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Botelho-Filho CR. Avaliação in vitro do potencial antibacteriano do extrato da Aristolochia 

esperanzae Kuntze (Aristolochiaceae) sobre microrganismos bucais. [Dissertação de 

Mestrado]. Curitiba: Universidade Positivo; 2019. 

 

RESUMO 

A Aristolochia esperanzae Kuntze (Aristolochiaceae) é uma planta da flora brasileira pouco 

estudada na área odontológica, porém utilizada em terapias integrativas Indianas para 

tratamento de artrite reumatoide, sintomas menstruais e até mesmo emagrecimento. O 

objetivo deste estudo, in vitro, foi avaliar a atividade antibacteriana desta planta sobre 

microrganismos bucais específicos e sua concentração inibitória mínima. Os microrganismos 

selecionados para os testes foram Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis e 

Enterococcus faecalis que são as principais bactérias ligadas as patologias bucais cárie, 

doença periodontal e infecção endodôntica respectivamente. A coleta do material vegetal foi 

realizada em propriedade privada na região de Curitiba, PR, Brasil a colheita foi executada 

em três indivíduos de forma aleatória tanto de folhas quanto de caule. Após a coleta o material 

foi selecionado e separado para maceração mecânica. O óleo essencial (OE) e o hidrolato, 

extratos aquosos da A. esperanzae, foram obtidos por meio de ciclos no aparelho de 

hidrodestilação Clevenger, sendo posteriormente congelados até o momento dos testes. O OE 

foi diluído com dimetilsulfóxido (DMSO). Os testes realizados foram: difusão em ágar com 

bactérias isoladas e concentração inibitória mínima (CIM). Sendo que a difusão em ágar foi 

realizada pela técnica disco-difusão segundo a  CLSI. Todo o preparo para os testes foi 

realizado em fluxo laminar para evitar riscos de contaminação. Para ambos, o controle 

positivo foi a clorexidina 0,12%; para o controle negativo foi usado cloreto de sódio (NaCl) 

0,9%. Nos primeiros testes realizados o DMSO foi utilizado como um grupo para controle de 

solvente. Os resultados obtidos em ambos os testes para os três grupos bacterianos foram 

negativos para os extratos utilizados, enquanto que o disco com o controle positivo obteve 

resultados positivos como esperado. Os 
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testes foram repetidos para comprovar a reprodutibilidade de resultados. Em conclusão,  esses 

resultados sugerem que a A. esperanzae Kuntze não apresentou efeito antibacteriano quando 

testada contra os microrgasnismos bucais aqui selecionados. 

 

Palavras-chave: Aristolochia, plantas medicinais, antibacterianos, Odontologia.
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Botelho-Filho CR. In vitro evaluation of the antibacterial potential of Aristolochia esperanzae 

Kuntze (Aristolochiaceae) extract on oral microorganisms. [Master’s Dissertation]. Curitiba: 

Universidade Positivo; 2019. 

 

ABSTRACT 

Aristolochia esperanzae Kuntze (Aristolochiaceae) is a plant of Brazilian flora little studied in 

the dental area but used in Indian integrative therapies to treat rheumatoid arthritis, menstrual 

symptoms and even weight loss. The aim of this in vitro study was to evaluate the 

antibacterial activity of this plant on specific oral microorganisms and their minimum 

inhibitory concentration. The microorganisms selected for the tests were Streptococcus 

mutans, Porphyromonas gingivalis and Enterococcus faecalis, which are the main bacteria 

linked to oral caries, periodontal disease and endodontic infection respectively. Plant material 

was collected on private property in the region of Curitiba, PR, Brazil. Harvesting was 

performed on three individuals at random from both leaves and stem. After collection the 

material was selected and separated for mechanical maceration. The essential oil (EO) and 

hydrolate, aqueous extracts of A. esperanzae, were obtained by cycles in the Clevenger 

hydrodistillation apparatus and subsequently frozen until testing. The EO was diluted with 

dimethyl sulfoxide (DMSO. The tests performed were: diffusion on agar with isolated 

bacteria and minimum inhibitory concentration (MIC). The agar diffusion was performed by 

CLSI disc-diffusion technique. All test preparation was performed in laminar flow to avoid 

risks of contamination. For both, the positive control was 0.12% chlorhexidine; for negative 

control 0,9% sodium chloride (NaCl) was used. In the first tests performed DMSO was used 

as a solvent control group. The results obtained in both tests for the three bacterial groups 

were negative for the extracts used, while the disk with the positive control obtained positive 

results as expected. The tests were repeated to prove reproducibility of results. In conclusion, 

these results suggest that A. esperanzae Kuntze had no antibacterial effect when tested against 

the oral microorganisms selected here. 

 

Keywords: Aristolochia, medicinal plants, anti-bacterial agents, Dentistry. 
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INTRODUÇÃO 

 

As doenças bucais, em sua maioria, estão relacionadas a reações infecciosas causadas 

por bactérias, por esse motivo muitos agentes químicos, sintéticos e naturais, são testados e se 

destinam a prevenir tais infecções eliminando os microrganismos patogênicos (Albuquerque 

et al., 2010). Bactérias específicas da microbiota bucal são causadoras, dentre diversas 

doenças, de cárie dentária, doenças periodontais e infecções de origem endodôntica.  

