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O conhecimento popular relacionado ao uso e a eficácia de plantas medicinais 
contribuem de forma relevante para a divulgação das potencialidades terapêuticas das 
espécies e, também, desperta o interesse de pesquisadores para a temática. Nessa 
perspectiva o objetivo geral analisar a atividade antifúngica de plantas medicinais para 
obtenção de uma formulação de uso tópico. Como objetivos específicos: preparar o 
extrato aquoso das espécies vegetais de P. major e E. uniflora, determinar o número 
de unidades formadoras de colônias nas diferentes concentrações dos extratos 
aquosos das plantas medicinais P. major, E. uniflora, propor uma formulação tópica à 
base da espécie que apresentou melhor atividade antifúngica de acordo com a 
Unidade Formadora de Colônia. Para alcançar os objetivos propostos foi realizada 
pesquisa de natureza experimental com abordagem quantitativa. A identificação das 
plantas medicinais foi realizada a partir de leitura em literaturas especializadas e 
concomitante a isto estivesse presente na lista da Relação Nacional de Plantas 
Medicinais de Interesse ao SUS. E assim as espécies selecionadas foram: P. major e 
E. uniflora. Após a coleta das espécies, foram preparados extratos aquosos em 
diferentes concentrações no laboratório de microbiologia da Faculdade Maria Milza - 
BA. Após o período de incubação de 24 horas, as placas foram analisadas quanto ao 
crescimento de microrganismos; logo foi realizado o teste estatístico ANOVA, para 
verificar diferença significativa entre as médias e se os fatores exerciam influência em 
alguma variável dependente bem como realizou-se análise de regressão ao nível de 
5% de significância, e assim identificou-se que para a espécie P. major não houve 
diferença significativa entre as concentrações usadas na inibição no crescimento 
fúngico, já para a E. uniflora notou-se que não houve crescimento fúngico nas 
concentrações testadas. Optou-se então por propor o desenvolvimento da forma a 
partir do extrato da espécie de E. uniflora. E foi então preparado uma fórmula com o 
extrato avaliando os aspectos organolépticos e para a caracterização físico-química 
foram determinados pH, densidade, viscosidade e o índice de espuma. Nisso o 
sabonete então proposto apresentou pH 6,3 ± 0,526 densidade de 0,98 e viscosidade 
de 23,3 ± 0,698, seu índice de espuma apresentou-se consistente 9,2 ± 0,236, quanto 
a análise microbiológica, obteve como resposta a ausência de crescimento fúngico 
nas repetições contendo a fórmula do sabonete com o extrato da E. uniflora. Nesse 
ínterim, considera-se que a forma farmacêutica proposta se apresenta com um 
potencial promissor de atividade antifúngica, podendo ser objeto de cuidado 
alternativo contra a candidíase na região íntima feminina. 
 
Palavras-chave: Fitoterápicos. Plantajor major. Eugenia uniflora. Candidíase. 
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Popular knowledge related to the use and efficacy of medicinal plants contributes 
significantly to the dissemination of the therapeutic potential of species and also 
arouses the interest of researchers on the subject. In this perspective, the general 
objective seeks to analyze the antifungal activity of Plantajor major and Eugenia 
uniflora to prospect the development of a topical herbal medicine. As specific 
objectives: To prepare the aqueous extract of the plant species of P. major and E. 
uniflora, to determine the number of colony-forming units (CFU) in the different 
concentrations of the aqueous extracts of the medicinal plants P. major, E. uniflora, to 
propose a topical formulation based on the species that showed the best antifungal 
activity according to the CFU. In order to achieve the proposed objectives, research of 
an experimental nature was carried out with a quantitative approach. The identification 
of medicinal plants was carried out based on reading in specialized literature and, 
concomitantly with this, was present on the RENISUS list. And so the selected species 
were: P. major and E. uniflora. After collecting the species, aqueous extracts in 
different concentrations were prepared in the microbiology laboratory of Faculty Maria 
Milza - BA. After the incubation period, the 24-hour plates were analyzed for the growth 
of microorganisms; soon ANOVA was performed, to check if there is a significant 
difference between the means and if the factors had influence on some dependent 
variable as well as the comparison of the means through the Tukey test and a 
regression analysis was carried out at the level of 5% of significance , and so it was 
identified that for the species P. major there was no significant difference between the 
concentrations used to inhibit fungal growth, but still the concentration of 15% showed 
a difference, whereas for E. uniflora it was noted that there was no fungal growth. It 
was then decided to propose the development of the form from the extract of the 
species of E. uniflora. So a formula was then prepared with the extract and the 
organoleptic aspects were evaluated and for the physico-chemical characterization, 
pH, density, viscosity and foam index were determined. In this way, the soap proposed 
at that time presented pH 6.3 ± 0.526 density of 0.98 and viscosity of 23.3 ± 0.698, its 
foam index was consistent 9.2 ± 0.236, as for the microbiological analysis, it obtained 
the absence of a response of fungal growth in repetitions containing the soap formula 
with E. uniflora extract. In this interim, it is considered that the proposed pharmaceutical 
form has a promising potential for antifungal activity, and can be the object of 
alternative care against candidiasis in the female intimate region. 
 
keywords: Phytotherapics. Plantajor maior. Eugenia uniflora. Candidiasis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A biodiversidade do Brasil caracteriza-se como a maior do planeta, que aliada 

a uma rica diversidade étnica e cultural, detém um valioso conhecimento tradicional 

associado ao uso de plantas medicinais. Além disso, tem o potencial necessário para 

desenvolvimento de pesquisas com resultados em tecnologias e terapêuticas 

apropriadas (BRASIL, 2006). 

Atualmente as plantas medicinais têm seu uso regulamento pelo Ministério da 

Saúde através do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, instituído 

pela Portaria Interministerial nº 2.960 com o objetivo de inserir com segurança, eficácia 

e qualidade, plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à Fitoterapia no 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006).  

Anualmente, no Brasil e no mundo, vem crescendo o estudo das plantas na 

busca do conhecimento dos componentes químicos das espécies e especialmente 

daquelas que são utilizadas na medicina tradicional e que de certa forma são 

favoráveis para a manutenção da saúde e da qualidade de vida (SIMÕES et al., 2017). 

O uso de plantas medicinais e a automedicação são práticas comuns no 

contexto das crenças, carência econômica, dificuldade de acesso à assistência 

médica, ou ainda, por influência da mídia na promoção de produtos que contenham 

em suas formulações plantas e outros componentes naturais (SILVA et al., 2014). 

O termo fitoterapia foi dado à terapêutica que utiliza os medicamentos cujos 

constituintes ativos são plantas ou derivados vegetais, e que tem a sua origem no 

conhecimento e no uso popular (ROSA et al., 2011; ZALEWSKI, 2017). 

Neste contexto, o conhecimento popular relacionado ao uso e a eficácia de 

plantas medicinais contribuem de forma relevante para a divulgação das 

potencialidades terapêuticas das espécies e também desperta o interesse de 

pesquisadores com a temática, enriquecendo com isso o conhecimento sobre as 

mesmas e intensificando a sua utilização. A eficácia e a segurança, quanto ao uso de 

muitas plantas medicinais, já foram comprovadas cientificamente o que permitiu seu 

uso frequente como recurso terapêutico benéfico e indispensável à humanidade 

(STEFANELLO et al., 2018).  

No Brasil, o interesse pelo estudo destas matérias vegetais tem sido 

despertado face às novas tendências globais de preocupação com a biodiversidade e 
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as ideias de desenvolvimento sustentável. Na região Nordeste do Brasil, apesar de 

grande influência dos meios de comunicação e do número crescente de farmácias na 

região, o uso de plantas medicinais ainda é considerado frequente, tanto no meio rural 

quanto urbano, sendo comum principalmente neste último, com a presença de 

raizeiros em pontos estratégicos de algumas cidades. Cerca de 90% da população 

economicamente carente do Nordeste brasileiro recorrem às plantas medicinais para 

o tratamento de seus problemas de saúde (MOSCA; LOIOLA, 2009).  

Os brasileiros estão cada vez mais em busca de formas de tratamentos que 

sejam seguros e naturais destinados a promover uma vida mais saudável. Sendo que, 

o uso é maior por parte das mulheres (MOTTA; LIMA; VALE, 2016). 

Há várias espécies ricas em compostos que, isolados, são reportados como 

moduladores de atividade enzimática incluindo enzimas biotransformadoras (HELT, 

NAVAS; GONÇALVES, 2018). No entanto, o uso indiscriminado e muitas vezes 

empírico de plantas medicinais para tratamento de doenças pode ocasionar graves 

consequências a saúde humana. Apesar da indústria farmacêutica estar sempre 

investindo na criação de novos medicamentos, ainda, grande parte da população 

utiliza as propriedades medicinais das plantas devido às tradições e hábitos de 

gerações passadas e/ou das comunidades, o que torna necessário o conhecimento e 

estudo das características e propriedades terapêuticas destas plantas 

(VASCONCELOS; 2016). 

