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RESUMO 

Segurança e tolerabilidade de um enxaguatório bucal a base do óleo 

essencial das folhas de Cinnamomum zeylanicum Blume (Canela) com ação 

sobre a Candidose 

O óleo essencial das folhas de Cinnamomum zeylanicum Blume (Canela) 

tem sido reportado pela literatura por apresentar atividade antifúngica sobre 

espécies de Candida. Objetivou-se verificar, in vitro, a atividade antifúngica de um 

enxaguatório bucal a base do óleo essencial das folhas de Cinnamomum 

zeylanicum Blume, além de alterações de rugosidade e microdureza provocadas 

pelo mesmo em resina acrílica termopolimerizável. Buscou-se ainda avaliar a 

segurança e tolerabilidade do produto-teste através de um ensaio clínico fase I 

envolvendo usuários de próteses removíveis. Para tal procedeu-se com a 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração 

Fungicida Mínima (CFM) sobre doze cepas de Candida, utilizando-se a técnica da 

microdiluição em Caldo Sabouraud Dextrose (CSD) e subcultivo em Ágar 

Sabouraud Dextrose (ASD), respectivamente. Para os ensaios de microdureza e 

rugosidade superficial foram confeccionados 30 corpos de prova em resina 

acrílica termopolimerizável (Vip Flash, Ltda. São Paulo, SP, Brasil), divididos em 

três grupos de n=10.  O grupo I manteve-se em saliva artificial durante o ensaio, 

enquanto os grupos II e III, permaneceram durante 1 minuto, 3 vezes ao dia, em 

suas soluções correspondentes (enxaguatório bucal e nistatina, respectivamente), 

retornando à saliva artificial neutra, durante 15 dias. Medições em rugosímetro 

(SJ-201 Minutayo, Kawasaky,Japão) e microdurômetro (Shimadzu, Kyoto, Japão)  

foram realizadas (24h antes e 24h após o início e término do ensaio) para 

obtenção dos dados relativos à rugosidade e microdureza Vickers (25g/30s), os 

quais foram submetidos à análise de variância ANOVA e pós-teste de Tukey 

(α=5%). Para o ensaio clínico fase I, 15 pacientes saudáveis utilizaram um 

enxaguatório bucal de C. zeylanicum na CIM (15 dias, 3 vezes ao dia) sendo 

submetidos à exames clínico e micológico antes e após a intervenção. O óleo 

essencial de C. zeylanicum apresentou atividade anti-Candida sobre as 12 cepas 

testadas, sendo a CIM = 625,0µg/mL equivalente à CFM. Todos os grupos 

sofreram aumento da rugosidade após a intervenção (p<0,0001). O grupo 

referente ao produto-teste (GII) sofreu alteração (ΔRa) de 0,40µm, não diferindo 

estatisticamente do grupo que permaneceu imerso em saliva (GI) cujo valor de 

ΔRa foi de 0,39µm. A nistatina (GIII) promoveu maior aumento da rugosidade 

(ΔRa=0,50µm), quando comparada a GI e GII (p<0,0001).  Em relação à 

microdureza, a nistatina também promoveu uma maior diminuição (ΔM=-

3,62VHN), quando comparada à saliva (ΔM=-2,57VHN) e ao enxaguatório, que 

promoveu alteração de - 2,12VHN (p<0,0001). Em relação à etapa clínica de fase 

I, não houve sinais clínicos adversos após a intervenção, nem relatos relevantes 

que indicassem suspensão do uso. O enxaguatório apresentou atividade 
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antifúngica sobre todas as cepas testadas e promoveu menor alteração de 

rugosidade e microdureza em resina acrílica se comparada ao controle positivo 

(nistatina). Tais fatores aliados à ausência de efeitos adversos em humanos 

permitem considerar, neste estudo, a segurança e a tolerabilidade da substância 

testada satisfatórias, subsidiando novos avanços envolvendo a utilização clínica 

do óleo essencial da C. zeylanicum Blume. 

 

Palavras-chave: Cinnamomum zeylanicum, Candida, Ensaio clínico. 
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ABSTRACT 

Safety and tolerability of a Cinnamomum zeylanicum Blume (Cinnamon) leaf 

essential oil based mouthwash with action on candidiasis. 

The Cinnamomum zeylanicum Blume leaf (Cinnamon) essential oil has 

been reported in the literature by presenting antifungal activity against Candida 

species. This study aimed to verify the in vitro antifungal activity of a Cinnamomum 

zeylanicum Blume leaf essential oil based mouthwash, in addition to changes in 

roughness and hardness caused by it in thermopolymerizable acrylic resin. Further 

evaluation of the safety and tolerability of the test product was seeked through a 

phase I clinical trial involving users of removable dentures. For this to happen, the 

determination of the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum 

Fungicidal Concentration (MFC) on twelve strains of Candida, using the technique 

of Sabouraud Dextrose Broth microdilution (CSD) and subculture on Sabouraud 

Dextrose Agar (SDA), respectively. For microhardness tests and surface 

roughness, 30 specimens were made in thermopolymerizable acrylic resin (Vip 

Flash, Ltda. São Paulo, SP, Brazil), divided into three groups of n = 10. Group I 

remained in artificial saliva during the test, while groups II and III remained for 1 

minute, 3 times a day, in their corresponding solutions (mouthwash and nystatin, 

respectively), returning to neutral artificial saliva during  15 days. Roughness 

measurements (SJ-201 Minutayo, Kawasaki, Japan) and microhardness 

(Shimadzu, Kyoto, Japan) were performed (24 hours before and 24 hours after the 

start and end of the test) to obtain data on the roughness and microhardness (25g 

/ 30s), which were submitted to ANOVA and  followed by Tukey post-test (α = 5%). 

For the phase I clinical trial, 15 healthy patients using a C. zeylanicum mouthwash 

in CIM (15 days, 3 times a day) were submitted to clinical and mycological 

examinations before and after the intervention. The essential oil of C. zeylanicum 

showed anti-Candida activity on the 12 strains tested, with an MIC = 625.0μg/mL 

equivalent to CFM. All groups experienced an increase in roughness after the 

intervention (p <0.0001). The test product group (GII) suffered alteration (ΔRa) of 

0.40μm, not statistically different from the group that remained immersed in saliva 

(GI) whose value was ΔRa 0.39μm. Nystatin (GIII) showed the largest increase in 

roughness (ΔRa = 0.50μm) compared to GI and GII (p <0.0001). Regarding 

hardness, nystatin also promoted a greater decrease (ΔM = -3.62VHN) compared 

to saliva (ΔM = -2.57VHN) and mouthwash, which promoted change of  -2.12VHN 

(p <0.0001). Regarding the clinical stage of phase 1, there were no adverse 

clinical signs after the intervention, or relevant reports indicating that suspension of 

use.  
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The mouthwash showed antifungal activity against all tested strains and promoted 

minor variation of roughness and hardness of acrylic resin compared to positive 

control (nystatin). These factors combined with the absence of adverse effects in 

humans make it possible to consider, in this study, satisfactory safety and 

tolerability of the tested substance, supporting new advances involving the clinical 

use of C. zeylanicum Blume essential oil. 

 

Keywords: Cinnamomum zeylanicum, Candida, Clinical Trial. 
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1. INTRODUÇÃO 

A estomatite protética consiste em uma reação inflamatória dos tecidos 

bucais que estejam em contato com próteses dentárias, sendo muitas vezes 

relatada como a infecção oportunista, causada principalmente por fungos do 

gênero Candida, mais prevalente em pacientes usuários de próteses. 

Clinicamente, pode ser caracterizada como uma área eritematosa de contornos 

bem delimitados, presente nos locais de contato entre a prótese e a mucosa da 

cavidade bucal, podendo causar nas superfícies onde se desenvolve alterações 

de textura1. 

Também denominada candidose atrófica crônica, a estomatite protética é 

uma condição muito comum entre os pacientes idosos usuários de prótese devido 

a uma maior ocorrência de alterações imunológicas, doenças sistêmicas 

subclínicas, uso de agentes farmacológicos, deficiências nutricionais e exposição 

à doenças oportunista nesses pacientes2.  

Por caracterizar-se como uma patologia de etiologia multifatorial, além de 

da infecção por fungos do gênero Candida e das condições sistêmicas do 

paciente, destacam-se como fatores predisponentes os hábitos de higiene bucal e 

a situação dos dispositivos protéticos utilizados. Sabe-se que a infecção é antes 

de tudo relacionada à contaminação da superfície interna da prótese, já que a 

mesma é considerada um reservatório de microorganismos devido às 

irregularidades e porosidades que se desenvolvem na superfície da resina 

acrílica, constituinte de bases protéticas3. 

Nesse contexto, o tratamento das lesões de estomatite protética envolve a 

orientação da higienização das próteses e da cavidade bucal, a remoção de um 

possível fator irritante (próteses dentárias mal adaptadas e insatisfatórias), o uso 

de antifúngicos e a confecção de uma nova prótese2,4.   

No entanto, sabe-se que esse tipo de candidose não é de fácil tratamento, 

uma vez que, frequentemente, ocorrem recidivas após a interrupção da 

terapêutica medicamentosa, ainda que o fator traumático tenha sido eliminado 

mediante a substituição por uma nova prótese. Dessa forma, o tratamento dessa 

patologia torna-se um desafio na prática clínica, face à frequência de 

administração e ao pequeno número de drogas antifúngicas disponíveis no 

mercado5.  
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Em virtude da ocorrência de fatores indesejáveis supracitados, somados à 

relativa toxicidade presente nos antimicóticos convencionais, o estudo de plantas 

com propriedades terapêuticas, abrangendo aquelas com atividade 

antimicrobiana, tem crescido bastante, não apenas por constituir-se em um 

recurso terapêutico alternativo, mas também devido às perspectivas de isolar 

substâncias que apresentem eficácia significativa sobre fungos patogênicos6,7.  

Uma das espécies vegetais avaliada ao longo do tempo como detentora de 

algumas propriedades biológicas importantes é a Cinnamomum zeylanicum 

Blume, conhecida popularmente como canela. Dentre o sugerido pela literatura, 

estão o seu uso como analgésico, anti-séptico, antiespasmódico, adstringente, 

inseticida e antimicrobiano8.  

Segundo Trajano et al. (2010)9, óleos essenciais obtidos a partir de galhos 

e cascas de C. zeylanicum têm revelado um potencial antifúngico efetivo. No 

entanto, os mesmos autores destacam a carência de estudos que enfoquem não 

só a composição química e análise microbiana in vitro, mas também formulações 

fundamentadas na literatura, cujo comportamento passe a ser avaliado no 

organismo vivo a partir de ensaios clínicos.  

De acordo com Zissis et al. (2000)10, dentre as propriedades requeridas 

dos materiais utilizados na confecção de próteses, aquelas relacionadas com a 

superfície, rugosidade, tensão superficial, interações eletrostáticas e microdureza 

são de importância clínica, uma vez que são capazes de influenciar o acúmulo de 

biofilme e a alteração de cor desses dispositivos. Segundo os autores, em 

particular, a rugosidade superficial provoca adesão e retenção de Candida 

albicans, a qual é de importância específica da indução de estomatites. 

Diante dessa perspectiva de investigação farmacológica antimicrobiana dos 

produtos naturais, além da realização dos ensaios laboratoriais, destacam-se os 

estudos clínicos precoces controlados ou não, comumente denominados de 

ensaios clínicos de fase I e fase II. Embora a informação pré-clínica possa ser 

obtida a partir de estudos in vitro ou modelos animais, os primeiros dados clínicos 

de tolerabilidade devem também ser obtidos em humanos. As pessoas que 

participam de estudos de fase I são geralmente saudáveis, a fim de que possíveis 

efeitos adversos possam ser identificados. Estudos clínicos fase II, por sua vez, 

utilizam voluntários não saudáveis, distribuídos por randomização entre um grupo-
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teste e um grupo controle, a fim de obter dados comparativos de eficácia entre 

uma substância-teste e uma substância padrão, consagrada pela literatura11.  

 Em face da escassez de estudos não restritos aos experimentos in vitro 

que abordem as propriedades antimicrobianas de fitoterápicos utilizados em 

Odontologia, o trabalho em questão objetivou avaliar a ação de um enxaguatório 

a base do óleo essencial das folhas de Cinnamomum zeylanicum Blume, através 

de um estudo envolvendo sua atividade antifúngica, além de possíveis alterações 

provocadas pela substância teste sobre propriedades físicas da resina acrílica 

termopolimerizável, material constituinte das bases protéticas. Em uma etapa 

subsequente, o estudo buscou ainda, investigar clinicamente, a segurança e 

tolerabilidade do produto-teste através de um ensaio clínico fase I. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Estomatite protética 

 

A estomatite protética é uma patologia caracterizada clinicamente por 

hiperemia, edema e inflamação moderada ou intensa, na mucosa que suporta 

próteses removíveis totais ou parciais, limitando precisamente, na maioria dos 

casos, a área recoberta pela prótese, e interrompendo-se, nitidamente nas 

bordas. Sua etiologia é multifatorial e está relacionada à má higiene bucal, 

próteses mal adaptadas, uso contínuo da prótese sem remoção durante a noite, à 

xerostomia e infecção causada majoritariamente por fungos do gênero Candida, 

sendo classificada, portanto, como um tipo de candidose bucal2,4,12. 