A cárie dentária é uma doença infectocontagiosa multifatorial (WHO, 2003). Sob o 

aspecto biológico, os Streptococcus mutans são as bactérias gram-positivas mais associadas 

ao desenvolvimento dessa doença em humanos (Loesche, 1986). Uma de suas principais 

capacidades é a de formar biofilme nas superfícies dentárias dada a sua capacidade de adesão 

mediada pela produção de proteínas que se ligam aos polissacarídeos extracelulares 

produzidos por bactérias (Matsumoto-Nakano, 2018). 

Em relação à doença periodontal, juntamente com a cárie dentária se trata de uma 

morbidade que acomete boa parte da população, sendo a segunda doença bucal que mais 

acomete a população após a cárie (WHO, 2003). A doença periodontal também é uma 

infecção multifatorial e depende da existência de biofilme entre a superfície do dente e a 

margem gengival, dados os altos fatores de virulência especializados da Porphyromonas 

gingivalis (Carvalho e Cabral, 2007; Mysak et al., 2014). Na maioria das doenças 

periodontais pode-se destacar o papel fundamental desse microrganismo anaeróbio estrito e 

gram-negativo, com potencial altamente destrutivo (Carvalho e Cabral, 2007). 

Em se tratando das infecções endodônticas assintomáticas e recorrentes, como 

patologias perirradiculares e insucesso do tratamento e do retratamento endodôntico, destaca-

se o Enterococcus faecalis, uma bactéria gram-positiva (Love, 2001; Rôças et al., 2004). Esse 

microrganismo tem fatores de sobrevivência, de virulência, de resistência à privação 
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nutricional, capacidade de penetração em túbulos dentinários e ainda compete com outros 

microrganismos (Stuart et al., 2006). 

Atualmente, o desafio está na obtenção de um produto que atue contra a resistência 

gerada pelo uso prolongado de certos compostos e que ao mesmo tempo tenha um amplo 

espectro de ação para que seja eficiente contra esses diversos patógenos (Beloin et al., 2014). 

Estudos vêm sendo realizados em busca de um composto que tenha ação contra os S. 

mutans, com destaque para o extrato da semente de uva (Vitis vinifera L.) (Swadas et al., 

2016), o extrato obtido da laranja vermelha Moro (Citrus sinensis L.) (Shetty et al., 2016) e o 

extrato de manjericão-sagrado (Tulsi) (Ocimum sanctum) (Pai et al., 2015).  

Dentre os agentes naturais com capacidade antibacteriana testados contra P. gingivalis, 

estão o extrato de cranberry do tipo A (Vaccinium macrocarpum) (Bonifait e Grenier, 2010; 

La et al., 2010; de Medeiros et al., 2016), um composto chamado lacinartina que provém de 

frutas cítricas (Marquis et al., 2012) e os óleos extraídos do cogumelo shitake (Lentinula 

edodes) (Solmaz et al., 2013). 

Dentro da área das terapias integrativas, alguns estudos foram acerca da ação contra E. 

faecalis dos óleos essenciais das plantas sanguinária (Sanguinaria canadensis) (Carrington et 

al., 2012), dracocephalum (Dracocephalum ruyschiana), ziziphora 

(Ziziphora clinopodioides), gálbano (Ferula gummosa) (Nazemisalman et al., 2018) e 

pariparoba (Piper umbellatum) (Sponchiado et al., 2014). 

Sendo uma das formas mais antigas de prática medicinal para tratamento e prevenção 

de doenças, o uso de certas plantas vem crescendo, dada a sua incorporação por meio das 

terapias integrativas e mediante resultados de estudos laboratoriais que validam sua eficácia. 

Ainda, associações com a chamada “medicina tradicional” são defendidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que considera as terapias alternativas como “práticas, enfoques, 

conhecimentos e crenças sanitárias diversas que incorporam medicinas baseadas em plantas, 
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animais e ou minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios” (Veiga Junior et al., 

2005, 2008; Tesser e Barros, 2008). 

A Aristolochia esperanzae Kuntze (Aristolochiaceae), foco deste estudo, é encontrada 

na América do Sul. No Brasil é popularmente conhecida como “cipó mil-homens”, “papo-de-

perú” ou “jarrinha”, dependendo da região do país. Estudos etnofarmacológicos apontam a 

utilização desta planta na Índia para o tratamento de artrite reumatoide, sintomas menstruais e 

até mesmo emagrecimento (Mohamed et al., 2014).  

Testes laboratoriais já foram realizados com seu extrato etanólico na concentração de 

10% (0,5ml/4,5ml) e um potencial antibacteriano foi apontado frente a bactétria termo-

resistente, gram-positiva, aeróbica facultativa Bacillus cereus (Pacheco et al., 2010) e a 

bactéria gram-negativa, aeróbica Moraxella catarrhalis (Jorgensen et al., 1990; Mohamed et 

al., 2014) porém nenhum estudo foi realizado especificamente com microrganismos bucais. 