 Ressalta-se que a Pitanga (Eugenia unifora L.) é uma espécie nativa do Brasil 

com distribuição no bioma Cerrado, Mata Atlântica e Pampa, popularmente conhecida 

como pitangueira. É uma arvore frutífera, pertencente à família Myrtaceae, nativa do 

Rio Grande do Sul, na qual é rica em carotenoides e flavonoides, além de compostos 

fenólicos. Estudos anteriores relatam seu potencial quanto as suas propriedades 

farmacológicas, antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes, imunomoduladoras, 

antiinflamatórias e de redução da pressão arterial, além de ser empregada na 

recuperação de áreas degradadas em função de ser uma planta pioneira 

(VELÁZQUEZ et al., 2003, CONSOLINI; SARUBBIO, 2002; SANTOS et al., 2013). 

 O emprego de plantas na terapêutica provém de conhecimentos empíricos, 

acumulados durante milênios e transmitidos pelas diversas gerações por meio da 

cultura popular, no setor da medicina, as plantas tropicais fornecem material para a 



15 

 

   

 

produção de analgésicos, tranquilizantes, diuréticos, laxativos e antibióticos entre 

outros (JUSTOLIN et al., 2016). 

Dentre as espécies de importância medicinal, a pitangueira, pertencentes a 

família Myrtaceae, apresenta em algumas literaturas seu uso comum para combater 

doenças como febre, colesterol, diarreia e diabetes. Onde as partes mais usadas de 

plantas dessa família são as folhas, a casca e os frutos que são empregados, 

sobretudo em distúrbios gastrointestinais, doenças infecciosas, hemorragias, com 

efeitos associados às suas propriedades e de composição químicas (CRUZ; KAPLAN, 

2012; FLORA DO BRASIL, 2019). 

Outra espécie também apresentada em estudos com uso para as plantas 

medicinais é a tansagem (Plantago major L.), cujo uso de suas folhas e sementes nas 

práticas da medicina popular tem sido relatado na literatura etnofarmacológica desde 

os tempos da antiga civilização grega até os dias atuais (FLORES et al. 2015). 

No Brasil existem 16 espécies do gênero Plantago, popularmente conhecidas 

como por tanchagem maior, transagem, tansagem, plantagem, língua de vaca.  A 

família Plantaginaceae possui cerca de 90 gêneros e 2000 espécies (ABUD et al., 

2012), que em virtude da diversificação evolutiva derivam nas mais variadas 

morfologias. Nisso são descritos 25 gêneros e 130 espécies. Especificamente sobre 

o gênero Plantago, em torno de 250 espécies são conhecidas mundialmente, 16 com 

distribuição principalmente nas regiões temperadas, incluindo o sul e sudeste do Brasil 

(MATSUDA et al., 2017). 

Assim a Tansagem possui algumas propriedades terapêuticas como, 

hematoprotetora, antibacteriana, atividade anti-inflamatória, atividade antioxidante, 

antiviral. Seus constituintes químicos principais são alcaloides, compostos fenólicos 

(derivados do ácido cafeico), flavonoides (principalmente luteolina e apigenina), 

alcaloides, terpenoides e iridoides glicosilados, ácidos graxos, polissacarídeos e 

vitaminas.  Tais compostos podem ser encontrados em quase todas as partes dessa 

espécie, como semente, folhas, flores e raízes (SANTOS; TONIN, 2019; ADON et al., 

2017). 

Neste sentido, Ventura et al. (2016), relataram que a tansagem é uma planta 

oriunda do continente europeu, utilizada para fins medicinais. É utilizada 

tradicionalmente para múltiplas enfermidades, variando de acordo com a parte da 

planta utilizada, em que suas folhas são geralmente utilizadas como antissépticas, 
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depurativas, hemostáticas, anti-inflamatórias, antibacterianas, supurativas, 

antipiréticas, diuréticas, bem como atividade antiparasitária.  

Esses dados podem ser justificados a partir da conduta feminina, tendo em 

vista que as mulheres possuem maior preocupação com a saúde, estão mais atentas 

à sintomatologia das doenças e procuram mais os serviços de saúde do que os 

homens (GELATTI; OLIVEIRA; COLET, 2016). E ainda no âmbito da saúde da mulher 

as infecções ginecológicas, em especial a candidíase, ganha destaque visto que 

atualmente a candidíase apresenta resistência a muitos dos fármacos conhecidos pra 

o tratamento (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2015). 

Com isso, o estudo se justifica pela possiblidade de descoberta de novos 

princípios ativos em plantas medicinas que já são usadas pelas mulheres como 

coadjuvante no tratamento e prevenção da candidíase, porém com efeito antifúngico 

comprovado cientificamente e assim poder desenvolver uma formulação de uso tópico 

a partir dos princípios descoberto nas espécies estudadas.  

Estudos demonstram cerca de 5 a 40% das mulheres podem ter leveduras em 

exames cervicovaginais de forma assintomática e 5% apresentam casos de 

candidíase vulvovaginal recorrente (SOUZA et al., 2012). A candidíase vaginal 

permanece muito comum, sendo que quase todas as mulheres passam por esse 

desagradável quadro genital, pelo menos uma vez em algum momento de suas vidas 

(FREITAS; PIRES, 2016). 

Nesse interim, a pesquisa contempla como questão norteadora a seguinte 

indagação: Os extratos das espécies Plantajor maior e Eugenia uniflora apresentam 

atividade antinfúngica capaz de contribuir no desenvolvimento de uma forma 

farmacêutica para a candidíase? Nessa perspectiva apresenta como objetivo geral: 

analisar a atividade antifúngica das plantas medicinais para obtenção de uma 

formulação de uso tópico. E como objetivos específicos: preparar o extrato aquoso 

das espécies vegetais de P. major e E. uniflora, determinar o número de unidades 

formadoras de colônias (UFC) nas diferentes concentrações dos extratos aquosos das 

plantas medicinais P. major, E. uniflora, propor uma formulação tópica à base da 

espécie que apresentou melhor atividade antifúngica de acordo com a UFC. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 HISTÓRICO DO USO DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

O Brasil é considerado o país detentor de maior biodiversidade do planeta que, 

além de possuir uma condição de rica diversidade étnica e cultural que representa um 

grande conhecimento tradicional associado ao uso de plantas medicinais. Nessa 

perspectiva, entre os elementos que constituem a grande biodiversidade, as plantas 

medicinais utilizadas pelas comunidades tradicionais, como por exemplo, em 

remédios caseiros, são consideradas a matéria prima para a fabricação de 

fitoterápicos e outros medicamentos (MESSIAS et al., 2015). 

Para Brasil (2006), planta medicinal, conceitua-se como sendo uma espécie 

vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Chama-se planta 

fresca aquela coletada no momento de uso e planta seca a que foi precedida de 

secagem, equivalendo à droga vegetal. 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n0 26, publicada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em maio de 2014, trata do registro de 

medicamentos fitoterápicos e do registro e notificação de produtos tradicionais 

fitoterápicos. A publicação dessa resolução se revelou um marco para a área de 

fitoterápicos no Brasil e poderá trazer de volta produtos antes utilizados por décadas, 

mas que estavam fora do mercado por não atenderem às normas de registro 

anteriores (BRASIL, 2014). 

Apesar da medicina moderna está bem desenvolvida na maior parte do mundo, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que grande parte da população 

dos países em desenvolvimento depende da medicina tradicional para sua atenção 

primária, sendo que 80% desta população utilizam práticas tradicionais nos seus 

cuidados básicos de saúde e utilizam plantas ou preparações destas (BRASIL, 2006).  

No Brasil, o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais foi e continua 

sendo derivado principalmente da cultura indígena, negra e europeia. A medicina 

popular relaciona-se ao uso de ervas medicinais, coloca em evidência os diferentes 

saberes construídos ao longo do tempo, em várias partes do planeta durante a 

história. Saberes estes, exercidos por leigos que utilizavam seus conhecimentos 

empíricos, através de suas vivências, para a cura de algum mal. E os mesmos eram 
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transmitidos aos seus descendentes de forma oral. Na atualidade, nota-se que o 

ressurgimento de terapias alternativas e naturais é fortalecido pelo grande número de 

espécies vegetais encontradas no Brasil (PEREIRA; CUNHA, 2015).  

O uso de plantas medicinais vem seguindo tradições que estão centradas no 

conhecimento popular, sendo atualmente bastante aplicadas no preparo de remédios 

caseiros. Tal fato ainda persiste devido às dificuldades enfrentadas por algumas 

comunidades no acesso a atendimento médico e tratamentos de saúde, fazendo com 

que tenham suas necessidades supridas pelo uso de terapias alternativas de cura 

pelas plantas (LISBOA; RODRIGUES, 2017). 

Considerando que desde tempos remotos, as plantas medicinais são utilizadas 

pela humanidade, o Sistema Único de Saúde (SUS), possibilita práticas alternativas 

no âmbito da assistência à saúde no intuito de conceder ao usuário a possibilidade do 

protagonismo na tomada de decisão relacionada a sua terapêutica (CORREA; 

SOARES; BAISCH, 2018). 

Assim a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

(PNPIC), criada em 2006, surge na tentativa do reconhecimento e aproximação com 

os saberes populares, que contemplam diretrizes e responsabilidades institucionais 

para a implantação de ações e serviços de medicina tradicional chinesa/acupuntura, 

homeopatia, plantas medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2015). 