Tal patologia é a forma mais comum de candidose bucal, ocorrendo em 

75% dos pacientes que utilizam prótese total. Seu tratamento é multifatorial, 

envolvendo a remoção dos fatores traumatizantes, a higiene adequada da prótese 

e o uso de antifúngicos tópicos, como nistatina, fluconazol e itraconazol 13,14.  

Sob o ponto de vista clínico, a estomatite protética pode apresentar-se em 

três tipos: Tipo I (Hiperemia puntiforme) – É definido clinicamente por sinais 

inflamatórios mínimos (pontos hemorrágicos), caracterizando uma inflamação 

localizada ao redor das glândulas salivares menores presentes na mucosa do 

palato; Tipo II (Hiperemia difusa) – Apresenta-se como uma inflamação 

generalizada da área recoberta pela prótese, bem delimitada, podendo ser 

identificados pequenos pontos de sangramento. Esse tipo é apontado como o 

mais comumente encontrado; Tipo III (Hiperemia granular) – É frequentemente 

associado à presença de câmara de sucção nas próteses, caracterizando-se éça 

intensa inflamação acompanhada de hiperemia da mucosa, além de aspecto 

granular ou nodular, geralmente restrito à área central do palato. Também pode 

ser denominado “hiperplasia papilar do palato”, “papilomatose palatina” ou ainda 

“estomatite protética hiperplásica”15.  

A condição eritematosa da mucosa subjacente a uma prótese é causada 

principalmente por fatores microbianos, especialmente a Candida albicans, a qual 

é recuperada em maiores proporções da superfície de próteses dentárias 

superiores quando comparada a quantidade de organismos oriundos da mucosa 
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do palato. Tal fato sugere que a prótese pode atuar como um reservatório de 

infecção, sendo a adesão de leveduras à resina acrílica um pré-requisito para a 

colonização do palato. A aderência da C. albicans às superfícies inertes é um 

passo pioneiro para o sucesso da colonização e do desenvolvimento dessa 

patologia16,17. 

A C. albicans, por si só, não é capaz de induzir a estomatite protética, 

sendo necessários outros fatores locais ou gerais correlacionados, predispondo 

ao desenvolvimento da alteração local, normalmente por proporcionarem um 

quadro de imunossupressão ou de desequilíbrio da microbiota bucal. Tratamentos 

com drogas variadas, como sedativos, antibióticos, corticosteróides, 

contraceptivos hormonais e imunossupressores, podem aumentar a 

susceptibilidade para a candidose, bem como fatores sistêmicos, como 

deficiências nutricionais (deficiência de ferro, alto índice de carboidratos), doenças 

malignas (leucemia e linfomas), disfunções endócrinas e deficiências imunes. Os 

fatores locais, como trauma, próteses mal higienizadas ou com muito tempo de 

uso, podem levar ao aparecimento da estomatite protética18,19. 

Sabe-se que irregularidades na superfície da base das próteses são 

capazes de promover um aumento da retenção de microorganismos, protegendo-

os da ação da limpeza mecânica. Tal fato sugere que a rugosidade superficial 

desse material está diretamente relacionada ao potencial de aderência inicial, 

sendo o valor de 0,2µm considerado como determinante em promover um 

aumento do grau de colonização microbiana19. As alterações nas superfícies das 

bases de resina acrílica das próteses removíveis podem ser observadas por 

microscopia eletrônica de varredura, as quais apresentam-se recobertas por 

biofilme, numa espessura de 2 à 5µm de espessura, ricos em substância 

extracelular, favorecendo o acúmulo de fungos e bactérias. Tais microorganismos 

acumulam-se nas irregularidades da resina acrílica, utilizando o carbono que 

compõe este material para obtenção de metabólitos, à medida que penetram no 

interior do mesmo, sendo, portanto, propícia a formação de fissuras que 

interferem negativamente nas propriedades mecânicas do material20.  

Histologicamente, a patologia caracteriza-se pelo espessamento da 

camada epitelial, com inflamação do tecido conjuntivo subjacente. Paraqueratose, 

atrofia, acantose, espongiose, exocitose, hiperplasia pseudoepiteliomatosa e 

microabscessos podem ser observadas no epitélio. Um infiltrado inflamatório 



    6 
 

intenso pode ser visualizado na lamina própria, sendo visualizados neutrófilos e 

células mononucleares que variam em número, dependendo do tipo de 

estomatite. Além disso, uma sialoadenite crônica pode ser observada quando 

glândulas salivares estiverem presentes no corte histológico21. Para alguns 

estudiosos, a adesão de Candida spp. à superfície mucosa e à base de resina 

acrílica das próteses removíveis pode estar relacionada à atividade enzimática 

desse gênero de fungos. Quanto maior a produção de fosfolipases e proteinases, 

maior a capacidade de invasão tecidual desses micro-organismos22,23,24.  

O diagnóstico da estomatite protética pode ser estabelecido a partir de 

exame clínico intra-oral e da superfície da prótese, verificando-se a condição geral 

desta. Uma completa anamnese e investigação da história clínica da lesão 

também deve ser realizada, podendo-se associar também um exame micológico a 

fim de realizar a contagem de unidades formadoras de colônias fúngica de 

espécies de Candida2. Em relação à sintomatologia, esse tipo de candidose pode 

classificar-se como assintomática, na maioria dos casos, muito embora, em 

pacientes com hipossalivação ou xerostomia, queixas como ardência da mucosa 

palatal e prurido possam estar presentes24,25.  

 

2.2. Terapêutica antifúngica convencional e mecanismos de 

resistência 

 

O tratamento da candidose oral inclui a utilização de antifúngicos tópicos e 

sistêmicos. Atualmente, no que condiz aos produtos sintéticos, existem no 

mercado três principais classes desses medicamentos: Os poliênicos (a exemplo 

da nistatina e anfotericina B), os imidazóis (como o miconazol e o clotrimazol), e 

os triazóis (como o fluconazol e o itraconazol)26.  

Os antifúngicos, em preparações para uso tópico, podem ser aplicados, 

com eficácia, em numerosas micoses superficiais, embora os resultados clínicos 

dependam de determinados fatores, como o tipo de lesão e mecanismos de ação 

da droga. Alguns compostos podem ser administrados por diferentes vias, com 

amplo poder de ação, mas as formas em pomada, gel e solução são as mais 

indicadas para o tratamento das candidoses bucais27.  
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Considerando que estas são infecções superficiais, agentes tópicos como a 

nistatina e o miconazol são as drogas de escolha inicial. Uma vez que a 

terapêutica tópica não apresente sucesso, o tratamento com drogas sistêmicas é 

iniciado, sendo o fluconazol a droga mais comumente prescrita pelos cirurgiões-

dentistas26.  

A nistatina é produzida por Streptomyces nourseie exibe um grande 

espectro de ação. É reportada como eficaz no combate a cepas de Candida spp 

resistentes aos azóis, e em alguns casos, à anfotericina B27. Para o tratamento da 

candidose bucal, a nistatina é utilizada na forma de suspensão oral contendo 

100.000U.I da droga em cada mL, devendo ser administradas de 3 a 4 vezes ao 

dia, através de bochechos. Se a candidose estiver irrestrita ao aparelho 

estomatognático, sendo classificada como orofaríngea, os bochechos devem ser 

seguidos de deglutição, durante 15 dias29.  

 A grande maioria dos antifúngicos tem ação sobre a membrana celular 

(azóis e poliênicos), agindo na síntese de componentes da membrana dos fungos, 

inibindo também a formação do tubo germinativo. Tal fato reduz a capacidade de 

aderência desses microorganismos às células do epitélio oral e à superfície da 

resina acrílica30.  

 Em relação ao mecanismo de ação, antifúngicos imidazólicos e a nistatina 

bloqueiam a síntese de ergosterol, provocando defeitos na membrana celular 

fúngica por alterações de padrões de permeabilidade, levando à morte celular. 

Dessa forma, canais transmembranares são formados nas células fúngicas, 

provocando um desequilíbrio osmótico pela saída de água e íons essenciais, além 

de açucares, ésteres de fosfato e nucleotídeos, culminando na morte celular31.  

É importante enfatizar que a nistatina também é capaz de ligar-se, ainda 

que em menor proporção, ao colesterol presente na membrana plasmática, 

gerando alterações tóxicas às células, motivo pelo qual a mesma não deve ser 

administrada pela via parenteral. Uma vez utilizada esta via, a ocorrência de 

hemólise, necrose e abscesso no local da infecção poderiam ser 

subsequentes32,33.  

Considerados menos tóxicos que a anfotericina B, os azóis apresentam 

largo espectro de atividade, sendo a administração por via oral também utilizada 

para exercer uma ação sistêmica. O miconazol é disponível no mercado sob a 

forma de creme dermatológico, e, em Odontologia, é utilizado sob a forma de gel 



    8 
 

oral para o tratamento da estomatite protética, sendo aplicado sob a superfície da 

prótese 4 vezes por dia, durante 15 dias2.  

 Recentemente, falhas no tratamento através drogas sintéticas, combinadas 

a uma melhoria do desempenho e padronização da susceptibilidade antifúngica, 

chamaram a atenção para o problema de resistência a terapia alopática34. É 

estabelecido que os agentes antifúngicos podem promover situações clínicas e 

epidemiológicas análogas àquelas inerentes às bactérias resistentes aos 

antibióticos. Drogas,como os poliênicos (anfotericina B, nistatina, entre outros) e 

azólicos (fluconazol, itraconazol, miconazol, cetoconazol são comumente usados 

para tratar infecções por Candida, no entanto, cepas resistentes a essa terapia 

podem ser verificadas em longo prazo ou na abordagem profilática de 

imunossuprimidos34,35. 

 De acordo com alguns pesquisadores, os azóis, em particular o fluconazol, 

são muito ativos conta a C. albicans em seu uso sistêmico, e amplamente 

utilizados devido à sua boa tolerabilidade e biodispinibilidade. No entanto, o 

aumento e a utilização desses antifúngicos para o tratamento de mucosa e 

infecções sistêmicas resultou na seleção de cepas resistentes em pacientes com 

risco de infecções disseminadas por Candida, particularmente na presença de 

doença grave subjacente. Os azóis são drogas fungistáticas que são capazes de 

inibir uma enzima chave da via de biossíntese do ergosterol, uma molécula 

essencial para a membrana fúngica. Mutações no gene ERG11 que codifica a 

enzima alvo da droga (Ianosterol 14-α- desmetilase) podem ser interpretadas 

como a principal causa do aumento da resistência a esses tipos de 

medicamentos36.  

 No que se refere à resistência de cepas de Candida aos antifúngicos 

sintéticos azóis (fluconazol, miconazol, itraconazol), outros mecanismos podem 

ainda contribuir para o fenômeno da resistência. Além da mutação do gene ERG 

11, codificador da enzima alvo dos azóis, estão a superexpressão dos genes 

CDR1, CDR2 e MDR1 que codificam bombas de efluxo37, alterações do gene 

ERG3 codificador da enzima Δ
5,6esterol desnaturase, importante também na 

síntese do ergosterol38,39. É importante enfatizar que os mecanismos acima 

citados podem ocorrer simultaneamente, ampliando o fenômeno da resistência. 

Alterações na membrana lipídica da célula fúngica dificultam a o influxo do 
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fármaco, contribuindo para um aumento da resistência dos mesmos à ação 

medicamentosa. 

 Devido à ocorrência de fatores indesejáveis, como o surgimento da 

resistência de algumas cepas aos antifúngicos convencionais e a presença de 

efeitos tóxicos destes, o estudo de plantas com propriedades terapêuticas, em 

especial atividade antimicótica, tem crescido consideravelmente no mundo. Dessa 

forma, a perspectiva de se isolarem substâncias que apresentem eficácia 

significativa sobre a atividade fúngica e menor índice de desvantagens, tem sido 

crescente nas últimas décadas. Espécies vegetais brasileiras são usualmente 

utilizadas como antifúngicos, e é notório que o Brasil, devido à sua diversidade 

vegetal, é um país conhecido mundialmente pela variedade de produtos com ação 

medicinal, largamente utilizados em suas diversas regiões40. 

 

2.3. A pesquisa envolvendo produtos naturais na prática 

odontológica 

 

O uso de plantas medicinais, na clássica expressão de Hipócrates, “a 

natureza que cura”, transmitido de geração a geração, chegou até nossos dias 

sob forma de uma nova ciência, a Fitoterapia. A importância fundamental do 

estudo das plantas que curam é, possivelmente, maior que o próprio 

conhecimento das doenças, considerando que uma parte significativa das 

substâncias, que servem para preparar e elaborar os produtos farmacêuticos para 

aliviar ou curar as doenças, é extraído do reino vegetal41
.  

Em todo o mundo, as plantas são utilizadas para fins medicinais. O 

Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento da Fitoterapia, já que 

apresenta a maior diversidade vegetal do mundo e ampla sociodiversidade40,42. 

Talvez por isso que nos últimos anos, observa-se no Brasil o ressurgimento da 

medicina natural, enfatizando as plantas medicinais para restabelecimento da 

saúde43,44. Os extratos vegetais não só constituem matérias-primas para a 

produção industrial de derivados químicos puros, como também fazem parte de 

compostos fitoterápicos, empregados no tratamento das mais diversas 

enfermidades45. 
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A valorização do conhecimento popular e crenças como temática de 

desenvolvimento de pesquisas é capaz de agregar comprovação científica às 

tradições e crenças, permitindo assim, a divulgação à comunidade de 

conhecimentos úteis, antes utilizados apenas de maneira pontual44. A abordagem 

etnofarmacológica consiste em associar informações obtidas junto as 

comunidades locais que utilizam a flora medicinal com estudos químicos e 

farmacológicos desenvolvidos em laboratórios especializados40. A escolha de 

uma planta para utilização em estudos que avaliam as propriedades 

farmacológicas da mesma é feita a partir da consideração de alguns 

determinantes, como uso terapêutico, o estudo etnobotânico, a presença de 

determinadas substâncias, ou de acordo com sua disponibilidade43. 

