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RESUMO 

 

Santos, ACM. Efetividade de dentifrícios específicos à base de óleos essenciais para 

higienização de próteses totais – características organolépticas, propriedades físico-

químicas e ação antimicrobiana. [Dissertação]. 144p. Ribeirão Preto: Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 2019. 

 

O objetivo deste trabalho foi, por meio de metodologia in vitro, formular 07 dentifrícios 

específicos para higienização de próteses totais à base de óleos essenciais de Bowdichia 

virgilioides Kunth (BvK - Sucupira), Copaifera officinalis (Co – Copaíba), Curcuma longa (Cl 

– Cúrcuma), Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalipto), Ricinus communis (Rc – Mamona), 

Melaleuca alternifolia (Ma – Melaleuca), Pinus strobus (Ps – Pinheiro Branco), e avaliá-los 

quanto às características organolépticas, propriedades físico-químicas e ação antimicrobiana 

frente a Streptococcus mutans – S. mutans, Staphylococcus aureus – S. aureus e Candida 

albicans – C. albicans. As características organolépticas (aspecto, cor, odor, sabor) foram 

avaliadas nos tempos 0, 15, 30, 60 e 90 dias. As propriedades físico-químicas compreenderam 

densidade (D=M/V), pH (peagâmetro), consistência (escoamento sob carga e tempo 

determinado), propriedades reológicas (reômetro) e a abrasividade (perda de massa - método 

gravimétrico). Para a ação antimicrobiana, as formulações foram avaliadas pelos métodos do 

Poço de Difusão em Ágar (PDA) e contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). 

Para PDA, após semeadura dos inóculos microbianos (106 UFC/mL), 03 poços sobre os meios 

de cultura foram preenchidos com 20μL dos dentifrícios para posterior incubação e 

mensuração dos halos de inibição. Para UFC, corpos de prova de resina acrílica foram 

esterilizados, inoculados (levedura: 106 UFC/mL e bactérias: 107 UFC/mL), incubados, 

submetidos à escovação mecânica (3 minutos) e processados microbiologicamente para 

contagem do número de UFC/mL. Para a abrasividade e a ação antimicrobiana as formulações 

foram comparadas com o dentifrício convencional Trihydral, sendo os dados submetidos ao 

teste de Kruskal-Walis e pós teste de Dunn (α=0,05). Os resultados mostraram características 

organolépticas normais, exceto para Cl (odor e sabor levemente modificados). Quanto às 

propriedades físico-químicas, o pH mostrou-se neutro e os valores de densidade (1,067g/mL a 

1,136 g/mL), consistência (81 a 94mm) e características reológicas (baixa viscosidade; área de 

histerese 0,15cm2 a 1,74cm2 - grau tixotrópico moderado) adequados; todos os dentifrícios 

experimentais apresentaram perda de massa, com maiores valores para Co (p<0,001), Rc 

(p<0,001) e Ma (p<0,001). Quanto à ação antimicrobiana, houve efetividade de BvK 

(p=0,543), Co (p=0,734) e Ec (p=1,000) contra S. mutans e de BvK, Co, Cl, Ec e Rc (p=1,000) 

contra C. albicans (método PDA); e de Ps (p=0,066) e Ma (p=0,108) contra C. albicans 

(método UFC). Concluiu-se que  os dentifrícios experimentais a base de óleos essenciais de 

Bowdichia virgilioides Kunth (BvK - Sucupira), Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalypto), Pinus 

strobus (Ps – Pinheiro Branco), apresentaram características organolépticas adequadas, 



 

 

propriedades físico-químicas aceitáveis e ação antimicrobiana moderada, podendo ser úteis na 

higienização de próteses totais.  

 

Palavras-chave: prótese total, dentifrícios, biofilmes, higienizadores de dentadura, óleos 

essenciais. 
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ABSTRACT 

 

Santos, ACM. Effectiveness of specific oils-based toothpastes for denture hygiene - 

organoleptic characteristics, physicochemical properties and antimicrobial action. 

[Dissertação]. 144p. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto; 2019. 

 

The aim of this study was to formulate, in vitro, 07 specific toothpastes for denture hygiene 

based on essential oils of Bowdichia virgilioides Kunth (BvK - Sucupira), Copaifera officinalis 

(Co – Copaiba), Curcuma longa (Cl – Turmeric), Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalyptus), 

Ricinus communis (Rc – Castor oil), Melaleuca alternifolia (Ma – Melaleuca), Pinus strobus 

(Ps – White Pine), and evaluate them for organoleptic characteristics, physicochemical 

properties and antimicrobial action against Streptococcus mutans – S. mutans, Staphylococcus 

aureus – S. aureus e Candida albicans – C. albicans. Organoleptic characteristics (appearance, 

color, odor, taste) were evaluated at 0, 15, 30, 60 and 90 days. The physicochemical properties 

comprised density (D=M/V), pH (pH meter), consistency (flow after determined load and 

time), rheological properties (rheometer) and abrasiveness (mass variation - gravimetric 

method). Antimicrobial action was evaluated by Agar Diffusion Well (ADW) and Colony 

Forming Units (CFU) methods. Regarding ADW, after microbial inoculum seeding (106 CFU/ 

mL), 03 wells on the culture media were filled with 20 µL of toothpastes for subsequent 

incubation and inhibition halos measurement. For CFU, acrylic resin specimens were 

sterilized, inoculated (yeast: 106 UFC/mL e bacteria: 107 UFC/mL of microorganisms), 

incubated, submitted to mechanical toothbrushing (3 minutes) and microbiologically processed 

to count the number of CFU/mL. The data mass variation and antimicrobial action were 

compared with the conventional Trihydral dentifrice were submitted to Kruskal-Walis test and 

Dunn test (α = 0.05). The results showed normal organoleptic characteristics, except for Cl 

(odor and taste slightly modified). Regarding the physicochemical properties, the pH was 

neutral and the density values (1.067g/mL a 1.136 g/mL), consistency (81 to 94mm) and 

rheological characteristics (low viscosity; hysteresis area 0.15cm2 a 1.74cm2- moderate 

thixotropic degree) were considered adequate; all experimental toothpastes showed mass 

losses with higher values for Co (p<0.001), Rc (p<0.001) e Ma (p<0.001). Regarding 

antimicrobial action, BvK (p=0.543), Co (p = 0.734) and Ec (p=1.000) were effectiveness 

against S. mutans and BvK, Co, Cl, Ec and Rc (p=1.000) against C. albicans (ADW method); 

and from Ps (p=0.066) and Ma (p=0.108) against C. albicans (CFU method). It was concluded 

that experimental toothpastes based on essential oils of Bowdichia virgilioides Kunth (BvK - 

Sucupira), Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalyptus), Pinus strobus (Ps – White Pine) showed 



 

 

adequate organoleptic characteristics, acceptable physicochemical properties and moderate 

antimicrobial action, and may be useful for denture hygiene. 

 

Key-words: complete denture, dentifrices, biofilms, denture cleaners, essential oils. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento na expectativa de vida do brasileito promove, por consequência, um 

elevado número de idosos que, em grande maioria, ainda são submetidos a reabilitações orais 

com próteses totais, uma vez que estas são menos dispendiosas e de rápida execução, atendendo 

as necessidades funcionais, estéticas e econômicas de seus usuários (Listl et al., 2012). 

Entretanto, é observado que usuários de próteses totais apresentam hábitos precários de 

higienização, tornando as próteses totais veículos para a deposição de biofilme, cálculos e 

manchas. A deposição de biofilme leva a ocorrência de maus odores e infecções na cavidade 

bucal, bem como problemas a saúde geral do indivíduo (Valentini-Mioso et al., 2018). 

As condições fisiológicas normais são modificadas com o uso de próteses. Entre as 

mudanças, destaca-se o fluxo salivar, que, em condições normais, é um fator responsável por 

prevenir infecções; mas, quando alterado, promove a formação de uma comunidade microbiana 

diferente daquela considerada normal na cavidade bucal, a qual é capaz de desencadear 

processos inflamatórios na mucosa bucal (Sreebny et al., 2000; Edgar et al., 2004). Assim, os 

patógenos oportunistas modificam o biofilme e podem desencadear problemas de saúde aos 

usuários de próteses totais, que, por apresentarem idade mais avançada, são propensos a 

alterações sistêmicas e utilização de medicações regulares que podem favorecer o surgimento 

de um ecossistema microbiano bucal desequilibrado (Mantzourani et al., 2010). 

A prevenção de doenças na cavidade bucal do indivíduo está associada à redução da 

microbiota presente neste ambiente. Isto é obtido por meio da instituição de hábitos de higiene 

oral adequados, os quais não somente auxiliam na conservação do aparelho protético, como 

também favorecem a manutenção da saúde dos tecidos orais. A composição microbiana do 

biofilme que se forma na superfície da prótese difere da observada na cavidade bucal de 

indivíduos saudáveis (Mantzourani et al., 2010). Portanto, o biofilme relacionado às próteses 

dentárias é complexo, composto por microrganismos e seus produtos, apresentando 

Streptococcus mutans, Staphylococcus spp., lactobacilos e leveduras, com destaque para a 

Candida albicans, micro-organismo comumente resistente a antimicrobianos (Budtz-

Joggensen et al., 1974; Kashiwabara et al., 2007; Murakami et al., 2013). 

A literatura apresenta trabalhos que abordam a Candidíase Atrófica Crônica ou 

Estomatite Protética, patologia comumente encontrada em usuários de próteses dentárias e que 

está relacionada com a ação da Candida albicans sobre a mucosa bucal (Mizugai et al., 2007; 

Sesman & Morimoto, 2011; Al-Sanabani et al., 2018). Esta espécie fúngica coexiste com 



46 | Introdução 
 

 
 

outros tipos de micro-organismos, sendo que tem sua patogenicidade aumentada quando 

associada à condição de saúde comprometida (doenças sistêmicas e infecções), acúmulo de 

biofilme, traumas causados pela prótese e má higiene, especialmente quando da redução da 

resistência do indivíduo pode promover aumento da virulência do micro-organismo (Budtz-

Jorgensen, 1974; Sesman & Morimoto, 2011). Desta forma, a fim de evitar infecções mais 

severas e a reabsorção do osso alveolar decorrente de processo inflamatório, torna-se 

necessário o controle do biofilme por meio de métodos de higienização eficazes (Freitas et al., 

2003; Mizugai et al., 2007; Salerno et al., 2011). 

As irregularidades e microporosidades presentes na superfície das próteses, oriundas 

do tipo de polimerização e composição das resinas acrílicas são responsáveis por retenções 

mecânicas capazes de permitir a colonização bacteriana e fúngica (Neppelenbroek et al., 2009). 

Dentre os patógenos responsáveis por essa colonização destaca-se também o Streptococcus 

mutans, micro-organismo iniciador da formação do biofilme, que apresenta capacidade 

inflamatória nos tecidos, estando relacionado as doenças peri-implantares, além de apresentar 

sinergismo com a Candida albicans (Valentini et al., 2013). Sendo assim, para evitar a 

ocorrência de patologias, torna-se importante a detecção desses micro-organismos em 

superfícies protéticas e sua remoção por meio de métodos eficazes de higiene (Morais et al., 

2014). 

Os materiais e métodos utilizados para higienização das próteses totais são 

classificados em mecânicos, físicos, químicos e associados (Nikawa et al., 1999; Shay, 2000; 

Silva-Lovato et al., 2006; Sousa et al., 2009; Felton et al., 2011; Papadiochou & Polyzois, 

2017), os quais vem sendo aprimorados objetivando eficácia frente ao controle do biofilme. A 

escovação consiste em método mecânico amplamente empregado por usuários de próteses 

totais, sendo considerado simples, seguro, efetivo e de baixo custo, promovendo a 

desorganização do biofilme e limpeza da superfície protética (Paranhos et al., 2007a,b). 

Geralmente, é empregada associada a sabão ou dentifrício, sendo este mais efetivo e de grande 

aceitabilidade pelos pacientes (Salles et al., 2007). Porém, um fator importante a ser destacado 

é que tais dentifrícios devem apresentar características específicas, adequando-se a uma 

abordagem individualizada da população usuária deste tipo de aparelho protético, constituída, 

em sua maioria, de idosos. Importante também destacar que esses produtos não devem ser 

deletérios aos materiais constituintes do aparelho protético (Council on dental materials, 

equipments and instruments, 1983). De uma forma geral, os produtos comercializados são 
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destinados à limpeza de dentes naturais, podendo provocar efeitos adversos no aparelho 

protético na forma de abrasão (Haselden et al., 1998; Sorgini et al., 2012; Morais et al., 2014; 

Sorgini et al., 2015). 

A necessidade da existência de produtos que atendam tais requisitos promoveu o 

desenvolvimento de estudos com dentifrícios específicos, buscando facilidade de uso, eficácia 

na remoção de depósitos orgânicos e inorgânicos, ação antimicrobiana e ausência de danos às 

próteses totais. Paranhos et al. (2000a) avaliaram as características físico-químicas (densidade, 

pH, consistência, características reológicas e abrasividade) de um dentifrício específico para 

próteses totais contendo como agente antimicrobiano: Ácido benzoico, Bromoclorofeno e 

Cloreto de Cetilpiridínio, além de outros componentes como a sílica (Tixosil 73), abrasivo 

principal, além de uma associação de componentes para permitir a limpeza química e a ação 

antimicrobiana do produto. Os resultados indicaram densidade de 1,17g/mL; pH ácido de 3,92 

e consistência satisfatória de 45mm. As características reológicas foram classificadas como 

aceitáveis (comportamento de fluxo pseudoplástico; viscosidade de 47,1658/41,407cPs; valor 

do rendimento 2,750 dina/cm2 e Tixotropia 0,58 cm2). A abrasividade, avaliada pela perda de 

massa, foi mensurada em 29,42mg, sendo classificada como média. Os autores indicaram 

condições de uso do produto. A efetividade deste dentifrício específico, em termos de remoção 

de biofilme e ação antimicrobiana contra estreptococos do grupo mutans e leveduras, foi 

avaliada por meio de estudo clínico, comparando-o a um dentifrício convencional (dentifrício 

Kolynos-Super Branco) durante um período experimental de 180 dias (Paranhos et al., 2000b). 

Ambas os dentifrícios foram empregados com escova dental de cerdas macias. Os resultados 

mostraram efetividade do dentifrício, havendo diminuição significativa do biofilme e ação 

antimicrobiana moderada, bem como grande aceitação do produto pelos pacientes. Os autores 

concluíram que é possível a manutenção de próteses totais em bom estado de higiene com o 

uso regular da escovação com dentifrício. 

Este dentifrício foi também avaliado por Andruciolli et al. (2004), comparando-o com 

um dentifrício convencional (Sorriso), ambos associados a uma escova dental macia, por um 

período experimental de 60 dias. A amostra consistiu de pacientes com Candidíase Atrófica 

Crônica, sendo avaliadas a capacidade de remoção de biofilme, remissão das lesões do palato 

e grau de correlação entre biofilme e eritema palatino. Os resultados mostraram redução 

significativa dos níveis de biofilme e de eritema para ambos os dentifrícios empregados. A 

comparação entre os produtos mostrou melhores resultados para o dentífrico específico quanto 

aos níveis de biofilme, não havendo diferença para os níveis de eritema. Houve baixa 
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correlação entre biofilme e eritema, indicando que um decréscimo dos níveis de biofilme não 

está necessariamente acompanhado por um decréscimo do grau de eritema. Os autores 

concluíram que o método mecânico de escovação com dentifrício específico e escova dental 

macia foi efetivo no controle do biofilme, colaborando com a saúde bucal de usuários de 

próteses totais. André et al. (2011), em estudo clínico de 180 dias, avaliaram a incidência de 

estreptococos do grupo mutans em 77 próteses totais superiores após o uso deste dentifrício 

específico e um convencional (Kolynnos Super Branco). Os resultados mostraram uma alta 

incidência de Estreptococos do grupo mutans no biofilme de usuários de próteses totais e ação 

moderada do dentifrício específico sobre Streptococcus mutans após 90 dias de uso. 

Outras formulações têm sido testadas, objetivando a obtenção de dentifrícios 

específicos para próteses totais. Neste sentido, Panzeri et al. (2009) avaliaram, por meio de 

estudo laboratorial e clínico, dois dentifrícios, um com cloramina T a 1% e outro com 

fluorsufactante a 0,01%. Ambos continham também, como agente abrasivo principal, a sílica. 

A análise laboratorial compreendeu a avaliação das propriedades físicas (densidade, pH, 

consistência, características reológicas e abrasividade) e a clínica, as propriedades de remoção 

de biofilme e ação antimicrobiana contra Candida spp. e Estreptococos do grupo mutans. A 

amostra consistiu de 60 usuários de próteses totais, sendo que ambos os dentifrícios foram 

empregados com escova específica para próteses totais (Bitufo, Bitufo Ltda., Itupeva, São 

Paulo, Brasil) durante um período experimental de 21 dias.  Os resultados laboratoriais 

mostraram propriedades físico-químicas adequadas de ambos os dentifrícios, com 

características reológicas próximas a dos dentifrícios comerciais, bem como uma abrasividade 

média. Os resultados clínicos mostraram que ambos os dentifrícios reduziram os níveis de 

biofilme e que apenas a formulação com Cloramina T a 1% teve ação contra Estreptococos do 

grupo mutans; nenhum dentifrício teve ação contra C. albicans ou outras espécies de leveduras. 

A abrasividade desses dentifrícios também foi testada por Pisani et al. (2010), onde foram 

encontradas condições de uso desses produtos.  A efetividade de remoção de biofilme foi 

confirmada em estudo clínico randomizado, onde 30 usuários de próteses totais utilizaram 

ambos os dentifrícios, comparando-os com um específico para próteses totais (Corega mint) 

durante um período experimental de 07 dias (Andrade et al., 2012).  

Leite et al. (2014) avaliaram a ação antimicrobiana de formulações de dentifrícios 

experimentais a base de Ricinus communis (1, 2, 5 e 10%) frente a cepas de Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, Candida 
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albicans e Candida glabrata. Os dentifrícios comerciais Colgate, Trihydral e Corega Brite 

foram empregados como produtos comparativos. Os resultados mostraram que o dentifrício 

Trihydral foi o mais efetivo. Nenhum dentifrício foi efetivo contra E. coli. Embora os 

dentifrícios experimentais não tenham apresentado ação contra C, albicans, as formulações a 2, 

5 e 10% apresentaram ação contra S. mutans, S. aureus e E. faecallis. Comparando as 

formulações experimentais, o produto a 10% foi o mais efetivo, apresentando ação 

antimicrobiana similar aos dentifrícios comerciais, exceto contra S. aureus. 

