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RE SUMO

Se o conhecimento atual da prevenção de placas dentais pudesse ser aplicado em larga
escala, isso levaria a mais ampla erradicação das caries dentarias e das doenças periodontais
Nenhum método isolado é suficiente . Desenvolvimentos recentes da bioquímica dental,
indicam que a substituição de parte da sacarose da dieta por xilitol ou sorbitol , carboidratos
que apresentam um paladar doce, são naturais e fisiológicos, eliminam virtualmente a
formação de novas cavidades de carie. O xilitol não é potencialmente fermentavel na cavidade
oral e o sorbitol é pouco fermentavel Ambos os polióis exibem adicionalmente interessantes
e vantajosos efeitos clínicos sobre a saliva e a placa dental. 0 uso desses polióis na profilaxia
de caries foi reconhecido em inúmeros países Os melhores veículos para a utilização desses
produtos são aqueles que provocam intensa mastigação e sucção, como gomas de mascar ,
pastilhas e afins, entretanto, mesmo dentifricios e soluções para bochechar que contenham
xilitol ou sorbitol podem apresentar efeitos positivos. Esse trabalho trata-se de uma revisão de
literatura sobre os efeitos desses substitutos do açúcar na prevenção de caries dentarias.
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ABSTRACT

If the actual knowledge of the plaque prevention could be applied in large scale , it
would lead to the elimination of dental caries and periodontal diseases. None of the isolated
methods are enough to prevent the oral diseases. Recent developments of dental biochemicals
indicate that the replacement of part of the sucrose based diet for xilitol or sorbitol, that are
carbohydrates, have sweet taste. Xylitol and sorbitol are natural and physiological, they
eliminate the formation of new caries cavities. Xylitol isn't potentially fermentable on the
oral cavity, and sorbitol is little fermentable. Both polyols show interesting and profitable
clinical effects on the saliva and the dental plaque. The use of these polyols on the caries
prophylaxis was recognized in many countries. The best ways to use these products are the
ones that cause a lot of chewing and suction, like the chewing gum , tablets and others.
However, the same dentifrice and rinse solutions that contain xylitol or sorbitol present
positive effects. This work is about a literature review concerning the effects of sugar
substitutes on the dental caries prevention.
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1 INTRODU ÇÃO