Alguns componentes encontrados em um estudo fito-químico da Aristolochia 

esperanzae (Pacheco et al., 2010) foram asarinina, composto com efeito bactericida para 

bactérias gram positivas e negativas inclusive a B. cereus e inibição de germinação das 

bactérias Latuca sativa e Lycopersicum esculetum (Mata et al., 1998) podendo indicar a 

utilização deste composto isolado em antibióticos seletivos e de curto espectro de ação. E o 

ácido aristoloquico que apresentou efeito bactericida frente a Staphylococcus aureus e 

Listeria monocytogenes, sendo ambas bactérias consideradas problemas de saúde pública, 

demais compostos encontrados não obtiveram resultados ou não são catalogados, esses 

resultados dão suporte cientifico para a utilização da A. esperanzae (Pacheco et al., 2010). 

Plantas deste mesmo gênero tem mostrado atividade diurética, analgésica, anti-

inflamatória e anticancerígena em condições laboratoriais (Yu et al., 2007), evidenciando que 

alguma atividade já foi encontrada, o que justifica a escolha desta planta e a realização da 
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presente pesquisa que teve como objetivo buscar um potencial antibacteriano do extrato da A. 

esperanzae frente aos microrganismos bucais selecionados.  
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PROPOSIÇÃO 

 

Analisar, in vitro, a ação antibacteriana do extrato (óleo essencial) da A esperanzae 

Kuntze frente aos microrganismos bucais Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis e 

Enterococcus faecalis, além de avaliar a concentração inibitória mínima (CIM) do extrato

 desta planta.
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MANUSCRITO 

 

Avaliação in vitro do potencial antibacteriano do extrato da Aristolochia esperanzae 

Kuntze (Aristolochiaceae) sobre microrganismos bucais1 

 

Resumo 

A Aristolochia esperanzae Kuntze (Aristolochiaceae) é uma planta da flora brasileira pouco 

estudada. O objetivo deste estudo, in vitro, foi avaliar a atividade antibacteriana desta planta 

sobre os microrganismos bucais Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis e 

Enterococcus faecalis. Materiais e métodos: A coleta do material vegetal foi realizada em 

propriedade privada na região de Curitiba, PR, Brasil. O óleo essencial (OE) e o hidrolato 

foram obtidos por meio de ciclos no aparelho Clevenger, sendo posteriormente congelados até 

o momento dos testes de difusão em ágar com bactérias isoladas e concentração inibitória 

mínima (CIM). Para ambos ocontrole positivo foi realizado com clorexidina 0,12%; para o 

controle negativo foi usado cloreto de sódio (NaCl) a 0,9%. Resultados: Os resultados 

obtidos em ambos os testes para os três grupos de bactérias apresentaram resultados 

negativos, pois não houve ação comprovada. Conclusão: A A. esperanzae Kuntze não 

apresentou efeito antibacteriano quando testada nos microrgasnismos bucais selecionados. 

 

Palavras-chave: Aristolochia, plantas medicinais, antibacterianos, Odontologia. 

 

 

 

 

 
1 Manuscrito será submetido ao periódico: Journal of Clinical and Experimental Dentistry. Manuscrito 

formatado de acordo com as normas específicas do periódico (acessado em: 25/11/2019). 
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Introdução 

 

As doenças bucais, em sua maioria, estão relacionadas a reações infecciosas causadas 

por bactérias, por esse motivo muitos agentes químicos, sintéticos e naturais, são testados e se 

destinam a prevenir tais infecções eliminando os microrganismos patogênicos (Albuquerque 

et al., 2010). Bactérias específicas da microbiota bucal são causadoras, dentre diversas 

doenças, de cárie dentária, doenças periodontais e infecções de origem endodôntica.  

A cárie dentária é uma doença infectocontagiosa multifatorial (WHO, 2003). Sob o 

aspecto biológico, os Streptococcus mutans são as bactérias gram-positivas mais associadas 

ao desenvolvimento dessa doença em humanos (Loesche, 1986). Uma de suas principais 

capacidades é a de formar biofilme nas superfícies dentárias dada a sua capacidade de adesão 

mediada pela produção de proteínas que se ligam aos polissacarídeos extracelulares 

produzidos por bactérias (Matsumoto-Nakano, 2018). 

Em relação à doença periodontal, juntamente com a cárie dentária se trata de uma 

morbidade que acomete boa parte da população, sendo a segunda doença bucal que mais 

acomete a população após a cárie (WHO, 2003). A doença periodontal também é uma 

infecção multifatorial e depende da existência de biofilme entre a superfície do dente e a 

margem gengival, dados os altos fatores de virulência especializados da Porphyromonas 

gingivalis (Carvalho e Cabral, 2007; Mysak et al., 2014). Na maioria das doenças 

periodontais pode-se destacar o papel fundamental desse microrganismo anaeróbio estrito e 

gram-negativo, com potencial altamente destrutivo (Carvalho e Cabral, 2007). 

