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1. RESUMO 

Desenvolvimento de um creme dental, utilizando-se curcumina, própolis, 

babosa, óleo essencial de cravo.  

2. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a humanidade desenvolveu diversas manipulações para 

a higienização bucal, o primeiro registro de creme dental surgiu no Egito há 

cerca de quatro mil anos, o produto foi formulado a base de pedra-pomes. 

Com os anos, diversas variações e inusitadas fórmulas de creme dental 

foram desenvolvidas. Em 1850 o dentista americano, Washington Wentworth 

Sheffield desenvolveu uma formulação muito próxima da que utilizamos 

atualmente. Embora tenha sido idealizada ainda no século XIX, o conceito 

foi aproveitado pela Colgate®, que lançou sua marca em 1896 e que 

prevalece até hoje1. Os cremes dentais modernos são constituídos por, 

laurilsulfato de sódio, que facilita a limpeza e auxilia na formação de espuma, 

o triclosan atua com antibactericida, o nitrato de potássio e o nitrato de prata 

funcionam diminuindo a sensibilidade dentária, a carboximetilceluose age 

como oxidante, o glicerol tem a função de umectante e para conservação, 

utiliza-se o propilparabeno, pode-se ainda encontrar como componentes 

abrasivos, silicato de zircônio, carbonato de cálcio e como flavorizantes, a  

hortelã2.   Há vários medicamentos fitoterápicos utilizados na prevenção e no 

tratamento de diversas patologias da cavidade oral, dentre elas, podemos 

citar a babosa, própolis, óleo de essencial de cravo, malaleuca e curcumina 

que possuem propriedades biológicas relevantes e que serão abordadas no 

decorrer do trabalho. 

3. OBJETIVOS 

 Desenvolvimento de um creme dental à base de própolis, babosa, 

curcumina, óleo essencial de cravo e malaleuca, para ser aplicado como 

agente antioxidante, anti-inflamatório, antitumoral e antisséptico, tanto na 

prevenção como no tratamento de patologias da cavidade oral.  

 



4. METODOLOGIA                        

O levantamento bibliográfico foi 

realizado através do Google 

Acadêmico, Web of Science, 

PubMed e Science Direct, 

Através deste levantamento, foi 

possível desenvolver uma 

formulação genuína, inspirada na 

natureza. Para a obtenção do 

creme dental, deve-se incorporar 

primeiro as substâncias líquidas 

à argila branca.  

Tabela1: Proposta de Formulação do 

creme dental. 

Componentes Quantidade 

Argila branca 16g 

Óleo essencial de 

Hortelã 

2 gotas 

Óleo essencial de 

Cravo 

1 gota 

Extrato de própolis 5 gotas 

Sal 2g 

4.1 Avaliação biológica 

As propriedades biológicas serão avaliadas na UNICAMP.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Devido aos malefícios que podem ser ocasionados pelos cremes dentais 

convencionais, e o fato desses não serem aplicáveis na prevenção e 

tratamento de perturbações da cavidade oral, a utilização de princípios ativos 

seguros e eficazes no uso odontológico se faz necessário, a tabela abaixo 

descreve a relação entre os fitoterápicos, suas funções e aplicações na 

odontologia. 

      Tabela2: Relação fitoterápico x função x aplicação terapêutica 

Componentes               Funções Aplicação  

 

Babosa 

Anti-inflamatório, cicatrizante, antivirais e 

antibacteana 

 

Tártaro 

 

Própolis Antimicrobiano Pulpite 

Cravo Analgésico,parasiticida Placa bacteriana 

Malaleuca Antifúngico Histoplasmose 

Hortelã pimenta Antimicrobiano Halitose 

curcumina Antineoplásico Ameloblastoma 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Verificou-se através de levantamento bibliográfico que não há nenhuma 

formulação comercial ou em teste que utilize esses princípios ativos. Há 

trabalhos onde se utilizam curcurmina, babosa e própolis, porém sempre 

separadamente. Acreditamos que o uso concomitante dessas 

substâncias, possa ter um efeito sinérgico na formulação. Nesta fórmula,  

não utilizaremos componentes que integram um creme dental 

convencional, como o triclosan, que está associado ao desenvolvimento 

de câncer em modelo experimental animal.8 Esta formulação é uma 

alternativa  saudável e sustentável ao cuidado e tratamento de 

perturbações na cavidade oral.  
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