Uma importante propriedade a ser considerada dos dentifrícios específicos para 

próteses totais é a abrasividade. Neste sentido, Freitas & Paranhos (2006) avaliaram, por meio 

de estudo laboratorial, a resistência à abrasão de dentes de resina acrílica, com diferentes 

camadas de prensagem (Vipi-Dent Plus, TrubyteBiotone, Trilux, Ivostar, SR Vivodent PE) 

frente a dentifrícios específicos (Bonyplus  e Dentu-Creme) e não específicos (Colgate) para 

higienização de próteses totais. Foi utilizada uma máquina de escovação artificial, sendo 

empregada água destilada como controle e um tempo de escovação de 100 minutos, a 356 

rotações/ minuto. Os resultados mostraram que não houve diferença significante entre as 

marcas de dentes e que o dentifrício Colgate causou maior perda de massa (10,1 mg), seguido 

pelo Dentu-Creme (7,6 mg). O Bonyplus foi o menos abrasivo (3,1 mg), sem diferença 

estatística em relação ao controle (2,4 mg) (p=0,05). Os autores concluíram que todos os dentes 

foram igualmente resistentes à abrasão, independentemente do número de prensagens e que os 

dentifrícios específicos para próteses totais geraram menos danos à superfície acrílica. Esses 

mesmos dentifrícios foram testados em amostras de resina acrílica ativadas por banho de água 

quente e por micro-ondas (QC-20, Lucitone 550, Clássico, Vipi-Cril), empregando 

metodologia similar (Freitas-Pontes; Silva-Lovato & Paranhos, 2009). Os resultados também 

mostraram que os dentifrícios específicos foram menos abrasivos que o convencional, e que 

esta abrasividade depende do tipo de resina acrílica empregada. O dentifrício Colgate produziu 

a maior perda de massa (42,44 mg), seguido pelo Dentu-Creme (33,60 mg). O Bonyplus foi o 

menos abrasivo (19,91 mg), tendo um comportamento similar ao grupo controle (19,69 mg). 

As resinas QC-20 (33,13 mg) e Lucitone 550 (33, 05 mg) foram menos resistentes a abrasão 

que a Clássico (26, 04 mg) e Vipi-Cril (23, 43 mg). Os autores concluíram que dentifrícios 

específicos tendem a causar menos danos à resina acrílica. 

Pisani et al. (2010) analisaram a abrasividade, por meio da alteração da rugosidade de 

superfície e perda de massa, causados por um dentifrício convencional (Sorriso) e três 

específicos, sendo um comercial (Corega Brite) e dois experimentais (Cloramina T e Zonyl) 
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em espécimes de resina acrílica Plexiglass. Foi empregada uma máquina de escovação 

artificial, simulando 6 anos de escovação. Quanto à perda de massa, o dentifrício a base de 

Cloramina T (13,62 ± 4,29 mg) e de Zonyl (15,4 ± 5,80 mg) não diferiram entre si, e o Sorriso 

(23,22 ± 7,23 mg) e Corega (28,83 ± 6,34 mg) resultaram em maior perda. Em relação à 

rugosidade, não houve diferença entre o Corega (13,43 ± 1,65 μm), Cloramina T (12,28 ± 0,85 

μm) e Zonyl (10.68 ± 2.56 μm). O dentifrício Sorriso produziu a maior alteração da rugosidade 

de superfície (19,15 ± 2,36 μm). Os autores concluíram que os dentifrícios experimentais se 

mostraram menos abrasivos à resina acrílica. Estudo similar foi conduzido por Sorginiet al. 

(2012), onde foram analisadas a perda de massa e alteração da rugosidade de superfície em 

corpos de prova de resina acrílica Plexiglass após o uso de dentifrícios convencionais (Sorriso, 

Colgate e Close Up) e específicos (Corega e Dentu Creme). Também foi empregada uma 

máquina de escovação com escovas macias, sendo simulado o uso dos dentifrícios por 1, 2, 4 

e 5 anos. Os resultados mostraram que o dentifrício específico Corega causou a maior perda de 

massa em todos os tempos estudados, seguido pelo Close Up. Badaró et al. (2017) testaram 

dentifrícios específicos (Corega Brite e experimental a base de Ricinus communis a 10%) e 

convencional (Colgate) quanto a perda de massa, alteração da rugosidade, dureza, cor e 

estabilidade de um reembasador resiliente. A escovação foi conduzida em máquina artificial 

com escova macia por 50 minutos, correspondendo a 1 ano de escovação. Os resultados 

mostraram que o dentifrício experimental a base de Ricinus communis apresentou resultados 

similares ao específico comercial (Corega Brite), mantendo as propriedades do material 

resiliente em condições aceitáveis.  

A abrasividade também tem sido avaliada quando o método mecânico é associado ao 

método químico de higiene. Neste sentido, Sorgini et al. (2015), em estudo laboratorial, 

empregando máquina de escovação artificial, avaliaram a abrasividade causada pelos métodos 

mecânico e combinado de higiene de próteses totais, por meio da análise da perda de massa e 

rugosidade de superfície. Foram empregados dentifrícios convencionais (Sorriso e Colgate) e 

específicos (Polident e Corega) por 50 min, simulando 1 ano de escovação. Após a escovação, 

os corpos de prova foram imersos em hipoclorito de sódio a 0,5%, simulando imersões diárias 

de 20 min por 1 ano. Os autores concluíram que o Polident foi o dentifrício menos abrasivo e 

que a associação do método químico ao método mecânico aumentou a perda de massa, porém 

não alterou a rugosidade de superfície dos corpos de prova.  Badaró et al. (2016), também em 

estudo laboratorial, avaliaram, por meio de rugosímetro e microscopia eletrônica de varredura, 
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as alterações na rugosidade de superfície de espécimes de resina acrílica termicamente ativada 

(superfícies polidas e não polidas) após o uso da escovação (escova específica para próteses 

total e sabão suave por  três minutos, três vezes ao dia) associada a imersão (20 minutos) em 

soluções de Ricinus communis a 10% e hipoclorito de sódio (0,25% e 0,5%).  Os resultados 

mostraram que as superfícies polidas foram mais susceptíveis às alterações quando expostas as 

soluções higienizadoras e que, embora o hipoclorito de sódio 0,5% tenha acarretado um 

aumento da rugosidade de superfície, os valores foram clinicamente aceitáveis. Não foram 

encontradas alterações com a solução de Ricinus communis. 

Os dentifrícios são constituídos por diferentes agentes, os quais possuem diferentes 

funções, sendo caracterizados por formulações complexas. Um dentifrício para prótese total 

deve apresentar uma formulação que apresente adequadas características de limpeza (remoção 

de biofilme e ação antimicrobiana) e brilho, previna o aparecimento de manchas e apresente 

baixa abrasividade (Councilon dental materials, equipments and instruments, 1983; Nikawa et 

al., 1999; Shay, 2000; Silva-Lovato et al., 2006; Felton et al., 2011; Freires e Rosalen et al., 

2016;). Seus diferentes agentes devem contribuir para a obtenção dessas características. Além 

do agente abrasivo, o agente antimicrobiano também deve ser considerado de relevada 

importância. Neste sentido, a literatura indica a possibilidade do uso de produtos fitoterápicos 

para este fim, uma vez que os mesmos têm sido usados para a remoção de biofilme e prevenção 

de doenças periodontais e da cárie (Buffon, 2001; Freires e Rosalen, 2016; Shaheen et al., 

2015;). Rangrej et al. (2018) demonstraram que a incorporação de produtos naturais em 

dentifrícios permitiu a melhora da ação antimicrobiana, anti-biofilme, anti-inflamatória e 

antioxidante desses produtos. A incorporação de extratos de plantas em produtos para limpeza 

e manutenção da saúde bucal decorre do grande potencial destes extratos contra patógenos 

orais específicos, apresentando assim, capacidade de inibir a formação de biofilmes dentários 

e por consequência reduzir a colonização e adesão dos micro-organismos em superfícies. 

Diante desses benefícios, a incorporação dos extratos em dentifrícios permitiu o surgimento de 

novas formulações de higienizadores que se tornaram uma alternativa eficaz em relação aos 

produtos com formulação convencional (Mullally et al., 1995; Shaheen et al., 2015; Freires & 

Rosalen, 2016). 

Dentre os componentes naturais destinados a aplicação odontológica, destaca-se o 

vegetal Ricinus communis, popularmente conhecido como mamona, encontrado em climas 

tropicais e quentes no mundo (Meneghin et al., 2006; Pisani et al., 2012), sendo o seu óleo 

empregado como princípio ativo de higienizadores,  principalmente para limpeza de próteses 
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totais (Pisani et al., 2010; Salles et al., 2015a,b; Badaró et al., 2016; Arruda et al., 2017; Badaró 

et al., 2017). O estudo clínico randomizado de Arruda, 2018 avaliou o efeito de soluções 

químicas em relação a remoção de biofilme (método de evidenciação do biofilme e análise em 

software (Image Tool 3.00) e ação antimicrobiana (método de Contagem de Unidades 

Formadoras de Colônias). Nesta pesquisa, as soluções utilizadas foram Solução salina (controle 

negativo); Hipoclorito de sódio 0,2% (controle positivo); Peróxido Alcalino (Efferdent® 

Power Clean Crystals) e Solução de Ricinus communis a 6,25%. Os participantes foram 

instruídos a escovar suas próteses com escova específica e sabonete neutro três vezes ao dia e 

realizar uma vez ao dia a imersão nas soluções citadas. A solução de Ricinus Communis foi 

efetivas na remoção da Candida spp., (com imersão – Posto Médio = 2,20, sem imersão – Posto 

Médio = 2,75), porém, frente a S. mutans, solução de Ricinus communis a 6,25% (com 

imersão: Posto Médio = 2,39, sem imersão: Posto Médio = 2,75) promoveu ação intermediária 

em comparação com as soluções de hipoclorito de sódio a 0,2% (com imersão: Posto Médio 

=2,13, sem imersão: Posto Médio =1,96) e Efferdent® (com imersão: Posto Médio =2,26, sem 

imersão: Posto médio M =2,18) que foram efetivas. Avaliação das escovas mostrou não existir 

diferença entre os grupos em relação ao protocolo de imersão e na redução de UFC/mL de 

Candida spp. (sem imersão (p=0,108) e com imersão (p=0,467)). Porém, para S. mutans, os 

grupos (Efferdent e hipoclorito de sódio a 0,2%) com imersão da escova mostraram maior 

redução na contagem UFC/mL em comparação com o grupo Controle (p=0,001). 

A utilização do óleo de mamona na composição de dentifrícios experimentais também 

é reportada na literatura. O estudo de Leite et al. (2014) avaliou a atividade antimicrobiana de 

um dentifrício experimental a base de Ricinus communis para higiene de prótese contra: 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, 

Candida albicans e Candida glabrata. Os dentifrícios nas concentrações 2, 5 e 10 % 

apresentaram ação contra S. mutans, S. aureus se E. faecalis; porém, apresentaram ação 

limitada contra Candida spp. Estes achados reforçam a necessidade de novos estudos para 

análise da ação antimicrobiana do Ricinus communis frente ao biofilme protético. 

O óleo essencial de Melaleuca alternifolia, comumente, conhecido como óleo de tea 

tree (TTO) é usado em muitos cosméticos, medicamentos e produtos odontológicos naturais, 

e, de forma especial, como princípio ativo em dentifrícios. É relatado como um bom 

antisséptico, atuando no controle do biofilme dental, além de apresentar grande potencial 

terapêutico em processos inflamatórios, característicos da gengivite e periodontite crônica 
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(Soukoulis et al., 2004). Ramage et al. (2012) demonstraram que o óleo essencial de melaleuca 

apresentou potencial para regreção de casos de Estomatite Protética em pacientes sob 

tratamento oncológico. Os autores comprovaram a ação antimicrobiana de dois componentes 

do TTO - [terpinen-4-ol (T-4-ol) e [α-terpineol] - frente a biofilmes de Candida albicans e 

recomendaram a utilização dessa substância natural em produtos profiláticos de higiene bucal, 

tais como enxaguatórios bucais e higienizadores de prótese. Varma et al. (2018) mostraram 

que dois dentifrícios à base de produtos naturais (óleo de melaleuca e extrato do vegetal 

Salvadora persica) promoveram uma redução de biofilme em dentes naturais; porém, 

destacaram a necessidade de estudos sobre os mecanismos de ação do óleo de melaleuca. 

O Eucalipto, planta do gênero Eucalyptus L'He'r, apresenta óleos voláteis com 

aplicações, de acordo com as suas diferentes espécies, para reflorestamento (FAO, 2001) e fins 

comerciais (indústrias farmacêuticas e cosméticas) (Brooker & Kleinig, 2004; Batish et al., 

2006). Entre as espécies, destaca-se o vegetal E. citriodora, que apresenta atividade fungicida 

para uso farmacêutico (Ramenazi et al., 2002). Este óleo essencial também é utilizado na 

medicina para tratamento de doenças, tais como malária e febre tifoide (Udeh et al., 2001). 

Akin-Osanaiye et al. (2007) avaliaram e comprovaram a atividade antimicrobiana deste óleo 

frente a cepas de Salmonella typhi, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Na área 

odontológica, a aplicação do óleo de eucalipto citriodora está relacionada à sua atuação como 

solvente alternativo de guta percha; entretanto, seu potencial ainda não foi confirmado (Hunter 

et al., 1991). Hans et al. (2016) avaliaram a ação antibacteriana de óleos essenciais de 

eucalipto, camomila, melaleuca e cúrcuma contra P. gingivalis e comprovaram melhores 

atividades antibacterianas para os óleos de eucalipto e melaleuca. Em relação à higienização 

de próteses, Kosekik, Tanaka & Murata (2018) avaliaram a eficácia dos óleos de melaleuca e 

eucalipto quanto à remoção de biofilmes de Candida em resinas para base protética e 

encontraram que ambos os óleos foram efetivos, apresentando baixos níveis de abrasão, 

podendo ser empregados nesses tipos de higienizadores. A literatura mostra que ainda existem 

lacunas em relação a efetividade do óleo essencial de eucalipto, sendo necessários mais estudos 

com diferentes espécies de Eucalyptus para que seja determinado, com precisão, os efeitos 

antimicrobianos dessa substância (Dhakad et al., 2017). 

Vários estudos têm sido desenvolvidos com o caule da planta Curcuma longa, 

popularmente conhecida como açafrão-da-terra ou turmérico. Esta planta apresenta atividade 

antibacteriana (Negi et al., 1999), antifúngica (Gowda, Malathi, & Suganthi, 2004) antiviral e 

antimalárica (Moghadamtousi et al., 2014). A curcumina, principal fitoquímico presente na 
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cúrcuma, em associação com outros agentes antimicrobianos, tem sido utilizada para produção 

de géis e emulsões dermatológicas, apresentando propriedades curativas e de proteção 

(Varaprasad et al., 2011). O óleo essencial de turmérico possui, como princípio ativo, a ar-

turmerona, substância que tem sido estudada por apresentar propriedades anticonvulsivantes 

para o tratamento da epilepsia e terapêuticas para distúrbios do sistema nervoso central, como 

tremor, dor e doenças neuro-degenerativas. Os bons resultados encontrados estimulam o 

emprego desse óleo na produção de drogas anticonvulsivantes (Witte et al., 2017). Na cavidade 

oral, a aplicação do óleo de cúrcuma está associada ao seu potencial antioxidante e anti-alérgico 

tornando interessante seu estudo para uso no tratamento de lesões de potencial cancerígeno. 

Pesquisas clínicas mostraram resultados positivos da aplicação desse óleo neste tipo de 

patologia, havendo, no entanto, necessidade de estudos a respeito de sua efetividade e 

segurança (Sriram, Gheena & Yuvaraj, 2015). Neelakantan et al. (2011), em estudo 

endodôntico in vitro, compararam a efetividade do óleo turmérico com a do hipoclorito de 

sódio a 3% frente à cepa de E. faecalis e encontraram atividade antibacteriana semelhante de 

ambas as substâncias. Embora esse óleo apresente diversas propriedades de grande importância 

terapêutica, ainda existem poucos ensaios clínicos sobre o tema (Moghadamtousi et al., 2014). 

O vegetal do gênero Copaifera, a copaíba, apresenta um óleo essencial com cor 

amarela-acastanhada, com propriedade antimicrobiana (Tobouti et al., 2017), tanto para micro-

organismos gram-positivos como o Streptococcus spp. (Simões et al., 2016), como para gram-

negativos (Alencar et al., 2015). Devido às suas propriedades antibacterianas, a copaíba tem 

sido estudada na área odontológica, com aplicação em materiais odontológicos, como cimentos 

odontológicos (Vasconcelos et al., 2008). Simões et al. (2016) analisaram, por meio de estudo 

in vitro, a atividade antibacteriana de um gel a base de copaíba para remoção de cepas de 

Streptococcus spp. presentes no biofilme dentário, obtendo resultados satisfatórios, indicando 

que o produto pode ser considerado um bom antimicrobiano para o controle de biofilmes 

dentais. A ação do óleo de copaíba e de melaleuca sobre cepas de Candida, comumente 

presentes no biofilme de pacientes desdentados totais, foi avaliada por meio de estudo in vitro, 

sendo analisada a concentração inibitória mínima necessária para utilização na limpeza de 

próteses de resina acrílica termicamente ativada; os resultados mostraram que ambos os óleos 

reduziram a aderência das cepas testadas, podendo ser empregados em casos de presença de 

Estomatite Protética (Tobouti et al., 2014). 
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O óleo essencial de Pinus strobus, vegetal popularmente conhecido como Pinheiro 

Branco, é abordado na literatura devido, principalmente, a seu potencial antifúngico (Cox et 

al., 2000;2001). A crença popular atribui a este óleo propriedades antissépticas, antivirais e 

antirreumáticas. A planta popularmente conhecida como Sucupira (Bowdichia virgilioides 

Kunth), encontrada no nordeste brasileiro, é utilizada pela medicina popular no tratamento de 

feridas (Macedo & Ferreira, 2004). O óleo desta planta é extraído da parte interna de sua 

semente, onde o óleo está armazenado. Para o mesmo, são atribuídas propriedades 

antissépticas, antibióticas, anti-inflamatórias. Entretanto, há poucos estudos científicos que 

comprovem as propriedades citadas desse óleo. 

Muitos são os progressos alcançados com a utilização de produtos naturais como 

agentes potenciais para o desenvolvimento de medicamentos e produtos para doenças bucais 

(Freires e Rosalen et al., 2016). Dentre essas novas formulações destacam-se produtos de 

higienização para próteses totais (Pisani et al., 2012; Leite et al., 2014;Salles et al 2015a,b; 

Smolarek et al., 2015; Arruda et al., 2017; Arruda et al., 2018; Rocha, 2018; Badaró et al., 

2019). Na busca por benefícios químicos e físicos a partir de novas formulações de dentifrícios 

foi possível comprovar que cremes dentais com compostos naturais em sua formulação podem 

apresentar ação antimicrobiana (Smolarek et al., 2015). Desta forma, este potencial 

antimicrobiano permite que dentifrícios com produtos naturais se tornem importantes recursos 

no controle do biofilme em pacientes usuários de próteses totais e auxiliem na manutenção da 

saúde bucal dos mesmos. 