Ainda em 2006, o Ministério da Saúde (MS) lança a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) que uma política que trata especificamente sobre 

às plantas medicinais e fitoterápicos. Esta possui como objetivos principais 

estabelecer diretrizes e linhas prioritárias para garantir o acesso seguro e racional de 

plantas medicinais no país, uma vez que a utilização dessas é culturalmente aceita 

pela população. A Política busca ampliar as ações terapêuticas com plantas 

medicinais aos usuários, garantir o acesso, a segurança, a qualidade e a eficácia por 

meio de uma atenção integral, que considera também, os conhecimentos populares 

(BRASIL, 2006). 

No intuito de validar seu uso seguro o MS mantém uma lista de plantas de 

interesse terapêutico, a Relação Nacional de Plantas de interesse para o SUS 

(RENISUS), que elenca as plantas de uso medicinal popular e que carecem de 

maiores investigações. As plantas com suas indicações validadas farão parte da 

Relação Nacional De Fitoterápicos (RENAFITO), que é a relação nacional de plantas 
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medicinais e fitoterápicos, que vem subsidiar a prescrição de fitoterápicos no âmbito 

dos serviços de saúde do SUS, sendo parte da PNPIC (BRASIL, 2016). 

Para Motta, Lima e Vale (2016), destacam a importância da PNPIC existente 

no Brasil, visto que mais que a maioria dos usuários desconhece estas políticas, e 

nem todas as unidades de saúde tem disponíveis, sendo assim o uso de plantas 

medicinais, e seu fomento nos hortos familiares e possibilita o tratamento caseiro de 

diversas enfermidades e indisposição, permitindo economia em recursos financeiros 

públicos, de forma alguma isentando o Estado de seu papel em provedor da saúde 

pública. 

2.2 USO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE PATOGÊNICO 

 

 Os efeitos farmacológicos das plantas vêm sendo experimentados em 

inúmeros estudos, nos quais tem mostrado a variedade desses efeitos, seja ela 

atividade anti-inflamatória, vasodilatadora, antimicrobiana, anticonvulsivante, sedativa 

e antipirética. Estima-se que cerca de 80% da população faça uso de plantas 

medicinais ou de suas preparações na atenção primária à saúde (SILVA et al., 2014; 

LOPES et al., 2018; BARROS et al., 2018). 

 Extração é uma operação físico-química de transferência de massa, onde os 

sólidos solúveis e voláteis podem ser extraídos por manter contato entre o solvente e 

os sólidos. Existem três técnicas principias de extração envolvendo o uso de solvente, 

vapor e fluidos supercríticos. Extração das plantas é comum na indústria de perfume, 

no setor farmacêutico e no campo do alimento e da nutrição humana. É desta maneira 

que alguns extratos vegetais como óleos comestíveis ou industriais, óleo, resina, 

pigmentos e fármacos naturais são obtidos (CORRÊA; SALGADO, 2011). 

Usos terapêuticos de extratos de plantas na maioria dos casos são empíricos, 

alguns praticantes da fitoterapia acreditam que o extrato total possui ação melhor que 

a dose equivalente da substância isolada. Trabalhos recentes têm demonstrado a 

presença de interação e amplificação do efeito em diferentes extratos de plantas, 

assim como entre substâncias do mesmo extrato (BARROS et al., 2018). 

Tal busca pelo conhecimento terapêutico das plantas de uso medicinal, é 

impulsionado em função dos elevados custos gerados no desenvolvimento de novas 

drogas sintéticas, que ultrapassam a cifra de 800 milhões de dólares por ano, dos 
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efeitos colaterais de medicamentos sintéticos e do aprofundamento de estudos 

fitoquímicos e farmacológicos realizados em espécies vegetais os que têm confirmado 

efeito divulgados por pesquisas etnofarmacologicas (ZANETTI, 2017).  

Os compostos metabólicos, produzidos pelas plantas, podem ser obtidos 

através de destilação na forma de óleos essenciais (método de arraste a vapor), 

aquosa através de extratos brutos e de partes da planta como, por exemplo, parte 

aérea (folhas). Derivados de plantas como extratos vegetais, óleos essenciais, e 

compostos puros, já foram avaliados em relação aos seus efeitos antimicrobianos 

contra agentes patogênicos (ESTEVEM et al., 2016). 

 

2.3 INFECÇÃO POR CANDIDÍASE VUVOVAGINAL 

 

A investigação de atividades antifúngicas de plantas medicinais tem sido 

objetivo de diversos trabalhos. De modo geral as infecções do trato reprodutivo, 

incluindo as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), representam um problema 

para a saúde pública mundial, especialmente nos países em desenvolvimento, devido 

à precariedade dos serviços de saúde destinados a prevenção, diagnóstico e 

tratamento dessas doenças. A IST apresenta alta incidência, sendo a segunda causa 

de maior procura por atendimento nos serviços de saúde, perdendo apenas para o 

trauma (COSTA, 2015; VASCONCELOS et al., 2016).  

O gênero Candida contém centenas de espécies que apresentam divergências 

genômicas entre si e variações fenotípicas. As diferenças fenotípicas entre espécies 

de Cândida existem com relação à morfologia, tamanho celular, requisitos de 

crescimento, composição da parede celular e distribuição de fatores de virulência. 

Essa diversidade do gênero é classificada como fungos patogênicos e estão 

associadas a uma variedade de infecções, desde superficiais até as invasivas, que se 

manifestam em diferentes regiões anatômicas na espécie humana (SILVA; OLIVEIRA; 

CAVALCANTE, 2017). 

A candidíase vulvovaginal (CVV) é caracterizada por uma infecção da mucosa 

genital por leveduras Candida, que acomete principalmente a vulva e a vagina. A 

doença ocorre endogenamente devido a fatores predisponentes que favorecem a 

multiplicação de leveduras. Sinais e sintomas como coceira, ardor, rachaduras, 

eritema e edema vulvar, leucorréia e a presença de placas esbranquiçadas na mucosa 
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vaginal são comuns. CVV é considerada a segunda causa mais comum de infecção 

genital em mulheres em idade reprodutiva e, embora represente um problema de 

importância global na saúde pública, sua incidência exata é desconhecida 

(BRANDOLT et al., 2017). 

A espécie mais comum do gênero Candida é a albicans, responsável por 85% 

dos casos de candidíase vulvovaginal. Os principais fatores relacionados à ocorrência 

de candidíase vaginal são: idade superior a 45 anos, diabetes tipo 1, uso de 

antibióticos e passado de candidíase vaginal. Estima-se que cerca de 50% das 

mulheres com mais de 25 anos apresentem um quadro de candidíase em algum 

momento de suas vidas. Destas, cerca de 5% apresentarão episódios recorrentes de 

CVV (LEAL et al., 2016). 

Uma grande quantidade de fármacos obtida através da síntese orgânica tem 

sido utilizada no tratamento de infecções micóticas. Os antissépticos como tintura de 

iodo, violeta de genciana, ácido salicílico e benzóico, derivados sulfamídicos, 

corantes, quinonas, antifúngicos poliênicos têm sido amplamente utilizados na terapia 

antimicótica (ABILÍO et al., 2014). 

Ainda, faz-se uso dos chamados antifúngicos modernos, a citar os azóis 

(cetoconazol, metronidazol, sulconazol, miconazol, clotrimazol, feuconazol), 

alilaminas (naftina, terbinafi na), hidroxipiridona, morfolina, compostos de seleniume 

anfotericina B lipossômica e nistatina. Com frequência, as infecções fúngicas são de 

difícil tratamento, fato intrinsecamente relacionado à aquisição por parte de seus 

agentes etiológicos de resistência frente à ação de antifúngicos (OLIVEIRA et al., 

2016). 

Para Raimundo e Toleto (2018), o crescimento das resistências aos 

antifúngicos existentes no mercado para leveduras do gênero Candida, estimula a 

necessidade de pesquisa em plantas com atividade antifúngica. Sabe-se que os 

antifúngicos disponíveis no mercado, na maioria das vezes, apresentam limitação de 

uso, demonstrados pelas reações indesejadas apresentadas pelos usuários, também 

pelo aumento da resistência dos microrganismos, ocasionada pelo uso indiscriminado 

de antimicrobianos nos tratamentos de doenças infecciosas, o que acaba procedendo 

em uma alta taxa de recidiva. 

A ocorrência de casos de resistência dessa levedura a antifúngicos vem 

fazendo com que o gênero Candida seja objeto cada vez mais frequente de estudos 
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relacionados à atividade antimicrobiana. Assim, a pesquisa de novas substâncias 

capazes de combater infecções por Candida, ou mesmo melhorar a ação dos 

antifúngicos comumente usados na clínica, pode vir a ser um caminho promissor a ser 

trilhado na luta contra a resistência e na redução das limitações do tratamento 

convencional, como efeitos adversos e a alta toxicidade (SILVA; OLIVEIRA; 

CAVALCANTE, 2017). 

O uso indiscriminado desses fármacos antifúngicos, principalmente em 

pacientes imunocomprometidos, vem apresentando resultados insatisfatórios no 

tratamento de infecções fúngicas em função do aparecimento da resistência fúngica, 

o que acaba trazendo a discussão da necessidade de novos agentes antifúngicos, 

com maior espectro e potência, porém, com menor toxicidade (JAVED; 

SAMARANAYAKE; ROMANOS, 2014). 

