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CONTEÚDO EXTRA
REVISTA ANFARMAG Nº116

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

ODONTOLOGIA.

1.     Peróxido de carbamida**..................................................................................................10% a 35%
        Glicerol (glicerina ®).........................................................................................................................5%        
        Sacarina sódica................................................................................................................................1%
        Metilparabeno..............................................................................................................................0,15%
        EDTA.............................................................................................................................................0,10%
        Mentol...........................................................................................................................................0,10%
        Gel de carbômero base qsp...........................................................................................................5ml
        *Dispensar em seringa oral pack. 
        **O peróxido de carbamida pode ser preparado por recristalização de ureia em solução                          
        aquosa de peróxido de hidrogênio em um processo que envolve banho-maria até 35ºC                  
     com posterior descanso para formação de cristais. Após a formação dos cristais, é 
       importante realizar o doseamento para verificação do teor. 

Posologia: uso em consultório ou de acordo com as indicações do profissional odontólogo. 

Indicação: clareamento de dentes vitais. Uso externo e odontológico, não ingerir.  Manter sob 
refrigeração. 

2.     Glicerina...........................................................................................................................................32%
       Carbopol 934P...................................................................................................................................2%
       Pirofosfato de sódio....................................................................................................................0,25%
       Sacarina sódica...........................................................................................................................0,20%
       Metilparabeno..............................................................................................................................0,15%
       Solução NaOH 50%.........................................................................................................................1%
       Lauril sulfato de sódio.................................................................................................................1,20%
       Flavorizante.......................................................................................................................................1%
       Água purificada qsp.....................................................................................................................100ml

Posologia: para higienização dentária, de acordo com as indicações do profissional odontólogo. 

Indicação: gel dental infantil sem abrasivo e sem flúor. O pirofosfato é um agente antitártaro. 

3.    Fluoreto de sódio...........................................................................................................0,02% -0,05%
       Metilparabeno..............................................................................................................................0,18%
       Flavorizante de menta......................................................................................................................q.s
       Água purificada qsp.....................................................................................................................100ml

Posologia: a critério do profissional habilitado, fazer bochechos após a higienização bucal 1 vez 
ao dia. Uso externo e odontológico, não ingerir.  

Indicação: enxaguatório bucal para reposição de flúor no esmalte do dente, promovendo efeito 
cariostático, pela adsorção de fluoreto de cálcio em sua superfície e liberação dos íons fluoreto 
durante os estados de queda de pH na placa.  Uso adulto. 
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4.    Fluoreto de sódio ...........................................................................................50mg (miligrama)
       Solução conservante de parabenos*....................................................................................2g
       Aroma.......................................................................................................................................qs
       Água purificada qsp..........................................................................................................100ml
       *Vide Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira 2ª edição, Revisão 2.
       **As soluções aquosas de fluoreto de sódio possuem pH próximo de 7,0. Decompõem-se                              
        lentamente, tornam-se alcalinas quando armazenadas em vidro e são incompatíveis com         
       sais de magnésio e de cálcio. 

Advertências: Evitar a ingestão. Cuidados devem ser tomados para prevenir crianças de engolir 
a solução de fluoreto de sódio após a aplicação tópica nos dentes. Manter fora do alcance de 
crianças. 

Posologia: em bochechos, preferencialmente à noite, após escovação dos dentes. Os 
pacientes devem ser instruídos a não engolir a solução e, para maior benefício, não comer e 
beber no prazo de aproximadamente 30 minutos após o uso da solução.
Indicações: fluoreto de sódio 0,05%, enxaguatório bucal para prevenção de cáries.
 
5.     Digluconato de clorexidina..............................................................................................0,12%
       Edulcorante.............................................................................................................................q.s
       Metilparabeno...................................................................................................................0,18%
       Flavorizante.............................................................................................................................q.s
       Água purificada q.s.p........................................................................................................100ml

Posologia: a critério do profissional habilitado, utilizar de 10ml a 15ml para fazer bochechos 
sem ingestão, após higiene bucal 1 vez ao dia. Uso externo e odontológico, não ingerir.

Indicações: enxaguatório bucal para a prevenção da formação da placa e o desenvolvimento 
de gengivites. Uso adulto. 

6.     Cloreto de potássio.........................................................................................................0,096g
       Cloreto de sódio...............................................................................................................0,067g
       Cloreto de magnésio hexaidratado.................................................................................0,004g
       Cloreto de cálcio di-hidratado.........................................................................................0,012g
       Fosfato de potássio monobásico....................................................................................0,027g
       Carmelose sódica.................................................................................................................0,8g
       Solução de sorbitol a 70% (p/p)..........................................................................................2,4g
       Solução conservante de parabenos*.....................................................................................2g
       Flavorizante de menta.............................................................................................................qs
       Solução de ácido cítrico (25% a 50%) qs................................................................pH 6,0-7,0
       Água purificada qsp..........................................................................................................100ml
       *Formulário Nacional da Farmacopeia 2ª edição – Revisão 2. 

Posologia: a critério do profissional habilitado, bochechar ou borrifar a mucosa oral com uma 
pequena quantidade do produto, várias vezes ao dia de acordo com a necessidade. Uso externo.