A ideia básica do uso de fitoterápicos é aumentar a opção terapêutica 

dos profissionais de saúde, que procuram por novas alternativas dotadas de 

maior atividade farmacológica, maior biocompatibilidade, menor toxicidade e 

custos mais acessíveis à população46, ofertando medicamentos equivalentes, 

também registrados e com eficácia comprovada, para indicações clínicas 

semelhantes e, eventualmente, com indicações complementares às existentes47.  

Em 2008 houve reconhecimento oficial da viabilidade do uso de 

fitoterápicos no sistema público de saúde brasileiro48, com a instituição do 

Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Sistema Único de 

Saúde (SUS) através da Portaria Interministerial 2.960/2008. A atuação do 

cirurgião-dentista nesta área ganhou mais força com a resolução 082/2008 do 

Conselho Federal de Odontologia (CFO), através da qual a fitoterapia é 

reconhecida como uma prática integrativa e complementar à saúde bucal49.  

Apesar das políticas públicas instituídas com o intuito de estimular o 

estudo e a adoção clínica das plantas medicinais, a utilização prática da 

fitoterapia por parte dos profissionais da Odontologia se dá de forma modesta, 

especialmente pela falta de respaldo científico, especificamente para espécies 

vegetais com indicação para problemas bucais50.  

Tal resistência pode ser atribuída à falta de padronização, 

desconhecimento de indicação e ceticismo, além da crença de que medicamentos 

industrializados possuem garantia de eficiência48. No entanto, verifica-se um 

crescente interesse pelo assunto, demonstrado pela maior produção de estudos 

desenvolvidos com produtos naturais na odontologia nos últimos anos. Tais 
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estudos indicam que plantas medicinais podem ser utilizadas com finalidade 

terapêutica para afecções bucais50, demonstrando propriedades antiinflamatórias, 

antihemorrágicas e analgésicas para o tratamento de odontalgias e de outras 

afecções orais45.  

Diante do aumento de interesse no assunto por parte dos pesquisadores, 

ainda existem atualmente diversas lacunas nas pesquisas científicas desta área 

quando comparadas às intervenções de medicina convencional50. O acesso à 

literatura científica ainda é considerado difícil, e muitas vezes surgem 

questionamentos acerca da eficácia, segurança e tolerabilidade no que condiz à 

utilização dos fitoterápicos. Os conhecimentos empíricos acumulados no passado, 

advindos da tradição cultural, aliado aos científicos, desenvolvidos ao longo do 

tempo, mostram que as plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos 

mesmo produzindo benefícios ao organismo, também podem causar efeitos 

adversos, apresentar toxicidade e contra-indicações de uso51 como qualquer outra 

substancia com efeito farmacológico. 

A grande maioria dos estudos encontrados na literatura envolvendo o 

uso de plantas medicinais na prática Odontológica restringem-se às pesquisas in 

vitro. Apesar da notável importância desses estudos eles encontram-se na base 

da pirâmide dos níveis de evidência científica52. No entanto, em virtude do grande 

potencial do Brasil nesta área, avanços científicos de metodologias devem ser 

estimulados, a exemplo de estudos in situ, em animais, além de ensaios clínicos. 

Mesmo diante de um grande número de estudos de um mesmo tipo (in 

vitro), o que poderia se traduzir em variedade de abordagens realizadas, grande 

parte das pesquisas limitam-se a buscar, basicamente, dados de concentração 

inibitória mínima (CIM) e fungicida mínima (CFM) de extratos frente a 

microrganismos causadores da cárie dentária53-58 e candidose oral59,60. Estudos 

toxicológicos que abordem possíveis efeitos adversos das plantas medicinais61,62, 

segurança e tolerabilidade também são escassos, mediante sua importância para 

a evolução e progressão científica.  
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2.4. Cinnamomum zeylanicum Blume 

 

 Cinnamomum zeylanicum Blume, conhecida popularmente como canela, é 

uma planta pertencente a família Lauraceae. Trata-se de uma árvore que 

apresenta aproximadamente 10-15m de altura, tem folhas com o formato oval-

longo e flores que desenvolvem-se em pequenos maços, com cor esverdeada e 

odor característico. A família Lauraceae pertence à divisão Magnoliophyta, sendo 

considerada uma das famílias mais antigas. As espécies de Lauraceae 

apresentam-se amplamente distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais do 

planeta, sendo formada por 49 gêneros e 2500 à 3000 espécies63. 

 C. zeylanicum, C. loureirii, C. burmanni e C. cassia são as quatro principais 

espécies de Cinnamomum, cuja casca é encontrada no comércio como canela, 

um tempero que depende do cinamaldeído para conferir seu sabor característico. 

O óleo da casca do Cinnamomum (óleo de canela) é utilizado como ingrediente 

aromatizante em alimentos e bebidas, como material de perfumaria, e em muitas 

formulações farmacêuticas. Estudos químicos sistemáticos a respeito de óleos 

essenciais foram realizados, sendo encontrados o safrol, eugenol, linalol, cânfora, 

benzoato de benzila ou cinamaldeído como principais componentes da folha, 

galho, casca, madeira, óleos e raízes de várias espécies64,65.  

 A literatura tem reportado que os óleos essenciais extraídos das folhas e 

cascas de algumas espécies de plantas apresentam uma expressiva atividade 

antifúngica A atividade anti-Candida de óleos essenciais vem sendo 

extensivamente investigada na tentativa de disponibilizar alternativas terapêuticas 

para o tratamento da candidose. Entretanto, os mecanismos de ação desses 

compostos e seus constituintes não estão totalmente elucidados66-68.  

 Especula-se que a maioria dos óleos essenciais exerça sua atividade 

antimicrobiana através de modificações na estrutura da parede celular do 

microorganismo, aumentando a permeabilidade da membrana citoplasmática e 

promovendo a deterioração de processos essenciais à sobrevivência da célula69 

(PALMEIRA-DE-OLIVEIRA et al., 2009). Sugere-se ainda, que o rompimento da 

parede celular deva-se ao caráter lipofílico (presença de monoterpenos) dos óleos 

essenciais, que se acumulam nas membranas61,70,71. Outros estudos ainda 
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atribuem a ação antimicrobiana dessas substâncias à inativações enzimáticas 

envolvidas na produção de energia e síntese de componentes estruturais72.  

 A fim de verificar a atividade antifúngica de oito espécies de Cinnamomum, 

pesquisadores realizaram um estudo in vitro que demonstrou um forte potencial 

antifúngico dos óleos da casca e folhas de C. zeylanicum relacionada com 

elevados níveis de eugenol, embora, outros constituintes possam também 

contribuir para a atividade antimicótica dessa espécie73.   

 Alguns autores avaliaram a atividade antifúngica dos compostos químicos 

presentes no óleo essencial de C. zeylanicum, verificando que o mesmo inibiu o 

crescimento de cepas de Candida, e que o eugenol, composto majoritário do 

produto, apresentou expressiva atividade antifúngica. Entretanto, os compostos 

minoritários presentes na substância-teste, participaram, decisivamente na 

atividade anti-Candida, potencializando o efeito antifúngico, frente ao uso de 

apenas um fitoconstituinte isolado, incluindo o eugenol74.  

 Um estudo realizado em 2006 verificou a atividade do óleo essencial das 

folhas de C. zeylanicum sobre 12 cepas de Candida, entre elas C. albicans, C. 

guilliermondii, C. Krusei, C. parapsilosis, C. stellatoidea e C. tropicallis, a partir da 

difusão em meio de cultura sólido. O mesmo identificou que o óleo avaliado 

apresentou relevante propriedade antifúngica a partir da inibição de crescimento 

em 58% das cepas testadas75.  

 Uma pesquisa avaliou a atividade antifúngica do óleo essencial de C. 

zeylanicum sobre espécies de Aspergillus, verificando ação sobre o crescimento e 

morfogênese de algumas cepas potencialmente patogênicas, apresentando CIM50 

de 40µL/mL e CIM90 de 80µL/mL, concentrações nas quais o óleo essencial 

proveu inibição de 100% da germinação de esporos de A. niger, A. flavus e A. 

fumigatus. A substância teste apresentou considerável efeito antimicrobiano sobre 

esses organismos, a partir da observância de grandes zonas de inibição de 

crescimento em várias linhagens testadas76.  

Castro e Lima (2011)77 avaliaram, in vitro, a atividade antifúngica de óleos 

essenciais obtidos a partir de sete espécies vegetais, dentre elas o Cinnamomum 

zeylanicum (Canela), sobre doze cepas de C. albicans e C. tropicalis, utilizando a 

técnica de difusão em meio de cultura sólido. Os resultados apontaram que os 

extratos exerceram atividade antimicrobiana em pelo menos uma cepa avaliada, 

no entanto, ressaltou-se a atividade anti-Candida evidenciada por C. zeylanicum, 
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Citrus aurantifolia (Limão Tahiti) e Mentha piperita (Menta piperita), visto que 

inibiram o crescimento de 100% das cepas ensaiadas. Segundo os 

pesquisadores, o óleo essencial de C. zeylanicum promoveu a formação de 

maiores halos de inibição (até 48mm), representando uma possível aplicação em 

fitoterápicos destinados à prevenção e tratamento de doenças infecciosas de 

origem fúngica, após o desenvolvimento de novos estudos in vivo. 

Embora escovar com água e sabão e/ou dentifrício seja o método mais 

usado por portadores de prótese total para limpar seus dispositivos protéticos, tal 

procedimento não diminui a inflamação palatal nem elimina as formas de micélio 

já instaladas. Pesquisadores após realizarem um estudo in vitro avaliaram a 

utilização de extratos de uma variedade de plantas, dentre elas o óleo essencial 

de Tomilho e Canela (Cinnamomum), encontrando potencial antifúngico em 

relação à C. albicans. Os autores destacaram ainda a importância de novas 

pesquisas in vivo a fim de testar a incorporação desses agentes em 

enxaguatórios destinados aos usuários de prótese78,79. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral: 

O presente estudo objetivou avaliar a atividade antifúngica do óleo 

essencial das folhas de Cinnamomum zeylanicum Blume (Canela), e o efeito 

de um enxaguatório bucal à base deste produto sobre propriedades físicas da 

resina acrílica. Esta pesquisa também buscou verificar dados sobre a 

segurança e tolerabilidade da substância teste através de um ensaio clínico 

fase I. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 Verificar a CIM e a CFM do óleo essencial das folhas de C. zeylanicum 

Blume (Canela), bem como do antifúngico padrão nistatina, adotado neste 

estudo, sobre doze cepas de Candida; 

 Avaliar, in vitro, possíveis alterações da rugosidade e da microdureza da 

resina acrílica provocadas pelo produto teste na CIM (enxaguatório bucal a 

base do óleo essencial das folhas de C. zeylanicum Blume), após a 

reprodução laboratorial de um protocolo de intervenção de 15 dias; 

 Avaliar a segurança e tolerabilidade do enxaguatório bucal a base do óleo 

essencial das folhas de C. zeylanicum Blume, através de um ensaio clínico 

fase I, pontuando e descrevendo detalhadamente os possíveis efeitos 

adversos provocados pela substância teste. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Considerações éticas pertinentes ao estudo: 

O presente projeto referente à realização desta pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) (ANEXO 01). A fim de que fosse 

conduzido dentro dos padrões éticos que regem a pesquisa em seres humanos, 

todos os esclarecimentos sobre a importância da pesquisa foram oferecidos aos 

sujeitos participantes, mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), segundo a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Além do exposto, o projeto de pesquisa também foi submetido ao Registro 

Bresileiro de Ensaios Clínicos (REBEC), tendo como  identificação (Universal Trial 

Number) o seguinte código: U1111-1130-0218. 

4.2 Local de realização da pesquisa: 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados e recrutados no Centro de 

Especialidades Odontológicas de Jaguaribe, CEO – Jaguaribe, mediante 

autorização da Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, Paraíba 

(ANEXO 02), localizado na Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa, PB; 

o qual atende o usuário no que condiz à especialidade de Prótese dentária, 

atuando com frequencia no que concerne ao tratamento da candidose associada 

à estomatite protética, por vezes subdiagnósticada na atenção básica. 

As análises clínicas, testes microbiológicos (a fim de descartar e/ou 

confirmar o diagnóstico clínico de candidose oral dos voluntários) e de rugosidade 

in vitro foram ralizados no Laboratório de Micologia do Departamento de Ciências 

Farmacêuticas e no Laboratório de Microbiologia do Centro de Ciências de Saúde 

da Universidade Federal da Paraíba, nos quais procederam-se testes 

micológicos. Uma análise de microdureza foi realizada no Laboratório de 

Solidificação Rápida (LSR), do Centro de Tecnologia (CT) da UFPB. 

4.3 . Delineamento do estudo: 

4.3.1. Classificação: 
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A presente pesquisa dividiu-se em três etapas: Análise microbiológica in 

vitro da atividade antifúngica da substância-teste; estudo do efeito do produto 

teste sobre propriedades físicas da resina acrílica; e um ensaio de Fase I, no qual 

se buscou investigar clinicamente a segurança e tolerabilidade do produto teste 

através de possíveis reações adversas provocadas em indivíduos saudáveis, 

usuários de próteses removíveis, mediante o uso.  