A carie dentária e a doença periodontal constitui um dos principais problemas de
saúde pública. Sua alta incidência está relacionada ao abuso no consumo de alimentos ricos
em carboidratos e a uma interação de fatores, como tempo de permanência do substrato na
cavidade bucal, forma fisica que esse substrato é utilizado, freqüência, microbiota e outros
fatores relacionados ao hospedeiro, que também afetam, direta ou indiretamente, a incidência
dessas patologias, pois ambas as doenças são multifatoriais.
.16 está comprovado que a dieta de açúcar tem um papel crucial no desenvolvimento
de caries dentais. A análise do relacionamento entre consumo de açúcar e a incidência de
cáries mostra que o consumo freqüente do açúcar está claramente associado com as caries. A
sacarose, induz com alta freqüência o problema cárie, porque é facilmente fermentada pelas
bactérias da placa e o resultado deste metabolismo é a liberação de ácidos que atuam
desmineralizando os tecidos dentais no processo dinâmico da cárie.
0 fator mais decisivo em relação à cárie não é a quantidade de sacarose consumida
diariamente, mas a forma fisica em que a sacarose é utilizada. Na forma de líquidos ou
pegajosa como balas, doces cristalizados e a freqüência da ingestão desses produtos.
Consequentemente apenas uma fração da sacarose total ingerida pode ser considerada
cariogênica. Deve ser enfatizado, no entanto, que além da dieta, características genéticas que
definem a fisiologia de um indivíduo também contribuem para a incidência de caries. Alguns
indivíduos tem uma melhor capacidade para resistir as caries.
Por outro lado, relatos recentes sobre decréscimo de cáries documentaram a eficácia
das medidas preventivas, particularmente a aplicação de fluoretos em pastas dentais em
combinação com manutenção da higiene bucal. A profilaxia ataca a origem dos problemas,
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pois reduz a quantidade de placa bacteriana, não ocorrendo uma queda tão brusca do pH bucal
temos como resultado uma melhor capacidade tampão e um equilíbrio no processo
desmineralização X remineralização, sendo portanto, a prevenção, o método presente e futuro
mais efetivo para tratar as caries e as doenças periodontais. Estas observações reduziram, de
certo modo, a preocupação sobre os efeitos bucais adversos dos açúcares.
Os padrões sobre mudanças na dieta concentram-se tradicionalmente nas freqüências
do consumo de alimentos contendo açúcar. Embora tais medidas têm sido salientadas por
dentistas por décadas, seus efeitos práticos continuaram limitados. Infelizmente esse tipo de
controle, não é prático, nem a nível de saúde pública. Isto ocorre porque é bastante dificil
mudar os hábitos alimentares de um indivíduo, principalmente de crianças, onde muitas vezes
não conseguimos a cooperação de seus responsáveis devido a um padrão cultural existente.
Os pais geralmente são conscientes quanto a cariogenicidade de biscoitos, bebidas, pastilhas e
chicletes, apesar da maioria deles não expressar nenhum desejo de mudar os hábitos de
consumo de seus filhos. Investigações recentes sobre hábitos de dieta e merendas sugerem
que o consumo de açúcares ainda esta. aumentado. Por essa razão, vêm se desenvolvendo um
intenso esforço para a obtenção de substitutos para o açúcar, os adoçantes, que oferecendo as
mesmas propriedades tecnológicas e o mesmo paladar do açúcar comum parecem ter menor
capacidade de induzir o aparecimento da carie dentaria. (GUEDES-PINTO, PRATA,
BRUNNER, 1987)
Segundo MAKINEN (1983), os substitutos da sacarose devem preencher os
seguintes requisitos: ser inodoro, ter gosto agradável e a doçura deve igualar-se a sacarose. 0
composto deve ser utilizado em sua forma cristalina da mesma maneira que a sacarose é
utilizada domesticamente; deve ocorrer na natureza amplamente, em produtos que são
freqüentemente utilizados pelo homem, deve ter vias metabólicas normais no organismo
humano, ser metabolizado em glicose numa velocidade adequada, além de ser capaz de
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metabolizar qualquer quantidade oferecida. Ele não deve comportar-se de maneira diferente,
se comparado A absorção de outro mono e dissacarideos mais comuns na dieta, como a
glicose, lactose, maltose, sacarose ou sorbitol.
0 composto não deve: ocasionar anormalidades nos valores sanguíneos e urinários,
ser tóxico e causar problemas periodontais. Ele deve obedecer ao "status quo" geneticamente
fixado na cavidade bucal, não provocando adaptações microbianas que possibilitem a
produção de metabólitos essenciais e crescimento de cepas de microorganismos estranhos ao
meio e, a flora endógena normal não deve ser significativamente afetada. 0 produto deve
servir facilmente aos vários processos de produção de alimentos, não deve ser cariogenico e
deve deprimir o crescimento das espécies cariogenicas e, se possível, prevenir ativamente a
formação de caries, facilitando a ação dos mecanismos de defesa inatos do hospedeiro.
Para os autores, apesar da lista dos requisitos ser utópica, devemos observar que, a
maior parte deles é totalmente preenchida por alguns carboidratos naturais, se o consumo do
produto envolvido ocorrer dentro de limites moderados.
Os substitutos do açúcar mais frequentemente utilizados são álcoois de açúcares,
polióis. Fazem parte deste grupo o xilitol, sorbitol, manitol e maltitol. Com exceção do xilitol,
todos os outros polióis são fermentados pelos microrganismos da placa e da saliva, mas essa
fermentação, em condições normais é lenta e gradativa, portanto a quantidade de ácidos
produzidos não chega a abaixar o pH da placa aquém do nível critico de dissolução do
esmalte. (BIRKHED, 1983).
0 xilitol foi descoberto nas selvas da Finlândia no século passado e é conhecido pela
química orgânica desde 1890. Se tornou foco de estudos médicos e nutricionais após a II
Guerra Mundial e de estudos odontológicos a partir de 1969-70. A doçura do xilitol é
aproximadamente a mesma da sacarose e seu valor calórico é de 4Kcal/g. Este é o mais doce
poliol conhecido, sendo mais doce que o sorbitol.
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Desde o inicio das investigações sobre substitutos do açúcar, estudos de curta
duração, sobre o crescimento da placa dentária expostas a diversos açúcares demonstraram
que apenas o xilitol foi capaz de diminuir a quantidade de placa dentária de maneira
satisfatória durante uma negligência total da higiene bucal. (MAKINEN, 1983)
A quantidade de placa dentária depende, entre outras coisas, do grau de higiene
bucal, dos hábitos dietéticos e de algumas características genéticas de cada indivíduo. A
sacarose e outros carboidratos comuns, solúveis, que consistem de unidades C6, geralmente
facilitam o crescimento da placa. E o consumo simultâneo da sacarose enfraquece bastante a
ação de qualquer produto que a substitua. Os melhores resultados são obtidos usando produtos
com xilitol imediatamente após a ingestão da sacarose e como complemento alimentar entre
as refeições.
Esses estudos preliminares levaram a uma pesquisa mais aprofundada de longa
duração, sobre a utilização de adoçantes: os estudos de Turku sobre os açúcares. Os
resultados mostraram que um regime dietético de dois anos, no grupo do xilitol produziu uma
significante redução de mais de 80% na incidência de cáries se comparado ao grupo da
sacarose.
0 objetivo deste trabalho é determinar através de uma revisão da literatura, os efeitos
da utilização dos substitutos do açúcar, xilitol e sorbitol, na prevenção de cáries dentárias.
Verificar às alterações provocadas por estes produtos na microflora oral, a capacidade dos
microorganismos de fermentar esses açúcares, sua melhor forma de utilização e quais as
quantidades necessárias para conseguir os resultados desejados. Compara o xilitol e sorbitol
para determinar qual deles apresenta melhores resultados na prevenção, paralisação e
remineralização de caries dentárias, para que através desses conhecimentos possamos
encorajar o consumo de doces e lanches A. base de xilitol, particularmente para crianças, onde
geralmente a ingestão de guloseimas é grande.