A maioria das drogas exerce efeitos indesejáveis no hospedeiro, como 

nefrotoxicidade causada pela anfotericina B, distúrbios visuais causados pelo 

voriconazol e insuficiência cardíaca congestiva causada pelo itraconazol. Certas 

drogas, como exemplo das equinocandinas têm o uso clínico limitado devido aos altos 

custos (LI et al., 2015). 

A C. albicans é naturalmente sensível a todas as drogas antifúngicas de uso 

sistêmico, mas casos de resistência adquirida a azólicos são conhecidos em pacientes 

expostos prolongadamente a estes medicamentos. Quanto à resistência a anfotericina 

B, os relatos são mínimos (RAIMUNDO; TOLEDO, 2017). 

Desse modo, existe a necessidade do desenvolvimento de novos fármacos 

com maior eficácia, dentre as possibilidades, surge a utilização de fitoterápicos como 

tratamento alternativo. Os mesmos se diferem por apresentar uma diversidade 

molecular superior aos sintéticos, proporcionando novas descobertas, com pesquisa 

nas atividades biológicas que podem favorecer na prevenção e tratamento de doenças 

(BARBOSA; FARIA, 2014). 

 

2.4. O USO PLANTAS MEDICINAIS COMO FITOTERÁPICOS  

 

Com as rotinas do cotidiano, o homem passa por diversas situações de saúde, 

o que gera sintomas, sinais, adoecimento e para isso usava das plantas medicinais 

https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ALakshman%20P.%20Samaranayake
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AGeorgios%20E.%20Romanos
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para tratamento de suas enfermidades e assim compartilhavam de seus 

conhecimentos e experiências de geração (VARELA; AZEVEDO, 2018). 

Recentemente o uso de fitoterápicos e plantas medicinais é incentivado, pela OMS, 

através da PNPIC, principalmente em países em desenvolvimento e também no 

âmbito da atenção primária a saúde (APS). E em 2014, o número de municípios que 

ofertavam a fitoterapia na APS era três vezes maior que em 2004, antes da criação 

da PNPIC (BRASIL, 2006).  

No entanto, os gestores de saúde apresentaram resistência dentro das 

administrações públicas municipais e a baixa aceitação desta prática por parte dos 

profissionais da APS. Ressalta-se, entretanto, que os usuários que utilizam desta 

terapia necessitam de uma prescrição adequada e de conhecimentos sobre possíveis 

interações medicamentosas, pois o conceito de que o uso de planta medicinal não faz 

mal, por ser natural e aliado ao pensamento de que os médicos não entendem de 

plantas medicinais, leva muitas vezes o paciente a não comentar que está fazendo 

uso deste recurso (MATOS et al., 2018). 

Mas de modo geral, ainda existe uma falta de esclarecimentos acerca da 

diferença entre plantas medicinais e fitoterapia. Assim, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) conceitua como medicamento fitoterápico quando é 

resultante somente de matérias-primas de origem vegetal com qualidade constante e 

reprodutível e que tanto os riscos quanto à eficácia sejam caracterizados por 

levantamentos etnofarmacológicos, documentações técnico científicas em 

publicações ou ensaios clínicos (BORGES; SALES, 2018). 

Em vários países que usam da técnica fitoterápica e assim é o caso da França, 

Bélgica, Alemanha, Suécia, Suíça, Japão, Estados Unidos e China. E no Brasil, frente 

a sua grande biodiversidade e seu vasto potencial para o desenvolvimento de 

fitoterápicos, o Ministério da Saúde vem investindo no uso de fitoterápicos como 

complemento para o SUS. Para validar cientificamente o uso desses fitoterápicos, 

vinculou-se o uso de plantas medicinais ao conhecimento tradicional populacional e 

tecnologia (BRASIL, 2006). 

Existe um crescimento na utilização de fitoterápicos pela população brasileira. 

Alguns fatores poderiam explicar este aumento, como a inserção das Políticas que 

regulamentaram e implementaram o uso de plantas medicinais e fitoterápicas. Outros 

fatores seriam: os avanços ocorridos na área científica, que permitiram o 
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desenvolvimento de fitoterápicos reconhecidamente seguros e eficazes e a crescente 

tendência de busca, pela população, por terapias menos agressivas e de menor custo 

destinadas ao atendimento à saúde (FARIAS; MENDONÇA; MORELLI, 2016). 

É necessário ressaltar sobre o do uso de plantas medicinais na APS, visto que 

estudos já trazem que nada mais é do que o primeiro recurso utilizado pelos usuários 

quando esses possuem algum tipo de agravo a sua saúde (PEREIRA et al., 2015).  

As plantas medicinais são excelentes opções, pois além do seu baixo custo, 

contribuem para o resgate do conhecimento popular, na medida em que esse 

conhecimento sistematizado é incorporado nas normas, e a promoção de seu uso 

responsável, embasado nos conhecimentos científicos. Assim, torna-se mais do que 

necessário o investimento em pesquisas nesta área, em nossa flora nativa, sendo a 

etnobotânica e a etnofarmácia importantes (FLOR; BARBOSA, 2015). 

2.5 HIGIENE ÍNTIMA DE MULHERES  

Com a procura por produtos para higiene íntima tem apresentado crescimento 

no mercado farmacêutico e cosmético. Nessa perspectiva, os sabonetes íntimos 

surgiram por uma demanda do mercado para prevenir estes problemas. Por ser um 

produto de fácil uso e baixo custo, é uma boa alternativa ou até mesmo um 

coadjuvante para tratamento e/ou infecções do sistema ginecológico (OLIVEIRA; 

ABRAHÃO, 2017). 

 Além disso, o sabonete íntimo traz segurança e conforto ao dia a dia, no que 

se refere à genitália. A microbiota e fases do ciclo feminino são alvos de estudos 

dedicados para uma abordagem mais específica de ingredientes, que são pensados 

para o preparo de sabonete líquido íntimo feminino, principalmente os que podem 

ajudar na prevenção e como coadjuvantes no trato de algumas infecções (CHEN et 

al., 2017). 

No que tange a higienização das mulheres de todas as idades aparentemente 

saudáveis, recomenda-se que a higienização para manter a área genital limpa deverá 

ser diária com periodicidade de uma a três vezes em clima quente e pelo menos uma 

vez em clima frio; incluir a higiene após as atividades físicas para limpar a pele da 

vulva quanto ao suor e outras secreções (CHEN et al., 2017; FEBRASGO, 2009). 

Estudo de Baranova et al. (2018), complementa também que devesse incluir a 

higiene íntima após ato sexual; evitar a introdução de água (ducha vaginal apenas sob 
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indicação médica) e produtos na cavidade vaginal, ou seja, ter cuidado de higienizar 

apenas os compartimentos intermediário e externo, sendo o último com água corrente 

e produtos de higiene, em movimentos circulares sem fricção, e atingindo todas as 

dobras. 

Isso porque as infecções do sistema genital feminino são frequentes e 

geralmente são causadas por bactérias ou fungos constituintes da microbiota normal. 

Atualmente o mercado disponibiliza vários medicamentos para tratamento da 

candidíase vaginal, geralmente, os medicamentos prescritos são cremes ou óvulos 

vaginais para aplicação local (SOUSA et al., 2019). 

 Por ser uma das infecções mais comuns entre as mulheres, tem-se observado 

principalmente no ambiente hospitalar, o crescimento de infecções por Candida spp. 

resistentes a antifúngicos. Esta resistência tem elevado a taxa de insucesso na 

terapêutica contra essa infecção, assim como o crescimento da morbidade e da 

mortalidade (FREIRE et al., 2016).  

Nesse ínterim, os produtos recomendados para higiene anogenital têm 

características singulares, com composição cuidadosa nos vários excipientes 

associados para manterem o equilíbrio no pH e na microflora vulvar, ou seja, para não 

afetarem a homeostase da pele (FASHEMI et al., 2013). 

Além disso, recomenda-se evitar os produtos sólidos e abrasivos, como 

sabonete em barra, esfoliante e lenços umedecidos. Além disso, os sabonetes em 

barra usados por toda a família podem ser agentes de contaminação (LIMA; 

PEREIRA; NOWAK, 2015). 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

Como meio de alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa de 

cunho experimental com abordagem quantitativa. 

2.2 OBTENÇÃO DAS ESPÉCIES E PREPRARO DOS EXTRATOS 

A identificação das plantas medicinais foi realizada a partir das leituras em 

literaturas especializadas e concomitante a isso, que estivessem presente na lista do 

RENISUS. E assim as espécies selecionadas foram: Plantajor major e Eugenia 

uniflora. 

Nesse sentido, as espécies selecionadas foram coletadas com moradores que 

possuíam a espécie domiciliar. As mesmas passaram por um processo de 

desinfestação, onde as amostras foram higienizadas por 15 minutos em solução de 

hipoclorito de sódio na concentração 1:1 e enxaguadas com água destilada no intuito 

de reduzir a carga microbiana e de remover sujidade (MORZELLE, 2012). 