Em se tratando das infecções endodônticas assintomáticas e recorrentes, como 

patologias perirradiculares e insucesso do tratamento e do retratamento endodôntico, destaca-

se o Enterococcus faecalis, uma bactéria gram-positiva (Love, 2001; Rôças et al., 2004). Esse 

microrganismo tem fatores de sobrevivência, de virulência, de resistência à privação 
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nutricional, capacidade de penetração em túbulos dentinários e ainda compete com outros 

microrganismos (Stuart et al., 2006). 

Atualmente, o desafio está na obtenção de um produto que atue contra a resistência 

gerada pelo uso prolongado de certos compostos e que ao mesmo tempo tenha um amplo 

espectro de ação para que seja eficiente contra esses diversos patógenos (Beloin et al., 2014). 

Estudos vêm sendo realizados em busca de um composto que tenha ação contra os S. 

mutans, com destaque para o extrato da semente de uva (Vitis vinifera L.) (Swadas et al., 

2016), o extrato obtido da laranja vermelha Moro (Citrus sinensis L.) (Shetty et al., 2016) e o 

extrato de manjericão-sagrado (Tulsi) (Ocimum sanctum) (Pai et al., 2015).  

Dentre os agentes naturais com capacidade antibacteriana testados contra P. gingivalis, 

estão o extrato de cranberry do tipo A (Vaccinium macrocarpum) (Bonifait e Grenier, 2010; 

La et al., 2010; de Medeiros et al., 2016), um composto chamado lacinartina que provém de 

frutas cítricas (Marquis et al., 2012) e os óleos extraídos do cogumelo shitake (Lentinula 

edodes) (Solmaz et al., 2013). 

Dentro da área das terapias integrativas, alguns estudos foram acerca da ação contra E. 

faecalis dos óleos essenciais das plantas sanguinária (Sanguinaria canadensis) (Carrington et 

al., 2012), dracocephalum (Dracocephalum ruyschiana), ziziphora 

(Ziziphora clinopodioides), gálbano (Ferula gummosa) (Nazemisalman et al., 2018) e 

pariparoba (Piper umbellatum) (Sponchiado et al., 2014). 

Sendo uma das formas mais antigas de prática medicinal para tratamento e prevenção 

de doenças, o uso de certas plantas vem crescendo, dada a sua incorporação por meio das 

terapias integrativas e mediante resultados de estudos laboratoriais que validam sua eficácia. 

Ainda, associações com a chamada “medicina tradicional” são defendidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que considera as terapias alternativas como “práticas, enfoques, 

conhecimentos e crenças sanitárias diversas que incorporam medicinas baseadas em plantas, 
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animais e ou minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios” (Veiga Junior et al., 

2005, 2008; Tesser e Barros, 2008). 

A Aristolochia esperanzae Kuntze (Aristolochiaceae), foco deste estudo, é encontrada 

na América do Sul. No Brasil é popularmente conhecida como “cipó mil-homens”, “papo-de-

perú” ou “jarrinha”, dependendo da região do país. Estudos etnofarmacológicos apontam a 

utilização desta planta na Índia para o tratamento de artrite reumatoide, sintomas menstruais e 

até mesmo emagrecimento (Mohamed et al., 2014).  

Testes laboratoriais já foram realizados com seu extrato etanólico na concentração de 

10% (0,5ml/4,5ml) e um potencial antibacteriano foi apontado frente a bactétria termo-

resistente, gram-positiva, aeróbica facultativa Bacillus cereus (Pacheco et al., 2010) e a 

bactéria gram-negativa, aeróbica Moraxella catarrhalis (Jorgensen et al., 1990; Mohamed et 

al., 2014) porém nenhum estudo foi realizado especificamente com microrganismos bucais. 

Alguns componentes encontrados em um estudo fito-químico da Aristolochia 

esperanzae (Pacheco et al., 2010) foram asarinina, composto com efeito bactericida para 

bactérias gram positivas e negativas inclusive a B. cereus e inibição de germinação das 

bactérias Latuca sativa e Lycopersicum esculetum (Mata et al., 1998) podendo indicar a 

utilização deste composto isolado em antibióticos seletivos e de curto espectro de ação. E o 

ácido aristoloquico que apresentou efeito bactericida frente a Staphylococcus aureus e 

Listeria monocytogenes, sendo ambas bactérias consideradas problemas de saúde pública, 

demais compostos encontrados não obtiveram resultados ou não são catalogados, esses 

resultados dão suporte cientifico para a utilização da A. esperanzae (Pacheco et al., 2010). 

Plantas deste mesmo gênero tem mostrado atividade diurética, analgésica, anti-

inflamatória e anticancerígena em condições laboratoriais (Yu et al., 2007), evidenciando que 

alguma atividade já foi encontrada, o que justifica a escolha desta planta e a realização da 
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presente pesquisa que teve como objetivo buscar um potencial antibacteriano do extrato da A. 

esperanzae frente aos microrganismos bucais selecionados. 