Segundo o delineamento metodológico, as primeiras etapas do estudo 

caracterizaram-se como do tipo experimental em laboratório, aonde foram 

testadas, in vitro, propriedades antifúngicas do óleo essencial das folhas de C. 

zeylanicum sobre cepas de Candida, bem como interferências de um exaguatório 

bucal formulado, a partir do óleo citado, no material componente das bases de 

próteses removíveis. A nistatina foi o antifúngico padrão utilizado como controle 

positivo em todas as fases de ambas as etapas. 

No que condiz ao ensaio clínico fase I, o estudo caracterizou-se como 

prospectivo, de natureza quantitativa, comparativo, de campo e intervencionista, 

uma vez que os dados foram coletados antes e após o uso da substância-teste 

(enxaguatório bucal), sendo os seus efeitos comparados individualmente nos dois 

momentos. A análise dos dados ocorreu a partir da observação direta intensiva (a 

partir dos aspectos clínicos manifestados na cavidade oral) bem como extensiva 

(a partir da análise de resultados referentes a exames micológicos dos sujeitos 

participantes em laboratório). 

4.4. Ensaios experimentais in vitro: 

4.4.1. Caracterização da substância teste e do produto sintético 

O óleo essencial das folhas de C. zeylanicum Blume (Canela) foi obtido a 

partir da Ferquima Ind. e Com. Ltda (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasil), 

lote 112, sendo o seu laudo fitoquímico (quadro 1) descrito pelo fornecedor, que 

produz e comercializa óleos essenciais em escala industrial. 
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Como procedimento padrão para caracterização química da substância 

teste utilizada, foi realizada uma análise química do produto teste, através da 

cromatigrafia. Para tal, utilizou-se um cromatógrafo a gás acoplado a um 

espectrômetro de massas (SHIMADZU GC-MS-QP5050A), com coluna capilar 

(J&W SCIENTIFIC®) com fase estacionária de 5% fenil e 95% dimetilpolisiloxano 

com 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 µm de espessura 

do filme. A programação de temperatura inicial variou de 60ºC a 240ºC (3ºC/min), 

enquanto o tempo de programação da corrida foi de 60 minutos, sendo a 

temperatura do forno do injetor de 250ºC. O hélio foi utilizado como gás de arraste 

(fase móvel) a um fluxo de 1,0 mL/min, com razão de Split de 1:20 e o volume de 

injeção foi de 1µL. 

A ionização dos componentes foi realizada por impacto eletrônico a 70 eV, 

com detector de 1,25Kv. O espectrômetro foi operado no modo SCAN, com 

temperatura da fonte de íons de 250ºC. A identificação dos compostos foi 

realizada comparando seus espectros de massa com os espectros existentes no 

banco de dados do equipamento (Biblioteca MIST, 2008). A amostra do óleo 

essencial foi injetada a uma concentração de 2 ppm e o hexano foi utilizado como 

solvente.  A análise do cromatograma e espectros de massa foram realizados 

com auxilio da biblioteca do equipamento e os parâmetros de integração 

utilizados foram o Width: 3 e o Slope: 2000. 

Itens controlados Resultados Especificações 

Aparência Líquido Líquido 

Cor Amarelo Amarelo à Marrom 

Impurezas Isento Isento 

Odor Característico Característico 

Densidade (20ºC) 1,043 1,030-1,050 

Índice de refração 

(20ºC) 
1,533 1,529-1,537 

Quadro 1: Especificações dos parâmetros físico-químicos do óleo essencial de 

Canela folha (C. zeylanicum) descritos pelo fornecedor. 
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Como controle positivo ou droga padrão, a nistatina foi o antifúngico de 

escolha, sendo adquirida na Sigma-Aldrich (São Paulo), na forma de pó. As 

soluções foram preparas no momento da execução dos testes, a fim de alcançar 

a concentração desejada. 

4.4.2. Etapa I: verificação in vitro da atividade antifúngica do óleo essencial 

de Cinnamomum zeylanicum Blume e nistatina 

a) Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

A determinação da CIM do óleo essencial de C.zeylanicum e nistatina foi 

realizada através da técnica da microdiluição80. Para tal, placas de microdiluição 

contendo 96 orifícios foram utilizadas para distribuir 100µL de Caldo Sabouraud 

Dextrose em cada poço. Em seguida, foram distribuídos mais 100µL da 

substância teste, em uma concentração inicial de 5.000µg/mL, que foi diluída 

seriadamente, a partir da retirada de uma alíquota de 100µLda cavidade mais 

concentrada para a cavidade sucessora. Sequencialmente, nos orifícios de cada 

coluna, foram dispensadas alíquotas de 10µL do inóculo correspondente a 12 

cepas ensaiadas, sendo 8 cepas de Candida albicans e 4 de Candida tropicalis 

(C. albicans ATCC 76485; C. albicans ATCC 76645; C. albicansLMP20; C. 

albicansLM111; C. albicansLM62; C. albicansLM108; C. albicansLM122; C. 

albicansLM86;  C. tropicalis ATCC13803; C. tropicalis LM45; C. tropicalis LM14; 

C. tropicalis LM20). 

Paralelamente, foram realizados controle da viabilidade das leveduras 

ensaiadas (controle negativo), e ainda um controle positivo frente a ação 

antifúngica da Nistatina, a qual foi diluída seriadamente partindo-se de uma 

concentração inicial de 1024µg/mL. Para o antifúngico padrão, adotou-se, por 

conveniência, uma menor concentração inicial, a fim de que a CIM fosse 

identificada com mais facilidade caso esta atingisse valores mais baixos, 

minimizando assim, a necessidade de uma maior quantidade de diluições 

seriadas. 

Os ensaios foram realizados em duplicata, e incubados a 35ºC durante 

48h. A leitura das microplacas de diluição para a determinação da CIM sobre as 

cepas testadas foi realizada a partir do método visual. Levou-se em consideração 

a formação ou não de aglomerados de células (“botão”) no fundo dos poços 
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(Figura 1). Dessa forma, considerou-se a CIM a menor concentração do produto 

capaz de produzir inibição visível sobre o crescimento das leveduras utilizadas 

nos ensaios microbiológicos. 

Para confirmação da presença de microorganismos viáveis ou não nas 

concentrações não inibitórias, utilizou-se o corante TTC (2,3,5 cloreto de trifenil 

tetrazólico) no volume de 10µL. Tal corante é capaz de refletir a atividade de 

enzimas desidrogenases, envolvidas no processo de respiração celular, o que 

torna possível a identificação de amostras vivas, que são coradas em vermelho 

(Figura 2), daquelas mortas, as quais mantêm coloração original81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

Após a determinação da CIM, a concentração correspondente à inibitória 

(CIM) e as duas concentrações imediatamente mais concentradas (CIMx2 e 

CIMx4), bem como os controles positivos, foram subcultivadas em placas de ágar 

Sabouraud Dextrose (ASD), contendo 10µL do inóculo. Após 24h de incubação a 

30ºC, as leituras das CFMs foram realizadas, baseadas no crescimento dos 

controles, sendo considerada a CFM a menor concentração da droga que impediu 

o crescimento visível do subcultivo80.  

 

Figura 1: Formação de 

aglomerado de célula 

(“botão”) no interior de um 

poço da microplaca 

Figura 2: Identificação de 

microorganismos viáveis a 

partir da coloração 

avermelhada após adição 

do TTC. 
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4.4.3. Etapa II: ensaio de rugosidade e microdureza 

a) Confecção dos corpos-de-prova 

Foram confeccionados 30 corpos de prova em resina acrílica 

termopolimerizável (Vip Flash, artigos Odontológicos Clássicos Ltda. São Paulo, 

SP, Brasil). A partir de uma matriz de silicona de condensação densa (Flexitime®, 

São Paulo – SP, Brasil), medindo 2mm de espessura e 4mm de diâmetro, foram 

confeccionados padrões em cera nº7 (Newvax®, Pirassununga, São Paulo, Brasil 

– Lote: 300613), através do gotejamento. Os padrões em cera foram incluídos em 

muflas para micro-ondas, contendo gesso tipo II e IV (Dentsplay®, Pirassununga, 

São Paulo, Brasil). 

Após a eliminação dos padrões em cera e remoção dos resíduos com água 

quente, as matrizes obtidas em gesso foram isoladas, o polímero e o monômero 

da resina termopolimerizável a ser utilizada (Vip Flash®, Pirassununga, São 

Paulo, Brasil) foram dosados, manipulados de acordo com as indicações do 

fabricante, e a resina foi adaptada nas muflas. Estas foram posicionadas em 

prensa hidráulica (1000Kgf) e polimerizadas de acordo com as recomendações do 

fabricante. Após o ciclo de polimerização da resina e esfriamento, as muflas foram 

abertas e os corpos de prova removidos (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 3: Determinação da CFM a partir da inoculação das leveduras testadas em 

ASD com as concentrações da substância teste referentes à CIM, CIMx2 e CIMx4 .  
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Os corpos-de-prova foram colocados em água destilada, a 37ºC por uma 

hora, e a seguir foi realizada a troca da água destilada e exposição ao calor seco, 

em estufa, por 24 horas, a fim de eliminar o monômero residual. Após esse 

período, foram realizados desgastes nas laterais com fresas de tungstênio, 

montadas em peça reta para remoção dos excessos. As amostras em resina 

acrílica termopolimerizável também foram polidas manualmente com lixas de 

carburundum nº 220, 330, 600 e 1200, sendo utilizados após este processo, 

discos de feltro e pasta pedra pomes/ água destilada82. Após a realização das 

etapas de polimento, os corpos de prova foram lavados em água corrente por 30 

segundos83,84. 

b) Determinação das alterações de rugosidade e microdureza 

Para os ensaios de rugosidade e microdureza, 30 corpos de prova foram 

divididos em três grupos de n=10: GI – Saliva artificial neutra (controle negativo), 

obtida a partir da farmácia de manipulação Dilecta® (Quadro 2), GII – 

Enxaguatório de C. zeylanicum (sendo composto por água destilada, tween80 e 

óleo essencial de C. zeylanicum na CIM) e GIII – nistatina 100.000UI/mL. Os 

corpos de prova foram suspensos através de fios ortodônticos à tampa de 

recipientes individuais plásticos, os quais continham 5mL da solução 

correspondente à cada grupo,  sendo a mesma substituída 1 vez por dia. 

 O grupo I manteve-se em saliva artificial durante todo o ensaio, enquanto 

os grupos II e III, permaneceram durante 1 minuto, 3 vezes ao dia, em suas 

soluções correspondentes (enxaguatório bucal e nistatina, respectivamente), 

Figura 4: Corpo de prova em 

resina acrílica, medindo 4mm 

de diâmetro. 

 

Componente 

químico 

Quantidade por 

litro de água 

destilada 

Na2HPO4 0.20 g 

NaCl 6.70 g 

KSCN 0.33 g 

KH2PO4 0.20 g 

KCl 1.20 g 

NaHCO3 1.50 g 

 Quadro 2. Composição da 

saliva artificial neutra, 

fornecida pelo fabricante 
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retornando à saliva artificial neutra, durante 15 dias, período no qual o sistema 

permaneceu incubado em estufa biológica, sobre abrigo da luz, a 37º C. Medições 

iniciais e finais foram realizadas (24h antes e 24h após o início e término do 

ensaio, respectivamente), a fim de avaliar possíveis alterações das propriedades 

mecânicas da resina acrílica termopolimerizável, avaliadas nos testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o ensaio de rugosidade, os corpos de prova receberam marcações, 

em uma de suas superfícies, correspondentes à região média, 1mm à direita e 

1mm à esquerda. Em seguida, as amostras foram levadas ao rugosímetro (SJ-

201 Minutayo, Kawasaky,Japão), (Figura 5) de acordo com a norma ISSO 1997 

(velocidade de 0,5mm/s, λc 0,8 e distância 1), através do qual foram realizadas as 

mensurações iniciais e finais nos três pontos descritos por meio de um estilete de 

diamante que percorreu as superfície dos corpos a fim de obter as três medidas. 

Para cada corpo de prova, calculou-se a média aritmética referente aos três 

valores obtidos, a qual foi tida como a rugosidade superficial em micrômetros 

(Ra)85, 86.  

Para o ensaio de microdureza, os mesmos corpos de prova foram 

utilizados, medindo-se, no entanto, a superfície oposta àquela destinada à 

rugosimetria. Para tal, os corpos de prova foram mensurados em relação à 

Componente químico Quantidade por litro de água destilada 

Na2HPO4 0,20 g 

NaCl 6,70 g 

KSCN 0,33 g 

KH2PO4 0,20 g 

KCl 1,20 g 

NaHCO3 1,50 g 

Quadro 2. Composição da saliva artificial neutra, fornecida 

pelo fabricante 

 

Componente químico Quantidade por litro de água destilada 

Na2HPO4 0.20 g 

NaCl 6.70 g 

KSCN 0.33 g 

KH2PO4 0.20 g 

KCl 1.20 g 

NaHCO3 1.50 g 

 Quadro 2. Composição da saliva artificial neutra, fornecida 

pelo fabricante 
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referida propriedade, antes e após o ensaio, como descrito anteriormente. Um 

microdurômetro (Shimadzu, Kyoto, Japão) contendo um indentador com ponta 

diamante tipo Vickers foi utilizado nesta etapa, aplicando-se 25g de força durante 

30 segundos para obter cada indentação (Figura 6). Para cada corpo de prova, 

cinco indentações foram realizadas, sendo a unidade dos resultados obtida em 

Número de Dureza Vickers (VHN), após o cálculo da média obtida após as cinco 

medidas de cada amostra87,88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6: microdurômetro (Shimadzu, 

Kyoto, Japão) 

 

Componente 

químico 

Quantidade por litro de 

água destilada 

Figura 5: Corpo de prova apoiado em 

material resiliente (cor verde) para 

mensuração em Rugosímetro (SJ-201 

Minutayo, Kawasaky,Japão.) 