Por conta da utilização dessas plantas medicinais serem em forma de chá ou 

banhos de assento, optou-se em realizar o experimento com extrato aquoso destas 

espécies vegetais, portanto a obtenção do extrato foi realizado com as duas espécies. 

Os extratos aquosos foram preparados seguindo o método proposto por Teles 

e Costa (2014). Para obtenção do extrato pesou-se 25 gramas de folha secas, às 

quais foram adicionadas 100 mL de água destilada estéril, que posteriormente foi 

submetida a infusão por um minuto. Este extrato foi filtrado em papel filtro. Logo após 

preparado meio de cultura Ágar Sabouraud Dextrose (SDA). Antes de verter o SDA 

nas placas de Petri, em uma proveta de 100 mL adicionou-se 5 mL do extrato e o 

volume foi completado com o meio de cultura, obtendo-se dessa forma o extrato na 

concentração de 5%. Esse processo se repetiu para o preparo dos extratos com 

concentração de 15, 25, 35 e 45 em que ao invés de colocar os 5 mL do extrato foi 

adicionado as respectivas concentrações em ml, obtendo-se com esse processo 

extratos com concentração de 5, 15, 25, 35 e 45%. 
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2.3 DETERMINAÇÃO DE UNIDADE FORMADORA DE COLÔNIA  

Em seguida, após a obtenção dos extratos foram adicionadas alíquotas de 

0,1mL de uma suspensão fúngica de cândida, em placas de Petri contendo os meios 

de cultura recém-preparados. A suspensão fúngica da cepa de C. albicans foi 

plaqueada nesse meio com o auxílio da alça de Drigalski. Posteriormente as placas 

de Petri foram incubadas em estufa bacteriológica a 35ºC durante 24 horas.  No teste 

controle as leveduras foram cultivadas no meio SDA sem os extratos. Realizou-se 5 

repetições de cada concentração de extrato e após o período de incubação, as 

colônias foram contadas com ajuda do contador de colônias digital J-3 e o resultado 

obtido foi multiplicado por 1000, obtendo-se dessa forma a concentração de Unidade 

Formadoras de Colônia (UFC) (UFC/mL) (HUNGRIA; ARAÚJO, 1994). 

Para a avaliação da função antifúngica realizou-se as análises de variância 

(teste de F) para o teste de Unidade formadoras de Colônias e assim foi realizado 

conforme a técnica de diluição em microplacas, esse teste foi feito conforme 

metodologia adaptada de Rozatto (2012). 

Para controle negativo usou-se somente a água estéril e suspensão fúngica. E 

para o controle positivo usou-se fungicida Fluconazol. 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 

2x5 (dois tipos de espécies X concentrações) em cinco repetições. Após o período de 

incubação as placas 24 horas foram analisadas quanto ao crescimento de 

microrganismos. A análise de regressão ao nível de 5% de significância para as doses 

foi realizada pelo programa SISVAR da Universidade Federal de Lavras 

(FERREIRA, 2000). 

 

2.4 PROPOSTA DA FORMA FARMACÊUTICA 

O estudo propõe a criação de uma forma farmacêutica, de uso tópico a base 

do extrato da espécie que apresentou melhor desempenho na atividade antifúngica 

(Eugenia uniflora). 

A parte experimental envolveu a seleção de formulação de sabonete à base de 

extrato vegetal e, posteriormente, ensaios para avaliar a estabilidade preliminar de 

acordo com métodos de Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos da ANVISA e 
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a Farmacopéia Brasileira 5ª ed (2004). A base do sabonete líquido usado foi formulada 

na Farmácia escola da Faculdade Maria Milza (FARMAM) em Cruz das Almas-BA. As 

análises das amostras foram realizadas em triplicata, avaliando as características 

organolépticas (sensoriais) como: aspecto, cor, odor bem como também, viscosidade, 

densidade, pH, índice de espuma. Os testes foram realizados no Laboratório da 

Faculdade Maria Milza em Governador Mangabeira – BA. 

Na formulação do sabonete íntimo contendo o extrato vegetal, foi manipulada 

uma fórmula de base, contendo um percentual de 15% do extrato de E. uniflora. Além 

da fórmula contendo o extrato também foi usado como amostra P (Padrão) o sabonete 

íntimo Kronel. 

Foram avaliados três locais diferentes e assim foram analisados nos tempos 0 

(vinte e quatro horas depois), tempo 7 (sete dias depois), 15 (quinze dias depois), 

conforme mostra na Tabela 1. 

 E nesses períodos foram analisadas as seguintes variáveis: os aspectos 

organolépticos, centrifugação, pH, densidade, viscosidade e espuma.  

 

Tabela 1 Caracterização das análises das amostras conforme tempo e local de 

armazenamento. Temperatura ambiente (A) 25 ± 2ºC, na Geladeira (G) 5 ± 2ºC e na 

estufa (E) 37±2ºC. 

 Análises Tempo 0 Tempo 7 Tempo 15 

A G E A G E A G E 

Centrifugação X         

Aspectos organolopéticos X   X X X X X X 

Ph X   X X X X X X 

Densidade X      X   

Viscosidade X   X X X X X X 

Espuma X      X   
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

2.5 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO SABONETE 

2.5.1 Centrifugação 

Para realização do teste de centrifugação foi utilizado tubo cônico de plástico, 

onde foi pesada cerca de 5g de cada amostra, em triplicadas nas quais foram 

submetidas em rotação de 3.000 rpm durante 30 minutos em uma centrífuga (Daiki,80-
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2B). Depois de realizada a centrifugação, essas amostras foram avaliadas 

macroscopicamente no intuito de observar algum processo de instabilidade como 

separação de fases. E assim, foram avaliados os aspectos estáveis da formulação. 

A centrifugação são testes realizados sob condições extremas que podem 

sugerir instabilidade do produto, mostrando desta forma a necessidade ou não de 

modificações na sua composição das formulações (BRASIL, 2004). 

2.5.2 Aspectos organolépticos  

Um fator importante para aceitação do produto pelo consumidor são as 

características organolépticas (cor, odor e aspecto), que estes apresentam. Assim 

para o desenvolvimento do produto proposto levou-se também em consideração tais 

aspectos avaliados: cor, aspecto e odor, pois assim essas informações que permitiram 

avaliar de imediato o estudo em que a amostra se encontra e por meio das análises 

comparativas da amostra padrão, com o objetivo de verificar as modificações do tipo: 

separação de fases, precipitação e turvação, contribuindo assim para o 

reconhecimento inicial do produto. Vale ressaltar que é importante considerar esta 

amostra padrão como referência para evitar modificações das propriedades 

organolépticas (BRASIL, 2004). 

Assim foram avaliados visualmente as amostras a fim de identificar se houve 

alteração do tipo separação de fases, precipitação, turvação, isso em comparação a 

amostra padrão.  

2.5.3 Determinação do valor de pH 

A determinação do Ph foi feita através de análise potenciométrica, utilizado o 

pHmêtro (GEHAKA PG200), previamente calibrado com solução tampão pH 4 e 7. 

Então os testes foram realizados em temperatura ambiente e para esta análise, foi 

usado um béquer de 50 mL, na qual foi colocado 10 ml do produto em triplicata. O 

valor de pH foi determinado com a inserção do eletrodo e, em sequência, com a leitura 

do pH de cada amostra. Vale ressaltar que para esta formulação o ideal seria um pH 

de valor ácido (BRASIL, 2004). 



30 

 

   

 

2.5.4 Viscosidade e Índice de espuma 

E para a determinação da viscosidade foi então definido usando do copo Ford, 

viscosímetro cinemático no qual permite a mensuração do tempo de escoamento do 

produto para então calcular a viscosidade, e equação para converter o tempo em 

viscosidade foi feita usando a fórmula de cálculo v=12,1 (t–2) (FERREIRA, 

BRANDÃO; POLONINI, 2018). 

O índice de espuma foi determinado com base no estudo de Bezerra et al. 

(2016), utilizando-se de provetas de 100 mL, com 5 mL de amostra, adição de água 

destilada até a marca dos 50 mL, depois colocou-se em agitação durante 10 

segundos, a espuma formada foi medida em cm, com ajuda de régua, nos tempos 0’, 

5’, 15’, e 30’.  

2.5.5 Determinação de densidade 

Obtenção da densidade de massa do produto (dm), utilizaram-se picnômetros 

com capacidade de 10 mL (BRASIL, 2010). O resultado final das amostras foi 

calculado a partir das equações:  

  

 

 

 

Onde: 

dR= densidade relativa 

Pic vazio= massa do pictometro vazio 

Pic H20= massa do picnometro 

Picprod= massa do pictometro com a amostra 

dH2O= densidade da água 

2.5.6 Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada através de análise de variância 

ANOVA unifatorial, onde os resultados são considerados significativos quando a 

probabilidade é inferior a 5% (p < 0,05 intervalo de confiança de 95%), com nível de 

dR = (Picprod - Pic vazio)  

         (Pic H2O - Pic vazio) 

dm= dR x dH2O + 0,0012  
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significância α = 0,05 (intervalo de confiança de 95%). A avaliação estatística dos 

resultados foi realizada através do Software de Estatística Stata (SPSS) e MS Excel®. 

