na curva dose-resposta à 

ocitocina observaram diminuição da resposta máxima e aumento da DE50. O extrato aquoso a 

frio produziu, na motilidade espontânea uterina, aumento de todos os parâmetros observados; 

na curva-dose-resposta à ocitocina, também aumentou a resposta máxima, diminuindo, 

entretanto, a DE50.  

Basile et al. (1990), investigaram a atividade preventiva antiulcerativa do extrato bruto 

seco da folha de Casearia sylvestris brasileira quando administrada por via oral usando 2 

modelos animais e concomitantemente testaram o potencial toxicológico dele. Para isso, a 

planta seca foi pulverizada/picada e extraída com 75% de etanol em solução hidroalcoólica à 

temperatura ambiente por métodos de maceração e percolação. As medidas do volume, pH, 

ácido hidroclorídrico na secreção gástrica, o valor LD50, a indução gástrica aguda por estresse 

e a toxicidade foram estudadas de acordo com os métodos já consagrados na literatura. 

Também foi observado o padrão de comportamento dos animais, incluindo alguns sintomas 

do estereótipo, diarréia, piloereção, mudanças na locomoção espontânea, convulsões e estado 

de alerta. Desta forma, os autores concluíram que este estudo dá suporte experimental ao uso 

na medicina folclórica de Casearia sylvestris como uma droga antiulcerativa, mas não permite 

o estabelecimento do componente natural responsável por essa atividade. 

Ruppelt et al. (1991) verificaram a ação analgésica e anti-inflamatória de algumas 

espécies vegetais selecionadas. Rizzini, Mors e Pereira (1988) prepararam uma lista com 84 
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espécies de plantas usadas no Brasil como antiofídicas e, a partir desta lista algumas espécies 

foram selecionadas e testadas para atividade analgésica (número de contorções) e atividade 

anti-inflamatória (corante azul de Evans - solução a 1%) de acordo com a técnica de Whittle 

(administração intraperitoneal de ácido N-acético 0,1 0,1 ml/10 g) em ratos. Ruppelt et al. 

administraram por via oral uma infusão de 10% (planta seca) ou 20% (planta fresca) 

correspondendo a 1 ou 2g/kg de Apuleia leiocarpa, Casearia sylvestris, Brunfelsia uniflora, 

Chiococca brachiata, Cynara scolymus, Dorstenia brasiliensis, Elephantopus scaber, 

Marsypianthes chamaedrys, Mikania glomerata e Trianosperma tayuya. Com isso eles 

demonstraram atividades analgésicas e/ou anti-inflamatórias de intensidade variada para os 

diferentes tipos de plantas, sendo que, a C. sylvestris apresentou ação analgésica, mas a ação 

anti-inflamatória não foi tão forte quanto da alcachofra. 

De Carvalho et al. (1998) isolaram novos diterpenos clerodânicos do tipo casearinas. 

Além do conhecido diterpeno casearina G (1), dois novos diterpenos clerodânicos do tipo 

casearinas, casearina S (2) e casearina T (3), foram isolados a partir de um extrato bioativo 

das folhas de Casearia sylvestris. Os diterpenos 1-3 apresentaram atividade moderada, mas 

seletiva, para o reparo de DNA deficiente de levedura de Saccharomyces cerevisiae mutantes 

RAD 52YK e RS 321.  

Sertié et al. (2000) investigaram a atividade preventiva e curativa antiúlcera de três 

extratos preparados das folhas secas e frescas da C. sylvestris. Para o experimento, o extrato 

bruto das folhas secas foi obtido por percolação (Basile et al., 1990). As folhas secas foram 

extraídas com etanol a 75%, em solução hidroalcóolica por maceração. A determinação do 

volume, pH e HCl na secreção gástrica foi estudada de acordo com o método de Basile et al. 

(1990) com grupo de 6 animais em jejum por 30 horas, também a lesão gástrica aguda 

induzida por estresse foi estudada pelo método descrito por Basile et al. (1990), já a lesão 

gástrica crônica foi estudada de acordo com o método descrito por Bacchi et al. (1995). 

Assim, os autores verificaram que o extrato bruto de folhas secas e frescas de C. sylvestris 

protege a mucosa estomacal dos ratos, sem mudanças no pH ácido, e esse efeito protetor é 

mais efetivo com o extrato bruto de folhas frescas. Em úlceras crônicas, o efeito curativo de 

ambos os extratos faz reduzir o tamanho da úlcera e aumentar o número de colágeno. Este 

efeito curativo é muito similar com ambos os extratos. 

Espindola et al. (2004) realizaram fracionamento biomonitorado do extrato hexânico 

da casca da raiz de C. sylvestris var. língua o que levou ao isolamento de um novo diterpeno 

clerodânico. Este composto mostrou atividade pronunciada sobre Trypanosoma cruzi, o 
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agente causal da doença de Chagas, com a concentração inibitória mínima (CIM) de 0,59 

µg/mL. 

Maistro et al. (2004) investigaram os efeitos genotóxicos de um extrato etanólico bruto 

de C. sylvestris sob cultura de células hepáticas (células HTC) de Rattus norvegicus e células 

V79 de hamster chineses, usando o ensaio cometa. Para a avaliação da atividade genotóxica 

as células foram tratadas com três concentrações diferentes (0,5, 1 e 2 mg/ml) de extrato 

preparado a partir de uma dose de 25 mg/ml de solução aquosa. O controle positivo foi a 

ciclofosfamida para células HTC e metanossulfonato de metil para células V79. Os resultados 

mostraram que o extrato de C. sylvestris não apresentou efeitos genotóxicos e não 

potencializou os danos no DNA induzidos pela ciclofosfamida e metanossulfonato de metil 

em células HTC e V79, respectivamente. Este estudo corrobora com o de Sertié et al. (2000) 

quanto a análise qualitativa dos extratos, e adicionalmente revela a presença de flavonóides 

que foram quantificados a 0,013%. 

Sassioto et al. (2004) estudaram o efeito do decocto a 5% de C. sylvestris no reparo de 

defeito femoral preenchido com matriz óssea bovina desvitalizada. Para este estudo 24 ratos 

foram divididos em 2 grupos. Defeitos femorais bilaterais, com 2 mm de diâmetro foram 

produzidos na diáfise femoral e preenchidos com matriz óssea bovina desvitalizada. O grupo 

experimental recebeu 1ml de decocto 5% de C. sylvestris; o grupo controle recebeu 1ml de 

água destilada. Os animais foram sacrificados com 10, 20 e 30 dias e o tecido ósseo presente 

na área operada foi quantificado. Fez-se a decocção de 1g de folhas pulverizadas de C. 

Sylvestris em 20 ml de água destilada, e submeteu-se o decocto a análise qualitativa por 

cromatografia em camada delgada para confirmação da presença de flavonóides, saponinas e 

taninos; o doseamento dos flavonóides rutina e quercetina foi feito por cromatografia líquida 

de alta eficiência. Cortes histológicos de quatro micras foram corados com hematoxilina-

eosina e submetidos à avaliação histológica com utilização de microscópio óptico acoplado a 

conjunto para fotomicrogafia. Com isso, os autores concluíram que o decocto a 5% de C. 

Sylvestris promove atraso na cronologia do processo de reparação óssea e menor osteogênese 

em defeitos ósseos preenchidos com matriz óssea bovina desvitalizada, em ratos, na dose e 

períodos estudados. 

Silva et al. (2004) avaliaram o potencial irritativo de propólis, de C. sylvestris, de 

Ostoporin e de soro fisiológico (controle) em ratos. Para isso, foram utilizados 28 ratos, os 

quais receberam injeção do corante azul de Evans (2%) e, em seguida, receberam 0,1 ml das 

substâncias teste. Os animais foram sacrificados meia, 1, 3 e 6 horas após a injeção das 

substâncias, e os materiais coletados (exudato inflamatório) foram submetidos à análise em 
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espectrofotômetro. Assim, os autores verificaram que Otosporin mostrou ser menos efetivo 

como fármaco anti-inflamatório e, tanto própolis como C. sylvestris podem ser utilizados 

como uma alternativa no tratamento endodôntico. 

Cury (2005) avaliou a eficácia de cremes à base de tintura de Casearia sylvestris a 

10% e de C. sylvestris (medicamento fitoterápico) dinamizada em 3DH (medicamento 

homeopático) no tratamento de lesões herpéticas, comparando-os com creme de Penciclovir a 

1% (Penvirlabia - Sigma Lab.). Foi realizado um estudo duplo-cego, com amostra de 93 

voluntários, que apresentavam lesão herpética labial. Foram formados três grupos, sendo que 

cada um destes utilizou um dos medicamentos estudados. Os voluntários foram 

acompanhados até a cicatrização total da lesão. Os resultados demonstraram que os cremes de 

C. sylvestris induziram a uma cicatrização significativamente maior do que o creme de 

Penciclovir, pois foi menor a quantidade de dias, necessários para a cicatrização total das 

lesões. Foi possível considerar a utilização dos medicamentos fitoterápico e homeopático, 

como uma alternativa ao tratamento convencional, tendo como principais vantagens a eficácia 

demonstrada e o baixo custo. 