 

Componente 

químico 

Quantidade por litro de água 

destilada 

Na2HPO4 0.20 g 

NaCl 6.70 g 

KSCN 0.33 g 

KH2PO4 0.20 g 

KCl 1.20 g 

NaHCO3 1.50 g 

 Quadro 2. Composição da saliva artificial 

neutra, fornecida pelo fabricante 
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4.5. Etapa clínica: Ensaio clínico fase I 

4.5.1. Critérios de inclusão e exclusão 

 

 Foram incluídos no estudo indivíduos pertencentes à faixa etária de 40 à 60 

anos, sadios e usuários de prótese total ou parcial removíveis superiores. A faixa 

etária foi escolhida por conveniência, uma vez que, na mesma, há uma maior 

prevalência de usuários de próteses dentárias19. Para que não houvesse 

confundimento dos sinais e sintomas pertinentes à possíveis efeitos adversos do 

produto teste com sinais e sintomas de doença, indivíduos sadios foram 

selecionados, conforme o estabelecido pela definição de ensaio clínico de fase I. 

 Foram excluídos do ensaio pacientes que estivessem sob tratamento de 

antimicrobianos, em no mínimo, 6 meses antes do estudo, bem como aqueles que 

apresentassem, por ventura, algum tipo de histórico de sensibilidade à Canela. 

 

4.5.2. Universo e amostra 

 

O Universo foi composto por pacientes do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) de Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba, de onde foi 

selecionada uma amostra 15 sujeitos que se enquadraram aos critérios de 

inclusão acima descritos. A quantidade de sujeitos foi escolhida segundo os 

critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a qual define o 

estudo clínico de fase I como o pioneiro em seres humanos a ser realizado em 

pequenos grupos de pessoas voluntárias sadias, a fim de propor ou estabelecer 

uma evolução preliminar da segurança de um produto-teste. 

As anamneses e os exames clínicos foram realizados por dois 

pesquisadores, os quais se submeteram a um processo prévio de calibração intra 

e interexaminador. A calibração resguarda a reprodutibilidade e fidedignidade dos 

dados obtidos, diminuindo a possibilidade de vieses. Mediante os percentuais de 

concordância e discordância foi efetuado o cálculo do coeficiente de Kappa (k), o 

qual consiste de um teste não paramétrico utilizado para avaliar o nível de 

concordância entre avaliações realizadas no mesmo indivíduo. 
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Os valores k obtidos na calibração inter e intra-examinador encontram-se 

dispostos no quadro a seguir: 

 

 

 

 

Mediante a análise dos valores do Kappa, a força de concordância da 

calibração interexaminador do presente estudo foi classificada como boa. Já em 

relação à calibração intra-examinador, para ambos examinadores, foi possível 

inferir que a força de concordância conceituou-se como excelente89.  

 

4.5.3. Diagnóstico clínico e micológico da estomatite protética 

 

Foram realizados anamnese e exame clínico preliminar a fim de verificar a 

ausência ou presença de sinais e sintomas da estomatite protética (Figura 7). 

Além disso, procedeu-se com um teste laboratorial micológico mediante a coleta 

de material da mucosa oral e consequente cultivo em meio de cultura (Figura 08). 

As amostras biológicas (secreção e escamas da mucosa palatal) foram coletadas 

através de um swab estéril e alocadas em tubos de ensaio identificados contendo 

solução salina (0,85%), e encaminhadas ao Laboratório de Micologia Clínica do 

CCS/UFPB para processamento e diagnóstico. Sequencialmente, foram 

semeadas em meio de cultura (Chromágar Candida) através de uma alça 

calibrada de 1µL e incubadas à temperatura ambiente, após 48 horas, quando 

procedeu-se com a leitura. 

Após os resultados laboratoriais da análise micológica, os voluntários com 

diagnóstico (clínico e micológico) negativo de candidose foram recrutados e 

Dados gerais 
Inter 

examinador 

Intra 

examinador I 

Intra 

examinador II 

Kappa geral 0,75 1 1 

p-valor 0,028 0,080 0,080 

Intervalo de 

95% de 

confiança 

Superior 1 1 1 

Inferior 0,075 0,259 0,259 

Quadro 3. Valores de Kappa, obtidos a partir da calibração inter e intra-

examinador. 

 

Componente químico Quantidade por litro de água destilada 

Na2HPO4 0.20 g 

NaCl 6.70 g 

KSCN 0.33 g 

KH2PO4 0.20 g 

KCl 1.20 g 

NaHCO3 1.50 g 

 Quadro 2. Composição da saliva artificial neutra, fornecida pelo fabricante 
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submetidos à terapia antifúngica, a qual consistiu na administração do fitoterápico 

à base de Cinnamomum zeylanicum Blume (Canela) na CIM. 

 A anamnese (antecedentes pessoais, familiares, alergias e 

hipersensibilidades, hábitos deletérios, hábitos de higienização, uso de 

medicamentos) bem como as informações diagnósticas e sobre possíveis efeitos 

adversos foram anotadas em uma ficha clínica (APÊNDICE B) antes e após a 

administração do fitoterápico. O registro fotográfico do palato dos participantes, 

bem como das próteses por eles utilizadas, também foi realizado nesses dois 

momentos, com auxílio de espelho ortodôntico e máquina fotográfica SONY® 

(16.1 Mega pixels, DSC – W570D), a fim de tornar-se um instrumento auxiliar 

para análise qualitativa de reações adversas e tolerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: A) Paciente saudável, apresentando ausência de sinais 

clínicos da estomatite protética (Inclusão no ensaio clínico Fase 

I); B) Paciente portadora de estomatite protética tipo II (Exclusão 

do ensaio clínico fase I). 

 

A B 

B A 

Figura 8: Diagnósticos micológicos negativo (A) e positivo (B), 

referentes à mucosa palatal relativas às figuras 9.A e 9.B, 

respectivamente. Em B, evidencia-se coloração esverdeada nas 

colônias, compatível com o crescimento de C. albicans. 
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4.5.4. Protocolo de intervenção 

 

Os sujeitos foram orientados a utilizar o enxaguatório 3 vezes ao dia, pelo 

período de 15 dias, após higienização da cavidade oral, realizando bochechos de 

10mL, por aproximadamente 60 segundos, não seguidos de deglutição. Também 

foram informados que após os bochechos, deveriam permanecer isentos da 

ingestão de água e alimentos por 30 minutos.  

Os indivíduos participantes receberam um recipiente contendo 500mL do 

enxaguatório testado, um dosador (10mL), uma escova de cerdas duras 

(Colgate® Classic) para a higienização das próteses, bem como um dentifrício 

(Colgate® tripla ação). Aos mesmos, também foram entregues por escrito 

instruções de uso, contendo dois contatos do pesquisador responsável, para os 

casos de dúvidas ou comunicação de reação adversa. Uma vez ocorrendo 

manifestações indesejadas, os voluntários foram orientados a interromper 

prontamente o protocolo de intervenção e a comunicar-se com o pesquisador 

para que informações a respeito de sinais clínicos e sintomas indesejáveis, 

compatíveis com os supostos efeitos colaterais, fossem registradas. 

Durante todos os dias de intervenção, dois pesquisadores encarregaram-se 

de manter no mínimo um contato verbal por dia com os participantes através de 

ligações telefônicas, lembrando-os de cumprir o horário e modo correto de 

utilização do enxaguatório. Vinte e quatro horas antes e após a utilização do 

produto-teste, uma anamnese e exame clínico minuciosos foram realizados 

(através de um questionário já citado neste estudo) acompanhadas de exame 

laboratorial micológico. 

4.6. Análise estatística: 

O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do programa 

estatístico GraphPrisma versão 6.0. Procedeu-se com uma análise estatística 

descritiva dos dados clínicos, e microbiológicos laboratorias. Para os ensaios de 

rugosidade e microdureza, procedeu-se com a estatística inferêncial, utilizando-se 
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a análise de variância ANOVA associada ao pós-teste de Tukey, adotando-se um 

nível de significância estatística de 5%. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Resultados referentes aos ensaios in vitro: 

A análise cromatográfica do óleo essencial das folhas de C. zeylanicum 

permitiu a identificação de dezessete picos cromatográficos (Tabela 1).  Em 

relação ao componente majoritário, o eugenol obteve uma concentração relativa 

de 82,30%, com pico no tempo de 23,3 minutos. 

 

Tabela 1: Características dos picos cromatográficos quanto ao composto, 

concentração relativa e índice de similaridade. 

Pico Composto Concentração (%) 

Pico 1 Pinene <alpha> 
0,73 

Pico 2 Camphene 
0,23 

Pico 3 Pinene <beta> 
0,15 

Pico 4 Phellandrene <alpha> 
0,52 

Pico 5 Cymene <para> 
0,97 

Pico 6 Phellandrene <beta> 
0,51 

Pico 7 Linalool 
1,92 

Pico 8 Cinnamaldehyde <(z)> 
1,04 

Pico 9 Safrole 
0,93 

Pico 10 Eugenol 
82,30 

Pico 11 Copaene <alpha> 
0,58 

Pico 12 Caryophyllene <(E)> 
3,33 
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Pico 13 Cinnamyl acetate <(E)> 
1,12 

Pico 14 Humulene <alpha> 
0,50 

Pico 15 Eugenyl acetate 
2,01 

Pico 16 Caryophyllene oxide 
0,25 

Pico 17 Benzyl benzoate 
2,92 

TOTAL - 
100,00 

Base de dados: Biblioteca MIST, 2008. 

 

   Os resultados da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Fungicida Mínima (CFM) do óleo essencial de C. zeylanicum 

Blume, encontram-se representados na Tabela 2. 

 

 

 

  

Cepas CIM (µg/mL) CFM (µg/mL) 

C. albicans ATCC 76485 312,5 625,0 

C. albicans ATCC 76645 312,5 312,5 

C. albicans LM P20 625,0 625,0 

C. albicans LM 111 625,0 625,0 

C. albicans LM 62 312,5 312,5 

C. albicans LM 108 625,0 625,0 

C. albicans LM 122 625,0 625,0 

C. albicans LM 86 625,0 625,0 

C. tropicalis ATCC 13803 625,0 625,0 

C. tropicalis LM 45 625,0 625,0 

C. tropicalis LM 14 625,0 625,0 

C. tropicalis LM 20  625,0 625,0 

Tabela 2: Resultados da CIM e CFM do óleo essencial das folhas de C. 

zeylanicum Blume sobre espécies de Candida. 
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Verificou-se que todas as cepas ensaiadas apresentaram sensibilidade à 

ação do óleo essencial testado, sendo a concentração de 625,0µg/mL capaz de 

inibir todas as amostras. Três leveduras (C. albicans ATCC 76485, C. albicans 

ATCC 76645, C. albicans LM 62) foram inibidas na concentração de 312,5 µg/mL 

(CIM25), comportando-se como as mais sensíveis diante da ação da C. 

zeylanicum. 

 Dentre as cepas teste, onze não apresentaram crescimento microbiano na 

concentração equivalente à encontrada durante a determinação da CIM, valor 

equivalente à CFM em 91,66% das amostras de Candida. Apenas a levedura 

correspondente à C. albicans ATCC 76485 apresentou CFM igual a CIMx2, 

permanecendo no entanto, o valor de 625,0µg/mL como concentração fungicida. 

Observou-se que a concentração de 625,0µg/mLfoi capaz de impedir o 

crescimento microbiano de todas as leveduras, sendo considerada, também, a 

CFM. 

 

 

 

Cepas CIM (µg/mL) CFM (µg/mL) 

C. albicans ATCC 76485 32 128 

C. albicansATCC 76645 8 8 

C. albicansLM P20 8 8 

C. albicansLM 111 8 8 

C. albicansLM 62 8 8 

C. albicansLM 108 8 8 

C. albicansLM 122 8 8 

C. albicansLM 86 8 8 

C. tropicalisATCC 13803 8 8 

C. tropicalisLM 45 8 16 

C. tropicalisLM 14 16 64 

C. tropicalisLM 20 16 16 

Tabela 3: Resultados da CIM e CFM da nistatina sobre espécies de Candida. 
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 Utilizada como controle positivo nesta pesquisa, a nistatina também obteve 

valores de CIM e CFM determinados (Tabela 3). Dentre as cepas teste, nove 

apresentaram inibição do crescimento microbiano na concentração de 8µg/mL 

(CIM75). Duas cepas (C. tropicalisLM 14e C. tropicalisLM 20) apresentaram-se 

menos sensíveis à ação da nistatina, com CIM de 16µg/mL, enquanto a amostra 

referente à C. albicans ATCC 76485 necessitou de um maior concentração do 

antifúngico controle para que seu crescimento fosse inibido (CIM =32µg/mL). 