A correta orientação e motivação a respeito higienização bucal e do aparelho protético 

é um fator importante a ser considerado para que a reabilitação promova, não somente a 

recuperação de aspectos funcionais e estéticos, mas também a integridade da saúde bucal e 

geral do paciente. O reconhecimento, por parte do profissional cirurgião-dentista, da 

necessidade de uma melhor compreensão dos recursos utilizados para a higienização de 

próteses totais, bem como de uma indicação correta dos produtos destinados para essa 

finalidade, torna-se necessário, para que uma abordagem adequada possa ser realizada frente 

ao paciente desdentado total. 

Os produtos específicos para a limpezas de próteses totais são escassos em nosso país. 

No que diz respeito aos dentifrícios comerciais existentes, estes são destinados para dentição 

natural, os quais podem causar alterações no aparelho protético e serem ineficazes frente aos 

micro-organismos que compõem o biofilme do paciente usuário de prótese total. A literatura 

indica que dentifrícios específicos mostram uma efetividade no que se refere à capacidade de 
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remoção de biofilme, porém, uma ação antimicrobiana considerada moderada frente aos micro-

organismos presentes no biofilme do usuário de próteses total, havendo a necessidade do 

desenvolvimento de novas formulações, atendendo também a importante característica de 

baixa abrasividade. Desta forma, torna-se necessário a realização de pesquisas direcionadas a 

formulação e análise desses dentifrícios. Neste sentido, os óleos essenciais podem ser 

considerados produtos viáveis,  devido a ampla disponibilidade dos vegetais encontrados no 

território brasileiro e o seu baixo custo de obtenção, como agentes antimicrobianos para a 

formulações destinadas para higienização. Destacando-se desta forma, como um produto 

inovador, sustentável, viável e com potencial para limpeza de próteses totais. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho foi, por meio de metodologia in vitro, formular e 

avaliar dentifrícios específicos para higienização de próteses totais.  

 

Objetivos específicos 

Os objetivos específicos foram: 

 

1. Formular 07 dentifrícios para próteses totais contendo, como agente antimicrobiano, óleos 

essenciais de: 

a.  Bowdichia virgilioides Kunth (BvK - Sucupira).  

b. Copaifera officinalis (Co– Copaíba) 

c. Curcuma longa (Cl – Cúrcuma) 

d. Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalypto)  

e. Ricinus Communis (Rc – Mamona) 

f. Melaleuca alternifólia (Ma – Melaleuca) 

g. Pinus strobus (Ps – Pinheiro Branco) 

 

2. Avaliar as formulações de dentifrícios quanto: 

a. Características Organolépticas: Aspecto, Cor, Odor e Sabor 

b. Propriedades Físico-Químicas: Densidade, pH, Consistência, Propriedades Reológicas 

e Abrasividade (Perda de Massa – Método Gravimétrico) 

c. Ação antimicrobiana frente a biofilmes de Streptococcus mutans, Staphylococcus 

aureus e Candida albicans. 

 

Considerou-se, como hipótese nula, a ocorrência de características organolépticas, 

propriedades físico-químicas e ação antimicrobiana semelhantes aos dentifrícios 

convencionais.  
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

O projeto foi desenvolvido em duas etapas: formulação e avaliação dos dentifrícios. 

A etapa de formulação foi desenvolvida no Laboratório de Farmacognosia do Departamento 

de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (USP) e 

a etapa de avaliação no Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Oral do Departamento de 

Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (USP). 

 

3.1 Formulação dos Dentifrícios Específicos 

Os dentifrícios foram formulados de acordo com metodologia prévia (Paranhos et al., 

2000a,b; Panzeri et al., 2009), tendo, como agentes antimicrobianos, óleos essenciais de 

Bowdichia virgilioides Kunth (BvK - Sucupira), Copaifera officinalis (Co– Copaíba), Curcuma 

longa (Cl – Cúrcuma), Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalypto),  Ricinus Communis (Rc – 

Mamona),  Melaleuca alternifólia (Ma – Melaleuca) e Pinus strobus (Ps – Pinheiro Branco), 

extraídos no laboratório de Farmacognosia do Departamento de Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (USP). Os componentes básicos da 

formulação estão listados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Composição básica dos dentifrícios.  

Componentes Fabricante Função 

Hidroxietilcelulose Fagron Produtos para Indústria de Borracha Ltda, 
Guarulhos, SB, Brasil Espessante 

Glicerina Ely Martins, Ribeirão Preto, SP, Brasil Umectante 

EDTA Fagron Produtos para Indústria de Borracha Ltda, 
Guarulhos, SB, Brasil Quelante 

Benzoato de Sódio Labsynth Ltda, Diadema, São Paulo, SP, Brasil Conservante 

Cocoamidopropilbetaina Fagron Produtos para Indústria de Borracha Ltda, 
Guarulhos, SB, Brasil Tensioativo 

Óleo essencial* - Antimicrobiano 
Sílica (Tisoxil 73) Rhodia Solvay Group, São Paulo SP, Brasil Abrasivo 

Sílica (Tisoxil 43 B) Rhodia Solvay Group, São Paulo SP, Brasil Espessante 

Dióxido de titânio Fagron Produtos para Indústria de Borracha Ltda, 
Guarulhos, SB, Brasil Corante 

Aroma Mentol Givaudan do Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil Flavorizante 
Óleo de Rícino 
Hidrogenado 

Mapric Produtos Farmaco cosméticos Ltda., São 
Paulo, SP, Brasil Solubilizante 

Água destilada - Veículo 
* Bowdichia virgilioides Kunth (BvK - Sucupira), Copaifera officinalis (Co – Copaíba), Curcuma longa (Cl – Cúrcuma), Eucalyptus citriodora 
(Ec – Eucalipto), Ricinus communis (Rc – Mamona), Melaleuca alternifolia (Ma – Melaleuca), Pinus strobus (Ps – Pinheiro Branco) 

 

As formulações foram obtidas observando-se técnicas de desinfecção e antissepsia 

(Brasil-ANVISA, 2000). Os diferentes componentes foram pesados em balança digital 

(AS5500C, Marte Científica e Instrumentação Industrial Ltda, São Paulo, SP, Brasil) (figura 
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1). A primeira fase compreendeu o preparo de um gel. Sendo assim, inicialmente, para a 

fabricação de 100g de dentifrício foram usados cerca de 41,7mL de água destilada. Em seguida, 

foi incorporado o espessante, sob agitação constante em chapa de aquecimento (Fisatom 

Equipamentos Científicos Ltda., São Paulo, SP, Brasil) até a formação do gel. Em seguida, o 

umectante foi adicionado na amostra ainda aquecida. Após o resfriamento do gel, o óleo 

essencial e os demais componentes (conservante, quelante, corante, tensoativo, abrasivo e 

flavorizante) foram adicionados de forma gradativa e homogeneizados em um misturador a 

vácuo (Turbomix, EDG Equipamentos e Controles Ltda., São Bernardo do Campo, SP, Brasil) 

(figura 2) de forma a evitar a formação de espuma e bolhas e obter uma mistura homogênea. 

Todos os dentifrícios experimentais foram formulados de acordo com a Normatização 

para qualidade e a eficácia de cremes dentais (Brasil, 1989) e com uma concentração de 0,5% 

de óleos essenciais. Tais óleos foram selecionados por apresentarem ação antimicrobiana 

(Addy, 2005; Smolarek et al., 2015).  

Dentre os componentes, destaca-se o espessante selecionado (hidroxietilcelulose), 

com o objetivo de dar corpo ao dentifrício, uma vez que apresenta propriedades coloidais e 

garante o aspecto de gel do produto; porém, optou-se pela associação com a sílica (Tisoxil 43 

B) para permitir uma melhor ação tixotrópica do produto.  Como quelante, foi selecionado o 

EDTA, por sua capacidade de formar complexos estáveis com diversos íons presentes na 

formulação. A inclusão de um detergente (componente tensoativo) objetivou o favorecimento 

da remoção de resíduos e de biofilme protético, sendo selecionada a Cocoamidopropilbetaina 

por ser um agente anfotérico e permitir o comportamento como ácido ou como base, 

dependendo dos outros reagentes presentes na formulação, além de agir como um agente 

espumante. 

Buscando baixa abrasividade, foi selecionado um abrasivo suave (sílica Tixosil 73), 

substância na forma de pó insolúvel, com características de desgaste por fricção, a qual teve a 

função de auxiliar a promoção de limpeza, além de favorecer o polimento e evitar a formação 

de manchas no aparelho protético.  

A glicerina foi selecionada como umectante, a fim de evitar o ressecamento e o 

dióxido de titânio como corante (branco) para promover uma melhora da qualidade visual do 

produto. O óleo de Ricinus communis hidrogenado (solubilizante) foi utilizado para solubilizar 

os óleos essências e o flavorizante (mentol), agente de sabor e aroma, para promover uma 

experiência agradável de uso do produto, bem como evitar a ocorrência de separação entre os 
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componentes da formulação. Por fim, como conservante, foi selecionado o benzoato de sódio, 

com o objetivo de garantir a durabilidade do produto durante um período de 2 anos. 

 
Figura 1 – Pesagem dos componentes do dentifrício. 

 

 
 

Figura 2 – Manipulação do dentifrício em misturador a vácuo. 

 
 

Os dentifrícios foram armazenados em bisnagas brancas esmaltadas de alumínio (GP 

Pharma Comércio de Embalagens Ltda., São José do Rio Preto, SP, Brasil) com capacidade 

para 100 g, sendo identificadas por números (figura 3). Para evitar a ocorrência de viés, este 

procedimento foi realizado por pesquisador não envolvido com a etapa de avaliação dos 

dentifrícios. 
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Figura 3 – Dentifrícios armazenados em bisnagas brancas.

 
 

3.2 Avaliação dos dentifrícios específicos   

3.2.1 Características Organolépticas 

As características organolépticas compreenderam o aspecto, a cor, o odor e o sabor e 

foram avaliadas de acordo com as orientações da ANVISA (Brasil-ANVISA, 2007). Para isso, 

foram pesadas, em balança digital (Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda., Columbus, Ohio, Estados 

Unidos), 20 g de dentifrício (figura 4), as quais foram dispensadas sobre uma placa de vidro 

(figura 5). As avaliações foram realizadas no momento da obtenção dos dentifrícios e após 15, 

30, 60 e 90 dias.  

 
Figura 4 – Pesagem do dentifrício em 
balança digital. 
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Figura 5 – Dentifrício dispensado e em placa de vidro. 

 
 

• Aspecto 

O aspecto foi analisado pelo método visual, sendo observados os fatores: separação 

de fases, precipitação e turvação, sendo a amostra classificada segundo os critérios: 

I) Normal, sem alteração 

II) Levemente separado, levemente precipitado ou levemente turvo  

III) Separado, precipitado ou turvo 

 

• Cor 

A cor foi analisada pelo método visual sob fonte de luz branca e/ou natural, sendo 

classificada segundo os critérios:  

I) Normal, sem alteração  

II) Levemente modificada  

III) Modificada 

IV) Intensamente modificada 

 

• Odor 

O odor foi analisado por meio do olfato, sendo comparado ao odor inicial do 

flavorizante (mentol) e classificado segundo os critérios:  

I) Normal, sem alteração  

II) Levemente modificado  

III) Modificado 

IV) Intensamente modificado 

 

• Sabor 

O sabor foi analisado pela gustação, sendo o sabor inicial do flavorizante (mentol), 

considerado como referência inicial, sendo classifico segundo os critérios:  
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I) Normal, sem alteração;  

II) Levemente modificado  

III) Modificado 

IV) Intensamente modificado 

 

3.2.2 Análise das Propriedades Físico-Químicas 

 Os ensaios físico-químicos seguiram metodologias prévias (Paranhos et al., 2000a,b; 

Panzeri et al., 2009; Pisani et al., 2010; Leite, 2012), sendo que foram desenvolvidos com o 

intuito de conhecer a qualidade e estabilidade das formulações obtidas e conduzidos de acordo 

com as normatizações preconizadas pelo guia de controle de qualidade de produtos cosméticos 

(Brasil - Anvisa, 2008). 

 

• Densidade aparente 

Amostras de 5 mL dos dentifrícios foram obtidas por meio de uma seringa 

hipodérmica, cuja parte terminal foi removida. O êmbolo foi retraído e com uma espátula nº 

24 (Golgran, Golgran Ind. Com. Instr. Odontológicos Ltda., São Caetano do Sul, SP, Brasil), 

o material foi colocado até a marca de 5 mL (figura 6). Em seguida, os excessos formam 

removidos e o material pesado. Para a determinação da densidade, foi usada a relação D = m/v, 

onde D = densidade aparente em g/mL; m = massa da amostra em gramas; v = volume final 

em mililitros. 

 
Figura 6– Dentifrício em seringa hipodérmica para pesagem. 
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• pH 

O pH foi analisado com medidor de pH (Phtek – Phmetro Digital de Bancada, 

Curitiba, Paraná, Brasil). Inicialmente, soluções padrões (pH 4,0 e 7,0) foram empregadas para 

calibração do aparelho em temperatura ambiente. Em seguida, em um béquer, 5 mL de 

dentifrício foram suspensos em 3 partes de água destilada, com a obtenção de um volume de 

20 mL, os quais foram homogeneizados e aferidos quanto ao pH (figura 7). 

 
Figura 7 – Solução em medidor de pH. 

 
 

• Consistência 

A determinação da consistência foi realizada com base no escoamento da amostra sob 

carga constante e tempo determinado. Uma amostra de dentifrício (5 ml) foi pesada e 

depositada sobre uma placa de vidro. Em seguida, um conjunto (300 g) constituído por uma 

placa de vidro (150 g) e peso de metal (150 g) foi depositado sobre o dentifrício. Transcorridos 

10 minutos do início da aplicação da carga, com o auxílio de uma régua milimetrada, foram 

realizadas três leituras do diâmetro da figura formada entre as duas placas de vidro, sendo a 

média das três mensurações expressa em milímetro (figura 8). 

 
Figura 8 – Aferição do escoamento - Dentifrício sob carga 
constante e tempo determinado.   
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• Características Reológicas 

As características reológicas (elasticidade, viscosidade, plasticidade, deformação e 

fluidez) foram analisadas com um reômetro (Rheotest 2.1 – VEB-MLW-DDR, Lamedid, 

Freital, Alemanha) (Figura 9). 

 
Figura 9 - Reômetro utilizado 

 
 

As mensurações foram realizadas após a seleção do dispositivo de medição S1 

(cilindro) e configuração em B II C, onde B representa velocidade de rotação 100x mais rápido 

que a configuração A, C a velocidade de rotação 100x menor que a configuração D e II o 

alcance da tensão de cisalhamento. Em seguida, 25 mL de amostra do dentifrício foram 

colocados no recipiente do aparelho e submetidos ao ensaio rotativo. A escala de velocidade 

foi acionada e a amostra submetida a velocidades crescentes (1 a 11) e decrescentes 

(velocidades 11 a 1), sendo as leituras realizadas a cada velocidade (crescente e decrescente). 

Este ensaio permitiu análise do fluxo da amostra, por meio da obtenção do valor da viscosidade, 

das análises do traçado do reograma, do comportamento tixotrópico e da área de histerese, 

sendo possível a estimação da liberação do princípio ativo do produto. A viscosidade foi obtida 

por meio da tensão de cisalhamento em dina/cm2, o gradiente de cisalhamento em s1 e a 

liberação do princípio ativo pela análise da área de histerese em cm2. 

 

• Abrasividade 

A abrasividade foi avaliada por meio da perda de massa (Método Gravimétrico) de 

corpos de prova de resina acrílica após o ensaio de escovação.  
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Obtenção dos Corpos de Prova 

Corpos de prova retangulares foram obtidos a partir de matrizes acrílicas de Plexiglass 

(Day Brasil S.A., Ribeirão Preto, SP, Brasil) com dimensão de 90 mm de comprimento, 30 mm 

de largura e 4 mm de espessura (figura 10). Essas matrizes foram incluídas em muflas metálicas 

convencionais número 7 (Jon, Jon Indústria Brasileira, São Paulo, Brasil) com gesso pedra tipo 

III (Gesso Rio, Orlando Antônio Bussioli ME, Rio Claro, SP, Brasil) (figura 11). Após a presa 

do gesso, as muflas foram separadas e as matrizes removidas dos moldes. 

A resina acrílica termopolimerizável (Clássico, Artigos Odontológicos Ltda., São 

Paulo, SP, Brasil) foi manipulada conforme instruções do fabricante e, atingida a fase plástica, 

depositada nos moldes com espátula nº 24 (Golgran, Golgran Ind. Com. Instr. Odontológicos 

Ltda., São Caetano do Sul, SP, Brasil) (figura 12) e prensada em prensa de bancada (Prensa 

Hidráulica Protecni, Protecni Equipamentos Médicos, Araraquara, SP, Brasil) (figura 13). A 

polimerização foi conduzida conforme recomendações do fabricante em polimerizadora 

automática (Termocicler 100, Oficina de Precisão da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão 

Preto, Ribeirão Preto, SP) por meio do método de banho de água (convencional), com imersão 

em água a 73ºC por 90 minutos, seguido por um período de fervura de 30 minutos. Após 

polimerização, as muflas foram mantidas em temperatura ambiente por 12 horas para seu 

completo resfriamento e demuflagem dos corpos de prova, os quais ficaram imersos em água 

destilada a 50ºC por 24 horas em estufa (Odontobrás Ind. e Com. Equip. Med. Odont. Ltda., 

Ribeirão Preto, SP, Brasil) para eliminação do monômero residual. Os excessos de resina dos 

corpos de prova foram removidos com fresas (Maxi-cut, American Burrs, Santa Catarina, 

Palhoça, BR).  

 
 

Figura 10 -Matrizes acrílicas de Plexiglass. 
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Figura 11–Inclusão das matrizes em muflas 
metálicas convencionais. 

 
 

 Figura 12– Deposição da resina acrílica 
termopolimerizável nos moldes obtidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Muflas metálicas em 
presa de bancada 
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As dimensões finais e o polimento foram obtidos em uma politriz horizontal (Protecni, 

Protecni Equip. Med., Araraquara, SP, Brasil) com lixas d’água de diferentes granulações (150, 

220, 400, 600, 1200, 2000; Norton Indústria Brasileira, São Paulo, SP, Brasil) (figura 14)   

 
Figura 14 - Polimento dos corpos de prova em politriz 
horizontal. 

 
 

As dimensões dos corpos de prova foram conferidas com paquímetro digital (CD – 6” 

CSX - B - Mitutoyo Sul Americana Ltda., Suzano SP, Brasil). Os corpos de prova foram 

imersos em água destilada e levados à estufa sob temperatura constante (37ºC) para saturação 

da resina acrílica. Os corpos de prova foram pesados semanalmente, até a obtenção de massa 

constante.  