Esteves et al. (2005) investigaram as atividades antiúlcera e anti-inflamatória do óleo 

essencial de folhas de C. Sylvestris (EOCS). Para investigar essas atividades os seguintes 

testes foram utilizados: edema de pata, teste de tecido granulomatoso, permeabilidade 

vascular, teste de contorção, úlcera gástrica induzida pelo estresse e avaliação da secreção 

gástrica. O óleo essencial foi obtido por aparelho de Clevenger (hidrodestilação, e os 

componentes do óleo foi avaliado pelo sistema Finnigan CG/EM. Assim, o rendimento total 

de EOCS foi de 2,5%, e LD50 de 1100 mg/kg no rato. Os principais compostos identificados 

por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas foram cariofileno (13,8%), 

thujopsene (5,2%), alfa-humuleno (3,7%), beta-acoradiene (20,8%), germacreno-d (1,9%), 

biciclogermacreno (40,9%), calamenene (1,5%), germacreno B (3,9%), espatulenol (12,6%) e 

globulol (2,2%). O EOCS administrados (125 mg/kg) resultou em 36% de inibição em edema 

induzido por carragenina no ensaio da pata de rato. No entanto, tanto o edema da pata 

induzido por dextrana quanto o ensaio de permeabilidade vascular usando histamina não 

mostrou inibição significativa. Animais submetidos ao teste de contorção, por meio de ácido 

acético, apresentaram 58% e 56% de inibição em contorções com EOCS e indometacina, 

respectivamente. Além disso, EOCS inibiu 90% da úlcera gástrica induzida por tensão, 

enquanto que a cimetidina inibiu 70%. O volume de secreção gástrica no grupo tratado com 

EOCS foi maior do que o grupo tratado com a cimetidina. Os EOCS também não mostraram 

mudanças relacionadas com os níveis de H+ na secreção gátrica. Com os resultados globais 
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obtidos neste estudo os autores sugerem uma atividade anti-inflamatória para os EOCS de C. 

sylvestris além de sua atividade antiúlcerativa. 

Mesquita et al. (2005) avaliaram trinta e um extratos de 13 plantas medicinais do 

cerrado brasileiro in vitro para testar sua atividade antiprotozoária contra as formas 

promastigotas de Leishmania donovani, e amastigotas de Trypanosoma cruzi. Entre as plantas 

selecionadas, C. sylvestris var. língua foi a mais ativa, tanto contra L. donovani, quanto para 

T. cruzi. Quinze extratos foram ativos contra promastigotas de L. donovani com 

concentrações de 50% de inibição do parasita de crescimento (IC50) entre 0,1-10 mcg / ml, em 

particular aqueles de Annona crassiflora (Annonaceae), Obovatus himatanthus 

(Apocynaceae), Kunthiana guarea (Meliaceae), Cupania vernalis (Sapindaceae), e Serjania 

lethalis (Sapindaceae). Em relação à amastigotas de T. cruzi, extratos de A. crassiflora, 

Duguetia furfuracea (Annonaceae), e C. sylvestris var. Língua apresentaram atividade com 

valores de IC50 entre 0,3-10 µg/ml.  

Taninis et al. (2006) avaliaram a composição do óleo essencial em folhas de uma 

população de C. Sylvestris. Os autores coletaram amostras de 12 indivíduos, ao amanhecer (7 

horas) e no período da tarde (15 horas). O óleo extraído foi analisado por meio de CG-EM e 

CG-DIC, em triplicata. Assim, verificou-se variação na composição do óleo em função do 

período da amostragem. Pela manhã, os constituintes principais detectados foram longifoleno 

(1,8%), β-selineno (4,2%), germacreno-D (79,2%) e germacreno- B (14,8%). À tarde, os 

constituintes principais foram identificados como: longifoleno (3,2%), β-gurgeneno (1,1%), γ-

muuruleno (3,0%), γ-gurjeno (2,2%), β-selineno (5,2%), germacreno-D (66,2%), 

biciclogermacreno (3,6%), δ-cadineno (1,7%), germacreno- B (13,7%). Rearranjos dos 

sesquiterpenos monocíclicos (germacreno- B e germacreno-D), possivelmente induzidos 

fotoquimicamente, podem explicar a formação dos sesquiterpenos longifoleno, β-gurjeneno, 

γ-muuruleno, γ- gurjeneno, β-serlineno, biciclogermacreno, δ-cadineno. Sendo assim, 

verificou-se que a dinâmica metabólica é influenciada pelo fotoperíodo. 

Rodrigues et al. (2006) avaliaram 190 extratos hexânicos e etanólico de 27 espécies de 

plantas do cerrado do Brasil para verificar a atividade larvicida contra o terceiro estágio das 

larvas de Aedes aegypti a 500 µg/ml. Quatorze extratos de 7 espécies apresentaram atividade 

(> 65% de mortalidade) contra as larvas. Destes Dugeutia furfuracea, Piptocarpha 

rotundifolia, C. sylvestris var. lingua, Serjania lethalis e Xylopia aromática foram ativos em 

56,6, 162,31, 232,4, 285,76 e 384,37 g/ml, respectivamente. Annona crassiflora e Cybistax 

antisyphilitica mostraram atividade em 23,06 e 27,61 g/ml. Nete trabalho em questão, as 

propriedades larvicidas destas espécies foram descritas pela primeira vez. 
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Schneider et al. (2006) objetivaram determinar a composição química do óleo volátil 

da C. sylvestris e sua atividade antimicrobiana. Para extração do óleo, utilizou-se o aparelho 

de Clevenger, obtendo-se cerca de 0,6% de óleo, o qual foi submetido à análise em CG. Para a 

atividade antimicrobiana o método utilizado foi a bioautobiografia, onde os micro-organismos 

Enterococus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC 25922), Micrococus sp. 

(isolado), Shigella flexnerii (isolado), Enterobacter sp. (isolado), Staphylococus epidermitis 

(isolado), Staphylococus aureus (ATCC 25923) e Salmonella sp. (isolado), foram testados 

frente ao óleo de C. sylvestris, sendo utilizado como controle positivo o Cloranfenicol. Com 

isso foi possível determinar que 90% dos constituintes presentes no óleo volátil da espécie 

apresentaram atividade antimicrobiana. Os compostos majoritários deteminados foram α-

cariofileno (27,5%) e biciclogermacreno (24,2%). Os monoterpenos (4,7%) se encontram em 

pequena quantidade neste óleo, sendo que β-pineno (2,0%) é o principal monoterpeno 

determinado. Este óleo inibiu todos os micro-organismos testados, porém, foi mais eficaz 

contra bactérias Gram-positivas. O óleo apresentou maior atividade (1,3mg) frente as 

bactérias Enterococus faecalis, Escherichia coli, Micrococus sp. e Staphylococus epidermitis. 

Sendo assim, devido à baixa concentração para inibir as bactérias citadas, o uso do óleo de C. 

sylvestris torna-se uma alternativa contra esses micro-organismos.  

Cintra-Francischinelli et al. (2008) objetivaram avançar na identificação dos 

compostos das folhas de C. sylvestris que tem ação antiofídica. Os extratos foram obtidos a 

partir de folhas de C. sylvestris usando diferentes solventes (Hexano (HE), diclorometano 

(DME), acetato de etila (EAE) e metanol (ME)) devido as diferentes polaridades dos 

componentes das folhas da C. sylvestris. Utilizou-se neste experimento os seguintes ensaios: 

Cromatografia em camada delgada (TLC), cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 

preparação muscular nervo frênico-diafragma de rato (PNDP), estudo histológico e 

quantitativo. O rendimento em porcentagem obtidos dos extratos expresso em g% foram: HE 

(3.02); DME (2.33); EAE (3.48); ME (8.42). Assim os autores concluíram que os resultados 

indicam que ME de C. sylvestris possui um princípio farmacologicamente bioativo capaz não 

só de aumentar a liberação de acetilcolina, mas também de neutralizar o bloqueio neurotóxico 

evocado pelo veneno Bjssu e BthTX-I.  

Da Silva  et al. (2008) objetivaram encontrar, isolar e identificar as substâncias que 

podem ser associadas com a capacidade de C. sylvestris inibir a formação de edema, e 

atividades enzimáticas e miotóxicas causadas por B. jararacussu e B. jararacussu PLA2 (Asp 

49 BthTX-II). Os valores da constante de inibição (Ki) para a atividade enzimática, bem como 

os valores de IC50 encontrados nas atividades edematogênica e miotóxica, indicam que o 
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ácido elágico, um dos constituintes isolados e identificados é o melhor inibidor destas 

atividades. Os resultados deste estudo mostram que a presença de grupos hidroxílicos na 

posição 3 ou 3’ aumenta a capacidade das substâncias identificadas inibirem os efeitos 

tóxicos. No entanto, a presença de grupos metoxílicos na posição 3 ou 3’ reduziu, mas não 

inibiu completamente a capacidade dos constituintes inibirem todos os efeitos tóxicos 

estudados. 

Schoenfelder et al. (2008) avaliaram o efeito antihiperlipidêmico do extrato 

metanólico de C. sylvestris (MCE) de acordo com Shimoda et al. 2003. Camundongos foram 

divididos em cinco grupos (n = 6). Grupos I-II, foi utilizado como controle e recebeu o 

veículo (controle negativo) ou o veículo adicionado de óleo de oliva (hiperlipidêmico). Grupo 

III recebeu MCE, nas doses de 125, 250 e 500 mg/kg via oral. Grupo IV recebeu Orlistat 

(Xenical), e grupo V, fenofibrato nas doses de 125, 250 e 500 mg/kg via oral, como uma fina 

suspensão aquosa. O óleo (dose de 5 ml / kg por via oral) foi administrado 30 min após o 

tratamento. O sangue foi coletado por punção ocular 2, 4 e 6 horas após o tratamento com 

óleo de oliva. Dosagem de triglicérides (Synermed ™ kits doados) e lipase foram feitas 

utilizando kits comerciais disponíveis que funcionam através de métodos colorimétricos e 

enzimáticos. O tratamento agudo com o extrato bruto metanólico de C. sylvestris (MCE) 

causou efeitos inibitórios tanto na elevação dos níveis séricos de triglicérides quanto na lipase 

sérica após administração de óleo de oliva.  