 

2.5.7 Análise microbiológica  

Usou-se a mesma metodologia descrita nas análises dos extratos das espécies 

medicinais usadas. Considerando que foram realizadas cinco repetições cada, para: 

placas somente com o meio SDA, placas com o sabonete em estudo, e placas com o 

Kronel (padrão). Depois de preparadas foram armazenadas em estufa a 37 graus 

durante 48 horas para avaliação do crescimento fúngico em meio. 
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

3.1 TRANSAGEM  

Observou-se, que não houve diferença significativa entre as concentrações de 0 

a 35%, usadas na inibição no crescimento fúngico, mas ainda assim a concentração 

de 15 % apresentou diferença (Gráfico 1). 

Gráfico 1 Unidades formadoras de colônia em diferentes concentrações de extrato 
aquoso de P. major L. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Apesar da espécie analisada não ter apresentado estatisticamente diferença 

significativa, notou-se visualmente que na concentração de 15%, houve uma menor 

formação de colônias e por isso não se pode descartá-la totalmente de tal 

característica antifúngica, visto que, considera-se ainda a necessidade de realização 

de testes que venham complementar essa pesquisa afim de melhor investigar os 

potenciais desta espécie, uma vez que seu uso continua atrelado a tal função dentro 

da crença popular; no entanto ainda existem poucos trabalhos voltados ao uso dessa 

planta para atividade antifúngica. 

Nas últimas décadas, houve um crescente aumento na utilização de extratos 

fitoterápicos como auxiliares no tratamento de infecções devido a suas propriedades 

antimicrobianas, antifúngica e anti-inflamatórias, pois tem se tornado cada vez mais 

crescente a identificação de resistência dos fungos aos fungicidas já existentes 

(MOURA; JASKI; FRANZANER, 2016). 
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Estudos etnofarmacológicos mostraram que P. major é utilizada no tratamento 

de inúmeras patologias, como doenças de pele, infecções, problemas digestivos, 

urinários, respiratórios, circulatórios, entre outros (MOURA; JASKI; FRANZENER, 

2016, BOHNEBERGER et al., 2019, SPEZIA et al., 2020). 

Ainda assim considerando-se a grande demanda de moléculas com ação 

antimicrobiana e antifúngica diferenciada, diante ainda do acelerado processo de 

mutações e resistência de superbactérias e fungos faz-se cada vez mais essencial a 

descoberta de atividade farmacológica em plantas medicinais que possuam efeitos 

frente as infecções bacterianas e fúngicas, e assim possibilitem ao indivíduo novas 

alternativas terapêuticas (NEVES et al., 2011; ZANOL; PICOLI; JUNIOR SOUZA et al. 

2019). 

Para Teles e Costa (2014), que estudaram extrato aquoso da P. major L., não 

se observou resultado colorimétrico satisfatório para atividade antimicrobiana, em 

nenhuma diluição, considerando-se como concentração ineficaz do extrato, ausência 

de atividade antibacteriana, ou a possibilidade de interferência de alguma substância 

do extrato. Tal achado também se repetiu no trabalho de Ventura et al. (2016), onde 

o extrato aquoso das folhas de Plantago major também não apresentou inibição em 

nenhuma das concentrações testadas contra Staphylococcus aureus. 

3.2 PITANGA 

Observou-se que não houve diferença significativa entre as concentrações 5, 

15, 25 e 35% analisadas conforme ilustrado no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 Unidades formadoras de colônia em diferentes concentrações de extrato 
aquoso de E. uniflora. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Apesar da diferença entre os extratos testados, não houve unidades de 

colônias entre as concentrações de 5 a 35 %, ou seja, aonde havia o extrato aquoso 

da espécie. Isso estimula ao entendimento que o extrato aquoso a base da E. uniflora, 

possui o potencial para a atividade antigúngica. No entanto ainda são considerados 

poucos os relatos que testaram a atividade de extratos aquosos de plantas medicinais 

contra cepas de Candida spp. e de modo específico para E. uniflora, e isso estimula 

ainda mais o desenvolvimento de testes como este afim de identificar os benefícios 

do uso de produtos naturais a base da espécie. 

Diferenças na determinação de crescimento fúngico dos extratos vegetais 

podem estar relacionadas a diversos fatores como o exemplo da técnica, na cepa 

usada, quantidade de extrato testado. E desse modo não existe um padrão que deve 

ser usado em método para expressar os resultados de testes antimicrobianos dessas 

substancias (CASSINELLI et al., 2019). 

Os resultados obtidos por Santos (2016), com o óleo de pitanga apresentaram 

inibição significativa do crescimento micelial do patógeno, representando 66,5%. Já 

em seu trabalho Jesus et al. (2019), notaram que a concentração inibitória mínima do 

cravo da índia e da pitanga foi de 25%, considerada baixa, quando comparada com a 

maioria das outras infusões, que apresentaram inibição significativa apenas na 

concentração de 50 e 100%.  

No estudo de Pinheiro et al. (2017), detectou-se que todos os diferentes tipos 

de extratos pesquisados para a espécie E. uniflora apresentaram grande potencial 

antimicrobiano, incluindo ação contra bactérias, fungos e protozoários, bem como 

também desempenhou potencial antioxidante e possuir baixa ou nenhuma toxicidade. 

Por estes motivos que os autores após análises nos diversos artigos estudados, 

concluíram que tais extratos a exemplo da pitanga, podem ser usados no 

desenvolvimento de fitoterápicos com vistas a de substituir aos medicamentos 

sintéticos. 

Em seu estudo, Wergues e Gandra (2016), apresentaram uma revisão acerca 

da atividade antimicrobiana da pitanga para as diferentes espécies microbianas, 

inclusive patogênicas, apresentando assim informações sobre a aplicação de óleos 

essenciais e extratos das folhas e dos frutos desta planta como agentes 

antimicrobianos, e desta forma relataram atividade antimicrobiana dos extratos e óleo 

essencial do fruto e de folhas da espécie. 
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 A atividade antimicrobiana dos extratos e óleos essenciais de plantas é 

associada à presença de compostos químicos resultantes do seu metabolismo 

secundário, nota-se então a presença de flavonoides e taninos em extrato hi-

droetanólico das folhas da pitanga (AURICCHIO et al., 2007). 

Os resultados de Souza et al. (2018), mostram que a E. uniflora apresenta 

efeitos diuréticos e hipotensores assim como capacidade antibacteriana e antifúngica. 

Suas folhas possuem na composição fotoquímica o acetato de etila, taninos 

hidrolisáveis, quercetina e flavonóides de miricetina, dois e compostos macrocíclicos 

e as eugeniflorinas fenólicas D1 e D2, que foram previamente detectadas em folhas, 

e estão relacionadas aos seus efeitos. 

 

3.3 FORMA FARMACÊUTICA 

3.3.1 Centrifugação 

Os resultados obtidos com o teste de centrifugação permitiram observar que 

houve uma parte decantada, mais isso por conta da própria base utilizada, 

possivelmente por excessos de resíduos sólidos e mesmo tendo aspecto heterogênico 

entre o decantado e o sobrenadante, não houve instabilidade da fórmula pois o extrato 

foi perceptível em sua diluição homogênia nas duas partes separadas, decantado e 

sobrenadante, conforme ilustrado na Figura 1a.  

E ainda para comprovar que não houve instabilidade da formulação foi então 

centrifugado somente a base sem o aditivo para observar o comportamento da base 

nesta análise e então constatou-se que a separação entre o sobrenadante e 

centrifugados é uma característica inerente a base. Assegura-se assim que a 

formulação manteve sua estabilidade ilustrado na Figura 1b, visto que avaliou-se 

durante a estabilidade preliminar que este comportamento da base não influenciou em 

instabilizar o sabonete líquido, pois em relação as características organolépticas o 

produto apresentou-se conforme a Tabela 2.  
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Figura 1a Amostra da fórmula após processo de centrifugação; 1b Amostra da base 

de sabonete líquido (padrão) X a fórmula após processo de centrifugação. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 2 Especificações técnicas e análises Físico-Químicas e Organolépticas da 

formulação do sabonete líquido íntimo com extrato aquoso de E. uniflora (t0). 

 

 

Testes Especificações 

 

Resultados 

 

Características organolépticas 

Odor  Característico Conforme 

Cor  Levemente amarelado Conforme 

Aspecto Viscoso Conforme 

Características físico-químicas  

PH  4,0 – 7,0 6,3 ± 0,526 

Densidade  0,9 – 1,1 0,98 

Viscosidade (orifício nº 8) 20-120 segundos 23,3 ± 0,698 

Espuma 5 - 10 cm 9,2 ± 0,236 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Segundo o Guia de estabilidade de Produtos Cosméticos modificações dentro 

de limites determinados podem não configurar motivo para reprovar o produto visto 

que a centrifugação é classificada como teste de triagem, portanto, não deve indicar 

necessariamente a estabilidade física real das preparações (BRASIL, 2004). 

A centrifugação são testes realizados sob condições extremas que podem 

sugerir instabilidade do produto, mostrando desta forma a necessidade ou não de 

modificações na sua composição das formulações (BRASIL, 2004). 

O comportamento de uma solução submetida à centrifugação depende da 

diferença de densidades entre as fases e também da resistência interfacial das fases. 