 Durante a realização dos testes para determinação da CFM da nistatina, 8 

cepas  equivalentes à 66,6% da amostra (C. albicans ATCC 76645,C. albicans LM 

P20,C. albicans LM 111, C. albicans LM 62, C. albicans LM 108, C. albicans LM 

122, C. albicans LM 86, C. tropicalis ATCC 13803) apresentaram uma CFM de 

8µg/mL, equivalente à CIM. A mesma equivalência ocorreu para a levedura C. 

tropicalis LM 20, sendo, no entanto, os valores de CIM e CFM iguais a 

16µg/mL.C. tropicalis LM 45 e C. tropicalis LM 14 apresentaram CFMs de 

16µg/mL e 64µg/mL, respectivamente, compatíveis com a CIMx2. C. albicans 

ATCC 76485, apresentou maior valor de concentração fungicida (128µg/mL), 

sendo este 4 vezes a CIM. 

 Os dados obtidos pelo ensaio de rugosidade superficial foram analisados 

através do teste estatístico ANOVA e pós-teste de Tukey. A tabela 4 demonstra 

os resultados das médias de rugosidade para GI, GII e GIII antes e após a 

intervenção. 

 

Tabela 4: Médias iniciais e finais da rugosidade superficial dos corpos de prova 

em µm mediante o protocolo de intervenção de 15 dias. 

 

GI (Saliva artificial) 

 

GII (C. zeylanicum) 

 

GIII (Nistatina) 

p<0.0001 

 

Ra inicial 

 

Ra final 

 

Ra inicial 

 

Ra final 

 

Ra inicial 

 

Ra final 

0,16 0,54 0,17 0,59 0,15 0,69 

0,17 0,62 0,15 0,57 0,16 0,65 

0,14 0,53 0,15 0,54 0,17 0,62 

0,18 0,49 0,17 0,55 0,17 0,67 

0,17 0,53 0,15 0,56 0,18 0,66 
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0,15 0,57 0,14 0,60 0,16 0,64 

0,17 0,57 0,18 0,58 0,15 0,67 

0,18 0,60 0,15 0,59 0,14 0,69 

0,14 0,54 0,17 0,51 0,14 0,68 

0,17 0,57 0,16 0,66 0,16 0,66 

 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre as medidas iniciais 

corpos de prova em GI, GII e GIII (p>0.05).   No entanto, houve significância 

estatística nos três grupos avaliados quando comparados em relação às suas 

medidas iniciais e finais de rugosidade, realizadas após o tratamento (Gráfico1). 
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Gráfico 1: Alterações de rugosidade superficial (Ra) antes a após os tratamentos.  

* Ra0 = Rugosidade inicial; RaF = Rugosidade final; 

* Letras divergentes indicam diferença estatisticamente significante, enquanto letras equivalentes 

indicam ausência de significância estatística.  
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Além da significância estatística referente à rugosidade superficial (Ra) 

entre pré e pós-tratamentos num mesmo grupo, o gráfico 1 também evidencia 

diferenças significantes das medidas de Ra finais ao comparar os pares “GI – 

Saliva/ GIII – Nistatina” e “GII – C. zeylanicum/ GIII – Nistatina”: Observou-se que 

o controle negativo (GI – Saliva) apresentou um menor aumento da rugosidade 

(0,39µm), quando comparado ao controle positivo (GIII – Nistatina), onde 

ocorreram maiores alterações (0,50µm) desta propriedade (p<0,0001).  

 Apesar do ensaio referente ao enxaguatório de C. zeylanicum também 

apresentar interferências sobre a rugosidade superficial das amostras no pré e 

pós tratamento (0,40µm), estas, foram menores que aquelas referentes ao 

antifúngico padrão, condizente à intervenção da nistatina (p<0.0001), ao mesmo 

modo que GI. Não houve diferença estatístistica entre as medidas de rugosidade 

final (RaF) e variação de Rugosidade (ΔRa) de GII (C. zeylanicum) e GI (Saliva), 

sendo este um resultado favorável ao produto teste, comparando-se ao 

encontrado para a nistatina (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

  

Os dados obtidos pelo ensaio de microdureza Vickers foram analisados 

através do teste estatístico ANOVA e pós-teste de Tukey. O gráfico 2 demonstra 

os resultados das médias de cinco endentações realizadas para cada corpo de 

prova, em GI, GII e GIII, antes e após a intervenção. 

Ra GI 
(Saliva) 

GII 
(C. zeylanicum) 

GIII 
(Nistatina) 

P 

Ra0 0.16 
 ± 0.014 

(a) 

0.16  
± 0.013 

(a) 

0.16 ± 
0.012 

(a) 

p>0.05 

RaF 0.55  
± 0.038 

(b) 

0.56  
± 0.022 

(b) 

0.66 
 ± 0.027 

(c) 

p<0.0001 

ΔRa 0.39 
(d) 

0.40 
(d) 

0.50 
(e) 

p<0.0001 

Tabela 5: Variação entre as médias de rugosidades superficiais (Ra) inicial e final, 

nos três grupos avaliados. 

 

 

Ra GI 
(Saliva) 

GII 
(C. zeylanicum) 

GIII 
(Nistatina) 

P 

Ra0 0.1630 
(a) 

0.1590 
(a) 

0.1580 
(a) 

p>0.05 

RaF 0.5560 
(b) 

0.5660 
(b) 

0.6630 
(c) 

p<0.0001 

ΔRa 0.3930 
(d) 

0.4070 
(d) 

0.5050 
(e) 

p<0.0001 

 Tabela 5: Variação entre as médias de rugosidades superficiais (Ra) inicial e final, 

nos três grupos avaliados. 

 

* Ra0 = Rugosidade inicial; RaF = Rugosidade final;ΔRa = RaF - Ra0 

* Letras divergentes indicam diferença estatisticamente significante, enquanto letras equivalentes 

indicam ausência de significância estatística.  

 

 

 

* Ra0 = Rugosidade inicial; RaF = Rugosidade final;ΔRa = RaF - Ra0 

* Letras divergentes indicam diferença estatisticamente significante, enquanto letras equivalentes 

indicam ausência de significância estatística.  
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Diferenças estatisticamente significantes entres entre as medidas iniciais 

as amostras não foram observadas entre GI, GII e GIII (p>0,05), demonstrando 

uma padronização das amostras iniciais para os três grupos, e a minimização de 

viéses metodológicos. No entanto, assim como os resultados oriundos do ensaio 

de rugosidade, existiram alterações de microdureza nos três grupos avaliados 

(p<0,0001) quando comparadas as médias de suas medidas iniciais e finais de 

microdureza Vickers, realizadas antes e após o tratamento. Quanto menor a 

microdureza do material, maior a penetração do diamante, gerando, na superfície 

do material uma maior indentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da significância estatística existente na microdureza Vickers entre pré 

e pós-tratamentos num mesmo grupo, o gráfico 2 também evidencia diferenças 
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Gráfico 2: Alterações de microdureza Vickers após os tratamentos.  

* M0 = Microdureza inicial; MF = Microdureza final; 

* Letras divergentes indicam diferença estatisticamente significante, enquanto letras equivalentes 

indicam ausência de significância estatística.  

 

 

Gráfico 2: Alterações de microdureza Vickersantes e após os tratamentos.  

* M0 = Microdureza inicial; MF = Microdureza final; 

* Letras divergentes indicam diferença estatisticamente significante, enquanto letras equivalentes 

indicam ausência de significância estatística.  
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significantes das medidas finais ao comparar os pares “GI – Saliva/ GIII – 

Nistatina”, e GIII - Nistatina/ GII – C. zeylanicum”. Não houve diferença estatística 

“GI – Saliva/ GII – C. zeylanicum” no que concerne ao pós tratamento. 

 Observou-se que os grupo referente à substância teste (GII) e à Saliva 

(GI) provocaram uma menor diminuição da microdureza (-2,12VHN e -2,57VHN, 

respectivamente), não havendo divergências estatísticas entre ambos. Verificou-

se, no entanto, que o grupo referente à nistatina foi capaz de produzir uma maior 

interferência sobre a propriedade avaliada (-3,62VHN), sendo esta significante 

estatisticamente perante os demais grupos (p<0,0001) (Tabela 6). Tais resultados 

mostraram-se positivos em relação à substância teste, uma vez que a influência 

sobre a diminuição da microdureza apresentou-se inferior àquela do grupo 

referente à nistatina, e equivalente ao controle negativo. 

 

 

 

 

 

Microdureza GI 
(Saliva) 

GII 
(C. zeylanicum) 

GIII 
(Nistatina) 

P 

M0 15.13 ± 0.24 
(a) 

15.07 ± 0.22 
(a) 

15.16 ± 0.18 
(a) 

p>0.05 

MF 12.56 ± 0.41 
(b) 

12.95 ± 0.38 
(b) 

11.54 ± 0.27 
(c) 

p<0.0001 

ΔM -2.57 
(e) 

-2.12 
(e) 

-3.62 
(f) 

p<0.0001 

 

  

 

5.2. Resultados referentes ao ensaio clínico fase I: 

5.2.1 Caracterização da amostra: 

Os dados referentes à caracterização da amostra foram tabulados segundo 

a estatística descritiva, sendo apresentados segundo a tabela 7, descrita abaixo: 

 

Tabela 7: Caracterização dos participantes do ensaio clínico fase I 

* M0 = Microdureza inicial; MF = Microdureza final; ΔM = MF - M0 

** Letras divergentes indicam diferença estatisticamente significante, enquanto letras equivalentes 

indicam ausência de significância estatística.  

 

 

 

 Tabela 6: Variação entre as médias (em VHN) de microdureza Vickers inicial e 

final, nos três grupos avaliados. 
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Gênero 

 

Masculino Feminino 

 46,7% (n=15) 53,3% (n=15) 

Idade 

 

Idade média                      Desvio padrão 

 52 anos                              5,04928 

Hipertensão 

 

Sim Não 

 46,7% 53,3% 

Diabetes 

 

Sim Não 

 20% 80% 

Insuficiência renal 

 

Sim Não 

 6,7% 93,3% 

Uso de medicamentos Sim 

 

Não 

 40%  60%  

Higiene da prótese Satisfatória 

 

Insatisfatória 

 46,7% 53,3%  

Tempo de desdentado 

(anos) 

Média Desvio padrão 

 29,733 9,62487 

Número de próteses 

dentárias utilizadas 

Média Desvio padrão 

 2,8 1,52128 

Idade da prótese em 

meses 

Média Desvio padrão 

 53,73 94,91610 
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Em relação à caracterização da amostra, a distribuição entre gêneros 

apresentou-se homogênea, sendo a idade média dos pesquisados 52 anos 

(DP=5,04928). Dentre as doenças sistêmicas a hipertensão foi a mais prevalente, 

acometendo 46,7% dos examinados. O uso de medicamentos foi relatado por 

40% dos voluntários, ressaltando-se em sua maioria o uso de anti-hipertensivos 

ou antiglicêmicos, quando portadores de diabetes. Apenas um voluntário relatou 

uso de antineoplásico. Nenhum dos pesquisados afirmou utilização de 

antifúngicos ou antibióticos, em no mínimo, 10 meses prévios ao momento do 

exame. Em relação à higiene da prótese, avaliada mediante a presença ou 

ausência de matéria alba, cálculos ou restos de alimentos visíveis à olho nú, 

53,3% dos examinados apresentaram resultados insatisfatórios, correspondentes 

a uma higienização deficiente de seus dispositivos protéticos (Figura 12). O 

número de próteses dentárias utilizadas ao longo da vida apresentou-se baixo 

(2,8) mediante o tempo de desdentado em anos (29,733), refletindo-se em uma 

elevada idade da prótese em meses. 

Com relação às características do uso da prótese e do seu estado 

funcional e estético (Gráfico 3),  observou-se que sete pacientes (46,7%) usavam 

a prótese ininterruptamente, até mesmo para dormir. Em relação à retenção e 

estabilidade da prótese, apenas 5 examinados (33,3%) apresentaram próteses 

com tais propriedades, o que pode ser justificado pelo fato de que as mesmas 

eram próteses parciais removíveis com presença de grampos metálicos. Em 

relação à alteração de cor, 10 participantes (66,7%) apresentaram em suas 

próteses algum grau de pigmentação da resina correspondente aos elementos 

dentários encontrados na prótese ou em sua base. Foram consideradas as 

manchas amareladas ou acastanhadas visíveis a olho nu e luz natural (Figura 13). 

Em relação à rugosidade da base da prótese, 73,3% dos examinados 

apresentaram resultados favoráveis, onde não foram observadas porosidades à 

olho nu, nem irregularidades relevantes mediante sondagem da superfície com 

sonda WHO. 
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Figura 12: Matéria alba visível à olho nu e luz natural, 

indicando higiene deficiente  do usuário 

Figura 13: Alteração de cor na resina acrílica presente 

na prótese, sendo esta visível à olho nu e luz natural 
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Em nenhuma das próteses foi verificada a presença de câmara de sucção. 

Já no que tange ao exame clínico e a investigação de sinais e sintomas 

característicos da Estomatite protética, verificou-se que nenhum dos pacientes 

apresentou alteração da cor da mucosa subjacente à prótese. Dessa forma, 

constatou-se que, clinicamente, todos os pacientes estavam sadios. Tal 

diagnóstico foi confirmado mediante a realização do exame micológico. 