Tavares et al. (2008) investigaram a susceptibilidade in vitro de bactérias patogênicas 

orais e fungos frente a extratos de C. sylvestris. Os micro-organismos utilizados neste estudo 

foram: Streptococcus mutans (ATCC 70069), Tannerella forsythia (ATCC 700191), 

Staphylococcus aureus (ATCC 12692), Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277), 

Fusobacterium nucleatum (ATCC 31647), Actinobacillus actinomycetemcomitans (ATCC 

33384), Lactobacillus casei (ATCC 14435), Candida albicans (ATCC 18804), C. tropicalis 

(ATCC 750), C. dubliniensis (ATCC MYA-179). Várias diluições foram feitas do extrato, 

como descrito: 0,0625; 0,125; 0,25; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9, 1 µg/mL. Cada teste antimicrobiano 

também incluiu placas contendo o meio de cultura mais etanol como controle de solvente. 

Tetraciclina e nistatina foram utilizadas como controles positivos. A atividade antifúngica 

contendo 1/64- 1/8000 diluições, contra Candida spp. foi estimada em meio RPMI 1640 com 

L-glutamina e vermelho fenol e sem bicarbonato de sódio. Os resultados demonstraram 

sensibilidade de todos os microorganismos estudados. Este trabalho sugere o potencial uso do 

extrato etanólico de C. sylvestris como uma forma de tratamento alternativo de condições 

infecciosas da cavidade bucal, como estomatite protética, periodontite e cárie dentária. 
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Weckwerth et al. (2008) objetivaram comparar o poder antimicrobiano da C. sylvestris 

Sw (na forma de extrato com diferentes solventes: propilenoglicol, álcool de cereais e 

álcooletílico), em relação à clorexidina e aos antibióticos de uso clínico odontológico. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, foram avaliadas 50 cepas de E. faecalis isoladas da cavidade 

oral de pacientes. Após o período de incubação as placas foram analisadas para a presença de 

colônias de E. faecalis. Assim, colônias com características de isolamento próprias de 

Enterococcus sobre a superfície do M-Enterococcus ágar, foram submetidas aos seguintes 

testes bioquímicos: produção de catalase, hidrólise da esculina, tolerância ao cloreto de sódio 

a 6,5%, fermentação do manitol, fermentação da arabinose, fermentação do sorbitol, 

desaminação da arginina, verificação da motilidade e produção de pigmento. Assim, a 

amoxicilina apresentou 100% de eficácia frente a linhagens de E. faecalis isoladas da 

cavidade oral, já a penicilina foi o segundo antibiótico com maior eficiência sobre as estirpes 

com 90% de linhagens sensíveis. Noventa e quatro por cento das estirpes de E. faecalis 

isolados da cavidade oral apresentaram resistência frente a clindamicina, enquanto que frente 

a clorexidina, 100% das estirpes de E. faecalis isolados da cavidade oral, mostram-se 

sensíveis. Dentre os extratos de C. sylvestris empregados, o de propilenoglicol apresentou 

maior atividade sobre as linhagens de E. faecalis isoladas da cavidade oral. 

Duarte et al. (2009) avaliaram o pH e a liberação de íons de cálcio em pastas de 

hidróxido de cálcio associada com diferentes substâncias (clorexidina 1% em solução e 

clorexidina 2% gel, extrato de C. sylvestris SW e propilenoglicol (controle)). Para isso, 40 

dentes de acrílico foram distribuídos em 4 grupos. Os dentes com a pasta (com suas devidas 

associações) e o acesso coronal selado foram imersos em 10 ml de água deionizada. Após 10 

minutos, 24 horas, 48 horas e 7, 15 e 30 dias, os dentes foram removidos para outro recipiente 

e o líquido onde estavam armazenados os dentes foi analisado por espectrometria de absorção 

atômica e a leitura de pH foi feita com um medidor de pH. Os autores concluíram que todas as 

pastas se comportaram similarmente em termos de pH e liberação de cálcio no período 

estudado. 

Guil-Guerrero e Campra (2009) avaliaram in vitro os extratos de 19 espécies de folhas 

em diferentes concentrações para o potencial citotóxico contra três linhas de células tumorais: 

HT29 (cólon), A549 (pulmão) e MDA-MB-231 (mama). Como ensaio de citotoxidade 

utilizou-se o ensaio com MTT (tetrazólio azul) colorimétrico. Com isso, os autores 

concluiram que os extratos de nove espécies causaram menos do que 30% de crescimento em 

pelo menos uma linha de células. A partir destas espécies, alta atividade citotóxica foi 

detectada em extratos de C. sylvestris var. língua e Ledotamnus sessiliflorus; média atividade 
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foi encontrada em Cyathea sp. Duas outras espécies, Cyrilla racemiflora e Heliamphora 

minor demonstraram citotoxidade menor, mas significativa.  

De Mesquita et al. (2009) investigaram o potencial citotóxico de 412 extratos de 

plantas do cerrado brasileiro usadas na medicina tradicional pertencentes a 21 famílias contra 

linhagens de células tumorais. Para isso, os autores realizaram maceração de 50 espécies de 

planta o que resultou em 412 extratos hexânicos, diclorometanicos, etanólicos e 

hidroalcóolico. A citotoxidade do extrato foi testada em carcinoma de colon humano (HCT-

8), melanoma (MDA-MB-435), e linhagens tumorais do cérebro (SF-295), usando o teste azul 

de tiazolilo (MTT), também foi sendo realizado o fracionamento biomonitorado. Assim, 

verificou-se que 14 extratos de 13 espécies mostraram toxicidade em todas as linhagens 

tumorais testadas, com valores de IC50 variando de 0,1 a 19.1µg/mL. A atividade citotóxica 

mais significativa foi detectada para o extrato hexânico da casca do caule de C. sylvestris var. 

lingua, com um IC50 de 0.1µg/mL da linhagem HCT-8, 0.9µg/mL para SF-295, 1.2µg/mL 

para MDA-MB- 435, e 1.3µg/mL para HL-60, e para casca da raiz Simarouba versicolor, com 

IC50 de 0.5µg/mL para HCT-8, 0.7µg/mL para SF-295, 1.5µg/mL para MDA-MB-435, 

1.1µg/mL para HL-60. O fracionamento biomonitorado do extrato anterior levou ao 

isolamento de glaucarubinona, que mostrou atividade pronunciada contra as quatro linhagens 

celulares avaliadas. 

Wang et al. (2009) descreveram o isolamento de dois novos diterpenos clerodânicos 

altamente oxigenados, casearinas U (1) e V (2), e dois novos glucosídeos ent-cauranos, 

sylvestrisidas A (3) e B (4), a partir de folhas de C. sylvestris, juntamente com 13 compostos 

já conhecidos, bem como avaliaram a citotoxidade destes compostos sob diferentes células 

cancerosas e não-cancerosas. Suas estruturas foram estabelecidas com base em análises 

espectroscópicas de ressonância magnética nuclear 1D e 2D e comparadas com os dados da 

literatura. A citotoxidade foi determinada contra um painel de células de mamíferos, incluindo 

4 linhagens de células de câncer humano, ou seja, células de melanoma maligno (SK-MEL), 

de carcinoma de boca (KB), de carcinoma ductal de mama (BT549) e de carcinoma de ovário 

(SK-OV3), bem como não-cancerosas de fibroblastos do rim de macaco verde africano 

(células Vero) pelo ensaio de vermelho neutro. Nenhum dos compostos apresentou qualquer 

citotoxidade até 10 µg/mL. 

Werle et al. (2009) avaliaram a atividade do extrato aquoso e hidroalcoólico das folhas 

de C. sylvestris Swartz sobre os níveis séricos de triglicerídeos em ratos Wistar. Para este 

estudo os extratos foram preparados por maceração utilizando como líquido extrator água 

destilada e solução hidroalcoólica contendo etanol a 70%, para obtenção dos extratos, aquoso 
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e hidroalcoólico, respectivamente. Em seguida, os extratos foram filtrados, e concentrados em 

evaporador a vácuo e posteriormente suspensos em carboximetilcelulose 0,5% (CMC a 

0,5%). Um grupo de animais recebeu via oral 500 mg/Kg de peso corporal da suspensão do 

extrato aquoso, e outro grupo, de suspensão de extrato hidroalcoólico. O grupo controle 

recebeu apenas CMS 0,5%. Após 24 horas da última administração foram coletadas amostras 

sanguíneas da aorta abdominal que foram analisadas para determinação dos níveis séricos de 

triglicerídeos. Os resultados demonstraram que o extrato hidroalcóolico de C. sylvestris Sw 

apresentou atividade hipotrigliceridemiante em ratos machos adultos da linhagem Wistar, o 

que pode justificar o seu uso popular na redução de peso. 