 

Ensaio de Escovação  

O ensaio de escovação foi realizado em máquina de escovação artificial (Mavtec 

Comércio Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil) (Figura 15), de acordo com a ISO/DTS 145692 

(Richmond et al., 2004). Foram empregadas escovas dentais de cerdas macias (Tek, Johnson 

&Johnson Ind. Com. Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil) com 26 tufos de cerdas de 

0,25mm de diâmetro e 10mm de altura, as quais tiveram os seus cabos cortados para adequada 

fixação na máquina. A escova foi fixada por meio de parafusos colocados nas laterais e na parte 

superior da sapata da máquina de escovação. A máquina trabalhou com escovação de seis 

amostras simultaneamente com velocidade de 356 rotações por minuto. O curso percorrido 

pela escova correspondeu a 3,8 centímetros. O peso da sapata com a escova acoplada foi de 

200 gramas.  
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Figura 15 – Máquina de Escovação 

 
 

Uma bisnaga de cada dentifrício foi suspenso em água destilada (proporção 1:1) e 10 

mL da suspensão foram vertidos nas cubas do aparelho sobre os corpos de prova. O tempo de 

escovação foi de 250 minutos (89000 ciclos), que correspondeu a cinco anos de exposição à 

escovação de um indivíduo saudável (Vieira e Phillips, 1962; Freitas e Paranhos, 2006; Pisani 

et al., 2010). As suspensões foram substituídas a cada 50 minutos e as escovas, a cada 100 

minutos.  

Foram utilizados 108 corpos de prova, os quais foram distribuídos (n=12) em 09 

grupos: 

1. Controle Negativo (Cn): Água Destilada.  

2. Controle Positivo (Cp): dentifrício Trihydral (Colgate-Palmolive Ind. Ltda., São 

Paulo, SP, Brasil).  

3. Experimental 1 (BvK): dentifrício de Bowdichia virgilioides Kunth - Sucupira 

4.  Experimental 2 (Co): dentifrício de Copaifera officinalis - Copaíba. 

5. Experimental 3 (Cl): dentifrício de Curcuma longa - Cúrcuma. 

6. Experimental 4 (Ec): dentifrício de Eucalyptus citriodora - Eucalypto 

7. Experimental 5 (Rc): dentifrício de Ricinus communis - Mamona 

8. Experimental 6 (Ma): dentifrício de Melaleuca alternifolia - Melaleuca. 

9. Experimental 7 (Ps): dentifrício de Pinus strobus -Pinheiro Branco. 

 

Variação de Massa - Método Gravimétrico 

 Para a aplicação do método Gravimétrico, para cada pesagem, os corpos de prova 

foram enxaguados em água corrente, secos com papel absorvente e pesados em balança 

eletrônica analítica (Metler Toledo GMbH, Laboratory & Weighing Technologies, Greifensee, 

Switzerland). O procedimento de pesagem foi realizado nos seguintes momentos: 
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1. Pesagem 1 - (m1): Inicial – Antes do ensaio de escovação 

2. Pesagem 2 – (m2): Final - Após o ensaio de escovação 

 

A variação de massa (Vm) foi calculada, em miligramas (mg), de acordo com: Vm = 

m2 (final) - m1 (inicial).  

 

3.2.3 Ação Antimicrobiana 

A ação antimicrobiana dos dentifrícios foi avaliada frente aos micro-organismos 

Streptococcus mutans - Sm, Staphylococcus aureus - Sa e Candida albicans - Ca. A análise foi 

realizada por meio dos métodos de Poço de Difusão em Ágar e de Contagem de Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC). 

• Método de poço de difusão em Ágar 

O ensaio foi conduzido de acordo com metodologia prévia (Leite et al., 2012). Os 

testes foram realizados em 3 momentos distinto frente aos três microrganismos isoladamente. 

Os micro-organismos Streptococcus mutans (ATCC25175), Staphylococcus aureus (ATCC 

6538), Candida albicans (ATCC 90028) foram selecionados e assepticamente, em câmara de 

fluxo laminar (Pachane, Pa 400-ECO, Piracicaba, São Paulo, Brasil), descongelados e 

semeados em placas de petri. Para o Sm foi utilizado o meio de cultura Brain Heart Infusion 

Ágar (BHIA) (Kasvi Ltda., Pinhais, PR, Brasil) com incubação em estufa microbiológica 

(DeLeo Equipamentos Laboratoriais, Bento Gonçalves, Porto Alegre, RS, Brasil) sob 

microaerofilia (condição obtida por meio de uma vela acesa dentro da cuba de anaerobiose) 

por 48 horas. Para Sa foi empregado Trypti Soy Ágar (Kasvi Ltda., Pinhais, Paraná, PR, Brasil) 

em incubação 37º C por 48 horas, em aerobiose. Para Ca foi empregado o meio de cultura 

Sabouraud Dextrose Ágar (SAD) (Acumedia – NEOGEN Corporation, Michigan, Estados 

Unidos) e incubação a 37º C por 48 horas, em aerobiose. 

Após o período de incubação, uma colônia dos micro-organismos foi transferida, com 

o auxílio de alça bactrerilógica de 10 µL, para tubos de ensaio contendo os meios de cultura, 

em forma líquida e incubados a 37°C em estufa microbiológica por 24 horas. Decorrido o 

período de incubação, os tubos foram centrifugados a 4200 g por 5 minutos, o sobrenadante 

foi descartado e as células sedimentadas (pellet) foram colocadas em 10 mL de solução salina 

tamponada com fosfato (PBS), pH 7,4. Em seguida foi realizada nova centrifugação a 4200 g 

por 5 minutos, o sobrenadante foi descartado e o pellet celular foi diluído em 10 mL de PBS. 

A etapa anterior foi repetida e o pellet foi diluído em 10mL de PBS. A padronização do inóculo 
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(10
6 

UFC/mL) para as bactérias foi realizada em comprimento de onda de 625 nm, com leitura 

de absorbância de 0,08 para Sa e 0,100 para Sm, por meio de espectrofotômetro (Multiskan 

GO, Thermo Scientific, MA, EUA). Devido à morfologia variável do gênero, a determinação 

e ajuste da concentração celular de Ca (106 UFC/mL) foi efetuada com auxílio da câmara de 

Neubauer.  

Os meios de cultura foram preparados seguindo as instruções do fabricante e 

distribuídos em placas de Petri (90 x 20 mm) estéreis para obtenção da camada base de 12 mL. 

Tubos de ensaio (25 x 150 mm) contendo 20 mL de meio de cultura esterilizado foram 

mantidos em banho-maria a ±45ºC. Nesses tubos foram inseridos um volume dos inóculos 

padronizados (106 UFC/mL), de acordo com o meio de cultura adequado, com auxílio de pipeta 

automática (HTL Lab. Solutions, Barra Fundo, SP, Brasil). As soluções obtidas foram 

homogeneizadas em agitador de tubos e 8 mL destas soluções foram transferidas para a placa 

de Petri e depositados sobre a camada base solidificada com o auxílio de pipeta de vidro, 

formando, assim, a camada seed (Figura 16). 

Após a solidificação desta camada, foram confeccionados 03 orifícios com 5,0 mm de 

diâmetro em cada placa de Petri, com auxílio de canudos plásticos e agulha bacteriológica 

esterilizada em autoclave e bico de Bunsen. Em seguida, os orifícios receberam ~20μL de cada 

um dos dentifrícios (01 sem óleo essencial - Grupo Controle, 01 Convencional - higienização 

de dentes naturais – Trihydral - Colgate-Palmolive Ind. Ltda e 07 dentifrícios experimentais) 

(figura 17). As placas de Petri foram pré-incubadas a temperatura ambiente (25ºC) por 2 horas, 

para permitir a difusão do produto no meio de cultura. Decorrido o período de pré-incubação, 

as placas foram incubadas a 37 ºC por 24 horas em estufa microbiológica. Para evitar o contato 

da água de condensação com o meio de cultura, um papel absorvente foi colocado no fundo de 

cada tampa das placas de Petri. 
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Figura 16– Preparo das placas com os meios de cultura 

 
 
 

Figura 17 – Dentifrício Convencional Trihydral – (Controle Positivo) 

 
 

Decorrido o período de incubação, os halos de inibição do crescimento microbiano, 

formados ao redor dos dentifrícios, foram mensurados com o auxílio de régua milimétrica em 

3 pontos distintos para obtenção de uma média. As medições (mm) foram realizadas na maior 

distância entre dois pontos no limite exterior da zona de inibição. Como o teste foi realizado 

em 3 momentos distintos, foram obtidos 9 halos e, consequentemente, 9 medidas para cada 

microrganismo. 

 

• Método de Unidades formadoras de Colônias 

O ensaio foi conduzido de acordo com metodologia prévia (Leite et al., 2012). Os 

testes foram realizados em triplicata frente a um modelo biofilme misto formado pelos três 

microrganismos (S. mutans, S. aureus e C. albicans). 

 

Confecção dos corpos de prova 

Matrizes metálicas circulares (Figura 18) foram incluídas em gesso pedra tipo III 

(Gesso Rio, Orlando Antônio Bussioli ME, Rio Claro, SP, Brasil), em muflas metálicas 
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convencionais (Jon, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 19) para confecção de 144 corpos de provas 

(13 mm X 5mm) de resina acrílica termopolimerizável (Clássico, Artigos Odontológicos Ltda. 

São Paulo, SP, Brasil).  

Após a presa do gesso e abertura das muflas, as matrizes foram removidas e o gesso 

isolado (Isolante para Gesso Cel-Lac, SS White Artigos Dentários, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 

A resina acrílica termopolimerizável foi manipulada, segundo as instruções do fabricante, e 

colocada sobre os moldes de gesso. Em seguida, após o fechamento da mufla e inserção da 

mesma em uma prensa hidráulica (Protecni – Protecni Equip. Med., Araraquara, SP, Brasil), a 

resina foi compactada a 1200kgf por 30 minutos. A polimerização foi realizada em 

polimerizadora automática (Termocicler 100 - Oficina de Precisão, Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil) por meio do método de banho de água 

(convencional), com imersão em água a 73ºC por 90 minutos, seguido por um período de 

fervura por 30 minutos. A mufla foi resfriada em temperatura ambiente, com posterior 

desmuflagem dos corpos de prova.  A partir de cada mufla foram obtidos 10 corpos de prova 

(figura 20). Estes foram imersos em água destilada e mantidos em estufa (Odontobrás Ind. e 

Com. Equip. Med. Odont. Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil) a 50 °C por 24 horas para 

eliminação do monômero residual. 

 
Figura 18 –Matrizes Metálicas Circulares. 
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Figura 19 – Inclusão das matrizes Metálicas Circulares 
em muflas metálicas. 

 
 
 

Figura 20 – Corpos de prova em Resina Acrílica 
Termopolimerizável. 

 
 

 

O acabamento dos corpos de prova foi feito com fresa multilaminada (Maxi-cut, 

American Burrs, Santa Catarina, Palhoça, BR) em baixa rotação (remoção dos excessos) e lixas 

d’água180 (Norton Indústria Brasileira, São Paulo, SP, Brasil) em máquina politriz (Arotec, 

Aropol E, Cotia, SP, Brasil) (Figura 21), até obtenção de um valor padrão de rugosidade entre 

2,7-5,0 µm, aferido por meio de rugosímetro (Surftest SJ-201P, Mitutoyo Corporation, Tokyo, 

Japão), simulando a rugosidade da superfície interna de uma prótese total (Panariello, 2013). 
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Figura 21 - Acabamento dos corpos de prova com lixas 
d’água. 

 
 

Os corpos de prova foram imersos em água destilada e colocados no micro-ondas 
(Consul Facilite, Manaus, AM, Brasil) a 650 W, na potência 8 durante 6 minutos para 
esterilização.  

 
Contaminação dos corpos de prova e formação do biofilme 

Todo o teste foi realizado em triplicata. A padronização do inóculo microbiano 
(leveduras: 106UFC/mL e bactérias: 107UFC/mL) foi realizada com culturas recentes, 
conforme descrito no tópico de método de Poço de Difusão em Ágar. 

Assepticamente, em câmara de fluxo laminar, 6 corpos de prova de cada grupo foram 
distribuídos em placas de cultura celular de 24 poços (Figura 22). Brain Heart Infusion Broth 
(BHIB) (Kasvi Ltda., Pinhais, PR, Brasil) e inoculados com os micro-organismos (106UFC/mL 
para levedura e 107 para bactérias) com exceção do grupo controle, o qual recebeu meio de 
cultura estéril. As placas foram incubadas a 37 ºC por 1 hora e 30 minutos sob agitação de 75 
rpm (Incubadora Shaker, CE-320 Cienlab – Equipamentos Científicos, Campinas, SP, Brasil) 
em microaerofilia para aderência dos microrganismos aos espécimes. Após esse período, cada 
corpo de prova e poço foi lavado duas vezes com PBS estéril para a remoção dos 
microrganismos não aderidos. Na sequência, 2 mL de meio de cultura estéril foram novamente 
inseridos em cada poço. As placas foram incubadas a 37 ºC sob agitação de 75 rpm por 24 
horas em microaerofilia e metade do meio foi substituído por meio de cultura novo para 
fornecimento de nutrientes ao biofilme. As placas foram incubadas por mais 24 horas para a 
maturação do biofilme (Figura 23). Essas etapas foram realizadas 2 vezes para permitir a 
contaminação de 18 corpos de prova para cada grupo. Um corpo de prova de cada grupo foi 
mantido sem inóculo a fim de assegurar a assepsia de todos as etapas laboratoriais (controle 
negativo).  
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Figura 22 – Corpo de prova inoculado com micro-
organismo. 

 

 
Figura 23 – Corpo de prova contaminado 

 
 
Após esse período, os espécimes foram submetidos à higiene por escovação. Sendo 

assim, os 144 corpos de prova foram distribuídos (n=18) em 8 grupos: 
1. Controle Positivo (Cp): dentifrício Trihydral (Colgate-Palmolive Ind. Ltda., São Paulo, SP, 

Brasil).   

2. Experimental 1 (BvK): dentifrício de Bowdichia virgilioides Kunth – Sucupira. 

3. Experimental 2 (Co): dentifrício de Copaifera officinalis - Copaíba. 

4. Experimental 3 (Cl): dentifrício de Curcuma longa - Cúrcuma. 

5. Experimental 4 (Ec): dentifrício de Eucalyptus citriodora - Eucalypto 

6. Experimental 5 (Rc): dentifrício de Ricinus communis - Mamona 

7. Experimental 6 (Ma): dentifrício de Melaleuca alternifolia - Melaleuca. 

8. Experimental 7 (Ps): dentifrício de Pinus strobus - Pinheiro Branco. 
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Procedimento de Escovação 

O procedimento de escovação foi realizado em máquina de escovação artificial 

(Mavtec Comércio Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil), de acordo com a ISO/DTS 145692 

(Richmond et al., 2004), segundo metodologia descrita por Pellizzaro et al. (2012). 

Uma broca cilíndrica em baixa rotação (Bronca Carbide Redonda Cilíndrica, Angelus 

Prima Dental; Londrina, PR, Brasil) foi utilizada para confeccionar duas cavidades (14 mm x 

3 mm) em placas de resina acrílica Plexiglass. Após a confecção das cavidades, essas placas 

foram esterilizadas em micro-ondas (Consul Facilite, Manaus, AM, Brasil) a 650 W, na 

potência 8 por 6 minutos e receberam os corpos de provas contaminados nas respectivas 

cavidades (figura 24). Posteriormente, o conjunto foi levado para a sapata de escovação.  

 
Figura 24- Placa de resina acrílica Plexiglass contendo corpos de prova 

 
 

Para o procedimento de escovação foram utilizadas 72 escovas dentais macias (Tek, 

Johnson & Johnson Ind. Com. Ltda., S. J. dos Campos – SP, Brasil) com 26 tufos de cerdas de 

0,25 mm de diâmetro e 10 mm de altura, sendo uma para cada placa de resina acrílica 

Plexiglass. Para que as escovas fossem encaixadas nas sapatas da máquina de escovação, a 

porção da cabeça das escovas foi removida e esterilizada em micro-ondas a 650 W, na potência 

8 por 6 minutos. Em seguida, a cabeça da escova foi fixada, por meio de parafusos laterais das 

sapatas, permitindo o nivelamento adequado da escova. A máquina de escovação foi equipada 

com seis sapatas e desta forma, doze amostras foram escovadas simultaneamente. Uma bisnaga 

de cada dentifrício foi suspenso em água destilada (proporção 1:1) e 10 mL da suspensão foram 

vertidos nas cubas do aparelho sobre os corpos de prova. Cada sapata de escovação foi 

carregada com um peso de 200g. 

O procedimento de escovação foi realizado com a sapata percorrendo 
horizontalmente, por 3,8 centímetros da superfície do corpo de prova. O tempo de escovação 
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simulou 3 minutos (16,2 ciclos), correspondentes ao tempo preconizado de higienização de 
uma prótese total (três escovações diárias de 1 minuto). Após a escovação, os corpos de prova 
foram removidos da placa de Plexiglass com auxílio de uma pinça estéril e enxaguados 3 vezes 
em PBS, com o intuito de remover o resíduo do dentifrício. Após enxágue seriado, cada corpo 
de prova foi inserido em um tubo de polipropileno de 50 mL (Techno PlasticProducts- TPP, 
Trasadingen, Cantão Schaffhausen, Suíça), devidamente identificado, contendo 10 mL de meio 
Letheen Broth (LB) (HiMedia Laboratories Pvt. Ltda. Mumbai, MH, Índia). Para os corpos de 
prova sem contaminação, os espécimes foram retirados da placa de cultura celular, escovados 
com água destilada estéril e transferidos para os tubos de ensaio contendo 10 mL de meio de 
cultura LB. 

 
Determinação de micro-organismos viáveis após escovação: 

O conjunto tubo de ensaio/espécime foi levado a uma cuba de ultrassom 40KHz, 
200W (Altsonic, Clean 9CA, Ribeirão Preto, SP, Brasil) por 20 minutos para o desprendimento 
dos microrganismos que não foram removidos pela escovação. Meios de cultura específicos 
foram utilizados para a semeadura da suspensão obtida em placa de Petri, de forma que 
permitiu a contagem das UFC dos micro-organismos, isoladamente. Sendo assim, foi 
empregado: Ágar Mitis Salivarius, (Kasvi Ltda., Pinhais, PR, Brasil) suplementado com 200 
UI/mL de Nistatina, 0,004 mg/mL de bacitracina e 20% de Sacarose para S. mutans; Ágar 
Manitol Salgado (Kasvi Ltda., Pinhais, PR, Brasil) suplementado com 200 UI/mL de Nistatina 
para S. aureus e Sabouraud Dextrose Ágar (SDA) (Acumedia – NEOGEN Corporation, 
Michigan, Estados Unidos) suplementado com cloranfenicol 50 mg/mL para Ca. Para a 
diluição seriada da suspensão, os tubos foram agitados, individualmente, em agitador de tubos 
de ensaio (Phoenix, AP 56, Araraquara, São Paulo, Brasil) e diluídos em alíquotas de PBS 
(Figura 25A).Uma alíquota da suspensão concentrada e de cada diluição (10-1 a 10-3) foi 
semeada em placa de Petri sobre o meio de cultura com o auxílio de uma alça de Drigalsky 
(Figuras 25B e 25C). As placas de Petri foram incubadas a 37 ºC por 48 horas em estufa 
microbiológica. Para Sm, a incubação foi realizada em microaerofilia. Os corpos de prova 
referentes ao controle negativo foram semeados em todos os meios de cultura anteriormente 
citados. 

