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RESUMO: 

 O projeto de pesquisa foi realizado na escola da Prefeitura 

de Valinhos sendo baseada na educação e prevenção de placas 

bacterianas orais com a utilização de fitoterápicos. O projeto foi 

realizado em crianças em idade escolar, e com carência nos cuidados 

pessoais como, por exemplo, escovação dental. A realização de 

bochechos com ativos vegetais foi feito de forma a prevenir a formação 

de placas dentárias e cáries. A folha da goiabeira tem comprovada 

eficácia “in vtro” no controle de bactérias de mucosa oral e como a 

goiabeira é uma planta encontrada em todo Brasil, com acesso fácil e 

custo baixo foi escolhida para este projeto. As folhas de goiabeira, 

isentas de agrotóxicos, foram obtidas na chácara Wadt (Valinhos). Estas 

foram secas e cerca de 10 g foram colocadas em um litro de água para 

decocção (fervura), após resfriamento, o chá foi dado aos alunos para 

que fizessem bochechos por 5 min. Duas classes participaram da 

pesquisa utilizando o decocto e água (grupo controle). Este 

procedimento foi realizado de segunda a sexta feira, na escola, com 

supervisão das professoras. Após a aprovação do Comitê de Ética 

(CAAE: 81079919.9.0000.5512), iniciou-se a pesquisa avaliando-se as 

placas e cáries presentes antes do início dos bochechos, novas 

reavaliações foram feitas após 30 e 80 dias úteis de bochechos. Na 
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comparação entre o controle e o chá pode-se observar uma diferença de 

cerca 4,0% e 2% a menos no número de dentes com placas após 30 e 

80 dias, respectivamente. O chá teve menor agravamento de dentes 

com placas e uma prevenção maior, mas uma concentração maior deve 

ser utilizada para melhores resultados. 

 

Palavras chave: chá, goiabeira, placa bacteriana. 

 

 

Abstract: 

The research project at the public school of Valinhos was based on 

education and prevention of oral plaques, with the use of herbal 

medicines to achieve this goal. The preventive work is the realization of 

mouthwashes with natural antimicrobial substances in order to prevent 

the formation of dental plaques (dental biofilm) and posterior cavities. 

The guava leaf has been studied and its efficient in the control of oral 

mucosal bacteria, as guava is a plant found throughout Brazil, its easy 

accessed and with low cost, because these its choice in this project. The 

guava leaves used are obtained from the Wadt farm (Valinhos) and are 

free from agrochemicals. These leaves are dried in about 10g and are 

put in a liter of water for decoction (boiling), and after cold, this tea was 

given to the students, for them to mouthwash it for 5 minutes. Two 

classes participated using decoction and water (control group). This 

procedure was carried out from Monday to Friday, at school, with the 

supervision of the teachers. The human commite of research approved 

the project (CAAE: 81079919.9.0000.5512), and the research was 

started by evaluating the dental plaque and cavities present before the 

beginning the mouthwash, new reassessments were made after 30 and 



 

5 

 

80 days. Comparing the control and the tea a difference of about 4 and 2 

% less could be observed in the number of plaques after 30 and 80 days 

respectively. The tea had less worsening of teeth with plaques and a 

greater prevention.  

Key-Words: Tea, guava, bacterial plaque 
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Introdução:  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a fitoterapia não é uma 

pratica convencional de saúde, mas nos últimos anos vem ganhando espaço e 

desenvolvendo-se de modo a complementar a alopatia. Medicamentos sintéticos são 

mais agressivos ao organismo e ainda possuem maior valor comercial. O uso de 

plantas medicinais vem aumentando principalmente pelo seu baixo custo e por 

serem de fácil acesso a toda população. Um terço da flora mundial pertence ao 

Brasil, sendo assim a maior reserva de produtos naturais com ação fitoterápica 

(SANTOS et al., 2011). 

A população utiliza as plantas medicinais para tratamento de diversas 

patologias desde os primórdios, como exemplo, os processos ulcerosos, porém a 

investigação científica é de fundamental importância para se comprovar a 

veracidade de tais fatos. Há inúmeros estudos da toxicidade, do uso e da eficácia 

das plantas medicinais, porém os documentos científicos ainda possuem uma 

precariedade no sentido de saber como essas plantas são usadas e quais os 

benefícios que trazem (MINATEL et al., 2013; SANTOS et al., 2011). 

Valinhos é um município do interior de São Paulo com cerca de 120 mil 

habitantes, sendo que possui uma estrutura de postos de saúde que fornecem 

atendimento odontológico básico, além do CEO (Centro de Especialidades 

Odontológicas), favorecendo grande parte da população (VALINHOS, 2018). 