Cavallari et al. (2010) avaliaram a relação entre 2 variedades de C. sylvestris 

encontradas na paisagem do sudeste brasileiro, onde tipos intermediários também são 

encontrados. No total, 376 indivíduos de 9 populações em 4 diferentes ecossistemas foram 

amostrados, e 9 microssatélites marcadores foram utilizados para avaliar os efeitos relativos 

dos ecossistemas e as variedades sobre a distribuição da diversidade genética entre as 

populações desta espécie. Os resultados apoiam o reconhecimento de duas variedades: 

sylvestris var. sylvestris e a Casearia sylvestris var. língua, bem como documenta a 

ocorrência de hibridização entre elas. 

dos Santos et al. (2010) reportaram o isolamento de 5 casearinas (incluindo a nova 

casearina X) e de caseargrewiin F, a partir dos extratos etanólicos das folhas de C. 

sylvestris, e sobre a formação do produto de degradação de casearin X. As estruturas dos 

compostos foram determinadas a partir de dados de espectrometria e por comparação com a 

informação espectral disponível na literatura. As citotoxidades destes compostos contra 

câncer humano e linhagens de células normais são também relatadas. Assim, os autores 

concluíram que um extrato etanólico das folhas de Casearia sylvestris proporcionou um novo 

diterpeno clerodânico, casearin X, juntamente com os compostos conhecidos casearinas B, D, 

L, e O, e X caseargrewiin F. Casearina degradada para o dialdeido correspondente, quando 

armazenado em clorofórmio deuterado. Os diterpenos isolados foram citotóxicos para 

linhagens de células de câncer humano, com F caseargrewiin sendo o constituinte mais ativo e 

o novo clerodânico, casearina X, o segundo composto ativo com valores de IC50 comparáveis 

com o controle positivo doxorubicina. Todos os diterpenos isolados apresentaram atividades 

mais baixas contra células humanas normais do que contra a linhagem celular cancerosa, o 

que pode indicar uma possível ação seletiva sobre as células cancerosas. O dialdeído Casearin 

X não foi citotóxico para as células cancerígenas, indicando que a ocorrência de grupos 

carboxilicos em C (18) e C (19) é incompatível com a atividade citotóxica. 
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Ferreira et al. (2010) determinaram o efeito citotóxico da casearinas L (Cas L), O (Cas 

O) e X (número CAS X) e (-)-ácido hardwickiico isolado a partir de folhas de C. sylvestris, e 

investigaram os mecanismos subjacentes envolvidos na morte celular in vitro induzida pela 

Cas X em células HL-60 de leucemia (0,7, 1,5 e 3,0 µM). Neste experimento utilizou-se 

ensaios com MTT contra 3 linhagens de células leucêmicas: HL-60, K-562 e CEM. Outro 

ensaio utilizado foi o Alamar Blue com células mononucleares do sangue periférico humano 

(PBMC) após 72 horas de exposição à droga. Em seguida, avaliaram os mecanismos 

envolvidos na citotoxidade das células leucêmicas. Concluíram então os autores, que Cas L, O 

e X apresentam efeito citotóxico significativo contra linhagens de células leucêmicas, 

enquanto o ácido hardwickiico é destituído de atividade. Isso é provavelmente devido à alta 

oxigenação presente nas casearinas e ausentes no ácido hardwickiico. Também apontam forte 

evidencia de que Cas X exercem efeito citotóxico através da indução de apoptose, que 

enfatiza o potencial das casearinas como componentes promissores para a atividade 

antitumorais e como moléculas interessantes para novas drogas anticancerígenas. 

Spandre (2010) avaliou a produção de óleo essencial de C. sylvestris, o autor realizou 

dois experimentos de extração e análise do óleo essencial a partir das folhas. O objetivo do 

primeiro experimento foi avaliar a influência da época de colheita no teor e composição do 

óleo essencial de folhas frescas de C. sylvestris. Houve variação sazonal na produção de óleo, 

sendo maio o mês que apresentou maior rendimento com 4,06 µLg-1 MS de óleo. Foram 

determinados 26 compostos, dos quais germacreno D, biciclogermacreno, trans-cariofileno, 

germacrene B e β-elemeno apresentaram teores superiores em relação aos demais 

constituintes. No segundo experimento objetivou-se avaliar a influência de três tipos de 

secagem no teor e composição do óleo essencial de folhas de C. sylvestris. A secagem em 

estufa a 60ºC proporcionou maior quantidade de óleo essencial (10,22 µ Lg-1 MS). Foram 

determinados 32 compostos no óleo essencial dentre os quais o biciclogermacreno foi mais 

abundante em folhas secas a 40 e 60 °C e o δ-cadineno apresentou maior concentração em 

todos os tratamentos de secagem.  

Ameni et al. (2011) estudaram, em ratos, os possíveis efeitos tóxicos da C. sylvestris. 

Para tal, foram realizados os testes de citotoxidade com o objetivo de analisar o potencial 

tóxico das diferentes formas de extração da planta e, estudos pré-clínicos de toxicidade oral 

aguda, e em doses repetidas, por 28 e 90 dias, realizados de acordo com protocolos 

preconizados pelas agências reguladoras nacionais (Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

- ANVISA) e internacionais (Organization for Economic Cooperation and Development - 

OECD) de avaliação de risco para substâncias químicas. Foram avaliados sinais sistêmicos de 
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toxicidade, ganho de peso e consumo de ração, hemograma completo, avaliação bioquímica 

(AST, ALT, GGT, ALP, uréia, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicerídes, glicose, 

albumina, proteínas totais e cloreto), análise macroscópica e histopatológica de órgãos e 

avaliação do peso relativo dos órgãos linfóides baço e timo, e células do baço e medula óssea 

para averiguar os possíveis efeitos imunotóxicos. Além disso, foi obtido o perfil 

cromatográfico (fingerprint) utilizando a técnica analítica CLAE/UV. Os resultados 

mostraram que o EF de C. sylvestris não causou efeitos tóxicos quando administrado em dose 

única 2000mg/kg no estudo de toxicidade aguda, assim como também não mostrou efeitos 

sistêmicos de toxicidade ou efeitos imunotóxicos nos estudos em doses repetidas por 28 e 90 

dias. Portanto, o autor sugere que o EF da C.sylvestris é seguro quando utilizado mesmo 

prolongadamente. 

Prieto et al. (2012) avaliaram se o extrato e a casearina X (um diterpeno clerodânico 

de C. sylvestris) são protetores contra os efeitos nocivos dos poluentes atmosféricos 

provenientes da queima da cana de açúcar. Para verificar o efeito, foi utilizado o teste de 

micronúcleo Tradescantia em células de pólen meióticas de Tradescantia pallida, o teste de 

micronúcleos em células de medula óssea de camundongos, e o ensaio cometa em células 

sanguíneas de ratos. Partículas totais suspensas (TSP) de ar foram utilizadas como composto 

mutagênico. Para o teste de micronúcleo Tradescantia, cortes de T. pallida foram tratados 

com o extrato em 0,13, 0,25, ou 0,50 mg/ml. Para ambos os ensaios os camundongos foram 

tratados durante 15 dias com o extrato- 3,9, 7,5, ou 15,0 mg/kg de peso corporal (PC) ou com 

casearin X- 0,3, 0,25, ou 1,2 mg/kg de peso corporal, após o qual eles receberam TSP (3,75 

mg/kg de peso corporal). Os autores concluíram, que o extrato etanólico da C. sylvestris e a 

casearina X protegem o DNA de danos induzidos por poluentes atmosféricos provenientes da 

queima da cana de açúcar. 

Albano et al. (2013)  investigaram as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes 

do extrato bruto  hidroalcoólico (HCE) tomado a partir da C. sylvestris sw. (Salicaceae). 

Assim, o efeito do HCE da planta (3-300mg/kg) na redução da resposta inflamatória a 

carragenina foi investigada em pleurite de ratos (intrapleural, 2% em 0,2 ml), ou em edema da 

pata de ratos (intraplantar, 300µg/20µL, pata traseira direita). A planta de ação anti-

inflamatória foi avaliada pela sua capacidade de inibir a migração celular, a atividade 

enzimática da mieloperoxidase (MPO) e a produção de nitrito / nitrato ou edema. A atividade 

antioxidante in vitro do extrato contra a peroxidação lipídica e danos às proteínas foi avaliada 

como caminhos possíveis para contribuir como mecanismos anti-inflamatórios. Portanto, este 

estudo demosntrou que HCE das folhas da C. sylvestris sw apresenta ação anti-inflamatória 
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sistêmica, baseado em diferentes modelos de inflamação em animais ou ensaios bioquímicos 

in vitro. 

Prieto et al. (2013) avaliaram o efeito quimiopreventivo do CASB usando o ensaio 

cometa (Electroforese em gel de célula única) que detecta danos/reparos no DNA, o teste de 

Ames e um ensaio anti-oxidante. A genotoxidade e antigenotoxicidade foram avaliada pelo 

ensaio cometa em células HepG2. Foi realizado também o ensaio com MTT, para verificar a 

citotoxidade. A mutagenicidade e a antimutagenicicidade foram avaliadas pelo ensaio de 

Ames que utiliza a Salmonella. Além destes testes foi feito ensaio antioxidante. Assim, 

verificaram que o CASB foi genotóxico em concentrações superiores a 0,30µM quando 

incubadas com a enzima FPG (glicosilase formamidopyrimidine-DNA). Para o ensaio cometa 

de antigenotoxicidade, CASB protegeu o DNA de danos causados por H2O2 na linha de 

células HepG2, em concentrações superiores a 0,04 µM com um pós-tratamento, e acima de 

0,08µM com pré-tratamento. CASB não foi mutagênico (Teste de Ames) frente a Salmonella 

TA 98 e TA 102. Nos ensaios de antimutagenicidade, o composto é um forte inibidor contra a 

aflatoxina B1 (AFB) no TA 98 (> 88,8%), ao passo que é moderado (42,7-59,4%) inibidor da 

mitomicina C (MMC) no TA 102. Além disso, no ensaio antioxidante usando DCFDA, CASB 

reduziu espécies reativas de oxigênio (ROS) geradas por H2O2, Assim, CASB mostraram 

interessantes características quimiopreventivas em ambas as células HepG2 e S. typhimurium, 

protegendo o DNA contra diferentes tipos de danos e agindo como um antioxidante. 