Após o período de incubação, foi realizada a contagem, por meio de uma lupa 
microscópica (Mod. SQZ-DS4, Equipar Ltda, Curitiba, PR, Brasil), e o registro do número de 
UFC. Para o cálculo das UFC/espécime foi considerada a diluição em que a contagem variou 
entre 1 a 300 colônias e foi utilizada a seguinte fórmula: UFC/mL – C*10n/q. Onde C equivale 
a contagem, n equivale ao valor absoluto da diluição (0, 1, 2 ou 3) e q equivale à quantidade 
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em mL, pipetada para cada diluição quando nas semeaduras das placas. O resultado obtido ao 
final foi transformado em log10. 

 
Figura 25 – Etapas da semeadura: A- Conjunto tubo de ensaio/espécime em Agitador de Soluções; B- Alíquota 
da suspensão concentrada; C- alíquota semeada em placa de Petri. 

   
 

Os tubos de ensaio contendo os espécimes foram incubados a 37ºC por um período de 

48 horas a 28 dias em estufa microbiológica. A turvação do meio de cultura foi avaliada e 

comparada à presença ou ausência do crescimento de microrganismos nas placas semeadas, 

onde a turvação serviu como indicativo de crescimento microbiano. 

 

Análise Estatística 

Os dados das características organolépticas foram considerados variáveis qualitativas 

nominais e os demais (propriedades físico-químicas e ação antimicrobiana) quantitativas 

contínuas. Para determinar o número de repetições das variáveis quantitativas contínuas 

(variação de massa e ação antimicrobiana), foram utilizados os resultados obtidos por Leite et 

al. (2012), sendo adotados, para todas as variáveis, poder da amostra de 0,80 e nível de 

significância de 0,05. O cálculo foi realizado no programa estatístico OpenEpi, (Windows; 

OpenEpi: Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health versão 3.1, Atlanta, Estados 

Unidos) (disponível em: https://www.openepi.com/SampleSize/SSCC.htm). Foi encontrado 

n=11 para avaliação da variação de massa e n=10 para avaliação da ação antimicrobiana. 

Esses valores foram submetidos a testes estatísticos com o auxílio do programa 

estatístico (SPSS 12.0.0 for Windows; SPSS Inc, Chicago, Ill, USA) em microcomputador 

(Intel - S775 P4 511 2.8 1M/533hz) e, após verificação da distribuição não normal (teste de 

Shapiro-Wilk), foram submetidos ao teste de Kruskal-Walis e pós teste de Dunn (α=0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Avaliação das Características Organolépticas 

Os resultados das características organolépticas estão expressos no Apêndice A (tabela 

A1). As avaliações nos tempos estabelecidos (0, 15, 30, 60, 90 dias) mostraram que não 

houveram alterações nas características de Cor, Odor, Sabor e Aspecto para os dentifrícios 

experimentais, com exceção do dentifrício de Cúrcuma, que apresentou odor e sabor 

modificado nos períodos de 15, 30, 60 e 90 dias.  

 

4.2 Avaliação das Características Físico-Químicas 

Os resultados das medidas de densidade, pH e consistência estão apresentados na 

tabela 2. A densidade variou de 1.067g/mL (Copaifera officinalis– Copaíba) a 1.136g/mL 

(Curcuma longa -  Cúrcuma) e a consistência de 81,0mm (Pinus strobus -  Pinheiro Branco) a 

94,0mm (Eucalyptus citriodora - Eucalypto). Todos os dentifrícios apresentaram pH neutro. 

 
Tabela 2 – Propriedades Físico-Químicas – Densidade, pH e Consistência. 

 

Os resultados do ensaio de reologia estão apresentados na Tabela 3. Foi observado um 

comportamento típico de material com característica tixotrópica, ou seja, de baixa viscosidade 

(Goodeve, 1939), uma vez que os valores da viscosidade para curva ascendente e descendente 

foram próximos, mostrando uma capacidade de restabelecimento estrutural do produto em curto 

período de tempo, quando submetido a uma força de cisalhamento. Os valores descritivos para 

cada gráfico estão no Apêndice B (tabelas B1 a B7). 

As figuras 26 a 33 ilustram os reogramas obtidos, de acordo com os valores das áreas 

de histerese, indicativas do grau de tixotropia do produto, pois quanto maior a área, maior o 

tempo no qual o produto se apresenta estruturalmente desorganizado e com maior capacidade 

de liberação do princípio ativo (Lara, 1988). Os valores para a área variaram de 0,15cm2 

DENTIFRÍCIOS 
Densidade 

 (g/mL) 
pH 

Consistência 
(mm) 

Bowdichia virgilioides Kunth (BvK Sucupira) 1,119 7,36 86,9 
    Copaifera officinalis (Co– Copaíba) 1,067 7,32 89,6 

Curcuma longa (Cl – Cúrcuma) 1,136 7,38 90,5 
Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalypto) 1,111 7,36 94,0 
Ricinus Communis (Rc – Mamona) 1,116 7,36 93,4 
Melaleuca alternifolia (Ma – Melaleuca) 1,106 7,35 89,6 
Pinus strobus (Ps – Pinheiro Branco) 1,075 7,37 81,0 
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(Ricinus Communis - Mamona) a 1,74cm2 (Pinus strobus - Pinheiro Branco), apresentando um 

grau tixotrópico e liberação de princípio ativo moderados. 

 
Tabela 3 – Comportamento reológico dos dentifrícios experimentais - Viscosidade (cps) e área de 
histerese (cm2). 

Dentifrícios Viscosidade Área de Histerese 
 Curva Ascendente Curva Descendente  
BvK - Sucupira 4047,64 155277,78 0,40 
Co - Copaíba 3692,58 124222,22 0,66 
Cl - Cúrcuma 4118,65 217388,89 0,90 
Ec - Eucalypto 3976,63 155277,78 1,21 
Rc - Mamona 3408,54 155277,78 0,15 
Ma - Melaleuca 3195,50 155277,78 0,97 
Ps - Pinheiro Branco 3124,49 124222,22 1,74 

 
 

Figura 26 – Dentifrício de Bowdichia virgilioides Kunth (BvK - Sucupira) - Reograma obtido. 

 
 

Figura 27 - Dentifrício de Copaifera officinalis (Co– Copaíba) - Reograma obtido. 
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Figura 28- Dentifrício de Curcuma longa (Cl – Cúrcuma) - Reograma obtido. 

 
 
 

Figura 29 - Dentifrício de Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalypto) - Reograma obtido. 

 
 
 

Figura 30 - Dentifrício de Ricinus Communis (Rc – Mamona) - Reograma obtido. 
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Figura 31 - Dentifrício de Melaleuca alternifólia (Ma – Melaleuca) - Reograma obtido. 

 
 
 

Figura 32 - Dentifrício de Pinus strobus (Ps – Pinheiro Branco) - Reograma obtido. 

 
 

Os resultados da avaliação da abrasividade pelo método Gravimétrico (massa inicial, 

massa final e variação de massa) estão apresentados no Apêndice C (Tabela C1). A tabela 4 

apresenta as médias da Variação de Massa (Vm).  
 

Tabela 4 – Média da Variação de Massa (Vm). 
DENTIFRÍCIOS Vm (mg) 

Bowdichia virgilioides Kunth (BvK - Sucupira) 33,24 
Copaifera officinalis (Co– Copaíba) 40,57 
Curcuma longa (Cl – Cúrcuma) 27,56 
Eucalyptus citriodora (Ec – Eucalypto) 36,44 
Ricinus Communis (Rc – Mamona) 38,86 
Melaleuca alternifólia (Ma – Melaleuca) 35,85 
Pinus strobus (Ps – Pinheiro Branco) 30,57 
Trihydral 24,64 

 



Resultados | 91 
 

 

A tabela 5 apresenta a estatística descritiva dos dados e comparação entre grupos. A 

figura 33 ilustra a distribuição dos dados para cada grupo. Foi encontrada diferença significante 

entre os grupos (p<0,001). Todos os dentifrícios apresentaram perda de massa maior que a água 

(Controle Negativo), exceto o dentifrício Trihydral (Controle Positivo) (p=1,000). Os 

dentifrícios de Bowdichia virgilioides Kunth (Sucupira) (p=0,465), Curcuma longa (Cúrcuma) 

(p=1,000), Eucalyptus citriodora (Eucalypto) (p=0,055) e Pinus strobus (Pinheiro Branco) 

(p=1,000) apresentaram perda de massa intermediária, com valores semelhantes ao Trihydral 

(Controle Positivo). As maiores perdas de massa ocorreram para os dentifrícios de Copaifera 

officinalis (Copaíba) (págua<0,001; pTrihydral<0,001), Ricinus Communis (Mamona) (págua<0,001; 

pTrihydral<0,001) e Melaleuca alternifólia (Melaleuca) (págua<0,001; pTrihydral=0,008). 
 
Tabela 5 – Avaliação da Abrasividade (Método Gravimétrico) - Variação de massa (mg) - Teste de Kruskal-
Wallis. 

Dentifrícios Média Desvio 
Padrão Mediana 

Intervalo de Confiança 
P Posto Médio Limite 

inferior 
Limite 

Superior 
Bvk Sucupira -33,24 -4,15 -34,00 -37,08 -29,41 

<0,001 

54,00 bc 
Co Copaíba -40,57 -3,75 -41,30 -44,04 -37,10 22,04 c 
Cl Cúrcuma -27,56 -18,00 -33,70 -42,61 -12,52 60,04 bc 
Ec Eucalypto -36,44 -6,00 -37,25 -41,45 -31,43 49,25 bc 
Rc Mamona -38,86 -6,11 -40,00 -44,51 -33,21 25,17 c 
Ma Melaleuca -35,85 -4,87 -36,05 -43,60 -28,10 38,71 c 
Ps Pinheiro Branco -30,57 -2,27 -29,90 -36,22 -24,92 57,96 bc 
Cp Trihydral  -24,64 -5,53 -25,80 -28,90 -20,39 85,79 ab 
Cn Água  2,57 1,11 2,70 1,86 3,27 101,50 a 

Bvk (Bowdichia virgilioides Kunth - Sucupira), Co (Copaifera officinalis– Copaíba), Cl (Curcuma longa – Cúrcuma), Ec (Eucalyptus 
citriodora – Eucalypto), Rc (Ricinus Communis – Mamona), Ma (Melaleuca alternifólia – Melaleuca), Ps (Pinus strobus  – Pinheiro 
Branco), Cp (Controle Positivo) e Cn (Controle Negativo). 

 
 

Figura 33– Avaliação da Abrasividade (Método Gravimétrico) - Boxplot da perda de massa 
(mg) dos corpos de prova. 
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4.3 Avaliação da ação antimicrobiana 

4.3.1  Método de Poço de difusão em Ágar 

As medidas dos diâmetros dos halos de inibição estão apresentadas no Apêndice D 

(tabela D1). As médias dos halos formados para cada dentifrício estão apresentados na tabela 

6. Pode-se observar que os dentifrícios experimentais não foram efetivos contra Staphylococcus 

aureus, porém mostraram atividade antimicrobiana contra Streptococcus mutans e Candida 

albicans.  A tabela 6 apresenta os resultados da análise estatística (Streptococcus mutans e 

Candida albicans). 
 
 
Tabela 6 – Médias (mm) dos valores dos halos de inibição dos dentifrícios experimentais. 

Dentifrícios 
 Sucupira Copaíba Cúrcuma Eucalypto Mamona Melaleuca Pinheiro 

Branco 
Sa SI SI SI SI SI SI SI 
Sm          1,3 1,31 0,6 1,41 0,75 0,31 0,20 
Ca 1,1 1,35 1,46 1,42 1,12 0,85   1,28 

Sa: Staphylococcus aureus; Sm: Streptococcus mutans; Ca: Candida albicans. *SI – Sem Inibição. 
 
 
Tabela 7 – Halos de Inibição dos dentifrícios – Resultados do teste de Kruskal-Wallis4 
 

Dentifrícios Média Desvio 
Padrão Mediana 

Intervalo de 
Confiança P Posto 

Médio Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

$S
 m

ut
an

s 

BvK Sucupira 1,671 0,3402 1,800 1,357 1,986 

<0,001 

30,29 abc 
Co Copaíba 1,686 0,3024 1,800 1,406 1,986 31,14 abc 
Cl Cúrcuma 0,675 0,1488 0,600 0,551 0,799 8,94 a 
Ec Eucalipto 1,662 0,4406 1,900 1,294 2,031 36,12 bc 
Rc Mamona 0,971 0,1113 0,900 0,869 1,074 20,00 ab 

Ma Melaleuca 0,700 0,1414 0,650 0,475 0,925 10,00 ab 
PsPinheiro 

Branco 0,600 0,2000 0,600 0,103 1,097 6,50 ab 

Cp Trihydral 2,667 0,2550 2,600 2,471 2,863 49,00 c 

C
 a

lb
ic

an
s 

BvK Sucupira 1,257 0,1134 1,300 1,152 1,362 

<0,001 

39,44 abc 
Co Copaíba 1,429 0,1890 1,500 1,254 1,603 44,78 bc 
Cl Cúrcuma 1,488 0,2100 1,600 1,312 1,663 55,56 c 
Ec Eucalipto 1,475 0,2375 1,600 1,276 1,674 50,06 c 
Rc Mamona 1,086 0,1345 1,100 0,961 1,210 28,06 abc 

Ma Melaleuca 0,925 0,1258 0,900 0,725 1,125 9,33 a 
Ps Pinheiro 

Branco 0,967 0,0577 1,000 0,823 1,110 18,44 ab 

Cp Trihydral 1,289 0,1054 1,300 1,208 1,370 42,72 bc 
Bvk (Bowdichia virgilioides Kunth - Sucupira), Co (Copaifera officinali s– Copaíba), Cl (Curcuma longa – 
Cúrcuma), Ec (Eucalyptus citriodora – Eucalypto), Rc (Ricinus Communis – Mamona), Ma (Melaleuca 
alternifólia – Melaleuca), Ps (Pinus strobus  – Pinheiro Branco) e Cp (Controle Positivo). 
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Foram encontradas diferenças significantes entre os grupos (p<0,001) para ambos os 

micro-organismos.  

Para o Streptococcus mutans, os melhores resultados foram encontrados para os 

dentifrícios de Bowdichia virgilioides Kunth - Sucupira (p=0,543), Copaifera officinalis - 

Copaíba (p=0,734) e Eucalyptus citriodora - Eucalipto (p=1,000), os quais apresentaram ação 

antimicrobiana semelhante ao controle (Trihydral). Os dentifrícios de Curcuma longa - 

Curcuma (p<0,001), Ricinus Communis - Mamona (p=0,006), Melaleuca alternifólia - 

Melaleuca (p=0,001) e Pinus strobus - Pinheiro Branco (p=0,001) diferiram do controle, 

apresentando ação antimicrobiana intermediária. 

Para a Candida albicans, os melhores resultados foram encontrados para os 

dentifrícios de Bowdichia virgilioides Kunth - Sucupira, Copaifera officinalis - Copaíba, 

Curcuma longa - Cúrcuma, Eucalyptus citriodora - Eucalypto e Ricinus Communis - Mamona 

(valores de p=1,000) os quais apresentaram ação antimicrobiana semelhante ao controle 

positivo (Trihydral). Os dentifrícios de Melaleuca alternifólia - Melaleuca (p=0,019) e Pinus 

strobus - Pinheiro Branco (p=0,421) diferiram do controle, apresentando ação antimicrobiana 

intermediária.  

 

4.3.2 Método de contagem de Unidades Formadoras de Colônia 

A tabela 8 apresenta os resultados da turvação do meio de cultura contendo os corpos 

de prova após escovação e etapa de incubação. A turvação correspondente a presença de 

crescimento microbiano na superfície do corpo de prova. Sinal (-) indica ausência de turvação 

e consequentemente a comprovação da esterilidade. Sinal (+) indica crescimento de 

microrganismo. 
 

Tabela 8 – Turvação do tubo contendo meio de cultura e corpo de prova após a 
escovação e incubação. 

Microrganismos 
Dentifrícios 

 
Sm 

 
Sa 

 
Ca 

BvK Sucupira + + + 
Co Copaíba + + + 
Cl Cúrcuma + + + 
Ec Eucalipto + + + 
Rc Mamona + + + 
Ma Melaleuca + + + 
Ps Pinheiro Branco + + + 
Cp Trihydral + + + 

Sm: Streptococcus mutans; Sa: Staphylococcus aureus; Ca: Candida albicans. 
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Os dados da contagem de UFC/espécime estão apresentados no Apêndice E 

(Tabelas E1 a E3). Esses dados foram transformados em log10 UFC+1 e submetidos ao teste 

estatístico, sendo os resultados apresentados na tabela 9. 

 
Tabela 9 – Contagem de Unidades Formadoras de Colônias – Teste de Kruskal-Wallis 
 

Dentifrícios Média Desvio 
Padrão Mediana 

Intervalo de Confiança 
P Posto 

Médio Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

S 
m

ut
an

s 

BvK Sucupira 4,27 0.87 4,14 3,84 4,70 

<0,001 

59,72 b 
Co Copaíba 4,56 0.82 4,70 4,15 4,96 74,83 ab 
Cl Cúrcuma 4,51 0.68 4,60 4,17 4,85 70,89 ab 
Ec Eucalipto 4,46 0.99 4,53 3,97 4,95 71,83 ab 
Rc Mamona 5,12 0.77 5,27 4,73 5,50 99,33 ab 

Ma Melaleuca 4,88 0.62 4,92 4,57 5,18 87,67 ab 
Ps Pinheiro 

Branco 5,24 0.74 5,48 4,88 5,61 105,08 a 

Cp Trihydral 0,60 1.20 0,00 0,00 1,20 10,64 c 

S 
au

re
us

 

BvK Sucupira 6,12 0.72 6,13 5,76 6,48 

<0,001 

85,97 a 
Co Copaíba 6,19 0.74 6,38 5,83 6,56 90,97 a 
Cl Cúrcuma 5,81 0.80 5,99 5,42 6,21 69,31 a 
Ec Eucalipto 6,09 0.88 6,14 5,65 6,53 79,56 a 
Rc Mamona 5,92 0.56 5,96 5,64 6,19 68,33 a 

Ma Melaleuca 6,20 0.54 6,08 5,93 6,46 84,53 a 
Ps 4Pinheiro 

Branco 6,20 0.53 6,34 5,94 6,46 86,75 a 

Cp Trihydral 3,50 1.21 3.39 2,90 4,10 14,58 b 

C
 a

lb
ic

an
s 

BvK Sucupira 3,26 0.34 3,29 3,09 3,43 

<0,001 

101,94 ab 
Co Copaíba 3,29 0.48 3,34 3,05 3,53 104,14 a 
Cl Cúrcuma 3,08 0.34 3,08 2,91 3,25 87,94 ab 
Ec Eucalipto 3,00 0.43 2,89 2,79 3,21 78,19 ab 
Rc Mamona 2,90 0.54 2,92 2,63 3,17 69,78 ab 

Ma Melaleuca 2,72 0.41 2,77 2,53 2,93 58,69 bc 
PsPinheiro 

Branco 2,58 0.87 2,76 2,15 3,01 60,78 abc 

Cp Trihydral 1,47 1.03 1,61 0,96 1,98 18,53 c 
Bvk (Bowdichia virgilioides Kunth - Sucupira), Co (Copaifera officinali s– Copaíba), Cl (Curcuma longa – 
Cúrcuma), Ec (Eucalyptus citriodora – Eucalypto), Rc (Ricinus Communis – Mamona), Ma (Melaleuca 
alternifólia – Melaleuca), Ps (Pinus strobus  – Pinheiro Branco) e Cp (Controle Positivo). 
 