A placa bacteriana é um “mal” que acomete pessoas em todas as faixas 

etárias e pode ser definida como um conjunto de micro-organismos encontrados na 

superfície dos dentes que forma um biofilme, envoltos em uma matriz de polímeros 

produzidos pelos micro-organismos (TAHMASSEBI et al., 2015).  

O controle da placa pode ser realizado por escovação ou agentes 

antimicrobianos, porém esses métodos nem sempre são efetivos, o que pode 

ocasionar sérias doenças, por exemplo, as doenças periodontais nas quais se tem 

uma inflamação, estas por sua vez liberam uma proteína c-reativa (PCR) que atuam 

no processo de fibrinogênio e trombogênese aumentando a viscosidade do sangue 

podendo ocasionar doenças cardíacas (HELLGVIST et al., 2015; KLUKOWASKA et 

al., 2015; SPEZZIA, 2012). 
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Algumas lesões ocasionadas pelas placas bacterianas podem levar a 

extração do dente, sendo que poderiam ser evitadas com cuidados, como 

escovações diárias, dieta, entre outros fatores. Há vários tratamentos que podem ser 

utilizados na tentativa de controlar a placa bacteriana, por exemplo, o timol, flúor, 

fototerapia dinâmica, clorexidina, entre outros, entretanto são agentes químicos que 

as bactérias podem desenvolver uma resistência ou de mais difícil acesso, como no 

caso da fototerapia (EIKAIALI et al., 2016; TAHMASSEBI et al., 2015; FLAMEE et 

al., 2015). 

Em sua maioria as plantas medicinais possuem atividade antimicrobiana, 

porém nem todas são efetivas no controle das bactérias de mucosa oral. A Psidium 

guajava L (goiaba) é uma planta que se encontra na farmacopeia brasileira, sabe-se 

que possui atividades antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizante 

(FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2002). 

O extrato das folhas de goiabeira em estudo apresentou atividade anti-

inflamatória e o gel orabase elaborado com extrato de folhas de goiabeira 

apresentou atividade cicatrizante, além de baixa toxicidade (FERNANDES et al., 

2010; WADT et al., 2010; WADT et al., 2005). 

Em testes realizados com extrato hidroetanólico e glicólico das folhas de 

goiabeira frente a bactérias de mucosa oral, apresentaram como resultado grande 

inibição no crescimento das mesmas (WADT et al., 2009; OKAMOTO et al., 2008; 

OKAMOTO et al., 2009). 

 

Objetivo: realizar bochechos com decocto de folhas de goiabeira verificando 

o controle da placa bacteriana e, consequentemente, a redução da cárie dental em 

estudantes do município de Valinhos. 

  

Justificativa: a placa dental é um biofilme que agride os dentes sendo 

responsável pela formação, por exemplo, das cáries dentais e até patologias mais 

graves. Seu combate requer estratégias que vão desde a escovação até a utilização 

de substâncias para sua remoção como a clorexidina. A alternativa de prevenção da 

formação das placas utilizando produtos de origem natural, sem toxicidade e sem 

resistência microbiana é um recurso que seria de grande valia para a população, 

principalmente as crianças em idade escolar. Este projeto visa um tratamento de 
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baixo custo, alta eficácia e baixa toxicidade, atendendo inclusive as diretrizes do 

Ministério da Saúde, sendo os fitoterápicos uma terapia complementar. 

 

Justificativa de alteração de local da pesquisa: 

 A Associação Comunitária Monte Azul é uma organização beneficente e 

devido a problemas financeiros foi obrigada a demitir a dentista que iria fazer os 

projetos com o grupo. Neste contexto, houve a necessidade de se encontrar um 

outro parceiro para o projeto e neste caso foi a Prefeitura Municipal de Valinhos. O 

secretário de Saúde do Município de Valinhos autorizou a pesquisa juntamente com 

a secretaria de Educação. Como houve a alteração do local de pesquisa houve a 

necessidade de se submeter um outro projeto para o comitê de ética que teve sua 

análise em 22/02/2018. 

 Como o trâmite para a troca de local da pesquisa foi um pouco demorado 

devido aos processos burocráticos, houve um atraso para o início da pesquisa, 

porém assim que o parecer de ética foi aprovado a pesquisa teve início, pois já 

estavam estipuladas as classes e acertadas com o diretor e professores 

responsáveis. 

 

Material e métodos: 

O material usado para este trabalho foi um chá feito por decocção, preparado 

a partir de folhas secas de goiabeira, originárias da região de Valinhos, no interior de 

SP. Essas folhas tem certificação de origem, plantio sem agrotóxicos e propriedade 

fitoterápica garantida. As folhas foram limpas e secas em estufa de circulação de ar. 