 

 

2.2 Citotoxidade de enxaguatórios bucais disponíveis no mercado 

 

 

Mariotti e Rumpf (1999) investigaram o efeito da clorexidina na proliferação de 

fibroblastos para determinar a concentração inibitória necessária para reduzir a proliferação 

celular para 50% (ID50) e, investigaram também, se doses de clorexidina que não tem efeito 

na proliferação celular podem mediar a produção de proteína colágena e não-colágena. Os 

autores incubaram fibroblastos gengivais humanos em meio essencial de Eagle (MEM) 

contendo clorexidina em concentrações que variaram de 1 µM a 1300 µM a 37°C durante 1, 5 

ou 15 minutos. As células do grupo controle receberam um volume igual de MEM sem 

clorexidina para tempos semelhantes. Em todas as amostras, a proliferação celular foi 

dependente da concentração de clorexidina solubilizada em cultura de células, mas 

independente da duração da exposição à clorexidina. A média da concentração inibitória 
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necessária para reduzir a proliferação celular para 50% (ID50) foi de 222,1 µM. No que diz 

respeito à produção de proteína colágena e não colágena, os fibroblastos expostos a 

concentrações de clorexidina (1µM) bem abaixo de ID50 tiveram uma redução de 65% na 

produção de colagénio e uma redução de 57% na produção de proteína não-colágena. Assim, 

os autores concluíram que a clorexidina induziu uma redução dose-dependente na proliferação 

celular e que as concentrações de clorexidina que têm pouco efeito sobre a proliferação 

celular podem reduzir significativamente tanto a produção de proteínas colágenas quanto não-

colágenas em fibroblastos gengivais humanos in vitro. Ressaltaram também que a introdução 

de concentrações comercialmente disponíveis (0,12%) ou concentrações comerciais diluídas 

(tão baixo quanto 0,00009%) de clorexidina em locais cirúrgicos por curtos períodos de 

tempo antes do fechamento da ferida pode ter graves efeitos tóxicos sobre fibroblastos 

gengivais e afetando negativamente a cura da ferida. 

Zhang et al. (2003), testaram a citotoxidade do MTAD comparado com os irrigantes e 

medicamentos normalmente utilizados como irrigantes intra-canal. Os materiais utilizados 

para comparação foram: eugenol, 3% de peróxido de hidrogênio, NaOCl (5,25%, 2,63%, 

1,31% e 0,66%), irrigante aquoso REDTA, Peridex (gluconato de clorexidina 0,12%), pasta 

pulpdent (Ca(OH)2) e MTAD (doxiciclina, ácido cítrico e Tween 80). Para o teste de 

citotoxidade foi utilizado células L929 em ensaio com MTT. Com isso, os autores 

encontraram que o MTAD é menos citotóxico que o eugenol, 3% H2O2, pasta de Ca (OH)2. 

5,25% NaOCl, Peridex e EDTA e mais citotóxico que as demais concentrações de NaOCl.  

Erdemir, Sengün e Ulker (2007) determinaram a citotoxidade de 3 anti-sépticos 

comerciais Klorhex (clorexidina 0,12%), Andorex (Benzidamina HCl 0,15% e clorexidina 

0,12%) e Tanflex (Benzidamina HCl 0,15%) em células epiteliais bucais, utilizando teste de 

micronúcleos (MN). 28 pacientes com idade entre 16 e 24 anos submetidos aos 3 bochechos 

foram analisados antes e após uma semana de exposição. Salina fisiológica foi utilizada para o 

grupo controle. A incidência de MN foi marcada no epitélio bucal de cada um dos 

participantes. A diferença entre pré-e pós-tratamento na incidência de MN, na incidência de 

placa (PI) e nos índices gengivais (GI) após uma semana, foi comparada por testes estatísticos 

não-paramétricos. A incidência de MN aumentou em grupos Klorhex, Tanflex e Andorex 

após as exposições, mas quando comparado com o grupo controle, não houve nenhuma 

diferença entre Andorex e o grupo controle. Nos outros grupos estudados, a incidência de MN 

foi significativamente aumentada após 7 dias de tratamento. Os valores de GI de todos os 

grupos foram significativamente menores e os valores de PI foram reduzidos apenas no grupo 
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Klorhex.  Os autores concluíram que os resultados preliminares deste estudo, suportam a 

presença de possíveis efeitos citotóxicos de bochechos em células epiteliais gengivais. 

Flemingson et al. (2008) examinaram o efeito de 3 enxaguatórios comerciais 

(Hexidine 0,2%, Listerine Cool Mint, Betadine 1%) sob cultura e proliferação de fibroblastos 

gengivais humanos. Os fibroblastos gengivais foram cultivados e incubados em meio de 

Eagle contendo clorexidina, listerine, iodopovidona nas concentrações (1%, 2%, 5%, 10%, 

20% e 100% da solução dada) a 37°C por 1, 5 e 15 min. E o controle que apresentou igual 

volume e meio sem adição do enxaguatório, com os mesmos tempos. Em todos os grupos, a 

proliferação foi dependente da concentração do enxaguatório solubilizado na cultura de 

células, mas independente da duração para os 3 enxaguatórios. Os resultados mostraram que 

as 3 soluções foram tóxicas para os fibroblastos gengivais humanos.sendo a clorexidina a 

mais citotóxica. Verificou-se que as concentrações diluídas de Listerine (1% e 2% de 

determinadas soluções) foi mais citotóxica do que clorexidina e iodopovidona. Esses 

resultados sugerem que a Clorexidina, Listeine e iodopovidona são capazes de induzir uma 

redução depedendente da dose na proliferação celular de fibroblastos.  

Giannelli et al. (2008) investigaram a citotoxidade in vitro de clorexidina em células 

que podem representar alvos comuns para sua ação nos procedimentos cirúrgicos no 

tratamento de periodontite e peri-implantite e elucidar seus mecanismos de ação. As linhas 

celulares de osteoblastos, células endoteliais e fibroblastos foram expostas a várias 

concentrações de clorexidina (CHX) para diferentes tempos e analisadas para a viabilidade 

celular e morte celular. Também a análise do potencial de membrana mitocondrial, 

mobilização intracelular de Ca2+ e geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) foram 

feitas em paralelo, para correlacionar os danos celulares induzido por CHX com alterações 

nos parâmetros-chave da homeostase celular. Assim, o CHX afetou a viabilidade celular em 

dose e tempo-dependente, especialmente em osteoblastos. O seu efeito tóxico consistiu na 

indução de morte celular por apoptose e autofágica/necrótica e perturbação da função 

mitocondrial envolvida, aumento de Ca2 + intracelular e stress oxidativo. Estes dados 

sugerem que a CHX é altamente citotóxica in vitro e sugere uma utilização mais advertida do 

anti-séptico nas cirurgias orais. 

Faria et al.  (2009) testaram a hipótese de que a clorexidina pode induzir a morte 

celular em cultura de fibroblastos L929 via estresse do retículo endoplasmático (ER). Essa 

hipótese foi testada por meio de luz e microscopia eletrônica, quantificação de apoptose e 

necrose por citometria de fluxo e avaliação da expressão da proteína 78 reguladora de glicose 

78-kDa (Grp78), um marcador de ativação da resposta da proteína desdobrada (UPR) em 
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cultura de fibroblastos L929. Neste estudo, a microscopia eletrônica de transmissão revelou 

que o tratamento de células L929 com clorexidina causa morte celular por apoptose e necrose. 

A CHX causa ambas as mortes celulares simultaneamente, a prevalência da apoptose ou 

necrose depende da intensidade do estímulo incitador, assim a morte celular de L929 ocorre 

por apoptose em menor concentração e por necrose em maior concentração. Os autores 

concluíram que a CHX causa morte celular ou por necrose ou por apoptose via estresse ER. 

Rajabalian, Mohammadi e Mozaffari (2009) estudaram os efeitos citotóxicos dos 

enxaguatórios pérsica e clorexidina (CHX) sobre linhagens de culturas de células de rato e 

humana. Este estudo experimental verificou os efeitos tóxicos de quatro 4 dos colutórios 

pérsica e CHX sobre KB (linhagem de carcinoma bucal), Saos-2 (celulas de odontoplastoma), 

J744 A1 (macrófagos de camundongo), e as células de fibroblastos gengivais por meio do 

ensaio com MTT [brometo de 3 - (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difenil tetrazólio brometo]. O 

efeito dos componentes de soro fetal bovino (SFB) na citotoxidade destes colutórios também 

foi investigado. Os resultados indicaram que, o enxaguatório pérsica em concentrações 

superiores a 0,1%, exerce um efeito citotóxico significativo sobre todas as linhagens de 

células. CHX, a uma concentração de 0,001%, exerceu efeitos tóxicos somente em 

fibroblastos gengivais; concentrações superiores a 0,001% foram necessários para produzir a 

morte celular significativa nas outras linhas de células. Em todas as doses estudadas, tanto 

pérsica quanto a CHX exerceram significativamente maiores efeitos citotóxicos na ausência 

de SFB do que na sua presença (ou seja, em meio de cultura controle). As toxicidades dos 2 

bochechos foram atenuadas na presença de SFB (10%). Os autores concluíram que os 

resultados indicam que tanto o enxaguatório pérsica quanto a CHX são tóxicos para os 

macrófagos, células epiteliais, fibroblastos, osteoblastos e células de uma forma dependente 

da concentração. 