2 REVISÃO DA LITERATURA
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Aproximadamente 90 milhões de toneladas de açúcar são manufaturados por ano no
mundo. Entretanto, apenas poucas doenças são relacionadas ao açúcar e ao seu metabolismo.
Entre elas temos a carie dental, que apesar de ser uma doença multifatorial, já foi comprovado
que a grande ingestão da sacarose aumenta o risco à doença cárie.
Uma das principais conclusões do estudo de Vipeholm foi que produtos de açúcar na
forma grudenta, consumidos entre as refeições esta associado com o aumento da atividade de
cárie. Este achado estimulou as pesquisas sobre substitutos do açúcar, os quais não estimulam

a formação de ácido na placa dental. Uma pergunta muito comum feita na época, foi se os
substitutos do açúcar foi uma conseqüência desses estudos de Vipeholm. E a resposta foi "sim
" para aqueles que consumiam esses produtos freqüentemente e também para os indivíduos de

alto risco à cárie, mas "não" para produtos de consumo não tão freqüentes e pacientes de
baixo risco.
Scheinin et al. (1975) usaram técnicas de cultura de grupo, que tinham algumas

desvantagens, para estudar o efeito do sorbitol e do xilitol, na agregação, adesão e
solubilidade dos polissacarideos produzidos pelos S. mutans na presença de 3% de sacarose.
Ambos os polióis aumentaram a produção de polissacarideos solúveis: controle< xilitol<
sorbitol. A presença do sorbitol aumentou, também a quantidade de carboidratos insolúveis

