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Introdução: Os fitoterápicos são medicamentos obtidos de matérias-primas ativas vegetais, 

com ação mais suave quando comparada a medicamentos alopáticos. Resultam de várias 

substâncias presentes nos vegetais, os chamados fitocomplexos, responsáveis pela 

multiplicidade de indicações farmacológicas que podem incluir prevenção, alívio ou a cura de 

um processo patológico [1]. A floresta amazônica é considerada a maior reserva de plantas 

medicinais do mundo, com grande potencial para o desenvolvimento de novos medicamentos, 

e nos últimos anos, tem instigado a comunidade científica, favorecendo a utilização de suas 

espécies em pesquisas em diversas áreas da saúde. O acúmulo de biofilme nas superfícies 

dentárias constitui o principal fator etiológico das afecções bucais mais prevalentes, como a 

cárie e a doença periodontal. Nesse sentindo, há a crescente busca por métodos de higiene oral 

que visem reduzir e controlar a microflora bucal patogênica [2]. Dessa maneira, a 

interferência nos mecanismos de formação do biofilme pode prevenir a manifestação da cárie 

ou, pelo menos, retardar o desenvolvimento do processo carioso. Os alimentos gordurosos 

têm demonstrado um potencial benéfico para a prevenção da cárie dental, pois interferem no 

processo de aderência bacteriana as superfícies dentárias, sendo capazes de formar uma 

barreira protetora no esmalte [3]. Neste contexto, estudo in situ, que testou a eficácia 

antimicrobiana dos óleos vegetais de pupunha (Bactris gasipae) e tucumã (Astrocarym 

vulgare) contra microrganismos cariogênico, demonstrou resultados positivos para o controle 

dessa microbiota [3]. Objetivos: Avaliar a eficácia clínica de creme dental desenvolvido com 

óleos vegetais de frutos de pupunha e tucumã para o controle do biofilme dental. Métodos: 

Este estudo trata-se de um estudo piloto, com enfoque clínico, randomizado, controlado e 

cego. Por envolver seres humanos foi conduzida à Plataforma Brasil, de acordo com a 

Resolução 466/2012, e aprovado sob Parecer nº1.043.433 e CAAE 42023515.5.0000.0018. 

Todos os indivíduos envolvidos concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A pesquisa foi registrada na plataforma para Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos (Plataforma REBEC). O estudo foi realizado com 9 voluntários, graduandos da 

Faculdade de Odontologia da UFPA, que corresponderam aos critérios de inclusão: ser adulto 

jovem com idade entre 18 e 30 anos; ter presença de no mínimo 70% de dentes nas arcadas; 

ausência de patologias bucais não relacionadas ao biofilme dental e apresentar, no mínimo, 

40% de biofilme nas faces dentais evidenciadas no exame inicial. A distribuição dos 

voluntários se deu de forma aleatória, por sorteio, em três grupos distintos, sendo G1 o grupo 

que utilizou um creme dental contendo em sua composição fluoreto e triclosan; G2 o grupo 

que utilizou creme dental experimental contendo fluoreto e os óleos vegetais associados e G3 

o grupo que utilizou creme dental contendo apenas o fluoreto. Todos os dentifrícios foram 

manipulados pelos pesquisadores, com a mesma formulação base. Os voluntários foram 

treinados e calibrados com relação à técnica de escovação adotada na pesquisa, realizando a 

escovação dentária 03 vezes ao dia, utilizando escova dental macia fornecida pelos 

pesquisadores. A quantidade de creme dental na escova foi definida pela técnica transversal, 

equivalendo a um grão de ervilha. Todas as orientações foram fornecidas por escrito ao 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

voluntário, assim como os kits de higiene bucal. As bisnagas dos dentifrícios e os cremes 

dentais foram codificados com números e cores para que não fossem identificados pelos 

participantes, a fim de evitar tendenciosidades. Os produtos foram utilizados durante 45 dias 

consecutivos, sendo a verificação do quantitativo de biofilme dental realizado por meio do 

índice de placa visível, com solução de fuscina básica, nos tempos clínicos de 0 (T0), 15(T1), 

30(T2) e 45(T3) dias. As avaliações foram feitas ao final da manhã, nas clínicas da Faculdade 

de Odontologia da UFPA, sempre pelo mesmo avaliador. Os dados foram processados em 

matriz de dados no software Microsoft Office Excell e submetidos a análise descritiva para 

obtenção das medidas de tendência central e de variabilidade do índice de placa. Resultados e 

Discussão: Observou-se que a diferença média do índice de placa entre os tempos inicial (T0) 

e final (T3) nos grupos G1, G2 e G3 foram respectivamente: 0,05±0,03; 0,03±0,03 e 

0,18±0,07. O grupo G3 utilizou como princípio ativo apenas o flúor mostrando menor 

controle do biofilme durante o experimento. Isso se deve ao fato de que a presença de flúor no 

meio ambiente bucal interfere diretamente no processo de desmineralização e remineralização 

do esmalte, reduzindo as perdas minerais, contudo, não reduz a carga microbiana, não 

possuindo ação como antimicrobiano [4]. Já os grupos G1 – que utilizou fluoreto e triclosan e 

o grupo G2 – que utilizou fluoreto e os óleos vegetais associados, mostraram melhor controle 

do biofilme durante o estudo. Esses resultados demonstram clinicamente, a ação encontrada 

em estudo in situ [3] inferindo que a adição de óleos vegetais dos frutos da pupunha e tucumã 

em dentifrícios demonstrou ação antimicrobiana satisfatória quando comparado a 

antimicrobianos convencionais. Ao decorrer do estudo nenhum dos voluntários apresentou 

efeitos adversos pelo uso do creme dental teste, em contraste com estudo que avaliou um 

dentifrício contendo óleos essenciais como princípio ativo. As pesquisas com fitoterápicos 

vêm crescendo em diversos setores, na perspectiva de trazer a população, alternativas viáveis 

do ponto de vista econômico, biológico e social. Além disso, os profissionais de odontologia 

devem considerar e reconhecer o potencial dos produtos fitoterápicos odontológicos e 

informar seus pacientes sobre os seus benefícios. Conclusão/Considerações Finais: O creme 

dental desenvolvido com os óleos de pupunha e tucumã apresentou eficácia clínica no 

controle do biofilme dental, evidenciando redução do biofilme e eficácia comparável ao 

triclosan. Esta foi a primeira fase deste estudo clínico, realizado como piloto, e com a 

limitação do pequeno tamanho amostral. Sendo assim, nova fase de estudo clínico está sendo 

conduzida, para avaliação do creme dental adicionado dos óleos vegetais como uma proposta 

terapêutica para o controle do biofilme dental. 

 

Descritores: Biofilme dental, Fitoterapia, Creme dental. 
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