Santos et al. (2009) avaliaram a citotoxidade de um enxaguatório bucal em 6 períodos 

de tempo diferentes. Para isso os autores avaliaram o potencial citotóxico do enxaguatório 

bucal Cepacol tradicional nos tempos: 1, 15, 30, 45, 60 e 120 segundos sobre fibroblastos 

gengivais L929. Utilizou-se 3 grupos controle: positivo - detergente celular Tween 80, 

negativo - PBS, e controle de célula - células não expostas a nenhum tratamento. O ensaio de 

citotoxidade foi realizado utilizando cultura celular de fibroblasto L929. Após contato do 

enxaguatório com as células, as mesmas foram colocadas em contato com o corante vermelho 

neutro. Os resultados demonstraram que o enxaguatório apresentou citotoxidade em todos os 

tempos avaliados. Essa citotoxidade foi diretamente proporcional ao tempo de exposição à 

cultura de células. Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos controle de 
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células e o grupo do Cepacol em todos os tempos avaliados. Com os dados obtidos, os autores 

concluíram que o enxaguatório Cepacol tradicional foi citotóxico em todos os períodos de 

tempo avaliados. 

Lessa et al. (2010) avaliaram os efeitos citotóxicos de diferentes concentrações de 

clorexidina sobre células de cultura odontoblásticas (MDPC-23), depois de diferentes tempos 

de exposição. Para essa avaliação, as células foram cultivadas e expostas a soluções de CHX, 

em concentrações de 0,06%, 0,12%, 0,2%, 1% e 2%. Meio de cultura puro (alfa-MEM) e 3% 

de peróxido de hidrogênio foram utilizados como controle negativo e positivo, 

respectivamente. Depois de expor as culturas de células às soluções controles e CHX durante 

60 segundos, 2 horas ou 60 segundos com um período de recuperação de 24 horas, o 

metabolismo da célula (ensaio com MTT), e a concentração de proteína total foram avaliados. 

A morfologia celular foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura. Assim os autores 

concluíram que a CHX tiveram um apresentou efeito tóxico dose-dependente sobre as células 

MDPC-23. 

Pithon et al. (2011) avaliaram a hipótese de que enxaguatórios bucais sem álcool 

apresentam menor citotoxidade quando comparado aos com álcool. Para o desenvolvimento 

da pesquisa, os autores avaliaram os enxaguatórios: Plax com e sem álcool, nos seguintes 

tempos: 1, 15, 30, 45, 60 e 120 segundos quanto ao seu efeito citotóxico em fibroblastos 

L929. Utilizaram-se 3 grupos controle: positivo - detergente celular Tween 80, negativo - 

PBS, e controle de célula (CC) em que as células não foram expostas a nenhum material. O 

ensaio de citotoxidade foi realizado utilizando cultura celular de fibroblasto L929, com 

revelador vermelho neutro. O enxaguatório sem álcool apresentou maior quantidade de 

células viáveis do que o com álcool, no entanto ainda assim apresentaram maior toxicidade do 

que o controle de células e o controle negativo. A citotoxidade foi diretamente proporcional 

ao tempo de exposição às culturas de células. Dessa forma os autores concluem que os 

enxaguatórios sem álcool apresentaram menor citotoxidade que os com álcool, mas ainda 

apresentaram citotoxidade quando comparado aos grupos controle de célula e negativo. 

 

 

2.3 Atividade antimicrobiana de enxaguatórios bucais disponíveis no mercado 

 

 

Zanela et al. (2002) determinaram a eficácia, aceitação e possíveis efeitos colaterais de 

agentes antimicrobianos em crianças. Os autores avaliaram em um total de 200 crianças o 
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efeito de bochechos diários com solução placebo de água deionizada mentolada; gluconato de 

clorexidina 0,12% associado ao fluoreto de sódio 0,05%; digluconato de clorexidina 0,2% e 

esteviosídeo 0,5% associado ao fluoreto de sódio 0,05% pH 3,4, sobre o acúmulo de placa 

dentária e o nível de S. mutans salivares. O acúmulo de placa dentária foi avaliado no início e 

no final do experimento, enquanto os níveis de S. mutans foram quantificados com o Caritest 

SM em 3 momentos: antes do primeiro bochecho, 24 horas após o primeiro bochecho e 1 

semana após o último bochecho. O regime de bochechos foi diário, com 5 ml de solução, por 

1 minuto, durante 4 semanas. Soluções de clorexidina, associada ou não a flúor, reduziram 

significativamente a formação da placa dental, mas não reduziram os níveis de S. mutans. 

Ambas as soluções produziram pigmentação dental suave e alterações no gosto de algumas 

das crianças, embora não tenham sido observados outros efeitos colaterais, por isso, eles 

podem ser recomendados pelo odontopediatra como auxiliar na redução de placa, em 

situações específicas. A associação de esteviosídeo 0,5% e fluoreto de sódio 0,05% não 

apresentou resultados satisfatórios.  

Herrera et al. (2003) avaliaram in vitro e in vivo a atividade antimicrobiana de quatro 

enxaguatórios comercialmente disponíves de clorexidina 0,12% (CHX): CHX 0,12% + álcool 

5%; CHX 0,12% + CPC (cloreto de cetilpiridínio) - sem álcool; CHX 0,12% + NaF - sem 

álcool; CHX 0,12% - sem álcool. O ensaio de atividade antimicrobiana in vitro consistiu em 

um teste de contato modificado, onde 20 espécies bacterianas selecionadas foram testadas 

durante 1 min com cada produto teste. Após o contato, o inóculo foi cultivado, e os resultados 

foram expressos em termos de sobrevivência / resistência, e a porcentagem de sobrevivência 

em relação a um controle de solução salina. O ensaio in vivo, consistiu de um estudo 

randomizado, cruzado, duplo-cego, de contagem bacteriana salivar. 10 voluntários 

bochecharam durante 1 min, com cada um dos produtos testados. Amostras salivares foram 

obtidas antes do bochecho, e depois de 5 minutos, 1, 3, 5 e 7 horas. As porcentagens de 

sobrevivência, em relação à condição inicial, foram calculadas para cada tempo. Assim, 

diferenças importantes na atividade, entre produtos CHX 0,12%, foram detectadas por ambos 

testes in vitro e in vivo. A formulação com o álcool foi mais ativa do que aquelas sem álcool, 

com exceção da formulação com CHX + CPC, em que a reformulação e adição de CPC não 

só compensou, mas sim aumentou a atividade antimicrobiana. 

De Albuquerque  et al. (2004) estudaram o  efeito de um bochecho de 30 segundos 

com clorexidina 0,12% (Periogard) na redução do número de S. Aureus e S. Mutans viáveis na 

saliva de pacientes e, determinaram as diluições inibitórias máximas (MID) deste antisséptico 

e da solução de cloreto de cetilpiridínio 0,05% (Cepacol) afim de comparação. Para a 
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realização do experimento, amostras de saliva foram coletadas de 60 pacientes antes e depois 

do bochecho por 30 segundos com clorexidina e cultivadas em meios adequados. O número 

de micro-organismos foi calculado com base nas unidades formadoras de colónias (UFCs). 

Para a determinação in vitro do MID, 25 linhagens de S. aureus foram semeadas em meios 

contendo uma das diluições seqüenciais de ambos os antissépticos. Assim,as cepas de S 

aureus, Streptococcus mutans e Streptococcus sobrinus foram isoladas inicialmente a partir 

de 45%, 63% e 28% dos pacientes, respectivamente. Após o bochecho com clorexidina, a 

redução do número de UFC foi acima de 99% para todos os microrganismos estudados. Na 

determinação do MID, todos os isolados foram inibidos com diluições de 1/20 e 1/80 de 

cetilpiridinio e clorexidina, respectivamente. Pode-se concluir que bochecho com clorexidina 

em pré-procedimento simples é efetivo na redução de micro-organismos salivares para níveis 

atualmente considerados seguros para realizar procedimentos invasivos. 

Otten  et al. (2010) determinaram a contribuição da placa e da saliva na 

substantividade, de três bochechos antimicrobianos (Listerine, Meridol, Crest Pro Health), 

utilizados em combinação com um creme dental (Coolmint Prodent). Voluntários escovaram 

os dentes por 4 semanas, sem a utilização de antimicrobianos e durante as 2 últimas semanas, 

metade dos voluntários passaram a utilizar um antimicrobiano além da escovação. No final do 

período experimental, 6 horas após a higiene oral, a placa e a saliva foram coletados, e a 

concentração bacteriana e a viabilidade foram determinados. A contribuição da placa e da 

saliva para a substantividade foi avaliada através da combinação: placa obtida após a limpeza 

mecânica apenas, com a placa e a saliva obtidas após utilização adicional de um agente 

antimicrobiano. Posteriormente, a resultante da viabilidade e do combinado de placas foi 

determinada. A viabilidade da amostra da placa após lavagem adicional com bochechos foram 

inferiores aos da placa obtida após a limpeza mecânica única, independentemente do 

enxaguatório envolvido. Além disso, a placa recolhida 6 horas após o bochecho com 

antimicrobiano continha um excesso da atividade antimicrobiana. Apenas Listerine mostrou 

diminuição da viabilidade na saliva, mas nenhum dos enxaguatórios mostrou qualquer 

atividade antimicrobiana residual na saliva. Os resultados indicam que a placa deixada para 

trás após a limpeza mecânica contribui com a substantividade antimicrobiana prolongada de 

antissépticos. 