Após a realização do protocolo clínico de intervenção por 15 dias, os 

pacientes foram novamente submetidos a exames clínico (em que os pacientes 

investigaram alteração da mucosa palatal: eritema, edema, placas brancas 

esbranquiçadas, hiperplasias) e micológico, após 24 horas do término do último 

bochecho. Os usuários também foram questionados quanto à presença de 

alguma sintomatologia adversa, a exemplo de prurido, ardência, mal estar, perda 

Gráfico 3: Caracterização quanto ao uso, estado funcional e estético da prótese 
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do paladar, bem como queixas em relação a alguma modificação presente na 

prótese. 

 Após o uso do enxaguatório testado, o qual utilizou a concentração de 

625µg/mL (adotada através dos resultados obtidos a partir da determinação da 

Concentração Inibitória Mínima da C. zeylanicum observada na etapa laboratorial 

deste estudo), nenhum dos participantes apresentou clinicamente alteração de 

cor, forma ou textura da mucosa da área de suporte da prótese. Em relação à 

sintomatologia, apenas um dos quinze pacientes queixou-se de uma leve 

“queimação” na região do dorso da língua após o uso do enxaguatório, no 

entanto, afirmou ser a mesma de curta duração (aproximadamente 2 minutos 

após o término do uso), Ao exame micológico, todos os pacientes apresentaram 

resultados negativos quanto ao crescimento de colônias fúngicas em meio de 

cultura sólido. 

 Em relação ao ensaio clínico fase I, a substância teste obteve bons 

resultados, subsidiando assim, o desenvolvimento do ensaio clínico fase II, 

necessário para a investigação terapêutica do enxaguatório de C. zeylanicum 

Blume (Canela) em indivíduos portadores de estomatite protética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    42 
 

6. DISCUSSÃO 

 

O gênero Cinnamomum contem cerca de 250 espécies, as quais são 

encontradas na natureza sob a forma de arbustos e árvores de pequeno a médio 

porte. O mesmo pode ser encontrado em florestas tropicais, onde crescem em 

montanhas e planícies bem drenadas. O gênero encontra-se em abundância no 

sudeste da Ásia oriental, sendo as espécies C.zeylanicum, C. loureirri, 

C.burmanni e C. cassia as mais utilizadas pela população, onde o óleo essencial 

obtido da casca e das folhas é utilizado como condimento alimentar, na 

perfumaria e também em preparações farmacêuticas64,65,73. 

Em relação aos estudos que envolvem o uso farmacêutico ou da atividade 

antimicrobiana dos produtos naturais, é conveniente ressaltar que os mesmos 

devem estar preferencialmente associados à análise química da substância-teste. 

Segundo pesquisadores, esta prática proporciona identificar as principais 

substâncias presentes, sugerindo uma possível atividade biológica sobre os 

microrganismos envolvidos na doença63. 

Segundo a literatura, o óleo essencial obtido a partir da folha da C. 

zeylanicum, apresenta expressiva quantidade de eugenol90,72, corroborando aos 

resultados cromatográficos expostos.  Outros pesquisadores relacionaram o 

potencial antifúngico do óleo essencial obtido da casca da C. zeylanicum à 

elevados níveis de cinamaldeído91 e eugenol73,92, embora outros constituintes 

pudessem também contribuir para a atividade antimicótica da espécie. 

 Embora o óleo das folhas de C. zeylanicum não tenha apresentado o 

cinamaldeído como componente de expressividade percentual relevante em 

cromatografia gasosa, os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com os 

achados desses pesquisadores quanto aos elevados níveis de eugenol. Além 

disso, pode-se inferir que a parte da planta utilizada é capaz de influenciar a 

composição química final dos óleos obtidos. Sabe-se que apesar de todos os 

órgãos de uma planta serem capazes de acumular óleos essenciais, sua 

composição química, características físico-químicas e odores podem variar 

segundo a localização (parte da planta), adubação, solo, horário e condições 

climáticas do ambiente no qual a espécie é cultivada. Dentre outros fatores que 
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exercem influência sobre a composição química dos óleos essenciais, estão a 

precipitação pluviométrica, temperatura, luminosidade e umidade90,93. 

Sabe-se que quando os microorganismos tornam-se resistentes às 

terapêuticas adotadas, há um aumento na incidência das infecções, e 

consequentemente um aumento da necessidade da busca constante por novas 

substâncias eficazes1. Na perspectiva de objetivar uma nova alternativa de 

tratamento para a estomatite protética, optou-se por realizar, neste estudo, testes 

laboratoriais de concentração inibitória e fungicida mínimas sobre doze cepas de 

Candida, sendo 8  delas Candida albicans e 4 Candida tropicalis. 

Dentre as espécies de Candida existentes, admitiu-se conveniente 

selecionar Candida albicans e Candida tropicalis por serem as mais prevalentes 

no que condiz às infecções fúngica orais94. Essas espécies apresentam fatores de 

virulência específicos favoráveis à formação de biofilmes e produção de enzimas 

extracelulares, como fosfolipases e proteinases, capazes de promover a 

destruição dos tecidos do hospedeiro24. 

 A Candida albicans representou o maior número de cepas selecionadas 

neste estudo, sendo tal fato justificado mediante a sua destacável virulência em 

relação às demais espécies do gênero. Alguns estudos apontam que a mesma 

está vinculada a uma maior quantidade de interferências em vias de sinalização 

intracelular, como a via de transdução de sinal MAP (Mitogen-Activated Protein) 

Kinase. Essas interferências gerariam respostas celulares envolvidas com 

crescimento invasivo, formação de parede celular, adaptação ao estresse 

osmótico e reprodução, sendo, portanto, conveniente para esta pesquisa uma 

maior quantidade amostral dessa espécie95. 

Os resultados relacionados à CIM e CFM, demonstraram atividade anti-

Candida do óleo essencial da C. zeylanicum para todas as cepas testadas, 

considerando-se o valor de 625.0µg/mL. Pesquisas in vitro de Castro e Lima 

(2011)60 apresentaram expressiva atividade antifúngica do óleo essencial de C. 

zeylanicum sobre doze cepas de Candida testadas, na concentração inibitória 

mínima de 312µg/mL, concentração que inibiu o crescimento de três, das doze 

cepas testadas neste resultado, o qual corroborou ao trabalho citado quanto à 

atividade antifúngica do produto-teste. 

Uma pesquisa in vitro investigou a atividade antimicrobiana do óleo da 

casca da C. zeylanicum a fim de avaliar a sua eficácia em relação a 21 bactérias 
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e 4 espécies de Candida utilizando discos de difusão contendo a concentração 

inibitória mínima. O óleo essencial mostrou forte atividade antimicrobiana contra 

todos os microorganismos testados91. Outro estudo in vitro avaliou a atividade 

antifúngica do óleo essencial de C. zeylanicum sobre espécies de Candida 

comprovadamente susceptíveis ao fluconazol, verificando que o produto testado 

apresentou uma CIM que variou entre 200 à 1600µg/mL72, faixa numérica na qual 

se encontra a CIM observada na presente investigação. A mesma pesquisa 

encontrou valores de CFM de 800 à 1600µg/mL, sendo estes por sua vez, 

superiores ao encontrados nesta pesquisa. 

Ooi et al., (2006)92 investigaram a ação do óleo essencial de canela 

verificando que o mesmo demonstrou-se eficaz na inibição do crescimento de 

vários isolados de bactérias, incluindo gram positivas e gram negativas e fungos 

leveduriformes (quatro espécies de Candida: C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata 

e C. Krusei) e dermatófitos, corroborando aos resultados desse estudo quanto à 

inibição do crescimento fúngico. 

Com relação à nistatina, utilizada nos testes como antifúngico padrão, os 

valores obtido para CIM75 e CFM66.6 foram de 8µg/mL, estando portanto, de 

acordo com os referenciados pela literatura, que preconizam uma atividade 

antifúngica da nistatina de 3 à 8µg/mL28,35. Neste trabalho, algumas cepas 

demonstraram-se mais resistentes à nistatina quando comparadas à outras de 

mesma espécie, demonstrando valores superiores de concentrações inibitórias e 

fungicidas, embora tenham representado uma minoria dentre a amostra. 

A rugosidade superficial das próteses está associada à ação abrasiva dos 

dentifrícios utilizados na higienização das próteses, ao desgaste por esforços 

mastigatórios, à sorção de água e à erosão superficial associada à ação do meio 

ambiente bucal, podendo também ser influenciada por substâncias 

antimicrobianas utilizadas na higienização, a exemplo dos enxaguatórios96.  

Os corpos de prova utilizados na realização desta pesquisa sofreram um 

processo de polimento mecânico e obtiveram médias iniciais de 0,16µm para os 

três grupos utilizados no estudo. Tais resultados estão de acordo com estudo 

prévio, o qual afirma que, a depender da técnica de polimento adotada, o valor da 

rugosidade superficial de resinas termopolimerizáveis pode variar de 0,03µm à 

0,75µm97. Não houve diferença estatística entre as amostras entre os grupos 
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antes dos tratamentos, revelando uma padronização da rugosidade superficial 

inicial das mesmas. 

Segundo alguns autores, acima de uma variação de 0,2µm, existe uma 

correlação direta entre o aumento da rugosidade superficial e aderência 

microbiana. Para os valores finais acima de 2µm há um significativo aumento na 

colonização de microorganismos sobre a superfície da resina acrílica20,98.   

No presente estudo, houve um aumento significativo da rugosidade 

superficial para todos os grupos, inclusive para o grupo referente ao controle 

negativo (saliva), para o qual os corpos de prova permaneceram imersos durante 

quinze dias, em saliva artificial. O aumento significativo da rugosidade no grupo 

controle pode ser atribuído a fenômeno de sorção e solubilidade durante o 

processo de imersão, o qual apresenta influência direta sobre as propriedades 

mecânicas da resina arílica termopolimerizável99. 

Um estudo in vitro avaliou as propriedades estéticas e mecânicas da resina 

acrílica termopolimerizável após a imersão em água destilada e soluções 

destinadas à desinfecção de próteses (hipoclorito de sódio à 0,5% e comprimido 

de peróxido alcalino efervescente), constatando que em todos os grupos, houve 

uma alteração da rugosidade superficial significativa, embora a solução de 

hipoclorito de sódio tenha causado uma maior influência sobre esta 

propriedade100. 

Apesar de todos os grupos sofrerem alteração significativa da rugosidade 

superficial em suas medidas finais, não houve diferença estatisticamente 

significante entre a rugosidade final dos grupos condizentes à saliva e ao produto-

teste, os quais tiveram uma menor alteração de rugosidade superficial quando 

comparados ao grupo referente ao antifúngico padrão (nistatina). Tais resultados 

geram perspectivas positivas quanto a uma possível utilização clínica do 

enxaguatório de C. zeylanicumem ensaios posteriores, realizados em humanos. 

A fim de traçar um perfil de tolerabilidade do produto utilizado, a 

propriedade referente à microdureza Vickers também foi avaliada para os três 

grupos. A dureza pode ser definida como a capacidade de uma determinada 

substância resistir ao desgaste ou a penetração. O conhecimento da medida de 

dureza dos materiais é muito importante na Odontologia, uma vez que está 

relacionado com a longevidade clínica dos materiais. A microdureza é um teste 
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laboratorial não destrutivo e especificamente localizado, que fornece dados da 

distribuição das propriedades do material estudado101.  

O trabalho que se segue, avaliou a alteração da microdureza utilizando 15 

dias com três ciclos de imersão na substância teste e na nistatina tendo em vista 

que, apesar de ser um teste in vitro, o mesmo buscou seguir a reprodutibilidade 

do protocolo clínico utilizado durante a terapêutica adotada para portadores de 

estomatite protética que fazem uso do antifúngico padrão utilizado nesta 

pesquisa. Os corpos de prova apresentaram médias de microdureza inicial de 

15,13, 15,07 e 15,16VHN, ao utilizar 25g de força durante 30s de penetração. 

Tais resultados corroboram a uma pesquisa realizada em 2010, que encontrou 

valores semelhantes102. Não houve diferença estatística entre as médias iniciais 

dos três grupos, sugerindo padronização amostral. 

Os resultados demonstraram uma diminuição estatisticamente significante 

da microdureza para os três grupos, representada em VHN, após a intervenção. 

Divergências em relação às medidas finais foram constatadas entre os três 

grupos testados, sendo o enxaguatório de C. zeylanicum capaz de provocar uma 

menor alteração da propriedade avaliada, quando comparado ao grupo referente 

à Nistatina (o qual foi capaz de produzir uma maior diminuição da microdureza), 

não existindo diferenças significantes entre o produto-teste e o controle negativo 

representado pela imersão constante em saliva. Esses resultados demonstram 

que, apesar de também sujeitar o material à alterações de microdureza Vickers, 

estas foram ainda inferiores às causadas pelo padrão utilizado na prática clínica, 

fomentando a possibilidade de novos estudos que promovam a sugestão do 

produto teste na CIM como alternativa tolerável ao uso terapêutico. 

Um estudo in vitro realizado em 2009 avaliou a microdureza Knoop (KHN) 

em água deionizada, hipoclorito de sódio em diferentes concentrações (1, 2 e 

5.25%), gluconato de clorexidina à 4% e glutaraldeído à 2%, antes e após 30 

ciclos de imersão simulados. Os autores constataram uma significativa redução 

da microdureza, independente da solução utilizada, em todos os tipos de resina 

acrílica testada103. Outro estudo realizado em 2011, investigou os efeitos da 

imersão de corpos de prova de resina acrílica em água destilada, gluconato de 

clorexidina à 4% e hipoclorito de sódio à 1%, observando uma diminuição 

estatisticamente significante da microdureza Vickers após imersão em 7 dias, 

para todas as soluções avaliadas87. Esses estudos constataram uma redução 
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significativa da microdureza observada no grupo controle, sugerindo que a 

imersão provoca possivelmente alterações nas propriedades mecânicas do 

material, diante da ocorrência de sorção e solubilidade durante os ciclos. 