A não ocorrência de separação de fases não assegura sua estabilidade, somente 

A B 
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indica que o produto pode ser submetido, sem necessidade de reformulação, aos 

testes de estabilidade (CANGUSSÚ et al., 2015). 

 

3.3.2 Aspectos organolépticos 

A análise foi realizada de forma macroscópica para assim verificar as 

formulações, tendo como princípio que a avaliação visual é uma maneira clara para 

se observar separação de fases ou instabilidade, capaz de fornecer informações 

significativas Assim no primeiro momento o tempo 0, foi considerado para a análise 

apenas a amostra em temperatura ambiente, com mostra na Figura 2, visto que neste 

tempo ainda não teria nenhuma diferença entre as amostras dos diferentes ambientes, 

isso só a partir do tempo 7. 

 

Figura 2 Imagem das amostras no tempo 0: forma farmacêutica (A) e produto padrão 

(B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Embora as modificações sugeridas a partir dessas amostras sejam aceitáveis 

devido à condição em que foram armazenadas, as características organolépticas do 

produto em questão foram relativamente modificadas. 

A formulação apresentou homogeneidade, sem separações de fase nos 

diferentes locais de armazenamentos. Não sofreram modificações em relação à odor, 

aspecto e brilho em relação as avalições feitas em seus respectivos locais de 

armazenamento; porém as amostras na estufa e geladeira sofreram uma leve 

modificação na aparência da cor ao tempo 15. Na estufa a coloração da formulação 

 

 

 

 

 

B A 
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apresentou mais escura em relação aos outros locais e geladeira apresentou-se mais 

clara conforme mostra a Figura 3. 

 
Figura 3 Amostras da forma farmacêutica em temperatura ambiente (A), geladeira (B) 

e estufa (C) respectivamente, no tempo 15. 

 

 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Vale salientar que apesar das bases serem iguais o comportamento de 

alteração de cor pode ter sofrido influência de processo de degradação, ou oxidação 

do extrato. 

Segundo o Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos as temperaturas 

elevadas quando analisadas para tais produtos, tendem para acelerarem as reações 

físico-químicas e químicas, gerando dessa forma alterações em: viscosidade, cor e 

odor da formula, atividade de componentes e aspecto. E quando submetidas a 

análises em baixas temperaturas aceleram possíveis alterações físicas como 

cristalização, precipitação e turvação (BRASIL, 2004). 

Dantas, Santos e Zocoler (2014) notaram em suas análises de creme base com 

extrato glicólico de Sdulcis, que em temperaturas mais elevadas (estufa – 45°C) os 

componentes da formulação apresentaram probabilidade de se tornarem instáveis, 

justificando que isto geralmente por conta do extrato vegetal em temperatura elevada 

tende a alteração de coloração pelo processo de oxidação. Ainda no mesmo trabalho, 

com relação à aparência (textura), as pomadas que permaneceram na estufa (45° C) 

apresentaram intensa modificação a partir do 7º dia e intensa modificação da cor a 

partir do 7° dia. 

Para Brasil (2004), as características de um produto devem manter-se íntegro 

durante todo o teste, conservando-se em sua aparência inicial em todas as condições, 

B A C 
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no entanto considera-se aceitáveis poucas alterações em temperaturas elevadas, 

freezer ou ciclos. A cor e odor devem permanecer estáveis por, no mínimo, 15 dias à 

luz solar, aceitando-se apenas, pequenas alterações diante de temperaturas 

elevadas. 

3.3.3 Determinação ph 

 

Podemos considerar que as regiões do corpo têm seu próprio termômetro de 

saúde caracterizado especialmente pelo índice de potencial hidrogeniônico, como no 

caso da região íntima da mulher. Nisso o pH da vagina saudável tende sempre ao 

ácido, com valores que variam entre 3,8 a 4,2, pois nestas situações de Ph, que se 

possibilita a sobrevivência dos microrganismos que se encontram na flora microbiana 

do ambiente vaginal saudável (LOPES et al., 2018). 

Foram então analisados o pH da formulação e de um sabonete íntimo líquido 

comercial, e estabeleceu-se uma faixa de pH entre 3,0 e 6,0, pois essa faixa é um 

valor intermediário do pH fisiológico da vagina; os resultados estão descritos na 

Tabela 3. 

Em temperatura ambiente e em estufa, observou-se, pelos resultados obtidos, 

que a variação não apresenta significância (p<0,05), logo, a variação dos valores entre 

os tempos da estabilidade preliminar não prenunciam instabilidades, isso deve-se a 

própria variação passível de ser apresentada pelo próprio phmetro. Contudo na 

geladeira a variação se apresenta significativa predizendo alteração neste parâmetro 

físico-químico, ocasionado possivelmente por degradação devido a temperatura 

baixa. 

 

Tabela 3 Verificação de pH do sabonete líquido íntimo com extrato aquoso de E. 

uniflora no tempo zero (t0), com sete dias (t7) e após estudo estabilidade preliminar 

(t15). 

CONDIÇÕES T0 T7 T15 MÉDIA DP CV (%) 

T°C AMB (25±2ºC) 6,28 5,85 5,66 5,93 0,257 3,3 

ESTUFA (37±2ºC) 
6,28 5,68 5,66 5,87 0,286 4,9 

GELADEIRA (5±2ºC) 6,28 5,14 4,47 5,30 0,746 14,1 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Os valores referentes ao pH, não representaram alterações acentuadas ao 

longo do tempo em análise, sugerindo desta forma um comportamento relativamente 

estável de pH frente às condições testadas em ambas as análises, onde 

permaneceram em pH ácido, com discretas alterações no decorrer do tempo.  

Na escala do pH seus valores são medidos de 0 a 14, onde de 0 a 6 é 

considerado o nível ácido e de 8 a 14 como sendo o nível básico, e o 7 é o meio neutro 

(CRONEMBERGER; CARVALHO; MEIRELLES, 2015).  

Em seu trabalho Rocha (2017), com o sabonete íntimo obtido a partir das folhas 

de Platoniainsignis quando submetidos ao armazenamento em diferentes condições 

de temperatura apresentaram variação do pH, onde apresentou um aumento do pH 

na formulação de sabonete, que, no T0 apresentou pH 4,5 que é o pH desejável para 

esta formulação, após 30 dias o sabonete íntimo teve um aumento do pH para 5,0 e 

para 6,0 quando submetidos a temperatura de geladeira 5±2ºC e em estufa 37±2ºC 

respectivamente. 

Ainda em seu estudo avaliou também que a formulação de sabonete íntimo não 

possuía boa estabilidade quando submetida a temperaturas 5ºC < T < 37ºC quando 

avaliado o pH (ROCHA, 2017). 

Existem três aspectos da formulação que estão intrinsicamente relacionadas 

ao pH e que devem ser compatíveis, são eles: a eficácia e segurança do produto, 

estabilidade dos ingredientes da formulação, para que assim não leve a uma 

incompatibilidade química (PETROVSKA et al., 2017). 

3.3.4 Viscosidade  

 

Nesta avaliação, notou-se que a forma obteve alta viscosidade quando 

comparado com o produto padrão, principalmente quando feito como as amostras 

armazenadas em geladeira, sendo difícil inclusive seu escoamento para sair da 

própria embalagem. Já nas amostras da estufa, houve melhor desempenho, visto que 

a característica mais líquida por conta da temperatura do ambiente da estufa, pode ter 

favorecido ao escoamento mais rápido das amostras (Tabela 4). 

O único parâmetro que apresentou variação acima de 5% e que classifica como 

significante a alteração entre o tempo 7 e 15 é ao submeter a temperatura da estufa 

com CV(%)= 30,3% (p>0,05), isso provavelmente se deu pela instabilização da 
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fórmula devido a temperatura elevada. As demais condições apresentam uma 

variação sem nenhuma significância estatística (P<0,05), CV(%)=2,19% e 0,52% para 

TA e G. 

Tabela 4 Viscosidade por copo ford em segundos da formula do sabonete líquido 

íntimo com extrato aquoso de E. uniflora. 

 

 

CONDIÇÕES 

PERÍODO DO TESTE  

 

t0 (s) DP t7 (s) DP t15 (s) DP 

 

T. Ambiente 23,3 0,698 25,21 0,156 26,34 0,064 

Estufa - - 9,21 0,681 17,23 0,598 

Geladeira - - 30,58 0,201 30,26 0,048 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

Nota-se que a fórmula quando armazenada em estufa apresenta-se um pouco 

mais instável, podendo levar ao entendimento que o local mais aquecido acaba 

deixando a amostra mais líquida, o que pode prejudicar a fórmula como sabonete 

líquido íntimo já que estes possuem como característica ter uma viscosidade 

apropriada ao uso e aplicação. Já em temperatura ambiente a viscosidade 

apresentou-se mais constante e lenta quando comparada a estufa, caracterizando 

assim uma fórmula possivelmente mais estável, e que de certa forma possibilita ao 

produto menor chance de desperdício quando usado.  

Bezerra et al. (2016), consideram que a viscosidade é considerada uma das 

principais características de apelos de marketing do mercado consumidor, e está 

intrinsicamente relacionada à qualidade, concentração, e consequentemente ao 

rendimento do produto favorecendo desta forma uma maior economia do produto, o 

que de fato não é de todo verdade. 