Prasanth (2011) estudou in vitro a eficácia antimicrobiana de diferentes cremes dentais 

e enxaguatórios, contra patógenos orais. Cinco cremes dentais e cinco enxaguatórios bucais 

foram testados quanto à atividade antimicrobiana contra 3 patógenos orais (S. mutans (MTCC 

890), Escherichia coli (MTCC 579) e Candida albicans (MTCC 854)) através do teste de 
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difusão em ágar. Assim, os autores concluíram que as formulações de dentífricos que contêm 

triclosan são mais eficazes no controle da microflora oral, em comparação com os dentífricos 

sintéticos não contendo triclosan. Entre as formulações de enxaguatórios a clorexidina foi a 

mais eficaz ou tão eficaz quanto o triclosan contra os organismos testados. 

Wikén Albertsson, Persson e van Dijken, 2013 avaliaram o efeito de bochechos com 

óleos essenciais e com clorexidina sem álcool sobre S. mutans e lactobacilos na saliva. Vinte 

voluntários participaram do estudo cross-over randomizado, duplo-cego. Três enxaguatórios 

foram usados em um período de 16 dias de enxague bucal, além da regular higiene oral 

mecânica: uma solução com óleos essenciais (OE; Listerine), uma solução de clorexidina livre 

de álcool (CHX; Paroex) e água (controle negativo). Nos dias 0 (baseline) e 17 (final) de cada 

período de bochecho, foi coletada saliva por meio de estímulo com parafina a fim de analisar 

UFC/ml de saliva de S. mutans e Lactobacilos sp. Com isso, os autores concluíram que houve 

uma redução significativa na quantidade de bactérias cariogênicas na saliva após 16 dias de 

bochecho com clorexidina sem álcool, mas não depois dos bochechos com óleos essenciais.  

 

 

2.4 Ação dos enxaguatórios bucais disponíveis no mercado sobre as propriedades dos 

materiais restauradores odontológicos 

 

 

Lee et al. (2000) avaliaram a estabilidade de cor de materiais restauradores estéticos 

(compômeros e resinas compostas) depois da imersão em enxaguatórios bucais (Listerine, 

Peridex, Rembrandt Age Defying) e envelhecimento artificial acelerado (EAA), através do 

espectrofotômetro (Color-Eye 7000) de acordo com o sistema CIE L*a*b*. Os autores 

verificaram que depois de 7 dias de imersão os espécimes submetidos aos enxaguatórios 

bucais não tiveram um aumento significativo na cor comparado à água destilada, exceto para 

alguns casos de Tetric-Ceram. Após 7 dias de imersão e EAA, o grupo submetido a 

enxaguatórios bucais também não mostrou aumento significativo na mudança de cor quando 

comparado a água destilada. O EAA produziu alteração de cor (∆E*) de 1,1-3,9, que foi 

influenciado principalmente pelo material. Com algumas exceções a alteração de cor de 

compômeros e resina composta após imersões em enxaguatórios bucais não foram 

perceptíveis, ou seja, ∆E*<3,3. 

Claydon et al. (2001) estudaram in vivo o efeito da associação de clorexidina a 

polivinilpirrolidona (PVP) na redução da placa e no manchamento causado pela dieta. Para 
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avaliar a placa bacteriana e o manchamento utilizaram-se de estudo duplo-cego randomizado, 

cross-over, envolvendo indivíduos saudáveis com um alto padrão de higiene oral e saúde 

gengival. As formulações dos enxáguatórios neste estudo foram: (A) álcool aquoso (controle 

placebo), (B) clorexidina 0,03%, (C) clorexidina 0,06%, (D) clorexidina 0,06% + 1,2% PVP, 

(E) clorexidina 0,06% + 5% PVP, (F) Clorexidina 0,06% + 10% PVP. Com isso, os autores 

concluíram que PVP, nas concentrações testadas, reduziram a propensão à manchas da 

clorexidina 0,06%, mas à custa de certa perda da inibição da placa. 

Gürdal et al. (2002) propuseram neste estudo examinar o efeito de 3 enxaguatórios 

testes em diferentes materiais restauradores estéticos. Enxaguatórios são usados como grupo 

de tratamento, enquanto a água destilada serviu como grupo controle. 72 espécimes foram 

confeccionados, sendo 24 de cada material restaurador (Brilliant dentin, Compoglass F e 

Chelon-Fil). As amostras foram estocadas em 20 mL de um dos enxaguatórios por 12 horas. 

Utilizou-se para as medidas de cor e microdureza dos materiais testados a microdureza Vikers 

e um especrofotômetro. Os autores não observaram interações significativas entre as soluções 

teste e os materiais testados em relação à dureza, e a cor dos materiais. Efeitos de 

antissépticos em materiais restauradores pode variar, dependendo de muitos fatores in vivo, 

que não poderiam ser replicados in vitro. Assim, os autores recomendaram a avaliação de 

rotina dos efeitos de antissépticos em materiais restauradores estéticos. 

Sadaghiani, Wilson e Wilson (2007a) investigaram o efeito de quatro enxaguatórios 

comercialmente disponíveis (Plax, Macleans, Listerine, Corsodyl ou água deionizada como 

controle) sobre a rugosidade superficial de ionômeros de vidro modificados por resina 

(Vitremer, Compoglass e Dyract), quando utilizado com e sem escovação dental. A 

rugosidade superficial foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

perfilometria (Perthen S8P profilometer unit). Os autores concluíram que as exposições dos 

materiais analisados aos enxaguatórios bucais aumentam a rugosidade superficial, e que os 

efeitos adversos foram mais acentuados quando associado com escovação. 

Sadaghiani, Wilson e Wilson (2007b) investigaram os possíveis efeitos de 3 

enxaguatórios bucais na dureza superficial e peso de um ionômero de vidro modificado por 

resina (Vitremer) e 2 compômeros (Compoglass e Dyract) quando utilizados com e sem 

escovação. Metade dos espécimes foi exposta a apenas um dos enxaguatórios estudados (Plax, 

Macleans, Listerine, Corsodyl ou água desionizada) e o restante a um dos enxaguatórios e a 

escovação.  A dureza superficial inicial e a dureza superficial, após 24 semanas, foram 

avaliadas utilizando um instrumento de teste de dureza de Wallace. Também foram avaliadas, 

possíveis alterações de peso inicial e após 24 semanas, utilizando uma balança digital. Assim, 
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os autores verificaram que a dureza superficial aumentou em todos os grupos submetidos 

apenas a escovação, enquanto não apresentou diferença significativa entre os grupos 

submetidos à escovação associada ao enxaguatório. Para os espécimes de Vitremer após 24 

semanas de exposição aos antissépticos bucais e escovação, verificou-se que alguns grupos 

perderam peso, enquanto outros apresentaram um aumento de peso. Para Compoglass e 

Dyract, todos os grupos tinham perdido peso após 24 semanas. Os autores concluíram que a 

exposição dos materiais investigados neste estudo aos antissépticos bucais e a escovação 

proporcionou efeitos adversos sobre a dureza superficial, sendo esses efeitos mais aparentes 

quando os enxaguatórios foram utilizados sozinhos. 

Godoi (2009) avaliou in situ a influência de fatores da dieta associado ao uso de 

clorexidina na cor e na rugosidade superficial de diferentes resinas compostas (Z250 e Filtek 

Supreme). Foram confeccionados 112 espécimes. O estudo foi constituído por duas fases de 5 

dias cada, com um período de washout de 9 dias entre elas. Os espécimes de cada um dos 

materiais foram divididos entre 14 voluntários para a realização dos bochechos e ingestão do 

chá em cada uma das fases do experimento. Metade dos voluntários utilizou, na primeira fase 

do experimento, clorexidina 0,12% e a outra metade placebo. Todos os voluntários, após o 

bochecho com clorexidina 0,12% ou placebo ingeriram 200 mL de chá em ambas as fases. Na 

segunda fase do experimento, os espécimes foram substituídos por outros e os voluntários 

foram cruzados quanto à solução, de modo que todos usaram ambas às soluções. As leituras 

de cor e rugosidade superficial foram obtidas antes da fixação do espécime no aparelho intra-

bucal e após 24 horas do término do período experimental. Assim, o autor conclui que: houve 

uma maior alteração de cor da resina composta quando se utiliza soluções a base de 

clorexidina 0,12% associada ao chá preto e a utilização de clorexidina durante 5 dias não 

influenciou na rugosidade superficial dos materiais estudados e; o tempo teve influência sobre 

o aumento da rugosidade superficial. 

