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EM ADULTOS JOVENS E DE MEIA IDADE “ 

1. RESUMO 

 

Os fármacos fitoterápicos vêm ganhando espaço no meio científico, em 

especial pelo seu grande consumo em países em desenvolvimento e por apresentar 

menos complicações que as drogas sintéticas disponíveis no mercado. Este trabalho 

tem o objetivo de avaliar a redução quantitativa das colônias bacterianas em meio 

bucal, comparando o uso de enxaguantes fitoterápicos, com folha de batata-doce e 

vinagre e sal, com os enxaguantes sintéticos encontrados em farmácias, cloreto de 

cetilperidínio e clorexidina. As coletas salivares serão diluídas em solução BHI, sete 

vezes, em cada solução tendo seu cultivo em estufa de microaerofilia por 48 horas 

com meio de cultura em ágar-BHI. As coletas serão fotografadas e analisadas de 

forma quantitativa, com resultado esperado de redução parcial dos microrganismos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A cárie é uma doença de origem bacteriana, que leva ou não a formação de 

lesões cavitárias, danificando as estruturas dos tecidos duros bucais por meio da 

desmineralização do esmalte dentário com a ação da acidificação do meio. Para evitar 

o aparecimento da lesão faz necessário uma ótima higiene bucal, realizando a 

escovação associada a algum agente abrasivo, o fio dental tem seu uso indispensável, 

todavia nem sempre é o suficiente, utilizando então os enxaguatórios orais para 

complementar a higienização e reduzir os processos inflamatórios. 

O uso dos exaguatórios orais deu seu início em meados de 1800, devido sua 

praticidade em acessar áreas de maior dificuldade e apresentar seu uso facilitado e 

ser agradável ao paladar. (ASADOORIAN, 2006; LIMA JÚNIOR et al., 2005; JARDIM 

e JARDIM, 1998). 

Atualmente o uso dos colutórios são de maioria sintéticos encontrados em 

farmácias, porém ocorre a procura de medicinas alternativas, como enxaguantes 

fitoterápicos, apresentando menores efeitos colaterais. 



Em 2005, CARVALHO e colaboradores, relataram que o uso de fitoterápicos 

é uma prática comum na medicina popular. Tais fármacos apresentam seu princípio 

ativos extraídos de plantas medicinais.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desde estudo é comparar a efetividade dos enxaguantes bucais 

fitoterápicos com enxagua tórios sintéticos encontrados em farmácias. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Serão preparadas 96 placas de vidro de Petri estéril para a coleta da saliva, sendo 

que após a coleta inicial ocorrerá o bochecho com a solução, com 20mL por 2 minutos, 

e após uma hora a nova coleta deve ser feita. O conteúdo será diluído em caldo 

enriquecido BHI (Brain Heart Infusion) em proporções 1:1, sete vezes, até obter a 

diluição 1:7, pois as coletas concentradas podem apresentar maior dificuldade na 

contagem de microrganismos, e coletado 50mL da solução para cultura. Toda nova 

diluição será cultivada em ágar-BHI, permanecendo em estuda de microaerofilia pelo 

período de 48horas, após será fotografado e analisado. Após o bochecho a nova 

cultura deverá ser esperado 48 horas para recomposição da flora oral.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Definidos o objetivo da pesquisa, os materiais e metodologia indicada para a avaliação 

bactericida dos enxaguantes no meio bucal, seguirá com a coleta e cultivo das culturas 

bacterianas para análise dos dados.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados previstos permitirão inferir se há redução quantitativa das colônias 

bacterianas em meio bucal, havendo então diferença significante para ampliar o uso 

de colutórios fitoterápicos na prática odontológica.  
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