associados corn a massa celular, enquanto o xilitol diminui a porcentagem desses
polissacarideos quando comparados ao grupo controle. A maior quantidade desses
polissacarideos foi observada no grupo do sorbitol: sorbitol > xilitol ,:controle. Quando a

agregação célula- célula da bactéria foi estudada, o mais baixo grau de agregação, foi
constatado com o uso de uma suplementação de 6% de xilitol. A adesividade das células, nas
superficies de vidro, foram reduzidas na presença dos polióis : controle > sorbitol > xilitol.
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Ainamo et al. (1977) realizaram um estudo para verificar o crescimento da placa

bacteriana durante o uso de chicletes adoçados com sacarose e com sorbitol. Um total de 24
estudantes participaram no estudo duplo-cego, quatro vezes cruzado sem uma triagem clinica,
na qual cada grupo mascava ambos o tipos de goma durante quatro dias. Nenhum outro meio
de higiene bucal foi permitida durante o período teste. Dois grupos controles foram utilizados
e este não usaria goma e não realizaria escovação dos dentes, para verificar o padrão normal
de crescimento de placa. Os resultados confirmaram as antigas observações que gomas de
sorbitol não aumentou, nem diminuiu o crescimento da placa. Já no grupo da goma de
sacarose, ocorreu a promoção do crescimento da placa e dos depósitos bacterianos. E com
base neste estudo concluíram que o controle de placa com gomas de sacarose ou sorbitol não
é possível. Entretanto, como os resultados com aqueles que mascavam as goma de sacarose
mostraram um aumento do crescimento da placa, ficou justificada a recomendação de mascar
gomas de sorbitol, para os pacientes que insistem na utilização de chicletes.
Pakala, Liesmaa, Milkinen, (1981) fizeram uma pesquisa para verificar o controle

de higiene oral através do uso de xilitol em pacientes especiais. Durante um período de mais
de 60 dias, crianças com deficiência mental, receberam durante as refeições principais tabletes
mascáveis de xilitol, em um total de 20 gr deste poliol por dia. 0 uso do xilitol foi associado
com um decréscimo nos indices de placa visível e sangramento gengival, bem diferentes de
outros alunos da mesma escola que não utilizaram a goma.
Apesar de este ser um estudo de curta duração, sua importância está no fato de seus
resultados estarem em concordância com outros estudos de longa duração, além de mostrar
que o xilitol pode ser um importante método de prevenção para os que apresentam dificuldade
de executar sua higiene bucal.
R1511a et al. (1981) verificaram os efeitos de soluções aquosas de sorbitol e xilitol no

metabolismo da placa. Este estudo mostrou que o xilitol inibiu o crescimento de cepas GS 5
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de S. mutans. Já o sorbitol reforçou o crescimento das cepas GS5 e OMZ 176, da mesma
bactéria, quando comparados com culturas controle, que não receberam nenhuma fonte
externa de carbono. Quando pequenas quantidades de xilitol foram adicionadas as culturas
que recebiam sorbitol, o crescimento da placa foi menor que os das culturas controle. Quanto
ao metabolismo da placa, o sorbitol causou apenas uma pequena queda no pH da placa,
enquanto com o xilitol o decréscimo do pH foi irrelevante. A combinação de sorbitol e xilitol
causou menos produção acida do que a utilização apenas do sorbitol.
Estes resultados deram suporte as observações, feitas "in vitro" neste estudo, que o
xilitol inibe o metabolismo bacteriano, pois a placa não consegue metaboliza-lo efetivamente.
Birkhed et al. (1983) através de um estudo cruzado, duplo-cego testaram o efeito da

utilização de gomas de sorbitol e da mistura de xilitol e sorbitol na placa dental, durante o
período de quatro dias, onde eram ofertadas 10 gomas de cada por dia. Havia um grupo