 

Materiais e métodos 

 

Coleta e preparo do material vegetal  

 

O material vegetal foi coletado em uma propriedade particular em Curitiba, PR, Brasil 

no período de Novembro de 2018. Uma exsicata de A. esperanzae Kuntze foi depositada no 

Herbário da Universidade Positivo sob o número 105. 

Foi realizada a coleta da A. esperanzae Kuntze tanto de folhas quanto de caule. Em 

seguida foi feita a triagem por meio de seleção visual. Então foi triturado em liquidificador e 

em seguida pesado 

se obtendo 0,25 ml de óleo essencial e 4 ml de hidrolato a cada 400 g de material macerado 

por coleta. 

As folhas e o caule foram hidrodestilados com auxílio de um aparelho de Clevenger 

(SPlabor, Presidente Prudente, SP, Brasil), utilizado de acordo com o protocolo descrito pelo 

Comunicado Técnico 99 da Embrapa (Santos et al., 2004), para obtenção do OE e do 

hidrolato. Posteriormente, foram congelados na temperatura de -10 ºC para serem utilizados 

no momento dos testes. 

 

Considerações para o início dos testes 
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As atividades antibacterianas do óleo essencial (OE) e do hidrolato foram avaliadas 

em dois testes: difusão em ágar com bactérias isoladas (halo de inibição) e concentração 

inibitória mínima (CIM). 

As bactérias testadas foram: Streptococcus mutans (ATCC® 25175™), 

Porphyromonas gingivalis (ATCC® 33277™) e Enterococcus faecalis (ATCC®19433™), 

cada bactéria foi preparada em suspensão e quando isoladas passaram por um teste no 

espectrofotômetro regulado em 600 nanômetros para determinação da concentração celular 

inicial, conforme estudo prévio, onde foram medidas suas densidades ópticas para 

padronização dos testes, o resultado dos três grupos foi o mais próximo a 1 (variando de 

0,9737 a 1,0029) (Manoil et al., 2016). 

Para o controle positivo em ambos os testes foi utilizado o digluconato de clorexidina 

na concentração de 0,12%; para o controle negativo em ambos os testes foi utilizado cloreto 

de sódio na concentração de 0,9%. 

Após o descongelamento, a diluição do OE foi realizada com o solubilizante 

dimetilsulfóxido (DMSO) 0,2 % (Synth, Diadema, SP, Brasil) na proporção de 1:1, por ser 

um solvente o DMSO também foi utilizado como grupo para controle de solução. O hidrolato, 

não precisou ser diluído por ser aquoso e de fácil dissipação. 

 

Atividade antibacteriana: teste de difusão em ágar (halo de inibição)  

Os testes de difusão em ágar foram realizados de acordo com a Padronização dos 

Testes de sensibilidade a Antimicrobianos por Disco-difusão da CLSI. 

Os testes para determinação do halo de inibição com as bactérias S. mutans e E. 

Faecalis foram realizados em meio brain heart infusion (BHI) + ágar (Laborclin. Pinhais, PR, 

Brasil). Para a P. gingivalis o teste foi realizado em meio ágar sangue (Laborclin. Pinhais, PR, 

Brasil). 
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As bactérias foram semeadas sobre o ágar com auxílio de um swab haste plástica 

descartável (Labor Import, Osasco, SP, Brasil). 

Para o teste foram utilizados discos de papel em branco e esterilizados, para as placas 

de Petri com BHI foram utilizados 10 discos de papel por placa sendo dois para cada grupo 

(óleo, hidrolato, NaCl, clorexidina e DMSO) posicionados de maneira antagonista um ao 

outro. E nas placas de Petri de com meio sangue foram utilizados apenas 4 discos de papel por 

placa sendo um para cada grupo (óleo, hidrolato, NaCl e clorexidina, devido a testes prévios o 

DMSO foi retirado dos testes por não apresentar resposta antibacteriana a nenhuma das 

bactérias). 

Com o posicionamento dos discos realizado 20 µl de cada solução foi aplicada sobre 

cada um deles. Então as placas foram incubadas em estufa a 37 ºC e 10% de saturação de 

CO2 por 24 horas. 

 

Teste de concentração inibitória mínima (CIM) 

 

Para o teste de concentração inibitória mínima 100 µl de cada bactéria inoculada e 

ajustada no espectrofotômetro foi adicionada a 9900 µl de meio de cultura novo para se obter 

uma padronização do inóculo de 106. Para este teste a placa selecionada foi a de 96 poços, 

cada bactéria em uma placa diferente, se utilizando dos poços de 1 a 10 para a diluição seriada 

de cada extrato e os poços 11 e 12 para controle negativo e positivo respectivamente, com 

uma repetição de 3 vezes para cada extrato com cada bactéria. 