Foram encontradas diferenças significantes entre os grupos (p<0,001) para todos 

micro-organismos.  

Para o Streptococcus mutans, a maior redução de UFC foi observada com o dentifrício 

de Bowdichia virgilioides Kunth - Sucupira; porém, sua atividade ainda foi inferior ao controle 

positivo (Trihydral) (p=0,012).  

Para o Staphylococcus aureus, o dentifrício de Ricinus Communis - Mamona 

apresentou a maior redução de UFC, contudo os grupos não diferiram entre si, apresentando 

ação inferior que o controle positivo (p=0,003).  

Em relação à Candida albicans, os melhores resultados foram obtidos com os 

dentifrícios de Melaleuca alternifólia - Melaleuca (p=0,108) e Pinus strobus - Pinheiro Branco 
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(p=0,066), os quais apresentaram ação semelhante ao controle positivo. Os demais dentifrícios 

não diferiram entre si, apresentando ação inferior que o controle positivo (p=1,000).  
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5. DISCUSSÃO 

 

A literatura mostra a relação entre a precariedade da higiene oral e acúmulo de biofilme 

(Smith e Sheiham, 1979; Hoad-Reddick et al., 1990; Budtz-Jørgensen et al., 2000; Paranhos et 

al., 2000a; Kulak-Ozkan et al., 2002 Przybyłowska et al., 2014), sendo importante a avaliação 

da efetividade de materiais e métodos de higiene visando a prevenção de patologias orais e 

sistêmicas. Entre os métodos de higienização, a escovação é amplamente empregada e aceita 

pelos usuários de próteses totais, apresentando, como principais vantagens, o baixo custo, a 

simplicidade e a efetividade (Dyer et al., 2001; Paranhos et al., 2007a,b; Peracini et al., 2010); 

porém, ela não pode ser deletéria aos materiais constituintes do aparelho protético. Sendo assim, 

este estudo formulou e avaliou dentifrícios para próteses totais, objetivando a obtenção de um 

produto efetivo e seguro, tanto ao paciente, como ao aparelho protético. Reconhecendo a 

importância da utilização de compostos naturais na formulação, foram empregados óleos 

essenciais de plantas com potencial antimicrobiano (Estanislau et al, 2001; Almeida et al, 2006; 

Jeyaseelan & Jashothan, 2012; Baranowska et al., 2014; Salles et al., 2015; Zhang et al., 2017; 

Felipe et al., 2018) e que mostraram efetividade frente a C. albicans, C. glabrata, S. mutans, S. 

aureus e E. coli (Leite et al., 2014, Smolarek et al., 2015; Freires & Rosalen, 2016; Badaró et 

al., 2019). A hipótese nula foi parcialmente aceita, uma vez que nem todos os dentifrícios 

apresentaram características organolépticas, propriedades físico-químicas e ação 

antimicrobiana adequadas. 

As formulações seguiram normatizações preconizadas pela ABO (1999), respeitando 

a importância de cada componente para a qualidade final do produto (ADA, 2001). O objetivo 

foi obter um produto efetivo e adequado para o usuário de prótese total, o seja, o indivíduo 

idoso, que geralmente apresenta dificuldades visuais, bem como coordenação motora limitada; 

além disso, que fosse compatível com a resina acrílica, material de baixa dureza e, 

consequentemente, de baixa resistência ao desgaste. Desta forma, os ingredientes foram 

selecionados buscando um dentifrício com composição suave e homogênea, com características 

de facilidade de uso, efetividade e ausência de manchamento ou abrasão da resina acrílica. As 

informações da ISO (1995) permitiram a normatização e o selo de qualidade de produtos 

odontológicos pela Associação Brasileira de Odontologia, sendo preconizado para os 

dentifrícios, uma composição com veículos que permitam, com segurança e efetividade, a 

liberação de seus agentes ativos e terapêuticos. Além disso, esses dentifrícios devem conter 

agentes terapêuticos, espessastes, abrasivos, tensoativos, flavorizantes e umectantes (Brasil, 

1989).  
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O Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos da ANVISA (Brasil - Anvisa, 2004) 

determina a realização das análises das características organolépticas (cor, odor, sabor e 

aspecto) e propriedades físico-químicas (densidade, consistência, pH, características reológicas 

e abrasividade) de um dentifrício. As características organolépticas devem ser avaliadas em 

tempos estabelecidos, ou seja, 0 (pós-formulação), 15, 30, 60 e 90 dias e têm o objetivo de 

avaliar a obtenção e manutenção das características iniciais do produto (Leite, 2012). A 

presença de características organolépticas normais determina a segurança do produto quanto a 

qualidade química e física do mesmo. Desta forma, a avaliação dessas características torna 

possível a detecção de qualquer alteração na estabilidade dos produtos.  

Um fator causal para alteração dessas características é a contaminação do produto, o 

que pode ser comum com o uso de produtos de origem natural, uma vez que estes apresentam 

grande composição de água e, consequentemente, maior susceptibilidade à contaminação 

(Kabara et al., 1984, Moreira & Marques, 2009), originando posteriores mudanças de cor, odor, 

sabor e aspecto. Valones et al. (2016) avaliaram as características de cor, odor e aspecto de um 

dentifrício a base do extrato de Rosmarinus officinalis Linn pelo método visual e, com base em 

comparações com uma amostra de referência, obtiveram características normais para cor e odor, 

além de uma aparência sem separação visível de fases, precipitação ou falta de brilho. Leite et 

al. (2012) avaliaram um dentifrício experimental a base de óleo essencial de Ricinus Communis 

em diferentes concentrações e encontraram precipitação de uma fase oleosa para a formulação 

a 0,5%, explicada pela característica oleosa da planta, além de alteração de cor para as 

formulações a 5% e 10%, variando de branco a um tom amarelo-marrom, explicada pela maior 

quantidade do óleo presente nestas formulações. No presente estudo, o dentífrico de Ricinus 

Communis não apresentou precipitação de fases e/ou alteração de cor. Esta diferença de 

resultados pode estar relacionada a menor quantidade de óleo presente na composição. Desta 

forma, os resultados obtidos são relevantes, uma vez que os dentifrícios apresentaram 

características organolépticas adequadas e sem alterações subsequentes, exceto o dentifrício de 

Curcuma longa (Cúrcuma), que apresentou odor e sabor modificado em todos os períodos 

avaliados. Esses resultados podem ser explicados pelo odor forte e sabor amargo intrínseco do 

óleo (Péret-Almeida et al., 2008), havendo sobreposição desse efeito ao flavorizante mentol 

empregado na formulação.  

Os problemas futuros que afetam a estabilidade e a qualidade dos dentifrícios também 

podem ser detectados pela avaliação físico-química (Brasil - Anvisa, 2004). A densidade está 

relacionada à natureza e ao tamanho dos componentes abrasivos e espessantes presentes no 
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produto, como também ao potencial abrasivo dessas partículas. Portanto, quanto maior a 

densidade de um dentifrício, maior a abrasividade (Teitelbaum, 2008; Panzeri et al., 2009). Os 

valores encontrados foram considerados dentro de parâmetros normais, variando de 1,136 

(Curcuma longa - Cúrcuma) - menor densidade a 1,062 (Copaifera officinalis - Copaiba) - 

maior densidade, e confirmaram a relação da densidade com a abrasividade, uma vez que os 

dentifrícios de maior densidade se mostraram mais abrasivos. 

A avaliação do pH (> 7) mostrou bons resultados, característico de um produto neutro. 

Este resultado está dentro da faixa de pH de 4,5 e 10,5, determinada pelas normas da ABO 

(1999). O pH ácido influencia no potencial erosivo do dentifrício, podendo favorecer a 

abrasividade do produto. O equilíbrio do pH bucal promovido por esse tipo de dentifrício frente 

a presença de bactérias acidúricas e acidogências no ambiente oral é importante para a 

manutenção da saúde na cavidade oral dos pacientes desdentados totais (Leite, 2012).  

A consistência determina a característica de escoamento do produto (Teitelbaum, 

2008); portanto, quanto menor o diâmetro formado durante a análise, menor escoamento do 

produto. Entretanto, para esta avaliação não existe um parâmetro ideal, uma vez que a 

consistência está relacionada à sensação do cliente em relação a características como 

escoamento, viscosidade, presença de granulações ou bolhas (Leite, 2012). Os resultados foram 

normais, variando de 81,0mm - menor consistência (Pinus Strobus - pinheiro branco) e, 

portanto, de menor escoamento, a 94,0mm - maior consistência (Eucalyptus citriodora - 

eucalipto). Os valores encontrados por Leite (2012) na avaliação de dentifrícios experimentais 

de Ricinus communis nas concentrações 1%, 2%, 5% e 10% apresentaram, respectivamente, 

consistências de 41,52mm, 34mm, 43mm e 60 mm, sendo menores aos valores encontrados 

nesta pesquisa, porém considerados satisfatórios, corroborando com os dados encontrados. 

Os testes de controle de qualidade recomendados por Parder (1988) e pelas normas da 

ABO (1999) preconizam a existência de propriedades reológicas adequadas para os dentifrícios. 

Essa caracterização é dada pela análise do Tipo de Fluxo, da Viscosidade e do Valor de 

Rendimento. A observação do Tipo de Fluxo, a partir da análise da curva dos gráficos no 

Reogramas, permite definir quatro comportamentos: pseudoplástico, newtoniano, dilatante ou 

plástico. A visualização da inclinação da curva mostrou um comportamento semelhante à um 

sistema pseudoplástico, ou seja, à medida que a velocidade no Reômetro aumenta, mais viscoso 

é o comportamento do produto. A Viscosidade é definida como a resistência do produto ao 

escoamento (Pereira & Silva, 2000) e pode ser avaliada pela observação das curvas ascendentes 

e descendentes em qualquer uma das velocidades do ensaio. Desta forma, foi possível verificar, 

para cada velocidade, valores aproximados, porém não iguais entre as duas curvas, formando 
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assim, uma área de histerese no Reograma para todos os dentifrícios, o que indica um 

comportamento tixotrópico de baixa viscosidade, pois não ocorre reorganização momentânea 

dos componentes do produto. Este comportamento tixotrópico de baixa viscosidade pode ser 

considerado adequado para uma formulação destinada a usuários de próteses totais, uma vez 

que  os valores das áreas de histerese variaram de 0,15cm2 (dentifrício de Ricinus communis - 

Mamona) a 1,74cm2 (dentifrício de Pinus strobus - Pinheiro Branco), apresentando um grau 

tixotrópico e liberação de princípio ativo moderado, visto que, quanto maior a área de histerese, 

maior a liberação do princípio ativo. Esta característica observada reflete o poder de 

espalhamento do produto e garante boas condições de uso, bem como a liberação do princípio 

ativo (Paranhos, 1996). Os valores das áreas são menores aos encontrados nos ensaios 

reológicos realizados por Leite (2012) que avaliou dentifrícios experimentais de Ricinus 

communis e Paranhos (1996) que avaliou o dentifrício experimental contendo Ácido Benzoico, 

Bromoclorofeno e Cloreto de Cetilpiridínio como agentes antissépticos, indicando a 

necessidade de ajustes nas formulações para permitir uma melhor interação entre as substâncias, 

de maneira a proporcionar maiores áreas de histerese e, por consequência, melhor liberação do 

princípio ativo dos óleos essenciais. O valor de rendimento é dado pela tensão de cisalhamento, 

determinada em cada Reograma, e define a capacidade de escoamento do produto, uma vez que 

quanto menor este valor, mas frágil o sistema e melhor o escoamento da formulação. Este dado 

é importante para os produtos destinados a higienização de próteses totais, pois permite a saída 

do produto com viscosidade e escoamento adequados para uso (Paranhos, 1996; Paranhos et 

al., 2000a,b). 

Similarmente a outros estudos, a resistência à abrasão da resina acrílica foi avaliada 

por meio do estudo da variação de massa (método gravimétrico) (Freitas e Paranhos, 2006; 

Freitas-Pontes et al.,  2009; Panzeri et al., 2009; Machado et al., 2010; Pisani et al., 2010; 

Sorgini et al., 2012), sendo a escovação realizada com emprego de máquina artificial (Freitas e 

Paranhos, 2006; Freitas-Pontes et al., 2009; Panzeri et al., 2009; Pisani et al., 2010; Izumida et 

al., 2011; Lira et al., 2012; Machado et al., 2012b;  Sorgini et al., 2012). Como substrato, foi 

utilizada a resina acrílica, principal material empregado para confecção das bases protéticas 

(Freitas-Pontes et al., 2009; Izumida et al., 2011). O dentifrício convencional Trihydral foi 

selecionado por ser um produto indicado para dentes naturais e aparelhos protéticos, bem como 

pela efetividade encontrada frente ao biofilme de próteses totais (Panzeri et al., 2009; Leite et 

al., 2014). 
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Os resultados mostraram perda de massa para os dentifrícios experimentais  (BvK: 

33,24mg, Co: 40,57mg, Cl: 27,56mg, Ec: 36,44mg, Rc: 38,86mg, Ma: 35,85mg e Ps: 30,57mg) 

quando comparados com ao grupo controle (agua: 2,57mg), exceto para o dentifrício Trihydral 

(24,64mg). Estudos têm mostrado baixa resistência à abrasão da resina acrílica frente à 

escovação com dentifrícios (Freitas & Paranhos, 2006; Mendonça et al., 2006; Freitas-Pontes 

et al., 2009; Panzeri et al., 2009; Sorgini et al., 2012). A literatura mostra abrasividade de média 

à alta com o uso de dentifrícios convencionais (para dentes naturais), tais como o Close up 

(Sorgini et al., 2012), Sorriso (Pisani et al., 2010; Sorgini et al., 2012, 2015) e Colgate (Freitas 

e Paranhos, 2006; Oliveira et al., 2008; Freitas-Pontes et al., 2009; Sorgini et al., 2012, 2015). 

Os dentifrícios Sorriso e Colgate são compostos por carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio, 

sendo considerados de média abrasividade (norma ISO 8627 - Pisani et al., 2010). Panzeri 

(1979), analisando o dentifrício Colgate, verificou a presença de partículas abrasivas de 

tamanhos diversificados, com formatos irregulares, com pontas agudas e com distribuição 

heterogênea, favorecendo a abrasividade. Porém, estudos também têm mostrado abrasão da 

resina acrílica com o uso de dentifrícios específicos para próteses totais. O dentifríco Corega, 

embora apresente um sistema abrasivo composto por bicarbonato de sódio e sílica, a qual tem 

característica de baixa abrasividade, foi classificado como de média abrasividade, 

assemelhando-se a dentifrícios convencionais (Pisani et al., 2010; Sorgini et al., 2012). Por 

outro lado, estudos mostraram ausência de abrasão com dentifrícios específicos sem partículas 

abrasivas (Bony-Plus) (Freitas-Pontes et al., 2009), ou mesmo baixa abrasividade com o uso de 

partículas abrasivas pequenas, de formato regular e distribuição homogênea (Polident) (Freitas 

& Paranhos, 2006; Freitas-Pontes et al., 2009; Sorgini et al., 2012; Sorgini et al., 2015).  

Os dentifrícios experimentais foram formulados com a sílica (Tixosil 73), a qual tem 

características de baixa abrasividade e apresenta partículas altamente solúveis em água (Panzeri 

et al., 2009). Outro fator foi a inclusão da glicerina nas formulações, a qual, segundo Harte & 

Manly (1976), consiste em diluente que contribui para ocorrência de menores valores de 

abrasão. As formulações de Bowdichia virgilioides Kunth (Sucupira), Cúrcuma longa 

(Cúrcuma), Eucalyptus citriodora (Eucalipto) e Pinus strobus (Pinheiro Branco) apresentaram 

perda de massa intermediária, com valores semelhantes ao Trihydral, sendo um resultado 

adequado. O dentifrício convencional Trihydral apresentou perda de massa semelhante à água, 

sendo um resultado excelente. Ele apresenta, como componente abrasivo, o carbonato de cálcio 

que possui composição estrutural de forma, tamanho e densidade de cristais, fator principal para 

sua menor ação abrasiva sobre as resinas acrílicas (Prista et al., 1995), uma vez que as 

características de dureza, formato e tamanho das partículas do agente abrasivo estão 
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diretamente associadas ao grau de abrasividade do produto (Freitas-Pontes et al., 2009). Ele é 

composto também pela sílica (Sident 8) (Panzeri et al., 2009; Pisani et al., 2010), componente 

abrasivo também empregado em formulação contendo a Cloramina T como agente 

antimicrobiano (Panzeri et al., 2009). Como componentes abrasivos, os dentifrícios formulados 

para este trabalho apresentaram, alem da Sílica Abrasiva (Tisoxil 73), a Sílica Espessante 

(Tisoxil 43B), sendo que ambas podem conferir ação abrasiva um pouco semelhante ao 

carbonato de cálcio (Leite, 2012). Esta associação do agente abrasivo ao agente espessante pode 

levar a um pequeno aumento na ação abrasiva (Pedrazzi, Lara, Panzeri, 1999), uma vez que o 

dentifrício passa a apresentar uma consistência e interação de tamanho e formato entre as 

partículas presentes nas diferentes sílicas empregadas, que altera seu grau de abrasividade, 

apresentando comportamento diferente ao observado no dentifrício convencional Trihydral. 

Segundo Lara e Panzeri (1998), não é apenas o agente abrasivo que determina maior ou menor 

abrasividade, mas sim, um conjunto de fatores, havendo grande integração de diferentes agentes 

abrasivos com diferentes espessantes, que são componentes fundamentais dos dentifrícios 

encontrados no mercado, sendo tal interação de fundamental importância para o 

condicionamento da abrasividade. As maiores perdas de massa ocorreram para os dentifrícios 

de Copaifera officinalis (Copaíba), Ricinus Communis (Mamona) e Melaleuca alternifólia 

(Melaleuca), indicando, talvez, um maior potencial abrasivo intrínseco desses óleos.  