Godoi et al. (2011) avaliaram in vitro a alteração de cor de resinas compostas (Filtek 

Supreme e Charisma), quando da associação de clorexidina a fatores da dieta a base da 

proteína Glycine Max, por meio do Colorímetro espectrofotométrico (Color Guide 45/0, PCB 

6807 BYK – GARDNER). Os autores concluíram que a maior alteração de cor ocorreu aos 28 

dias e foi determinada pela associação de suco de uva sem Glycine Max e clorexidina para 

ambas as resinas. Verificaram também que a resina composta Charisma apresentou maior 

alteração de cor que a resina Filtek Supreme quando analisada isoladamente. 

Miranda et al. (2011) objetivaram in vitro avaliar o efeito de diferentes enxaguatórios 

bucais na rugosidade superficial e microdureza Knoop de 2 diferentes resinas compostas. 80 
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espécimes foram preparados e divididos em 8 grupos (n=10) de acordo com a resina 

composta, e soluções de imersão (G1- água destilada, 4 Seasons; G2 – Colgate plax 

Overnight, 4 Seasons; G3- Colgate plax sem álcool, 4 Seasons; e G4- Colgate plax whitening, 

4 Seasons; G5- água destilada, Exthet X; G6 – Colgate plax Overnight, Exthet X; G7- Colgate 

plax sem álcool, Exthet X; e G8- Colgate plax whitening, Exthet X).  As leituras iniciais 

foram realizadas e depois os espécimes foram imersos em 2 mL de enxaguatório por 12 horas, 

após a qual foi realizada a segunda leitura. Após 24 horas foi realizada a terceira leitura. 

Independentemente do tipo de solução e do tempo de exposição, não houve diferença 

estatisticamente significante para a rugosidade superficial entre as resinas; a solução Colgate 

Plax whitening proporcionou maior rugosidade superficial para ambas as resinas compostas 

depois de 12 e 24 horas de imersão. Para a análise de microdureza Knoop, houve uma redução 

significativa para todos os grupos depois de 12 e 24 horas. Assim, os autores concluíram que 

os enxaguatórios que contém peróxido de hidrogênio e/ou álcool diminuem a microdureza das 

resinas testadas; no entanto, enxaguatórios contendo peróxido de hidrogênio tem um alto 

efeito deletério na rugosidade superficial das resinas compostas estudadas. 

Festuccia et al. (2012) propuseram avaliar o efeito de enxaguatórios bucais na 

estabilidade de cor, rugosidade superficial e microdureza de duas resinas compostas. Para 

isso, espécimes dos compósitos Filtek Z250 e Z350 foram fabricados. Cor, rugosidade 

superficial e microdureza superficial Knoop iniciais de cada espécime foram medidas e, em 

seguida, os mesmo foram imersos em 5 soluções de enxaguatórios bucais: água destilada, 

Plax classic, Plax sem álcool, Periogard e Listerine e as leituras finais realizadas. A mais 

significante mudança de cor foi observada para Z250 quando imerso em Listerine. Z350 

mostrou maior mudança de cor quando imerso em Plax sem álcool, mas sem diferença 

significante para o Listerine. Em relação à rugosidade, ambos compósitos mostraram 

significante mudança quando imerso em Listerine em comparação com Plax sem álcool. 

Mudança na microdureza de Z350 foi significativa quando o compósito foi imerso em Plax 

livre de álcool. 

Soares et al. (2012) testaram a hipótese de que o uso de enxaguatórios, consumo de 

refrigerantes, bem como o tipo de luz utilizada para fotopolimerização pode mudar a 

rugosidade superficial e morfologia da resina composta nanoparticulada (Z350). 80 amostras 

foram divididas em 8 grupos sendo 4 para a luz halógena: G1 - saliva (controle), G2 – Pepsi 

Twist, G3 – Listerine, G4 – Colgate Plax; e 4 para a luz LED: G5 – saliva; G6- Pepsi Twist; 

G7- Listerine, G8- Colgate plax. Os valores de rugosidade superficial foram medidos no 

tempo inicial, e depois de 7 e 14 dias.  Com essa metodologia, os autores puderam concluir 
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que todos os tratamentos resultam em mudanças na superfície da resina estudada, porém, a 

mudança mais significante foi no grupo da Pepsi Twist. A imersão da resina nanoparticulada 

em enxaguatórios com álcool e refrigerantes aumenta a rugosidade superficial, bem como a 

polimerização com luz halógena associada com enxaguatórios contendo álcool resultam em 

significante rugosidade superficial do compósito estudado. 

 Trauth et al. (2012) avaliaram a influencia de diferentes enxaguatórios bucais na 

rugosidade superficial de uma resina composta nanoparticulada depois da escovação. Cem 

espécimes de resina composta foram distribuídos aleatoriamente entre dois grupos: escovados 

e não escovados e, em seguida, subdividido em 5 subgrupos de acordo com a solução de 

bochecho: Colgate Plax Fresh Mint, Oral B, Cepacol, Colgate Plax, e saliva artificial 

(controle). As amostras foram imersas nos enxaguatórios por 1 minuto, 5 dias por semana, 2 

vezes ao dia, por um período de 3 semanas. O grupo controle, não foi submetido a escovação 

e permaneceu imerso em saliva artificial.  A escovação foi realizada uma vez por semana por 

1 minuto, por 3 semanas. A rugosidade superficial foi medida após o período de imersão e 

escovação, por meio do rugosímetro SJ-201 P/M (Mitutoyo). Os autores concluíram que a 

rugosidade superficial da resina nanoparticulada estudada pode ser influenciada por 

enxaguatórios associados com escovação. Visto que, os espécimes escovados e submetidos ao 

Colgate Plax Fresh Mint produziu menos rugosidade superficial. 
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33  PPRROOPPOOSSIIÇÇÃÃOO  

  

  

Os objetivos deste trabalho foram: 

- Obter o óleo essencial de Casearia sylvestris por Hidrodestilação;  

- Determinar por meio da Cromatografia a gás acoplada à Espectrometria de massas os 

possíveis compostos presentes majoritariamente no óleo essencial de Casearia sylvestris. 

- Verificar a efetividade antimicrobiana do óleo essencial puro e de formulação de 

enxaguatório bucal contendo óleo essencial de Casearia sylvestris frente a micro-organismos 

causadores da cárie dental (Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, Streptococcus 

sanguinis, Streptococcus salivarius e Enterococcus faecalis) por meio da determinação dos 

valores de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima 

(CBM) pelo método de Microdiluição em caldo; 

- Determinar através da análise da curva de morte o tempo mínimo necessário de 

contato do óleo essencial e da formulação de enxaguatório bucal com os micro-organismos 

para poder inibi-los ou eliminá-los e determinar o número de micro-organismos viáveis ao 

longo do tempo; 

- Avaliar a citotoxidade do óleo essencial puro e do enxaguatório bucal contendo óleo 

essencial de Casearia sylvestris; 

- Avaliar a ação na rugosidade superficial, microdureza superficial, cor e análise 

qualitativa da superfície por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura do enxaguatório 

contendo óleo essencial de Casearia sylvestris sobre materiais restauradores odontológicos 

estéticos. 
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77  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 

 

De acordo com a metodologia utilizada pode-se concluir que: 

• O rendimento de óleo essencial obtido no processo de extração das folhas secas coletadas 

no mês de agosto está dentro do padrão esperado. 

• A utilização de cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas possibilitou a 

caracterização e determinação dos constituintes majoritários do óleo essencial.  

• O óleo essencial de Casearia sylvestris e o enxaguatório apresentaram grande potencial 

antimicrobiano frente aos micro-organismos testados, exceto para o óleo essencial puro 

para Enterococcus faecalis; 

• Por meio da Curva da Morte verificou-se que nos tempos de 10 e 30 minutos ainda havia 

células viáveis para todos os enxaguatórios testados. 

• A atividade citotóxica do óleo essencial de Casearia sylvestris frente a fibroblastos 

gengivais L929 foi estatisticamente menor do que a da clorexidina 0,12%; 

• A citotoxidade do óleo essencial é tempo–dependente, mas após o período de 30 minutos 

é reduzida, enquanto a da clorexidina 0,12% permanece altamente citotóxica. 

• A citotoxidade do enxaguatório a base de óleo essencial de Casearia sylvestris foi 

menor estatisticamente que a citotoxidade da clorexidina 0,12% e do Listerine após 30 

minutos. 

• O enxaguatório à base de óleo essencial de Casearia sylvestris proporcionou maior 

alteração de cor para a resina Z250 do que a clorexidina 0,12% e a água destilada 

(controle), sendo essa mudança ocorrida no fator Tempo de todos os parâmetros de cor 

(L*, a* e b*) analisados isoladamente, enquanto que para o ionômero de vidro não houve 

diferença estatisticamente significante para a cor deste material sob as diferentes soluções 

testadas.  

• Houve um aumento estatisticamente significante na rugosidade superficial do ionômero de 

vidro quando submetido à clorexidina, enquanto para a resina composta não houve 

diferença estatisticamente significante. 

• Não houve diferença estatisticamente significante na microdureza superficial de ambos os 

materiais restauradores testados. 

• A utilização de microscopia eletrônica de varredura possibilitou observar alterações nas 

superfícies dos materiais restauradores avaliados. No entanto, houve uma deterioração 
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significativa da superfície do Cimento de Ionômero de vidro modificado por resina 

quando submetido à clorexidina. 

 

Este estudo abre muitas possibilidades de investigação, para que o produto possa ser 

utilizado de maneira efetiva e segura, dentro das indicações da Casearia sylvestris, posto que 

é uma formulação promissora. 
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