controle que não utilizou nenhuma goma. 0 sorbitol não aumentou o peso liquido da placa
quando comparado ao grupo sem goma. Já a mistura dos dois substitutos do açúcar reduziu
significantemente a quantidade de placa.
Waller, Willa, (1983) fizeram uma investigação do efeito do xilitol na placa dental
"in vivo", após um desafio de carboidrato. Os participantes foram orientados a não realizar
higiene bucal durante quatro dias, e depois desse período utilizaram uma solução de glicose,
onde foi adicionado xilitol. O xilitol diminuiu a produção ácida da placa. Isto foi determinado
através do pH que não apresentou um decréscimo tão grande quanto no grupo da glicose.
Uma redução adicional na acidogenicidade da placa foi obtida quando xilitol foi usado como
enxagilante, uma hora antes da utilização da glicose.
Experimentos realizados pelos mesmos pesquisadores mostraram que o xilitol inibiu
também o crescimento de várias cepas de S. mutans, duas cepas de S. sanguis e Actynomices
viscosus, que representam a maior parte dos microorganismos pertencentes à placa dental.
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0 exato mecanismo pelo qual o xilitol inibe o metabolismo bacteriano não é
conhecido. Entretanto, foi mostrado em um estudo que um metabólito do xilitol, xilito1-5fosfato, ficou acumulada em Lactobacilos casei, e que este microrganismo não apresenta uma
enzima, xilito1-5-fosfato desidrogenase, a qual é necessária para o metabolismo dessa
substancia. Esta, nesse caso, se acumula intracelularmente

e inibe a glicólise através da

competição.
Loesche (1984) designaram uma investigação para determinar o efeito da goma de

xilitol na placa e nos níveis salivares de S. mutans e Lactobacilos. A consumo do xilitol,
durante quatro semanas, causou uma significante redução na proporção de placa e nos níveis
salivares de S. mutans, quando comparados com os valores verificados nos mesmos pacientes
antes do tratamento. Os níveis obtidos foram menores que os verificados para os grupos que
utilizaram gomas de sorbitol ou adoçadas com frutose. Estes achados sugeriram que pequenas
quantidades de xilitol, aproximadamente 5 gr, usadas diariamente, resultaram em uma
supressão do S. mutans. Neste estudo o uso dessas gomas não teve efeito significante na
proporção de Lactobacilos na placa dental.
Loesche

et al.

(1984) realizaram um estudo para verificar se a utilização do xilitol

provoca um decréscimo nos indices de carie. 0 aparecimento do S. mutans na microflora oral
depende da capacidade do organismo de aproveitar a sacarose proveniente de alimentos,
principalmente aqueles ingeridos entre as refeições. 0 S. mutans apresenta uma ótima
capacidade de metabolizar o açúcar, e isto faz com que ocorra uma queda do pH, para que
se inicie o processo de desmineralização do dente. Como essas guloseimas são normalmente
mais consumidas pela população jovem, especialmente por prazer, a utilização de substitutos
do açúcar, que apresentem um paladar agradável, constitui uma tática viável para o controle
da doença carie, pois o xilitol não pode ser metabolizado pela placa e especialmente pelo S.
mutans. 0 potencial deste enfoque, foi demonstrado por uma redução de caries de 80% em

UFSC
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um controle com gomas de mascar de xilitol, em um estudo realizado na Universidade de
Turku.
Waller, Assev, Rtilla, (1985) realizaram um estudo para verificar o mecanismo
pelo qual o xilitol pode afetar o catabolismo na placa bacteriana. Suspensões de placas
frescas, coletadas após quatro dias sem higiene oral, foram incubadas a 370 C. Uma porção
entrou em contato com xilitol e a outra com glicose. Amostras de células foram coletadas em
intervalos de tempo, em discos de papel e submetida a contagem sintilografica. Foi observado
que a placa bacteriana aproveitou o xilitol, o reconhecimento deste foi aumentando com uma
incubação de 3 a 4 horas, ao passo que, as mesmas células aproveitaram a glicose
imediatamente. As células que conseguiram aproveitar o xilitol foram extraídas e aplicadas A
cromatografia. Um componente radioativo com mobilidade, como o xilito1-5-fosfato, foi
isolado dos extratos celulares, e também um componente do xilitol foi associado com
macromoléculas. Isto sugeriu que a acumulação desses metabólitos dentro das células inibe a
glicólise.
Gil, Cury, (1986) avaliaram o potencial cariogenico de seis gomas de mascar
vendidas no Brasil. Em quatro gomas encontraram uma elevada concentração de açúcar
cariogenico, variando de 65 a 72%, sendo identificada sacarose como açúcar principal e
glucose como secundário. Duas gomas apresentaram na sua composição derivados de açúcar,
uma delas tendo xilitol como constituinte principal e a outra sorbitol. Durante a mastigação
das gomas, uma concentração cariogenica de açúcar é mantida na saliva quando se consumiu
as gomas contendo sacarose. As bactérias da saliva metabolizaram os açúcares das gomas
contendo sacarose, provocando uma diminuição de pH variando de 1,5 a 2,0 unidades. A
metabolização da goma contendo sorbitol promoveu uma diminuição de pH de 0,4 unidades,
não havendo decréscimo do mesmo quando se avaliou a contendo xilitol.