A normativa da ABO classifica a abrasividade de um dentifrício em Baixa (até 20mg), 

Média (21 a 40mg) e Alta (acima de 41mg), sendo tal classificação considerada após 2 anos de 

escovação em maquina artificial (Norma ISO 8627 - Pisani et al., 2010). Sendo assim, os 

resultados encontrados neste estudo podem ser considerados adequados, uma vez que foi 

empregado um ciclo de escovação simulando 05 anos de uso, e os valores obtidos classificaram 

os dentifrícios como de média abrasividade. Provavelmente, esses valores seriam menores com 

o emprego de ciclo de dois anos, uma vez que o grau de abrasão está diretamente relacionado 

ao tempo de escovação, havendo aumento da abrasividade de dentifrícios com o aumento do 

tempo de uso (Sorgini et al., 2015). Por outro lado, o dentifrício Trihydral foi classificado como 

de baixa abrasividade, mesmo em tempo simulado de 05 anos de escovação. Este é um resultado 

relevante, uma vez que, para próteses totais, o ideal é que sejam empregados dentifrícios de 

baixa abrasividade, contribuindo para a prevenção do desgaste da resina acrílica.  

O biofilme presente na superfície interna de próteses totais pode funcionar como um 

reservatório para infecções (Ramage et al., 2004), uma vez que é constituído por mais de 30 

diferentes espécies entre bactérias e fungos (Nikawa et al., 1998). Devido à complexidade da 
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composição e grau de maturação desse biofilme, a ação antimicrobiana dos métodos de higiene 

é uma variável importante a ser avaliada (Nikawa et al., 1998). Esta avaliação foi realizada 

frente à Candida spp., espécies fúngicas relacionadas ao uso de prótese total e presença de 

Estomatite Protética (Shay, 2000; Salerno et al., 2011), ao Streptococcus mutans, bactéria 

responsável pela consolidação e progressão do biofilme dental, bem como colonização inicial 

de superfícies protéticas (Thein; Samaranayake; Samaranayake, 2006) e que apresenta 

potencial inflamatório próprio, estando os seus antígenos relacionados com a Estomatite 

Protética (Walter; Frank; Steuer, 1986; Koopman; Kippuw; Graaff, 1988; Jorge et al., 1990) e 

ao Staphylococccus aureus, micro-organismo associado a várias infecções locais, como queilite 

angular, infecções endodônticas, parotidites e mucosites (Smith; Jackson; Bagg, 2001) e que, 

quando associado ao S. mutans, pode levar a bacteremias (Albuquerque Jr et al., 2004). 

O Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais (CLSI) determina os métodos 

recomendados para a avaliação da ação antimicrobiana, porém as padronizações estão sujeitas 

às alterações quando a análise é feita com óleos essenciais, uma vez que estes apresentam 

propriedades químicas que podem influenciar os ensaios. No presente estudo esta avaliação 

antimicrobiana foi realizada pelos métodos de Poço de difusão em Ágar e Unidades Formadoras 

de Colônias, com grandes aplicações na literatura (Nascimento et al. 2000; Karaman et al.; 

2003; Nascimento et al., 2007; Badaró et al., 2019). Importante destacar que o método de Poço 

de Difusão em Ágar é um método eficiente para verificar a atividade antimicrobiana de extratos 

e óleos vegetais (Nascimento et al. 2000; Karaman et al.; 2003; Nascimento et al., 2006), porém 

apresenta limitações no que diz respeito a difusão dos componentes lipofílicos presentes no 

óleos. A volatilidade, insolubilidade em água e sua irregular difusão permite concentrações 

desiguais dos óleos no ágar promovendo halos de inibição variáveis, o que pode determinar 

também variações dos resultados da ação antimicrobiana (Nascimento et al., 2007). 

Os resultados mostraram baixa efetividade dos dentifrícios experimentais contra S. 

aureus, uma vez que não houve halos de inibição e a redução de UFC observada foi inferior ao 

controle positivo. A diferença entre ambos os métodos empregados pode explicar a ausência de 

atividade antimicrobiana pelo método de Poço de Difusão em Ágar e a atividade antimicrobiana 

presente no método de contagem de UFC. A cloramina-T presente no Trihydral consiste em 

princípio ativo capaz de promover reações de oxidação e hidrólise de proteínas, tornando-se 

efetivo contra bactérias gram positivas (S. aureus) e gram negativas, além de leveduras (C. 

albicans), vírus e fungos (Tirapelli et al., 2010; Leite et al., 2014). A maior redução de 

contagem de UFC frente ao S. aureus foi observada com o dentifrício de Ricinus communis (Rc 

- Mamona); contudo, ainda inferior ao controle positivo. Este óleo foi selecionado pelo fato de 
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soluções apresentarem ação detergente e antibacteriana, bem como capacidade de remoção de 

biofilme protético e melhora da Estomatite Protética (Pinelli et al., 2013; Andrade et al., 2014; 

Salles et al., 2015a,b; Badaro et al., 2017; Arruda et al., 2017; Arruda, 2018). Este óleo 

apresenta mecanismos de ação na parede celular dos micro-organismos, quebrando ligações 

glicosídicas e permitindo a redução do número de bactérias (Messeti et al., 2010). É importante 

salientar que o mecanismo de ação do ricinoleato de sódio, principal componente do óleo de 

rícino, no biofilme, ainda não é conhecido. Mordenti et al. (1982) relataram que o tratamento 

com o ricinoleato está correlacionado com uma queda significativa da produção de ácido no 

biofilme, porém, não há na literatura estudos in vivo que confirmem essa hipótese. No estudo 

de Leite et al., (2014) o dentifrício experimental de Ricinus communis na concentração 10% 

apresentou atividade antimicrobiana semelhante ao dentifrício Trihydrall (E. faecalis e C. 

glabrata) e Dentu Creme (E. faecalis e C. albicans), exceto para S. aureus, concordando com 

os resultados aqui obtidos.  

Para o método de Poço de difusão em Ágar, os dentifrícios experimentais mostraram 

ação antimicrobiana contra S. mutans, uma vez que foram observados halos de inibição sendo 

os melhores resultados para os dentifrícios de Bowdichia virgilioides Knuth, Copaifera 

officinalis e Eucalyptus citriodora, os quais apresentaram ação antimicrobiana semelhante ao 

controle (Trihydral). O dentifrício de Bowdichia virgilioides Kunth apresentou ação 

antimicrobiana contra Streptococcus mutans pelo método de PDA e contagem de UFC (inferior 

ao controle positivo Trihydral). A explicação para este potencial está na composição do óleo 

que apresenta flavonoides capazes de promover a ruptura da membrana celular dos micro-

organismo, a partir do seu caráter lipofílico, além da formação de complexos com proteínas 

solúveis extracelulares e com a parede celular (Tsuchiya et al., 1996). Leite et al., (2014) 

avaliaram o extrato etanólico da casca do caule e do cerne de Bowdichia virgilioides Kunth e 

reconheceram a atividade antibacteriana de taninos, flavonoides e alcaloides presentes nestes 

extratos, podendo confirmar o potencial antimicrobiano do dentifrício observado neste estudo. 

Segundo Hammer et al. (1999) as diversas metodologias propostas para a avaliação da ação 

antimicrobiana de óleos essenciais dificultam a comparação entre os estudos. Esta informação 

é reafirmada com os dados obtidos para o dentifrício de Sucupira em comparação com o 

controle positivo para os dois métodos de avaliação. O óleo Copaifera oficiantes é considerado 

um antibacteriano (Pieri et al., 2009), cujo componente β-cariophileno apresenta potencial 

germicida (Bloise, 2003). Pieri et al. (2010), por meio de testes in vitro de inibição de aderência, 

avaliação antimicrobiana pelo método de Difusão em Ágar e análise de redução do biofilme 
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dental em cães mostrou bons resultados para o potencial antimicrobiano desse óleo frente ao S. 

mutans com a formação de halos de inibição e redução da placa dental, corroborando com os 

dados desse estudo. O óleo Eucalyptus citriodora apresenta potencial antimicrobiano (Hajji et 

al., 1993; Changriha et al., 1998), porém seu mecanismo de ação é pouco avaliado. Luquan et 

al. (2008) avaliaram a ação antimicrobiana do óleo de Eucalipto frente a 13 micro-organismos, 

dentre eles o S. mutans e o S. aureus, e mostraram maior ação antimicrobiana frente a bactérias 

gram-positivas quando comparadas com gram-negativas, o que pode explicar a ação efetiva 

desse dentifrício experimental frente ao S. mutans. 

Em relação a efetividade frente a C. albicans, os dentifrícios de Melaleuca alternifólia 

e Pinus strobus tiveram ação antimicrobiana moderada (método PDA) semelhante ao controle 

positivo (método UFC). É importante recordar que as variações nos resultados estão 

relacionadas as limitações dos métodos empregados para a avaliação. No que diz respeito ao 

óleo de melaleuca, este é capaz de promover alterações na permeabilidade da membrana de 

leveduras. Desta forma, ocorre de acidificação do meio e danos a membrana mitocôndrial. A 

levedura passa a ter sua produção de energia comprometida, o que leva a morte celular. 

(Hammer et al., 2004; Silva et al., 2007). Hammer et al. (1998) utilizaram concentração de 

0,25% e obtiveram ação efetiva frente a diferentes cepas de C. albicans, além de sugerirem sua 

aplicação no tratamento tópico de infecções provocadas por Candida spp. O efeito antifúngico 

significativo do óleo de melaleuca tem permitido sua indicação no tratamento de infecções 

fúngica (Cox et al., 2000;2001). Os resultados encontrados por Costa et al., (2010), quando da 

análise do óleo em diferentes concentrações frente a leveduras isoladas de candidíase oral, 

mostraram o potencial antifúngico do óleo essencial nas concentrações de 70% e 50% e 

volumes de 20 μL e 50 μL, evidenciando a aplicação destes na formulação de novos fármacos. 

Segundo Oliveira et al., (2011), são muitas as aplicações odontológicas para o óleo de 

Melaleuca, dentre elas o tratamento de doenças pulpares, controle de cárie e ação 

antinflamatória na prevenção da gengivite, além de ser apresentado como alternativa a 

clorexidina, devido aos efeitos colaterais reduzidos. Este amplo espectro de ação pode explicar 

sua ação semelhante ao dentifrício convencional. O óleo de Pinus Strobus foi avaliado por Jeon 

& Lee, (2012) quanto aos seus componentes químicos, sendo possível a identificação de 

monoterpenos e sesquiterpenos: a-terpineol, a-pinene, e β -caryophyllene. Estes componentes 

estão relacionados a ação antimicrobiana em óleos do gênero Pinus contra bactérias e fungos 

patogênicos, os quais se destacam: Candida glabrata, Cryptococcus neoformans, Escherichia 

coli, Salmonella spp. e Staphylococcus aureus (Kim et al., 2005; Lee et al., 2008; Abi-Ayad et 

al., 2011). Os estudos destinados a espécie Strobus são escassos e pouco se sabe sobre seu 
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mecanismo de ação na inibição de micro-organismos; porém os resultados aqui encontrados 

reafirmam os achados para o gênero e permitem caracterizar a ação bacteriana e fungicida para 

a espécie.  

Ao observar as médias de Log (UFC/mL) de Candida spp. e S. mutans, destaca-se que 

todos apresentaram ação antimicrobiana, quando se considera a definição feita pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (2010), de que deve haver redução de 1 Log do número de 

UFC inicialmente avaliados. Outro fato importante a ser discutido é que apesar de não existir 

diferença estatística, a redução Log para os dentifrícios Bowdichia virgilioides Kunth, 

Copaifera officinalis, Curcuma longa, Eucalyptus citriodora e Ricinus Communis  foram 

maiores que para o dentifrício Melaleuca alternifólia e Pinus strobus (redução semelhante ao 

dentifrício convencional) em todas as avaliações, sendo que diferenças maiores de redução do 

Log podem implicar em melhor desempenho clínico desses dentifrícios. Além disso, pode-se 

notar que o dentifrício de Bowdichia virgilioides Kunth apresentou menores médias de 

UFC/mL, para os três micro-organismos testados, enquanto que para os dentifrícios de 

Melaleuca alternifólia e Pinus strobus apresentaram maiores valores de médias para S. aureus 

e S. mutans. Na avaliação frente a C. albicans estes apresentaram valores de médias baixos, 

porém com ação semelhante ao controle positivo Trihydral. 

Uma limitação desse estudo foi a ausência da avaliação desses dentifrícios quanto à 

alteração da rugosidade de superfície, o que traria informações a respeito das alterações 

superficiais ocorridas na superfície da resina acrílica durante o tempo determinado para 

avaliação. Em relação à ação antimicrobiana, foi realizada apenas a avaliação frente à Candida 

spp., S aureus e S. mutans, sendo importante que estudos futuros envolvam outros micro-

organismos presentes no biofilme protético. Outra limitação importante foi não ter sido 

empregado um dentifrício placebo para comparação entre os grupos, ou seja, um dentifrício 

sem agente terapêutico e/ou antimicrobiano. 

Sendo assim, torna-se importante a avaliação clinica desses dentifrícios, por meio da 

escovação manual que compreende a força, tempo e técnica de escovação inerentes ao processo 

de higienização mecânica a qual o paciente usuário de prótese total está sujeito. Tal estudo deve 

compreender o uso de um dentifrício placebo capaz de permitir uma avaliação da ação dos 

demais constituintes da formulação, uma vez que não apresenta o princípio ativo do dentifrício 

e permite um comparativo com os demais dentifrícios experimentais, na tentativa de melhor 

elucidar os dados obtidos.  



Discussão | 109 
 

 

Desta forma, torna-se necessário a condução de estudos clínicos futuros que permitam 

a avaliação dos dentifrícios experimentais a partir de um uso prolongado, observando como 

vantagens: facilidade de uso, ausência de manchamento ou abrasão da resina acrílica, ausência 

de efeitos colaterais e capacidade de limpeza frente aos diversos micro-organismos presentes 

na cavidade do paciente desdentado total. 
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6. CONCLUSÃO 

 
Com base nos resultados obtidos e dentro das limitações deste estudo, foi possível 

concluir que:  
1. Quanto as características organolépticas, em todos os períodos avaliados, os 

dentifrícios experimentais de: 
ü Bowdichia virgilioides Kunth (Sucupira), Copaifera officinalis (Copaíba), 

Eucalyptus citriodora (Eucalipto), Ricinus communis (Mamona), Pinus 
strobus (Pinheiro Branco) e Melaleuca alternifolia (Melaleuca) apresentaram 
aspecto, cor, sabor, odor adequados; 

ü Curcuma longa (Cúrcuma) apresentou odor e sabor levemente modificados.  
 

2. Quanto às propriedades físico-químicas, os dentifrícios experimentais: 
ü Apresentaram pH, densidade, consistência e características reológicas 

adequadas;  
ü Acarretaram, dentro de um período simulado de escovação de 05 anos, perda 

de massa da resina acrílica, com maiores valores para Copaifera officinalis 
(Co – Copaíba), Ricinus communis (Rc – Mamona) e Melaleuca alternifolia 
(Ma – Melaleuca), sendo classificados como de media abrasividade. 

 
3. Quanto à ação antimicrobiana, houve efetividade dos dentifrícios experimentais 

de: 
ü Bowdichia virgilioides Kunth (Sucupira), Copaifera officinalis (Copaíba) e 

Eucalyptus citriodora (Eucalipto) contra Streptococcus mutans; e de 
Bowdichia virgilioides Kunth (Sucupira), Copaifera officinalis (Copaíba), 
Curcuma longa (Cúrcuma), Eucalyptus citriodora (Eucalipto) e Ricinus 
communis (Rc – Mamona) contra Candida albicans (Método de Poço de 
Difusão em Agar);  

ü Pinus strobus (Pinheiro Branco) e Melaleuca alternifolia (Melaleuca) contra 
Candida albicans (Método de Contagem Unidades Formadoras de Colônias).  

 
Sendo assim, os dentifrícios experimentais de Bowdichia virgilioides Knuth 

(Sucupira), Eucalyptus citriodora (Eucalipto) e Pinus strobus (Pinheiro Branco) podem ser 
úteis na higienização de próteses totais, uma vez que apresentaram propriedades organolépticas 
e físico-químicas adequadas, bem como ação antimicrobiana moderada. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela A1 – Características organolépticas dos dentifrícios experimentais (períodos 0, 15, 30, 60 e 90 dias). 

        Características 0 e 15 dias           30 dias 60 dias 90 dias 

B
vk

 -
 S

u
cu

p
ir

a
  

Aspecto 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Cor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Odor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Sabor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

C
o

  
- 

C
o

p
a

íb
a

  Aspecto 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Cor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Odor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Sabor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

C
l 

- 
C

ú
rc

u
m

a
  

Aspecto 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Cor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Odor modificado modificado modificado modificado 

Sabor modificado modificado modificado modificado 

E
c 

- 
E

u
ca

ly
p

to
  Aspecto 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Cor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Odor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Sabor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

R
c 

- 
M

a
m

o
n

a
  Aspecto 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal 

sem alteração 

normal, sem 

alteração 

Cor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Odor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Sabor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

M
a

 -
 M

el
a

le
u

ca
 

Aspecto 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Cor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Odor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Sabor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

 P
s 
–

 P
in

h
ei

ro
 

B
ra

n
co

  

Aspecto 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Cor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Odor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

Sabor 
normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 

normal, sem 

alteração 
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APÊNDICE B 

Tabela B1 -Ensaio do comportamento reológico - Dentifrício de Bowdichia virgilioides Kunth 

(Sucupira - BvK) 

 Alfa 

Tensão de 

Cisalhamento 

Gradiente de 

Cisalhamento Viscosidade 

Velocidade A t=axz D m=t/Dx100 

1 5,0 279,50 0,18 155277,78 

2 6,0 335,40 0,32 103518,52 

3 9,0 503,10 0,54 93166,67 

4 12,0 670,80 0,97 69012,35 

5 15,0 838,50 1,62 51759,26 

6 20,0 1118,00 2,92 38340,19 

7 24,0 1341,60 4,86 27604,94 

8 30,0 1677,00 8,75 19170,10 

9 35,0 1956,50 14,58 13419,07 

10 41,0 2291,90 26,24 8734,38 

11 48,0 2683,20 43,74 6134,43 

12 57,0 3186,30 78,72 4047,64 

11 48,0 2683,20 43,74 6134,43 

10 41,0 2291,90 26,24 8734,38 

9 34,0 1900,60 14,58 13035,67 

8 29,0 1621,10 8,75 18531,09 

7 24,0 1341,60 4,86 27604,94 

6 20,0 1118,00 2,92 38340,19 

5 15,0 838,50 1,62 51759,26 

4 11,0 614,90 0,97 63261,32 

3 9,0 503,10 0,54 93166,67 

2 6,0 335,40 0,32 103518,52 

1 5,0 279,50 0,18 155277,78 

 

 

Tabela B2 - Ensaio do comportamento reológico do dentifrício experimental de Copaifera officinalis (Co– Copaíba). 