A dosagem de fenóis e proteínas foi realizada no chá para que se tenha um 

parâmetro, visto que as folhas podem ter variação sazonal, então se tentará manter 

o máximo possível as dosagens iguais. O método de quantificação de proteínas foi 

realizado através do método de Lowry, em equivalentes de SAB (Soro Albumina 

Bovina) (LOWRY, 1951) e, quantificação de fenóis baseado no método de SWAIN & 

HILLIS (1959), em equivalentes de ácido clorogênico. 

Análise de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) do chá foi 

realizado para verificação dos compostos, segundo Mattila et al, 2000. 

Amostras foram filtradas em filtros millipore 0,25 µm e 20µL da diluição 1:100 

com metanol foi injetada no HPLC-UV (equipamento modelo YL-9300 com detector 
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de UV). Os dados foram obtidos e processados em coluna de fase reversa (Kinetex 

RP-18, 25 cm x 4.5 mm), acoplados com um forno a 35ºC. A separação foi realizada 

com a fase móvel: ácido acético pH 3- 10mM em água milliQ (A) e metanol (B): 0-

1min (20%B); 1.01 - 1.5 min (5% B); 1.51 - 8 min (4% B). O fluxo foi constante ( 

1mL/min) e os picos detectados a 254nm. Todos os reagentes possuíam grau de 

pureza para HPLC  (Merck e Sigma). Água MilliQ foi utilizada na fase móvel do 

HPLC, bem como na preparação das amostras (Mattila et al, 2000). 

Padrões dos ácidos: cafeico, clorogênico, ferrúlico, p-cumárico foram utilizados, bem 

como canferol e quercetina. Estes padrões foram diluídos em metanol/ácido acético 

e analisados na mesma eluição. Injeções (20uL) foram feitas em triplicate. A 

linearidade foi observada na faixa de concentração de 0,5 a 100µmol de cada 

padrão e as amostras foram quantificadas comparando com as curvas de calibração 

dos padrões. Os tempos de retenção foram: ácido cafeico=3.58 min; ácido 

clorogenico= 3.85 min; ácido ferulico= 3.71 min; canferol= 5.60min; ácido p-

cumarico= 3.83; quercetina= 5.20 min.  

 

A execução desse trabalho foi aprovado pelo Comite de Ética em Humanos  

da UNIP (CAAE: 81079919.9.0000.5512) e realizada pela Dra Nilsa Sumie 

Yamashita Wadt e dentistas da rede municipal de Valinhos, além de aluna da UNIP 

(Jullya). As crianças que participaram do projeto eram estudantes do segundo ano 

do fundamental I, integrantes da rede municipal de ensino. 

As folhas eram entregues secas, embaladas para uma dosagem diária do 

chá, que foi administrado aos participantes do estudo para bochechos, uma vez ao 

dia. A concentração desse chá foi determinada por um protocolo de acordo com a 

proporção necessária para a execução do estudo. 

Cerca de 10g de folhas secas de goiaba foram fervidas com um litro de água, 

por 2 minutos. Após resfriamento do chá (decocto), o mesmo era filtrado em filtro de 

papel. A cada criança foi distribuído para o bochecho, 50 mL de decocto em copinho 

plástico.  

O grupo experimental realizou bochechos diários com o chá da folha de 

goiabeira, seguindo o protocolo de manuseio e concentração da substância. O grupo 

controle usou, nas mesmas condições do um chá, um placebo (água sem folha de 

goiaba). 
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Este chá foi feitos diariamente nas dosagens pré-estabelecidas no protocolo 

que cada orientador (professor) recebeu diariamente. Todo pacote teve as 

instruções para a realização do chá com as proporções de água/ folhas, tempo, 

modo de administração – frio ou quente – e tempo de bochecho. 

As crianças realizaram os bochechos após o intervalo do lanche de segunda 

a sexta feira, durante 80 dias consecutivos.  

A análise e controle da placa bacteriana foram feitos através de evidenciador 

de placa bacteriana e fotografia da cavidade oral depois da aplicação deste (dentes 

anteriores e posteriores em oclusão). Esta técnica era aplicada em todas as crianças 

que faziam parte do trabalho de pesquisa. 

O cronograma de execução do projeto foi iniciado após a aprovação pelo 

comitê de ética, e durou aproximadamente 80 dias, com verificação clínica nos 

intervalos de 30 e 80 dias. Somente os alunos com consentimento entraram no 

projeto. 