Estudos toxicológicos e ensaios clínicos de fase I envolvendo produtos 

naturais são considerados raros na Odontologia, dada a importância dos mesmos 

para que se possa partir da base da evidência científica representada pelos 

ensaios in vitro, a fim de fomentar a criação de novas possibilidades 

terapêuticas62.  

Pesquisadores relatam que o uso de produtos naturais em ocasiões 

específicas, como a dermatologia, podem, muitas vezes, oferecer risco ao 

paciente através do desencadeamento de fitodermatoses decorrentes de 

mecanismos de irritação ou fotossensibilidade104. Tal fato sugere novamente a 

importância dos estudos de ensaio clínico fase I105 para terapias envolvendo o 

uso tópico de produtos naturais, ao mesmo modo do proposto neste estudo, 

embora já seja evidente o uso popular da canela como tempero e aromatizante 

nas populações. 

Desde o ano 2000, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

com o intuito de regularizar os produtos fitoterápicos existentes no mercado 

brasileiro, exigiu que fossem feitos nestes produtos os testes pré-clínicos e 

clínicos, até então preconizados apenas pelos medicamentos alopáticos. Para a 

obtenção do registro destes produtos na ANVISA, esta editou a Resolução RDC 

nº 48 de 16 de março de 2004, que dispõe sobre o registro de medicamentos 

fitoterápicos definindo-os como aqueles obtidos a partir do emprego exclusivo de 

matérias-primas ativas vegetais, em que a sua eficácia e segurança é validada 

através de levantamentos etnofarmacológicos de utilização e documentações 

tecnocientíficas justificadas por publicações ou ensaios clínicos fase III. Para 

atingir esta finalidade, necessita-se anteriormente, realizar ensaios pré-clínicos de 

toxicidade do produto, regido pela resolução nº90/2004 da ANVISA106. 

Para o ensaio clínico fase I, adotou-se uma amostra de 15 sujeitos, 

compatíveis com o proposto nesse tipo de ensaio, o qual preconiza um pequeno 

grupo de pessoas, tanto para medicações de uso tópico, quanto sistêmico, 

alopáticas ou fitoterápicas, corroborando ao grupo amostral utilizado por Kalil et 

al., 2010107, caracterizado por 13 sujeitos a serem submetidos ao tratamento 

medicamentoso para angina refratária. 
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Uma pesquisa de segurança clínica a respeito do uso sistêmico de três 

fitoterápicos (Schinus terebinthifolius Raddi, Plectranthus amboinicus Lour e 

Eucalyptus globulus Labill) com propriedades anti-sépticas e anti-inflamatórias, 

também evidenciou a importância de ensaios clínicos fase I. O mesmo não 

encontrou após intervenção presença de alterações clínicas nos pacientes 

avaliados, sendo o produto considerável viável para utilização de novos estudos 

clínicos avançados108.  

Assim como o estudo acima citado, os resultados do ensaio clínico fase I 

demonstraram uma boa perspectiva para o avanço das pesquisas clínicas fase II 

envolvendo a Cinnamomum zeylanicum Blume na CIM de 625µg/mL, uma vez 

que nenhum paciente apresentou alterações clínicas da mucosa subjacente à 

prótese ou em demais regiões da mucosa oral. Em relação à sintomatologia, 

apenas um relato de queimação de leve intensidade e curta duração foi 

identificado, sendo este resultado considerado satisfatório, dada a ausência de 

sinais clínicos que sugerissem algum tipo de alteração aguda, como eritema ou 

hiperemia, compatível com essa sintomatologia. 

Portanto, mediante os aspectos citados acima, e ponderando-se as 

ressalvas representadas pelas limitações das etapas laboratoriais existentes 

nesta pesquisa, o estudo considerou a segurança e a tolerabilidade da substância 

teste satisfatórias, subsidiando novos avanços envolvendo a utilização do óleo 

essencial da C. zeylanicum Blume em etapas clínicas subsequentes de 

evidências científicas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Considerando-se que o objetivo do presente estudo constitiu avaliar a 

segurança e tolerabilidade de um enxaguatório bucal a base do óleo essencial 

das folhas de Cinnamomum zeylanicum Blume (Canela), concluiu-se que: 

 O óleo essencial apresentou atividade antifúngica sobre todas as 

cepas testadas, com CIM e CFM de 625µg/m. 

 A nistatina também manifestou atividade antifúngica sobre todas as 

cepas testadas, com CIM de 8µg/mL, equivalente a CFM. 

 Em relação aos ensaios experimentais de rugosidade e 

microdureza, o enxaguatório produzido através da substância teste 

na CIM apresentou menores alterações quando comparado ao 

antifúngico padrão nistatina, utilizado como controle positivo; 

 O estudo de segurança clínica (fase I) apresentou bons resultados, 

uma vez que nenhum sinal adverso foi observado ao final da 

intervenção de 15 dias de utilização do produto, bem como 

mediante a ausência de queixas relevantes a serem relatadas pela 

grande maioria dos voluntários envolvidos. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

Esta pesquisa intitulada de “Atividade antifúngica de um enxaguatório a base de 

Cinnamomum zeylanicum Blume” (canela): ensaio clínico Fase I” é sobre a avaliação do 

uso de um enxaguatório bucal a base de um produto natural derivado do extrato da folha 

da Canela para o tratamento da Estomatite Protética, uma alteração da mucosa bucal 

caracterizada por uma inflamação do palato (“céu” da boca). Essa doença pode estar 

relacionada à má higiene bucal, prótese mal adaptada, não remoção da prótese à noite, e 

principalmente a infecções causadas por fungos do gênero Candida e bactérias 

presentes na boca. A pesquisa está sendo desenvolvida pela mestranda do curso de Pós 

Graduação em Odontologia, Julyana de Araújo Oliveira, sob orientação do Prof.º Dr.º 

Ricardo Dias de Castro, professor do Programa de Pós Graduação em Odontologia da 

Universidade Federal da Paraíba. O principal objetivo do estudo é avaliar a segurança e 

tolerabilidade do enxaguatório testado, após uso diário do citado enxaguante bucal por 

um período de 15 dias. A finalidade deste trabalho é contribuir para a busca e 

desenvolvimento de novas alternativas de tratamento para a candidose oral e estomatite 

protética através da canela, visto que, por ser amplamente utilizada como condimento, 

tempero e aromatizante, espera-se que seus possíveis efeitos indesejáveis sejam 

mínimos quando comparados àqueles relatados após o uso de antifúngicos sintéticos 

(não-naturais). Caso venha a ocorrer algum tipo de cora mento nos elementos da 

prótese, a mesma será polida ao final da intervenção. Dessa forma, solicitamos a sua 

colaboração para submeter-se a um exame bucal e laboratorial através da coleta de 

material da superfície da mucosa bucal, utilizando um cotonete especial, e uma vez 

diagnosticada a Estomatite protética associada à Candida, submeter-se ao tratamento 

através do bochecho de 5 mL de uma solução antifúngica durante 15 dias, 3 vezes ao 

dia. Ao final do tratamento, o senhor(a) será submetido a novo exame clínico e 

micológico (laboratorial) para verificação dos níveis do fungo Candida, bem como será 

convidado a responder um questionário a respeito de sua percepção em relação ao 

tratamento.  Solicitamos também a sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos da área de saúde e publicá-los em revista científica. Por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa 

pesquisa não oferece riscos previsíveis para a sua saúde, mediante o benefício do 

tratamento. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 
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senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição onde o estudo está sendo 

realizado. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. Diante do exposto, declaro que fui 

devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e 

para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento.  

 

 

 

 

________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

________________________________ 

Assinatura da Testemunha                                                  

 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: Caso necessite de maiores informações 

sobre o presente estudo, favor ligar para os pesquisadores: 

Julyana de Araújo Oliveira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

da Universidade Federal da Paraíba. Endereço: Rua Antônio Luna Lisboa, 47, Cristo 

Redentor. João Pessoa – PB. Telefone: (83) 88871923. E-mail: 

julyana86@hotmail.com 

 

Ricardo Dias de Castro, Professor do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 

Universidade Federal da Paraíba. Rua Sidney Clemento Dore, 220, Apto 603, Tambaú, 

João Pessoa, Paraíba. Telefone: (83) 9317-1071. E-mail: 

ricardodiasdecastro@yahoo.com.br 
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Atenciosamente,  

 

___________________________________________  

Assinatura do Pesquisador Responsável  

 

___________________________________________  

Assinatura do Pesquisador Participante  

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde - Campus I – UFPB: 

Castelo Branco, João Pessoa – PB - Código Postal : 58059-900 
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APÊNDICE B 

 

FICHA CLÍNICA (DIAGNÓSTICO CLÍNICO) 

  

Anamnese 

 

 

 

1. Data de nascimento: 
 

2. Sexo: 
 

3. Endereço: 
 

4. Telefone: 
 

5. Idade: 
 

6. Alergia à canela:   (   ) Sim      (   ) Não 
 

7. Alergia a algum medicamento:  (    ) Sim,  Qual? _________________    (    ) Não    
 

8. Doenças sistêmicas: 
 

(   ) Hipertensão                       (    ) AIDS 

 

(   ) Hipotensão                        (    ) Insuficiência renal 

 

(   ) Diabetes                            (    ) Câncer 

 

9. Terapia medicamentosa:  ____________________________________________ 
 

10. Higiene oral e da prótese:  (   ) Favorável         (   ) Desfavorável  
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Inspeção da prótese 

 

 

1. Tempo de desdentado: 
 

2. Número de próteses utilizadas: 
 

3. Idade da prótese: 
 

4. Uso contínuo:  (   ) Sim               (   ) Não 
 

5. Apresenta retenção e estabilidade: (   ) Sim        (    ) Não 

 

6. Alteração de cor: (   ) Sim      (    ) Não 
 

7. Superfície rugosa: (    ) Sim     (    ) Não 
 

8. Presença de câmara de sucção: (    ) Sim   (    ) Não  

 

 

 

Inspeção da área de suporte da prótese 

 

 

1. Presença de alteração de cor: (   ) Sim. Intensidade:____         (   ) Não 

 

2. Alteração da textura da mucosa: (   ) Sim. Intensidade____    (    ) Não 

 

3. Presença de placas esbranquiçadas susceptíveis à remoção por raspagem:  
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(   ) Sim. Intensidade   (    ) Não 

 

4. Mucosa subjacente eritematosa: 
 

(   ) Sim. Intensidade:____   (    ) Não   

 

5. Sintomático: (    ) Sim            (    ) Não 
 

6. Em caso afirmativo, quais são os sintomas: 
 

(     ) dor. Intensidade___      

(     ) queimação. Intensidade____       

(     ) prurido. Intensidade____       

(     ) halitose. Intensidade_____ 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 

1. Diagnóstico clínico de estomatite protética: (    ) Positivo           (    ) Negativo 

 

2. Diagnóstico laboratorial de candidose: (    ) Positivo      (    ) Negativo 

 

3. Inclusão no ensaio clínico: 
 

(   ) Não 

 

(   ) Sim, Fase I 

 

(   ) Sim, Fase II 
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Pós-tratamento 

 

Efeitos adversos: 

 

1. Queimação 
 

(   ) Ausente    (   ) Leve   (   ) Moderada    (   ) Intensa 

 

2. Alteração de paladar 
 

(   ) Ausente    (   ) Leve   (   ) Moderada    (   ) Intensa 

 

3. Prurido   
 

(   ) Ausente    (   ) Leve   (   ) Moderada    (   ) Intensa 

 

4. Descamação da mucosa 
 

(   ) Ausente    (   ) Leve   (   ) Moderada    (   ) Intensa 

 

5. Eritema  
 

(   ) Ausente    (   ) Leve   (   ) Moderada    (   ) Intensa 

 

6. Alteração de cor da prótese e/ ou dentes 
 

(   ) Ausente    (   ) Leve   (   ) Moderada    (   ) Intensa 

 

 

7. Outros: 
 

____________________________________________ 
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Inspeção da área de suporte da prótese no pós-tratamento 

 

 

1. Presença de alteração de cor: (   ) Sim. Intensidade:____         (   ) Não 

 

2. Alteração da textura da mucosa: (   ) Sim. Intensidade____    (    ) Não 

 

3. Presença de placas esbranquiçadas susceptíveis à remoção por raspagem:  
 

(   ) Sim. Intensidade   (    ) Não 

 

4. Mucosa subjacente eritematosa: 
 

(   ) Sim. Intensidade:____   (    ) Não   

 

5. Sintomático: (    ) Sim            (    ) Não 
 

6. Em caso afirmativo, quais são os sintomas: 
 

(     ) dor. Intensidade___      

(     ) queimação. Intensidade____       

(     ) prurido. Intensidade____       

(     ) halitose. Intensidade_____ 

 

Diagnóstico 

 

 

1. Diagnóstico clínico de estomatite protética: (    ) Positivo           (    ) Negativo 

 

2. Diagnóstico laboratorial de candidose: (    ) Positivo      (    ) Negativo 


