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1. RESUMO 

Desenvolvimento de um enxaguante bucal, inspirado em produtos naturais, 

utilizando-se curcumina, própolis e babosa. Serão desenvolvidos dois tipos de 

enxaguantes, um com álcool e outro sem. No levantamento bibliográfico 

verificou-se que a maioria dos enxaguantes bucais sem álcool não protegem a 

cavidade oral de patologias como gengivites, halitose e infecções, por outro 

lado, várias substâncias contidas em enxaguatórios comercias, são 

extremamente perigosos à saúde; desta forma, o desenvolvimento de 

enxaguatórios bucais inspirados na natureza preencherão esta lacuna na 

prevenção e tratamento da cavidade oral.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Os enxaguantes bucais são soluções utilizadas para realizar a higiene da 

cavidade oral. Seu uso pode evitar diversos problemas, dentre eles, cáries, 

halitose, formação de placa bacteriana, periodontites, gengivites, entre outros1. 

Alguns enxaguantes podem conter álcool, flúor, agentes branqueadores, 

corantes, aromatizantes, conservantes, estabilizantes entre outros. O uso 

prolongado de antissépticos bucais que possuem álcool em sua formulação 

podem agredir a mucosa, provocando uma hiper-descamação, podem afetar 

também as papilas linguais e prejudicar a função gustativa, assim como 

interferir na coloração do elemento dental. A cavidade bucal é um ambiente 

propício para o crescimento de microrganismos, tendo sido identificadas em 

torno de 500 espécies bacterianas, com 

características morfológicas e bioquímicas distinta2. O  Streptococcus mutans, 

Streptococcus salivarius, Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureos, Streptococcus 

pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, bacillus subtilis e 

Corynebacterium matruchotii; são exemplos de bactérias patogênicas 

responsáveis por diversas patologias. Alguns antissépticos bucais contêm 

clorexidina, que promove uma redução significativa na carga microbiana da 

cavidade oral. A clorexidina é um dos agentes anti-microbianos mais eficazes 

para controlar a placa dental. Apresenta amplo espectro sobre as bactérias 

Gram-positivas, Gram negativas, fungos e leveduras. Diminui 

significativamente a placa, pois afeta a aderência microbiana, aumenta a 



permeabilidade celular por meio do rompimento da bactéria ou age através da 

coagulação e precipitação dos seus constituintes citoplasmáticos, entretanto o 

uso prolongado dos enxaguatórios com clorexidina, podem provocar manchas 

escuras nos dentes e perda temporária da gustação.3 

 

3. OBJETIVOS 

- Desenvolvimento de dois enxaguantes bucais com álcool e sem álcool. 

- Avaliação microbiológica e comparação desses enxaguantes bucais com os 

de referência (comerciais). 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente, desenvolveu-se o levantamento bibliográfico sobre os 

enxaguantes bucais nas plataformas acadêmicas: Google Acadêmico, Web of 

Science, Science Direct, PubMed e Portal Periódico Capes. Verificou-se sobre 

as propriedades de cada componente, assim como suas ações esperadas, 

encontradas e adversas.  Abaixo pode-se observar os componentes de duas 

formulações comerciais com e sem álcool. 

 

  

 

 

5. METODOLOGIA 

Neste trabalho, desenvolver-se-á uma formulação isenta de substâncias 

nocivas, apenas substâncias naturais serão utilizadas, propomos o uso racional 

Fórmula com álcool Fórmula sem álcool Qtd. % 

Digluconato de clorexidina Digluconato de Clorexidina 10 ml 1% 

Álcool Etílico 96 Ausente 120ml 12% 

Polissorbato Polissorbato 10ml 1% 

Glicerina Glicerina 200ml 20% 

Aspartame Aspartame 450mg * 

Flavorizante Flavorizante 6ml 0,6% 

Corante alimentício Corante alimentício q.s.p 0,6% 

Águadeionizada Águadeionizada 654ml 65,4% 



de cada princípio ativo, equilibradamente balanceados para que atuem 

inclusive como conservantes, dispensando-se assim tais compostos. 

A utilização de Aloe Vera, própolis,  curcumina e malaleuca na composição do 

enxaguante bucal proporcionarão a base necessária para o controle microbiano 

da cavidade oral, assim como auxiliarão na prevenção e tratamento de 

desordens bucais. Farmarcotecnicamente, a produção do enxaguante bucal, 

não requer equipamentos sofisticados ou caros, basta-se pesar e medir 

precisamente as matérias-primas e fazer a homogeneização adequada.  

A avaliação biológica será realizada na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), onde poderemos concluir a efetividade da formulação.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Verificou-se que os enxaguantes bucais atualmente comercializados no 

mercado, possuem diversas substâncias com características desfavoráveis3 e 

que podem ser nocivas no uso contínuo, a maioria dos enxaguatórios bucais 

sem álcool, não possuem ação antibacteriana, lesando e enganando o 

consumidor. A formulação que propomos, pode vir a solucionar uma lacuna na 

odontologia, que é o desenvolvimento de um enxaguatório bucal sem álcool, 

porém com ação antimicrobiana e sem efeitos colaterais.  
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