Para a realização desse trabalho foi necessário uma reunião com pais, 

responsáveis e a coordenação da escola municipal designada pela prefeitura 

municipal de Valinhos para orientação, esclarecimento consentimento e a aprovação 

do conselho de ética da instituição e das partes envolvidas em todo o processo. 

As datas para análise do controle da placa bacteriana ocorreram em 30/80 

dias após a implantação do projeto.  

Metodologia de análise de dados: foram feitas fotos da cavidade oral com 

evidenciador de placas no início, após 30 e 80 dias de aplicação do bochecho, pelo 

Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) proposto por Nascimento e Scabar 

(2008). Análise e compilação de dados foi realizada segundo Wadt (2003) . 

 

Resultados e discussão: 

O que se esperava do projeto é poder verificar a efetividade do chá de folhas 

de goiaba na prevenção da placa microbiana dental e também no controle da 

halitose. As folhas foram secas até consistência quebradiça, rasuradas, pesadas e 

embaladas cerca de 10g em saquinhos de papel.  

Para se ter um marcador de ativos foi verificado o teor do chá de folhas de 

goiabeira em relação às proteínas e compostos fenólicos (tabela 1), visto que os 

principais metabólitos secundários da folha de goiabeira são os taninos e 
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flavonóides, que são compostos fenólicos. Estes compostos fenólicos são 

responsáveis pela atividade antimicrobiana, pois complexam com proteínas da 

parede bacteriana evitando sua reprodução, além de complexarem com metais 

inibindo vias metabólicas dos micro-organismos (Alonso, 2004, Simões et al, 2004).  

 

Tabela 1: Teor de proteínas e fenóis no chá de folhas de goiabeira 

 mg/mL de proteínas mg/mL de fenóis 

Chá de folhas de goiaba 0,54 0,21 

 

Figura 1: Cromatograma em HPLC do chá das folhas de goiabeira 

 

 

Tabela 2: relação dos picos de HPLC com os padrões 

chá de folhas 
de goiabeira 3,1 64,28  desconhecido 

  3,83 18,98 p- cumárico 

  4,98 46,08  desconhecido 

  5,2 29,85 quercetina 

  5,65 18,24 canferol 

  6,28 9,69  desconhecido 

 

 Pela análise de HPLC foi possível observar que há flavonóides e também 

substâncias com características mais polares indicando compostos fenólicos, o que 

justificaria a atividade antimicrobiana do chá. 
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 Foram feitas 2 avaliações com 30 e 80 dias consecutivos, inicialmente seriam 

30, 60 e 90 dias, porém pela impossibilidade das dentistas e pelo calendário escolar, 

não seria possível a avaliação em 90 dias, pois os alunos estariam em férias. Houve 

muitos intervalos sem aulas devido a reuniões, oficinas, copa do mundo o que 

atrapalhou muito a condução do projeto, e conversando com as dentistas elas 

optaram por uma avaliação inicial para verificação das condições dentárias dos 

alunos e 2 avaliações após um tempo de administração do chá.  

 As avaliações iniciais foram realizadas tendo por base 6 dentes de cada aluno 

e as avaliações em 30 e 80 dias mostram que não houve grande redução no número 

de dentes tratados com diminuição de placas quando comparados ao controle, isto 

pode ser explicado devido a alguns fatores que podem ter interferido nos resultados, 

por exemplo, as crianças do 2º ano não fazem a escovação dos dentes na escola o 

que pode interferir no resultado, pois dependendo da higiene que se tenha em casa 

pode interferir diretamente. Outro fator é que muitas crianças não gostavam do 

sabor de chá e apesar de ser pedido que não tomassem água após o bochecho 

muitos faziam “escondido” tomando, inclusive, água da pia do banheiro. 

 

Figura 2: proporção de dentes tratados  
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 O que se pode observar é que na primeira reavaliação (30dias) houve uma 

maior porcentagem de dentes com diminuição de placas em relação ao controle, 

porém na segunda reavaliação (80 dias) houve muitos feriados, reuniões e copa do 

mundo o que pode ter interferido nos resultados, pois não foi feito o tratamento com 

a frequência necessária.  

 Estes ativos vegetais devem ter uma constância do uso para que possam 

apresentar efetividade, pois agem impedindo replicação microbiana por meio de 

precipitação com as proteínas da parede microbiana e complexação com metais. 

   Novos ensaios necessitam ser realizados com uma concentração maior de 

ativos, pois assim pode haver maior inibição microbiana com resultados mais 

significativos.  

 

Conclusões: 

O chá de folha de goiabeira preparado por decocção auxilia no controle de 

placa microbiana oral. 
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