 Alfa Tensão de Cisalhamento 

Gradiente de 

Cisalhamento Viscosidade 

Velocidade a t=axz D m=t/Dx100 

2 6,0 335,40 0,32 103518,52 

3 9,0 503,10 0,54 93166,67 

4 12,0 670,80 0,97 69012,35 

5 15,0 838,50 1,62 51759,26 

6 20,0 1118,00 2,92 38340,19 

7 24,0 1341,60 4,86 27604,94 

8 30,0 1677,00 8,75 19170,10 

9 35,0 1956,50 14,58 13419,07 

10 41,0 2291,90 26,24 8734,38 

11 48,0 2683,20 43,74 6134,43 

12 57,0 3186,30 78,72 4047,64 

11 48,0 2683,20 43,74 6134,43 

10 41,0 2291,90 26,24 8734,38 

9 34,0 1900,60 14,58 13035,67 

8 29,0 1621,10 8,75 18531,09 

7 24,0 1341,60 4,86 27604,94 

6 20,0 1118,00 2,92 38340,19 

5 15,0 838,50 1,62 51759,26 

4 11,0 614,90 0,97 63261,32 

3 9,0 503,10 0,54 93166,67 

2 6,0 335,40 0,32 103518,52 

1 5,0 279,50 0,18 155277,78 
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Tabela B3 - Ensaio do comportamento reológico do dentifrício experimental de Curcuma longa (Cu – 

Cúrcuma). 

 Alfa Tensão de Cisalhamento 

Gradiente de 

Cisalhamento Viscosidade 

Velocidade a t=axz D m=t/Dx100 

2 10,0 559,00 0,32 172530,86 

3 12,0 670,80 0,54 124222,22 

4 15,0 838,50 0,97 86265,43 

5 18,0 1006,20 1,62 62111,11 

6 22,0 1229,80 2,92 42174,21 

7 26,0 1453,40 4,86 29905,35 

8 31,0 1732,90 8,75 19809,10 

9 36,0 2012,40 14,58 13802,47 

10 42,0 2347,80 26,24 8947,41 

11 49,0 2739,10 43,74 6262,23 

12 58,0 3242,20 78,72 4118,65 

11 49,0 2739,10 43,74 6262,23 

10 42,0 2347,80 26,24 8947,41 

9 35,0 1956,50 14,58 13419,07 

8 29,0 1621,10 8,75 18531,09 

7 24,0 1341,60 4,86 27604,94 

6 20,0 1118,00 2,92 38340,19 

5 16,0 894,40 1,62 55209,88 

4 15,0 838,50 0,97 86265,43 

3 11,0 614,90 0,54 113870,37 

2 9,0 503,10 0,32 155277,78 

1 7,0 391,30 0,18 217388,89 

 

 
Tabela B4 - Ensaio do comportamento reológico do dentifrício experimental de Eucalyptus citriodora –  

(Ec – Eucalypto) 

 Alfa Tensão de Cisalhamento 

Gradiente de 

Cisalhamento Viscosidade 

Velocidade a t=axz D m=t/Dx100 

2 7,0 391,30 0,32 120771,60 

3 9,0 503,10 0,54 93166,67 

4 11,5 642,85 0,97 66136,83 

5 15,0 838,50 1,62 51759,26 

6 19,0 1062,10 2,92 36423,18 

7 24,0 1341,60 4,86 27604,94 

8 29,0 1621,10 8,75 18531,09 

9 34,0 1900,60 14,58 13035,67 

10 40,0 2236,00 26,24 8521,34 

11 47,0 2627,30 43,74 6006,63 

12 56,0 3130,40 78,72 3976,63 

11 46,0 2571,40 43,74 5878,83 

10 40,0 2236,00 26,24 8521,34 

9 33,0 1844,70 14,58 12652,26 

8 28,0 1565,20 8,75 17892,09 

7 23,0 1285,70 4,86 26454,73 

6 19,0 1062,10 2,92 36423,18 

5 15,0 838,50 1,62 51759,26 

4 11,0 614,90 0,97 63261,32 

3 9,0 503,10 0,54 93166,67 

2 7,0 391,30 0,32 120771,60 

1 5,0 279,50 0,18 155277,78 
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Tabela B5 - Ensaio do comportamento reológico do dentifrício experimental de Ricinus Communis – (Rc 

– Mamona 

 Alfa 

Tensão de 

Cisalhamento 

Gradiente de 

Cisalhamento Viscosidade 

Velocidade a t=axz D m=t/Dx100 

2 7,0 391,30 0,32 120771,60 

3 8,0 447,20 0,54 82814,81 

4 10,0 559,00 0,97 57510,29 

5 13,0 726,70 1,62 44858,02 

6 17,0 950,30 2,92 32589,16 

7 20,0 1118,00 4,86 23004,12 

8 25,0 1397,50 8,75 15975,08 

9 29,0 1621,10 14,58 11118,66 

10 35,0 1956,50 26,24 7456,17 

11 40,0 2236,00 43,74 5112,03 

12 48,0 2683,20 78,72 3408,54 

11 40,0 2236,00 43,74 5112,03 

10 35,0 1956,50 26,24 7456,17 

9 29,0 1621,10 14,58 11118,66 

8 24,0 1341,60 8,75 15336,08 

7 20,0 1118,00 4,86 23004,12 

6 16,0 894,40 2,92 30672,15 

5 13,0 726,70 1,62 44858,02 

4 10,0 559,00 0,97 57510,29 

3 7,0 391,30 0,54 72462,96 

2 6,0 335,40 0,32 103518,52 

1 5,0 279,50 0,18 155277,78 

 

 

Tabela B6 - Ensaio do comportamento reológico do dentifrício experimental de Melaleuca alternifolia – 

(Ma – Melaleuca). 

 Alfa 

Tensão de 

Cisalhamento 

Gradiente de 

Cisalhamento Viscosidade 

Velocidade a t=axz D m=t/Dx100 

2 6,0 335,40 0,32 103518,52 

3 8,0 447,20 0,54 82814,81 

4 11,0 614,90 0,97 63261,32 

5 13,0 726,70 1,62 44858,02 

6 16,0 894,40 2,92 30672,15 

7 20,0 1118,00 4,86 23004,12 

8 24,0 1341,60 8,75 15336,08 

9 28,0 1565,20 14,58 10735,25 

10 33,0 1844,70 26,24 7030,11 

11 39,0 2180,10 43,74 4984,22 

12 45,0 2515,50 78,72 3195,50 

11 38,0 2124,20 43,74 4856,42 

10 33,0 1844,70 26,24 7030,11 

9 28,0 1565,20 14,58 10735,25 

8 23,0 1285,70 8,75 14697,07 

7 19,0 1062,10 4,86 21853,91 

6 16,0 894,40 2,92 30672,15 

5 13,0 726,70 1,62 44858,02 

4 10,0 559,00 0,97 57510,29 

3 8,0 447,20 0,54 82814,81 

2 6,0 335,40 0,32 103518,52 

1 5,0 279,50 0,18 155277,78 
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Tabela B7 - Ensaio do comportamento reológico do dentifrício experimental Pinus Strobus (Ps - 

Pinheiro Branco) 

 Alfa 

Tensão de 

Cisalhamento 

Gradiente de 

Cisalhamento Viscosidade 

Velocidade a t=axz D m=t/Dx100 

2 6,0 335,40 0,32 103518,52 

3 7,0 391,30 0,54 72462,96 

4 10,0 559,00 0,97 57510,29 

5 13,0 726,70 1,62 44858,02 

6 16,0 894,40 2,92 30672,15 

7 19,0 1062,10 4,86 21853,91 

8 23,0 1285,70 8,75 14697,07 

9 27,0 1509,30 14,58 10351,85 

10 33,0 1844,70 26,24 7030,11 

11 38,0 2124,20 43,74 4856,42 

12 44,0 2459,60 78,72 3124,49 

11 37,0 2068,30 43,74 4728,62 

10 32,0 1788,80 26,24 6817,07 

9 26,0 1453,40 14,58 9968,45 

8 22,0 1229,80 8,75 14058,07 

7 18,0 1006,20 4,86 20703,70 

6 15,0 838,50 2,92 28755,14 

5 12,0 670,80 1,62 41407,41 

4 9,0 503,10 0,97 51759,26 

3 7,0 391,30 0,54 72462,96 

2 5,0 279,50 0,32 86265,43 

1 4,0 223,60 0,18 124222,22 
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APÊNDICE C  
 
Tabela C1– Avaliação da abrasividade – Método Gravimétrico - Valores de massas 

(mg) (inicial, final e variação de massa) dos corpos de prova. 
Dentifrício Massa Inicial (Mi) Massa Final (Mf) Variação de Massa (Vm) 

BvK - 

Sucupira 

 

7970,8 7932,6 -38,2 
8001,3 7959,5 -41,8 
7796,0 7768,7 -27,3 
7680,8 7646,8 -34,0 
8071,8 8034,4 -37,4 
8272,4 8240,7 -31,7 
8104,5 8069,9 -34,6 
8455,7 8426,6 -29,1 
7672,1 7633,5 -38,6 
8734,0 8706,1 -27,9 
8133,5 8093,3 -40,2 
8331,6 8303,1 -28,5 

Co -Copaíba 

 

8061,9 8016,6 -45,3 

7458,0 7416,0 -42,0 

8750,6 8707,4 -43,2 

8342,0 8300,7 -41,3 

8750,8 8712,6 -38,2 

7108,7 7070,1 -38,6 

8008,1 7973,5 -34,6 

7827,0 7784,9 -42,1 

7167,2 7121,2 -46,0 

8732,4 8685,7 -46,7 

8204,1 8169,9 -34,2 

8731,9 8692,7 -39,2 

Cl - Cúrcuma 
 

7901,3 7869,5 -31,8 
8149,9 8114,5 -35,4 
8398,2 8362,4 -35,8 
7735,5 7701,5 -34,0 
8191,1 8155,0 -36,1 
8241,4 8258,1 16,7 
8183,9 8153,9 -30,0 
8186,4 8153,9 -32,5 
8282,9 8249,5 -33,4 
8924,8 8891,3 -33,5 
8823,3 8785,9 -37,4 
8745,9 8710,9 -35,0 

Ec - 

Eucalypto 

 

7927,3 7891,2 -36,1 

7903,6 7862,0 -41,6 

8811,7 8769,0 -42,7 

8328,2 8291,2 -37,0 

7667,8 7628,0 -39,8 

7504,4 7466,9 -37,5 

8031,8 7996,2 -35,6 

8131,0 8107,4 -23,6 

7900,4 7866,7 -33,7 

7554,8 7525,5 -29,3 

8120,3 8086,5 -33,8 

8500,0 8463,7 -36,3 

Rc - Mamona 

 

8732,4 8704,4 -28,0 

8752,4 8712,4 -40,0 

8306,8 8265,9 -40,9 

8407,9 8368,5 -39,4 

8168,5 8128,2 -40,3 

8886,6 8838,5 -48,1 

7610,5 7571,8 -38,7 

6825,0 6789,7 -35,3 

7530,9 7484,2 -46,7 

7524,5 7487,9 -36,6 

8322,7 8278,7 -44,0 

8953,7 8907,7 -46,0 
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Ma - 

Melaleuca 

 

8724,0 8684,4 -39,6 

8457,9 8419,4 -38,5 

8391,5 8361,7 -29,8 

8663,4 8628,5 -34,9 

8666,8 8632,9 -33,9 

8699,5 8662,3 -37,2 

7949,1 7909,0 -40,1 

7719,2 7677,7 -41,5 

8336,0 8301,0 -35,0 

7998,6 7960,3 -38,3 

9030,6 8988,5 -42,1 

8107,1 8072,1 -35,0 

Ps - Pinheiro 

Branco 

 

8104,8 8076,1 -28,7 

7892,2 7859,1 -33,1 

8539,4 8508,5 -30,9 

8101,5 8075,3 -26,2 

8096,5 8066,6 -29,9 

7609,0 7578,0 -31,0 

7520,0 7477,8 -42,2 

7989,7 7957,7 -32,1 

8577,2 8537,8 -39,4 

7674,2 7640,0 -34,2 

8356,0 8316,0 -40,0 

8036,9 8004,8 -32,2 

Cp -

Trihydral 

 

8142,8 8117,0 -25,8 

8654,8 8635,0 -19,8 

8685,5 8670,9 -14,6 

7924,1 7901,8 -22,3 

8286,7 8256,0 -30,7 

8826,0 8804,8 -21,2 

8421,7 8394,1 -27,6 

9072,1 9041,4 -30,7 

8128,6 8099,5 -29,1 

7468,4 7446,1 -22,3 

8122,3 8092,7 -29,6 

7671,4 7653,8 -17,6 

Cn –  

Água 

 

8284,5 8285,7 1,2 

7452,2 7453,6 1,4 

8242,0 8244,8 2,8 

7836,6 7838,0 1,4 

8283,5 8285,3 1,8 

8703,1 8704,4 1,3 

8047,0 8050,1 3,1 

8205,0 8207,6 2,6 

8760,4 8764,4 4,0 

7876,0 7880,2 4,2 

8796,2 8799,9 3,7 

7973,6 7976,9 3,3 
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APÊNDICE D 
Tabela D1– Avaliação da ação antimicrobiana pelo Método Poço de Difusão em Ágar – Halos de inibição (mm) 

- Streptococcus mutans 
Streptococcus mutans 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bvk - Sucupira SI SI 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Co - Copaíba SI SI 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Cl- Cúrcuma SI 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Ec - Eucalypto SI 0,9 1,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Rc - Mamona 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 SI 1,2 SI 

Ma - Melaleuca SI SI 0,9 0,7 SI 0,6 SI 0,6 SI 

Ps - Pinheiro 

Branco 
0,8 0,6 SI SI 0,4 SI SI SI SI 

Cp - Trihydral 2,4 2,5 2,6 3,2 2,4 2,6 2,7 2,9 2,7 

SI – Sem Inibição 

 

Tabela D2– Avaliação da ação antimicrobiana – Halos de inibição para Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bvk - Sucupira SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Co - Copaíba SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cl- Cúrcuma SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ec - Eucalypto SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Rc - Mamona SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ma - Melaleuca SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ps - Pinheiro 

Branco 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cp - Trihydral 1,8 2,1 1,9 1,86 3 1,9 1,86 1,9 1,9 

 
Tabela D3– Avaliação da ação antimicrobiana – Halos de inibição para Candida albicans 

Candida albicans 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bvk - Sucupira Si 1,1 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Co - Copaíba 1,2 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Cl- Cúrcuma 1,3 1,2 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Ec - Eucalypto 0,9 1,2 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Rc - Mamona 1,0 1,1 1,0 0,9 1,3 1,1 1,2 1,2 1,3 

Ma - Melaleuca 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 0,8 0,8 0,3 

Ps - Pinheiro 

Branco 
1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 

Cp - Trihydral 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 
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APÊNDICE E 
Tabela E1– Avaliação da ação antimicrobiana – Método de Contagem de Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC/mL) - Streptococcus mutans.  
Streptococcus mutans 

BvK 

Sucupira 

Co 

Copaíba 

Cl 

Cúrcuma 

Ec 

Eucalipto 

Rc 

Mamona 

Ma 

Melaleuca 

Ps 

Pinheiro 

Branco 

Cp 

Trihydral 

12022 12022 36307 15848 60255 15848 15848 0 

7942 36307 15848 43651 3980 12022 60255 0 

12022 3980 7942 32358 39810 7942 3980 675 

3980 19952 39810 1148153 7942 32358 457087 0 

7942 28183 75857 23987 15848 83175 281837 0 

19952 120225 47862 28183 208929 7942 7942 0 

39810 79432 3630 2088 79432 32358 3019951 0 

1584 397 3235 40 338843 154881 870963 0 

8709 7942 602559 39810 52480 64564 147910 40 

36307 7942 39810 120225 602559 83175 524806 0 

181969 67607 1513 2817 3630780 602559 426579 0 

4364 3980 32358 7942 954992 323593 758577 4364 

397 199525 87095 144543 363077 120225 134895 0 

239882 158488 39810 134895 204173 575439 72443 0 

15848 524806 524806 28839 758577 95498 478629 0 

39810 223871 67607 36307 173779 812830 323593 478 

3235936 257039 18196 338843 42657 66068 380188 0 

34673 154881 79432 194983 446683 104712 158488 0 

 
Tabela E2– Avaliação da ação antimicrobiana – Método de Contagem de Unidades de Colônia (UFC/mL) - 

Staphylococcus aureus. 
S aureus 

BvK - 

Sucupira 

Co - 

Copaíba 

Cl -

Cúrcuma 

Ec - 

Eucalipto 

Rc - 

Mamona 

Ma - 

Melaleuca 

Ps -

Pinheiro 

Branco 

Cp -

Trihydral 

10471284 4786300 2570395 2511885 39810 12022643 4073802 4570 

6456541 3630780 5495408 12022643 588843 3311310 6025595 602 

3801893 6309572 4073802 85113803 199525 3019951 8128304 37153 

1174897 2344228 1348962 2137961 2454708 9772371 2951208 999 

3467368 2137961 2951208 4677350 3311310 1513560 7079457 1317 

5011871 5011871 2691534 5888436 2344228 323593 436515 4265 

218775 489778 181969 1737800 1445439 380188 562340 239 

1047128 64564 575439 263026 263026 999999 51285 28183 

51285 1071518 24546 4570 575439 1047128 2691534 1444 

23987 776246 6456 691830 1862086 4365157 2818382 31622 

549540 151355 1071518 354812 467734 3548133 1905460 66068 

1513560 28183 398106 245470 147910 12022643 2041737 11481 

933253 3801893 3090294 3981071 1778278 776246 812830 40 

1071518 2137961 977236 2187761 3311310 812830 616594 80 

3801893 3630780 977236 741309 4265794 199525 977236 1071518 

3715351 12022643 616594 524806 2137961 1148153 912010 281 

7762470 12022643 870963 1096477 512860 467734 2454708 119 

891250 2454708 58883 562340 489778 1258924 2398832 74130 
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Tabela E3– Avaliação da ação antimicrobiana – Método de Contagem de Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC/mL) - Candida albicans. 
Candida albicans 

BvK - 

Sucupira 

Co - 

Copaíba 

Cl -

Cúrcuma 

Ec - 

Eucalipto 

Rc – 

Mamona 

Ma - 

Melaleuca 

Ps -

Pinheiro 

Branco 

Cp -

Trihydral 

5622 1478 436 723 911 524 0 890 

2454 4785 1737 5887 119 1287 602 40 

2137 1819 1478 5128 2343 1478 1478 40 

1348 2569 436 2629 281 80 1861 161 

1819 2950 2290 199 954 675 478 80 

3466 2454 1949 1513 602 723 1584 40 

1229 561 911 758 362 119 80 40 

793 793 602 723 199 397 80 40 

793 3889 758 281 870 323 40 0 

758 1584 831 1121 1584 1201 436 40 

524 436 1071 954 323 161 5369 80 

1201 2137 239 645 793 524 323 436 

2398 14790 2398 5622 1287 675 561 239 

2398 2187 1317 831 12302 999 723 0 

5247 1861 3801 758 11219 199 80 0 

793 119 2629 793 870 2569 2187 0 

9119 9549 999 675 436 478 1201 561 

2398 3089 4364 281 239 1287 1317 0 

 

 

 

 

 

 

 