Indicação: saliva artificial, solução, para o tratamento da hipossalivação ou xerostomia 
(síndrome da boca seca). 

7.    Fosfato bicálcico..................................................................................................................25%
       Sorbitol 70%.........................................................................................................................20%
       Lauril sulfato de sódio.......................................................................................................1,20%
       Carboximetilcelulose..............................................................................................................2%
       Goma xantana........................................................................................................................1%
    Sacarina..............................................................................................................................0,1%
    Flavorizante........................................................................................................................0,75%
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    Água purificada qsp.......................................................................................................100ml

Posologia: para higienização dentária, de acordo com as indicações do profissional odontólogo. 
Uso externo e odontológico, não ingerir.  

Indicação: gel dental com baixa abrasividade. 

8.     Acetonido de triancinolona..............................................................................................0,1%
    Cloridrato de lidocaína.......................................................................................................1%
    Pomada mucoadesiva qsp ..............................................................................................10g

Posologia: a critério do profissional habilitado, de 1 ao 2 vezes ao dia, aplicar uma pequena 
quantidade topicamente sobre a lesão sem esfregar até que ser forme película fina. Uso
externo e adulto.

Indicação: tratamento auxiliar e para alívio temporário de sintomas associados a lesões 
inflamatórias orais e lesões ulcerativas resultantes de traumas. Pomada mucoadesiva 
anestésica e anti-inflamatória.

9.    Nistatina...............................................................................................................100 000 UI
    Veículo para enxaguatório bucal qsp..............................................................................1ml
       Mande frasco de 500ml.

Posologia: a critério do profissional habilitado, bochechar a solução sem ingeri e cuspir, após 
higienização bucal. 

Indicação: solução com nistatina para candidíase oral. 

10.  Cloridrato de tetraciclina...............................................................................................125mg
    Nistatina.......................................................................................................................11,25mg
    Cloridrato de difenidramina.........................................................................................12,5mg
    Base PEG 1500 edulcorada e flavorizada qsp...................................................1 pastilha

Posologia: a critério do profissional habilitado, chupar uma pastilha ao dia, por determinado 
período de tempo estipulado pelo prescritor. Uso adulto.
 
Indicação: afta e estomatite.

11.  Digluconato de clorexidina.............................................................................................0,12%
     Excipiente qsp.......................................................................................1 filme orodispersível
        Mande ... unidades.

Posologia: a critério do profissional habilitado, colocar 1 filme sobre a língua e deixar dissolver 
após as refeições. Uso local e adulto.

Indicação: filme orodispersível antisséptico bucal, periodontite. 

12.  Extrato seco padronizado chá verde 50%.....................................................................10mg
    Gluconato de zinco.........................................................................................................10mg
    Excipiente qsp......................................................................................1 filme orodispersível
       Mande ... unidades.

Posologia: a critério do profissional habilitado, colocar 1 filme sobre a língua e deixar 
dissolver, quando necessário. Uso local e adulto.

Indicação: filme orodispersível para o tratamento da halitose. Redução dos compostos sulforosos 
voláteis relacionados com a halitose.
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13.  Ácido málico...........................................................................................................5mg-10mg
    Ácido cítrico............................................................................................................5mg-10mg
    Excipiente qsp.....................................................................................1 filme orodispersível
       Mande ... unidades.

Posologia: a critério do profissional habilitado, colocar 1 filme sobre a língua e deixar dissolver, 
quando necessário. Uso local e adulto.

Indicação: filme orodispersível para o tratamento da xerostomia. 

14.  Celulose microcristalina...................................................................................................0,5%
       Carmelose sódica (alta viscosidade).................................................................................2%
       Glicerol (glicerina®)...........................................................................................................20%
       Sacarina sódica..............................................................................................................0,10%
       Laurilsulfato de sódio..........................................................................................................2%
       Solução NaOH 50%.............................................................................................................1%              
       Lauril sulfato de sódio....................................................................................................1,20%
       Solução conservante de parabenos*...............................................................................3,3%
       Água purificada qsp........................................................................................................100%
       *Veja Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira – 2ª edição – Revisão 2. 

Posologia: para higienização dentária, de acordo com as indicações do profissional odontólogo. 

Indicação: gel para higiene bucal. Uso adulto. 

15.  Triclosan...........................................................................................................................0,3%
       Citrato de zinco................................................................................................................0,5%
       Pirofosfato de sódio............................................................................................................4%
       Pasta dental base fluoretada qsp......................................................................................60g

Posologia: para higienização dentária, de acordo com as indicações do profissional odontólogo. 

Indicação: dentifrício com ativos antitártaros. O pirofosfato de sódio e o citrato de zinco são 
agentes antitártaro. Uso adulto. 

16.  Carbonato de cálcio (extra leve).......................................................................................40%
       Sorbitol 70%......................................................................................................................20%
       Lauril sulfato de sódio pó..............................................................................................1,20%
       Carboximetilcelulose...........................................................................................................2%
       Goma xantana......................................................................................................................1%
       Sacarina............................................................................................................................0,1%
       Flavorizante.....................................................................................................................0,75%
       Água purificada qsp........................................................................................................100ml

Posologia: para higienização dentária, de acordo com as indicações do profissional 
odontólogo. 

Indicação: pasta dental com carboximetilcelulose. 
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