16

Jensen (1986) avaliou o efeito de chicletes de sorbitol e de parafina, no pH da placa
interproximal de humanos, após o consumo de biscoito de geleia. Foram analisados dados de

cinco pacientes voluntários, os quais apresentavam restaurações em seus primeiros molares
permanentes. Respostas prolongadas do pH da placa, após o consumo do biscoito, foi
verificado através de um instrumento telemétrico contendo um eletrodo na interproximal do

dente em questão. Ocorreu uma grande ascensão no pH, quando a goma de sorbitol e de
parafina foram mascadas 15 minutos depois da ingestão do biscoito. Cinco minutos após o

uso da goma, foi considerado um aumento no pfl da placa de 4,22 ± 0,11 para um nível de
5,21 ± 0,19. Este valor de pH, não foi estatisticamente diferente, quando comparado com os
níveis do pH depois de 5 minutos da mastigação da goma de parafina. Quando a goma foi

mascada por 10 minutos o pH elevou-se de 4,37 ± 0,25 para 6,61 ± 0,10. Não foi encontrada
uma significante diferença no período de 15 minutos e também não houve diferenças nos
valores do pH para o xilitol e para a parafina. Conclui-se neste estudo, que somente a
utilização de gomas, as quais não tenham adição de sacarose ou de glicose, já causam um
aumento no pH após o consumo de alimentos açucarados.
Rekola (1987) realizou um estudo, com o propósito de quantificar as mudanças nos

tamanhos das lesões de caries proximais, para descobrir o efeito da sacarose e xilitol, no
padrão de progressão da cárie, durante dois anos, com total substituição da sacarose da dieta
por xilitol. Informações sobre 33 consumidores da sacarose e 47 do xilitol foram estudadas.
As projeções dessas lesões proximais,

nas radiografias bitewing, foram analisadas

planimetricamente. A avaliação nos dados mostraram um aumento dos tamanhos das lesões

no grupo da sacarose; no grupo do xilitol as lesões permaneceram iguais ou observou-se até
uma tendência ao decréscimo dos tamanhos das lesões em caninos e primeiros pré-molares. A
estimativa de progressão de cárie foi de 0,118mm2/ano no grupo da sacarose e de
—0,01m2/ano no grupo do xilitol. Estes resultados permitiu concluir que o consumo da
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sacarose aumenta a progressão das caries, enquanto xilitol paralisa ou causa um decréscimo
nas lesões.

Guedes-Pinto, Prata, Brunner, (1987) estudaram o comportamento do pH salivar
de 47 crianças, de oito a 10 anos, após bochechos de soluções açucaradas de sacarose e xilitol
a 20%, em diferentes intervalos de tempo. Do exposto, puderam concluir que as crianças que
fizeram o bochecho com a solução de xilitol, tiveram uma menor diminuição do pH salivar
do que aquelas que se utilizaram da solução de sacarose a 20%.
Sasaki, Okuda, (1987) pesquisaram o efeito do xilitol, em presença de glucose,
sacarose e sorbitol, na produção acida de S. mutans, em um determinada solução,
denominada "Jordan's broth". 0 crescimento dessas bactérias, em uma mistura de xilitol e
sorbitol foi menor que no grupo do sorbitol. A adição do xilitol, inibiu a produção Acida do S.
mutans, através do sorbitol. Não foi achado nenhum efeito notável do xilitol, na produção
ácida com a sacarose ou com a glucose.
Miikinen et al. (1989) verificaram o efeito, na placa dental, de gomas de mascar de