Para início do teste 100 µl de cada solução foi depositada em cada um dos poços com 

exceção dos de número 1 de A-G onde a quantidade de óleo e hidrolato foi de 200 µl para o 

início da diluição seriada. Para a diluição seriada 100 µl de cada poço 1 (A-G) foram passados 
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para o poço 2 (A-G), em seguida do 2 para o 3 (A-G) e assim por diante até os poços de 

número 10 de A-G, para finalização da diluição seriada 100 µl de solução dos poços de 

número 10 foram descartados para obtermos um final padronizado de 100 µl de cada solução 

em cada poço.  

 

 

Figura 2. Representação esquemática do teste de CIM. 

 

A concentração inicial foi de x nos poços de número 1 e se chegou a uma 

concentração final de x/256 nos poços de número 10 sendo possível testar dez concentrações 

diferentes. 

Em seguida 100 µl dos inóculos bacterianos foram colocados em cada poço das 

placas, que foram levadas a estufa em 37 ºC por 24 h. 

 

Resultados 

Teste de difusão em ágar  

 

Após o período de incubação as placas foram removidas da estufa para analise visual e 

com auxílio de uma régua milimetrada. Nas três bactérias analisadas apenas um grupo teve 

efeito positivo, o grupo clorexidina 0,12% apresentando um halo de inibição de 0,5 mm a 1 
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cm, os demais grupos apresentaram resultados negativos comprovados pela ausência do halo 

de inibição, conforme apresentado pela figura 3. 

 

 

Figura 3. Resultados dos testes de difusão em ágar para P. gingivalis (A), E. faecalis (B) e S. 

mutans (C).  

 

Teste de concentração inibitória mínima (CIM) 

 

Os resultados do teste CIM são avaliados pela turbidez dos poços em análise visual, 

caso o poço não fique turvo ou diminua sua turbidez de acordo com a concentração se tem um 

resultado positivo. Na análise realizada todos os poços ficaram turvos com exceção dos poços 

com o grupo controle positivo (clorexidina 0,12%), o resultado era esperado de acordo com o 

desfecho do teste do halo de inibição. 

 

Discussão 

 

O uso de terapias integrativas, principalmente a alelopatia, está relacionada geralmente 

com populações que utilizam sua flora regional em busca de tratamentos alternativos. Como 

tais tratamentos nem sempre tem embasamento científico, respostas devem ser buscadas 

acerca dos riscos e benefícios do uso de determinadas plantas.  
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A literatura evidencia uma linha de estudos que buscam avaliar a ação de compostos 

naturais sobre microrganismos usualmente relacionados a doenças bucais, como S. mutans 

(Pai et al., 2015; Shetty et al., 2016; Swadas et al., 2016), P. gingivalis (Bonifait e Grenier, 

2010; La et al., 2010; Marquis et al., 2012; Solmaz et al., 2013; de Medeiros et al., 2016), e 

E. faecalis (Carrington et al., 2012; Sponchiado et al., 2014; Nazemisalman et al., 2018). 

Além disso, todo um contexto deve ser analisado para que causa e efeito sejam 

estabelecidos em relação às doenças bucais. Por exemplo, quanto à cárie dentária, doença 

crônica de origem reconhecidamente multifatorial (WHO, 2003), a afirmação que 

determinado produto natural é capaz de preveni-la é condição complexa. Do mesmo modo, 

isso pode ser ampliado para uma série de outras doenças bucais, inclusive aquelas que 

guardam relação estrita com os microrganismos aqui eleitos. 

Nesse contexto, a A. esperanzae Kuntze é uma dessas plantas, cuja investigação 

científica partiu do uso popular e que ainda precisa ser melhor explorada. Seu uso foi indicado 

para tratamento de alguns problemas sistêmicos, como artrite reumatoide, sintomas 

menstruais e como auxiliar para o emagrecimento (Mohamed et al., 2014). 

Em estudo prévio, um extrato concentrado de caule e outro de cerne da A. esperanzae, 

tiveram efeito frente a Bacillus cereus, com metodologia semelhante à utilizada no presente 

estudo (Pacheco et al., 2010). Contudo, o diferencial foi que os referidos autores fizeram uso 

do extrato concentrado etanólico e a bactéria estudada, sensível a esse extrato, não é 

encontrada no meio bucal, mas sim em carnes e cereais. Outros pesquisadores investigaram a 

sua ação sobre a bactéria gram-negativa Moraxella catarrhalis (Jorgensen et al., 1990; 

Mohamed et al., 2014). 

Para outras duas bactérias, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes, um 

princípio ativo se mostrou promissor, o ácido aristolóquico, porém apenas quando isolado, 

quando no extrato completo não houve respostas positivas (Pacheco et al., 2010).  
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O uso de extratos etanólicos indica um diferencial na concentração bactericida mínima 

(CBM) entre esses extratos e extratos aquosos, onde para os diluídos em etanol a CBM é 

menor, apontando maior potencial antibacteriano (Vieira et al., 2018). Tais constatações 

sugerem que outros métodos de extração, diferentes solventes e isolamento de princípios 

ativos apresentam resultados diferentes dos aqui encontrados.  