Em seu estudo Sousa et al. (2019), que analisou os parâmetros físico-químicos 

e organolépticos de sabonetes líquidos íntimos comercializados em drogarias, pôde-

se observar que na geladeira a viscosidade foi maior e na estufa menor, e isso pode 

ser justificado considerando que a viscosidade está diretamente proporcional a 

temperatura em consequência da força de atrito interno entre as moléculas. 

Em Kimura et al. (2019), os valores de viscosidade de cada amostra foram 

determinados pela média dos valores obtidos e variaram de 204 a 729 segundos. Essa 
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diferença entre os valores pode ser devido a composição dos sabonetes testados, 

pois suas formulações eram diferentes. A viscosidade de todas as formulações foi 

determinada na mesma temperatura e apesar de apresentarem praticamente a 

mesma formulação mostraram valores de viscosidade diferentes. 

3.3.5 Índice de espuma 

As análises foram realizadas em triplicatas no tempo 0 e 15. E conforme mostra 

a Tabela 5, as amostras obtiveram bons resultados no índice de espuma, demonstrou 

consistência e densidade com decaimento lento ao longo do tempo.  Assim as análises 

da fórmula preparada apresentaram ainda um desempenho um pouco melhor do que 

ao comparado ao sabonete de mercado (produto padrão), quando analisado em 

tempo 0. As colunas formadas pela espuma das soluções variaram de 10 a 07 cm 

para fórmula no tempo 0 e de 9 a 7,5 cm para o produto padrão. E no tempo 15, ficou 

entre 8,5 a 5 para a fórmula e 6,5 e 5,0 para o produto padrão.  

Tabela 5  Resultados do Índice de espuma da fórmula do sabonete líquido íntimo com 

extrato aquoso de E. uniflora. 

     

TEMPO 

    

Rt0 (cm) DP CV % Rt15(cm) DP CV % 

0’ 9,2 0,236 2,57 6,3 0,236 3,722 

5’ 9,2 0,236 2,57 6,2 0,236 3,822 

15’ 9,3 0,236 2,53 5,3 0,236 4,419 

30’ 9,2 0,236 2,57 5,0 0,000 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Ao analisar no tempo 0 e com 15 dias, apresentaram variações significativas e 

observa-se redução no valor de índice de espuma sendo que a média do CV(%) entre 

os dois tempos é de 17,7% o que se apresenta elevado e impactando 

significativamente neste parâmetro (p>0,05). Isso pode ter acontecido devido a 

interação do extrato com os tensoativos da formula do sabonete base e também pela 

presença de sais que instabilizariam a formação e permanência da espuma. 

A formação de espuma de um sabonete é considerada pelos consumidores 

como uma característica importante relacionada a qualidade do produto. Além disso, 
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o índice de espuma está diretamente proporcional à quantidade de tensoativos da 

formulação (BEZERRA et al., 2016). 

 Dessa forma, para o consumidor, se analisada apenas esta variável, as 

amostras já seriam julgadas como sendo de qualidade, pois demonstraram uma maior 

quantidade de espuma com pouco decaimento relacionado ao tempo (ALMEIDA; 

AZEVEDO; FALCÃO, 2014). 

A formação de espuma inclui diversos fatores, entre eles da quantidade de 

eletrólitos, o pH da solução, e da dureza da água. Onde as propriedades das espumas 

estão ainda conjugadas à composição da solução e tipo de material ativo na superfície 

(SOUZA; NOBREGA, 2018). 

3.3.6 Densidade 

A densidade apresentou valores dentro da faixa especificada, sem apresentar 

nenhuma interferência e instabilidade, sendo que a variação entre o t0 e t15 não é 

significativo por CV% estar abaixo de 5%, logo, p<0,05 (Tabela 6). 

Tabela 6 - Densidade do sabonete líquido íntimo com extrato aquoso de E. uniflora 

no tempo zero (t0) e após estudo estabilidade preliminar (t15). 

Densidade Dados 

 

Dt0 0,98 

Dt15 0,91 

MEDIA 0,94 

DP 0,0345 

CV(%) 3,66 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

  

A amostra resultou em uma média de densidade de 0,94 g/mL, e isso torna-se 

comum a algumas literaturas, possibilitando assim possíveis comparações de limites 

aceitáveis quando relacionados à densidade, já que valores fora da faixa, podem 

caracterizar alteração da composição dos sabonetes.  

Lopes et al. (2018), observou em seu estudo ao analisar amostras de dois tipos 

de sabonete líquido sendo um para a região íntima e outro comum que houve uma 

diferença de valores de densidade das duas amostras.  A amostra B apresentou uma 

densidade menor do que a amostra A o que pode ser indicativo de perda de 
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compostos voláteis.  Não foi encontrado na literatura um valor padrão de densidade 

para sabonetes líquidos. No entanto, o valor mais comum encontrado foi 1,003 g/cm³ 

(FERREIRA, 2010). 

Os sabonetes líquidos formulados no trabalho de Alves et al. (2020), 

apresentaram maiores valores de densidade entre as amostras analisadas, onde 

dessas amostras apresentou menor densidade (1.003 g/mL), enquanto o sabonete 

contendo misturas de óleos essências apresentaram maior densidade entre eles 

(1.099 g/mL). No entanto as densidades relativas dos sabonetes líquidos não 

deferiram na realidade permanecendo na faixa de 0,9 – 1,2 g/mL. 

  

3.3.7 Análise microbiológica  

 

Nos testes de eficácia antimicrobiana, todas as amostras contendo o meio com 

a fórmula a base da E. uniflora, foram capazes de inibir o crescimento de Candida 

albicans, conforme ilustrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 Análise referente à resposta antifúngica identificada usado a fórmula.  

 

TRATAMENTOS 

 

MÉDIAS 

 

Concentração 15% 

 

1.00 a 

Controle Positivo 17.34 b 

Controle Negativo 17.35 b 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

  

O resultado obtido confirma mais uma vez o potencial antifúngico da E. uniflora, 

visto que quando analisado apenas o extrato da espécie e depois analisado o extrato 

conjugado à base do sabonete íntimo, ambos não apresentaram crescimento fúngico 

nas placas analisadas, e assim configura-se a necessidade de novos investimentos 

em estudos, afim de aprimorar a fórmula para uso no mercado, pois já consegue notar 

por esta análise que seu potencial antifúngico é válido, e tal achado pode contribuir 

para prevenção da candidíase feminina. 
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Bezerra et al. (2016), também obteve em sua avaliação microbiológica que 

todos os sabonetes testados foram capazes de inibir o crescimento da C. albicansem 

todas as concentrações testadas; resultado este que eles atribuíram às seguintes 

hipóteses: a ação do sistema conservante e/ou dos tensoativos das formulações. 

O Sistema conservante constitui-se de substâncias químicas, podem ter 

atividade bacteriostática e/ou fungistática. E isso porque sua função é inibir o 

crescimento de microrganismos no produto, conservando-o livre de deteriorações 

causadas por bactérias, fungos e leveduras (AULTON, 2005). 

Já quanto ao fator tensoativo da formulação justifica-se pois consiste na   

influência   sobre   a permeabilidade celular, levando microrganismos à lise, conferindo 

característica antimicrobiana, um atributo útil no seu uso como antissépticos para a 

pele e conservante em soluções de limpeza (PINTO; KANEKO; OHARA, 2003). 

Bruning et al. (2020), trazem em respeito ao pH natural e ao microbiota da pele 

que é importante para a saúde da pele íntima e da área vulvovaginal, a avaliação do 

microbiota da pele deve ser considerada uma prática padrão na avaliação clínica de 

produtos femininos quanto aos seus efeitos na pele. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O uso de plantas medicinais como tratamento complementar ou alternativo das 

patologias humanas, torna-se cada vez mais crescente entre a comunidade de modo 

geral. E por isso existe a necessidade de investimento em estudos que busquem a 

comprovação científica do real potencial terapêutico dessas espécies. 

A espécie Plantajo major, conhecida popularmente como transagem, apesar de 

ser comumente usada no contexto de medicina tradicional, não desempenhou neste 

estudo, potencial antifúngico satisfatório a ponto de contribuir na proposta da forma 

farmacêutica. Em contrapartida, a Eugenia Uniflora, conhecida como pitanga, 

mostrou-se capaz de inibir o crescimento fúngico e por isso foi selecionada e usada à 

base do sabonete íntimo. 

Notou-se então que a proposta da forma farmacêutica a base da pitanga possui 

potencial sendo promissora para auxiliar as mulheres na prevenção e controle das 

infeções por candidíase.  

Considerando que a forma farmacêutica para aplicação vaginal idealmente 

deve ter a seu favor algumas vantagens, tais como: ser de fácil uso, indolor, discreta, 

segura para uso prolongado, ser custo-efetiva, e ainda possibilitar a auto 

administração. O sabonete íntimo é um importante aliado das mulheres em relação a 

higiene íntima, sem contar que o custo benefício que o uso de um produto à base de 

extrato da pitanga que foi cientificamente comprovado que possui atividade 

antifúngica, é extremante relevante. 
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