sorbitol (SOR), xilitol (XYL), e uma mistura de xilitol e sorbitol (XYL/ SOR), em três grupos
de sete pacientes cada, com idade média de 22 anos. Um quarto grupo, de consumidores
habituais de chicletes adoçados com sacarose, foi utilizado como controle. 0 estudo,
envolveu um período de duas semanas sem goma, seguido por um período de duas semanas
de mastigação de gomas de polio!, sendo este consumo de 10 gomas por dia. A quantidade
consumida de xilitol e sorbitol, nos grupos XYL e SOR foi de 10,9 gr diariamente, enquanto
no grupo X YL/ SOR, 8,5 e 2,4 gr desses polióis foram usadas respectivamente.
No final do período de utilização das gomas, a resposta acidogenica da placa dental,
de 48 horas, foi testada, utilizando um enxagliante bucal contendo os polióis (10% w/v)
presentes nas gomas experimentais, seguido por enxágüe de 10m1 de solução de sacarose
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(10% w/v). A placa dos pacientes que usaram gomas XYL e XYL/ SOR, mostraram uma
habilidade significantemente maior de resistir as quedas de pH, induzidas pelo enxágüe de
sacarose, do que a placa dos participantes do grupo SOR. Nenhuma mudança, nos valores de
pH em repouso, foram observadas nos grupos XYL e XYL/SOR, enquanto para o grupo
SOR, foram associados valores mais baixos do pH. A quantidade de placa decresceu no
grupo XYL/ SOR (24,3%) e no grupo XYL (29,4%), mas aumentou no grupo SOR (48,3%).
Os níveis de S. mutans, na saliva e na placa dental, geralmente aumentaram no grupo XYL e
diminuíram nos grupos onde o xilitol foi utilizado.
Sliderling et al. (1989) pesquisaram o status bioquímico oral e a redução do número
de S. mutans, em crianças, durante o uso de gomas de xilitol, durante 24 a 36 meses.
Amostras de placa e de saliva foram coletadas de crianças de 11 a 12 anos de idade,
escolhidas ao acaso, de dois grupos, os quais haviam participado de um teste de campo, para
verificar a eficácia de gomas de xilitol, na prevenção de caries. Não foi observada, nenhuma
diferença inicial, nos valores de S. mutans, entre os grupos. Entretanto, no final do período
de dois anos, do regime de xilitol, esses níveis foram menores para os pacientes que haviam
consumido a goma de xilitol (p<0,05). Este efeito foi concluído com êxito, após a mastigação
de mais de três gomas de xilitol por dia, sendo a dose diária de sete a 10 gr. 0 padrão de
escoamento salivar e de vários parâmetros químicos, relacionados a mesma, não sofreu
mudanças.
Kandelman, Gagnon, (1990) fizeram uma pesquisa sobre o efeito de gomas de
xilitol, usadas por 24 meses, na incidência e progressão de caries dentárias. Isto foi testado em
274 crianças, de baixo padrão sócio-econômico e alto risco a carie, com idade entre oito e
nove anos. Eles foram divididos em dois grupos, um deles utilizando goma de xilitol a 15% e
o outro a 65%. Essas gomas eram distribuídas na escola, três vezes ao dia. E um grupo
controle, o qual não usou nenhum tipo de goma. As crianças que mascaram as gomas,
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apresentaram um padrão menor de progressão de cáries do que o grupo controle. Os
resultados para os dois grupos do xilitol foram similares, sendo o incremento DMF(S), para
esses, de 2,24 superficies, comparadas com 6,06 superficies para o grupo controle. