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Introdução: Hoje a saúde oral é reconhecida como uma parte importante de uma boa
saúde em geral, no qual a prevenção é a maneira mais econônica e eficaz de se evitar o
aparecimento e desenvolvimento de doenças bucais.A forma principal para a
prevenção das doenças bucais é o controle da placa bacteriana, este podendo ser por
métodos mecânicos, químicos ou associação de ambos.Como método químico pode ser
citado os dentifrícios que é utilizado na escovação dental e tem em sua composição
substâncias que podem agir sobre os microrganismos bucais.Dentre essas substâncias
está o aloe vera que tem propriedades bactericida e fungistática. Objetivo: Desenvolver
um dentifrício com extrato vegetal de Aloe vera, analisar a eficácia antisséptica da
formulação preparada e verificar as características físico químicas do produto
desenvolvido através do controle de qualidade exigido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). Metodologia: Na pesquisa, de cunho experimental,
utilizaram-se amostras preparadas na fase teste. Dentre estas amostras estavam
dentifrícios com a mesma concentração de extrato natural de aloe vera, variando
apenas o tipo de veiculo. Todos os ensaios foram realizados conforme o guia de
controle d e qualidade de cosméticos da ANVISA do ano de 2007. As análises de cor,
odor e aspecto foram realizadas por comparação com um padrão armazenado em
frasco da mesma especificação. Resultados: Na primeira etapa da pesquisa foram
desenvolvidas várias formulações de dentifrícios com extrato de aloe vera, dentre elas
na formulação 1 ocorreu a formação de grumos, já na formulação 3 houve o
aparecimento de alguns grumos e a consistência ficou tendendo a líquida. As
formulações 4 e 5
permaneceram estáveis até a adição do extrato de Aloe Vera, o qual alterou o odor da
fórmulação 4. A a fórmula 5 após o período de quarentena apresentou grumos. Já a
fórmula 6 teve como resultado a não solubilização do extrato. A formulação 2 foi a
escolhida para realização das análises propostas,
porque se manteve estável após a quarentena.
Na segunda etapa da pesquisa foram realizadas as análises propostas pela Guia de
Controle de
Qualidade exigido pela Anvisa. Dentre as análises propostas foram realizadas pH,
caracteres organolépticos (cor, odor e aspecto). Conclusão: Devido a crescente
resistência bacteriana frente aos antibióticos já comercializados no mercado, vários
agentes antissépticos estão sendo estudados. Visando ampliar este estudo nosso
trabalho vêm para ajudar no desenvolvimento de outros dentifrícios assim como na
pesquisa de novas formulações.
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