Quanto ao método empregado nos testes, existe uma padronização que foi seguida na 

presente pesquisa (CLSI, 2003), bem como nos demais estudos abordados (Pacheco et al., 

2010; Jorgensen et al., 1990; Mohamed et al., 2014). Nenhum outro método ou outras 

pesquisas até o presente momento foram similares ao aqui proposto. Ademais, não 

foram encontrados estudos com microrganismos bucais específicos, podendo no futuro serem 

testadas outras técnicas e bactérias para a confirmação de novos resultados.

Conclusões 

 

Concluiu-se que a A. esperanzae Kuntze não possui potencial antibacteriano 

comprovado contra os microrganismos avaliados, uma vez que todos os testes realizados 

foram de caráter negativo. Nesse contexto, a A. esperanzae Kuntze é uma planta, cuja 

investigação científica partiu do uso popular e que ainda precisa ser melhor explorada até 

mesmo em outras vertentes da área saúde.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a A. esperanzae Kuntze não possui potencial antibacteriano 

comprovado contra as bactérias Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis e  

Enterococcus faecalis, tendo que todos os testes realizados foram de caráter negativo. Outras 

metodologias podem ser estudadas futuramente para se analisar se houve alterações de 

resultados. 
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APÊNDICE 1 – METODOLOGIA 

 

Coleta e preparo do material vegetal  

 

O material vegetal foi coletado em uma propriedade particular em Curitiba, PR, Brasil, 

entre as coordenadas geográficas 25°35’01,2”S e 49°15’43,7”W.  

Primeiramente uma exsicata de A. esperanzae Kuntze foi depositada no Herbário do 

setor de Biotecnologia Universidade Positivo. 

Foram realizadas coletas da parte aérea de três indivíduos de A. esperanzae Kuntze de 

forma aleatória. Em seguida foi feita a triagem (ANVISA, 2014) por meio de seleção visual, 

excluindo-se as matérias orgânicas e inorgânicas estranhas e as partes não sadias atacadas por 

insetos e/ou fungos ou ressecadas. Então foi feita a maceração deste material com o auxílio de 

liquidificador para obtenção da torta vegetal. O material foi pesado após a maceração, 

obtendo-se 0,25 ml de óleo essencial e 4 ml de hidrolato a cada 400 g de material macerado 

por coleta. 

 

Figura 1. (A) Folha dentro dos padrões da ANVISA. (B)Folha fora dos padrões e descartada. 
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Coleta do óleo essencial e hidrolato 

 

O material, previamente macerados, foram hidrodestilados com auxílio de um 

aparelho de Clevenger (SPlabor, Presidente Prudente, SP, Brasil), utilizado de acordo com o 

protocolo descrito pelo Comunicado Técnico 99 da Embrapa (Santos et al., 2004), para 

obtenção do OE e do hidrolato. Tanto o OE quanto o hidrolato obtidos foram separados com 

auxílio de uma pipeta de Pasteur no momento da coleta no Clevenger e, posteriormente, 

foram congelados na temperatura de -10 ºC para serem utilizados no momento dos testes. 

 

 

Figura 2. Aparelho de 

Clevenger, utilizado na 

destilação. 
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Parte experimental 

  

Considerações para o início dos testes 

 

As atividades antibacterianas do OE e do hidrolato foram avaliadas em dois testes: 

teste de difusão em ágar com bactérias isoladas (halo de inibição) e teste de concentração 

inibitória mínima (CIM). 

As bactérias testadas foram: Streptococcus mutans (ATCC® 25175™), 

Porphyromonas gingivalis (ATCC® 33277™) e Enterococcus faecalis (ATCC®19433™), 

cada bactéria foi preparada em suspensão, as bactérias S. mutans e E. Faecalis foram 

preparadas em caldo de BHI  37 g/l, e para a P. gingivalis a suspensão foi realizada em caldo 

de sangue de carneiro desfibrinado a 5%. Em seguida os tubos foram armazenados em estufa 

a 37 °C por 24h. As bactérias isoladas foram testadas no espectrofotômetro regulado em 600 

nanômetros, conforme estudo prévio, onde foram medidas suas densidades ópticas para 

padronização dos testes, o resultado dos três grupos foi o mais próximo a 1 (variando de 

0,9818 a 1,0038) (Manoil et al., 2016). 

 

Figura 3. Espectrofotômetro e resultados obtidos 

para cada bactéria, de cima para baixo P. 

gingivalis, E. faecalis e S. mutans. 



29 

 

 

Para o controle positivo em ambos os testes foi utilizado o digluconato de clorexidina 

20% (Polyorganic, Campo Belo, SP, Brasil) diluído na proporção de 0,03 ml de clorexidina 

para 5 ml de água destilada estéril, proporção encontrada pela fórmula C1.V1 = C2.V2, se 

chegando na concentração de 0,12%. 

 

 

Figura 4. Cálculo para volume na 

diluição da clorexidina. 

 

Para o controle negativo em ambos os testes foi utilizado cloreto de sódio granulado 

(Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) diluído em água destilada estéril na proporção de 0,9 g 

a cada 100 ml, se chegando na concentração de 0,9%. 



 

30 

 

 

 

Figura 5. Cálculo para volume 

na diluição do cloreto de sódio.

Após o descongelamento, a diluição do OE foi realizada com o solubilizante 

dimetilsulfóxido (DMSO) 0,2 % (Synth, Diadema, SP, Brasil) na proporção de 1:1, por ser 

um solvente o DMSO também foi utilizado como grupo para controle de solução. O hidrolato, 

que é o subproduto da extração de OE não precisou ser diluído por ser aquoso e de fácil 

dissipação. 

Os meios e materiais após preparados foram colocados no fluxo laminar onde ficaram 

durante quinze minutos com a luz ultravioleta (UV) ligada sobre eles para descontaminação, 

após esse período a luz UV foi desligada e as bactérias isoladas e padronizadas foram 

colocadas no fluxo para início dos testes. 

 

Atividade antibacteriana: teste de difusão em ágar (halo de inibição)  

 

Os testes de difusão em ágar foram realizados de acordo com a Padronização dos 

Testes de sensibilidade a Antimicrobianos por Disco-difusão da ANVISA pela CLSI (antiga 

NCCLS). 

Os testes para determinação do halo de inibição com as bactérias S. mutans e E. 

Faecalis foram realizados em placa de Petri 150x15 preparada com o meio brain heart 
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infusion (BHI) + ágar realizado pela proporção de 37 g/l de BHI (Laborclin. Pinhais, PR, 

Brasil) para 15 g/l de ágar (Laborclin. Pinhais, PR, Brasil). Para a P. gingivalis o teste foi 

realizado em placa de Petri 90x15 preparada com meio ágar sangue (sem glicose com adição 

de 5% de sangue de carneiro desfibrinado (Laborclin. Pinhais, PR, Brasil). 

Nas placas de Petri previamente preparadas as bactérias foram aplicadas sobre o ágar 

com auxílio de um swab haste plástica descartável (Labor Import, Osasco, SP, Brasil). 

Para o teste foram utilizados discos de papel em branco e esterilizados, para ocorrer 

uma melhor padronização foi realizado um teste de difusão para saber qual a quantidade de µl 

o disco de papel absorvia sem gerar excessos, e o padrão encontrado foi de 20 µl por disco de 

papel. 

Para as placas de Petri de 150x15 cultivadas foram utilizados 10 discos de papel por 

placa sendo dois para cada grupo OE, hidrolato, NaCl, clorexidina e DMSO) posicionados de 

maneira antagonista um ao outro. E nas placas de Petri de 90x15 foram utilizados apenas 4 

discos de papel por placa sendo um para cada grupo (OE, hidrolato, NaCl e clorexidina, 

devido a testes prévios o DMSO foi retirado dos testes realizados com a placa de 90x15 por 

não apresentar resposta antibacteriano a nenhuma das bactérias). 

 

Figura 6. Esquema de disposição dos discos de papel nas placas de Petri. 
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Com o posicionamento dos discos realizado 20 µl de cada solução foi aplicada sobre 

cada um deles. Então as placas foram incubadas em estufa a 37 ºC e 10% de saturação de CO2 

por 24 h. 

 

Teste de concentração inibitória mínima (CIM)

 

 

Para o teste de concentração inibitória mínima 100 µl de cada bactéria inoculada e 

ajustada no espectrofotômetro foi adicionada a 9900 µl de meio de cultura novo para se obter 

uma padronização de concentração bacteriana de 106. Após essa padronização as bactérias 

estão prontas para o teste de CIM, para este teste a placa selecionada foi a de 96 poços, cada 

bactéria em uma placa diferente, sendo dividida conforme a Figura 7. 

 

Figura 7. Esquema representativo da divisão da placa de 

96 poços. 

 

Para início do teste 100 µl de cada solução foi depositada em cada um dos poços como 

esquematizado com exceção dos poços de número 1 de A-G onde a quantidade de óleo e 

hidrolato foi de 200 µl para o início da diluição seriada. Para a diluição seriada 100 µl de cada 
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poço 1 (A-G) foram passados para o poço 2 (A-G), em seguida do 2 para o 3 (A-G) e assim 

por diante até os poços de número 10 de A-G, para finalização da diluição seriada 100 µl de 

solução dos poços de número 10 foram descartados para obtermos um final padronizado de 

100 µl de cada solução em cada poço. Para evitar o risco de contaminação ou erros de 

concentração cada ponteira da pipeta foi trocada entre uma diluição e outra.

 

 

Figura 8. Representação esquemática do teste de CIM. 

 

A diluição seriada é utilizada para se testar várias concentrações dos mesmos 

compostos e observar qual a concentração mínima para se obter algum efeito bactericida, 

neste caso se a concentração inicial foi de x nos poços de número 1 e se chegou a uma 

concentração final de x/256 nos poços de número 10 sendo possível testar dez concentrações 

diferentes. 

Em seguida 100 µl dos inóculos bacterianos foram colocados em cada poço das 

placas, que foram levadas a estufa em 37 ºC por 24 h. 


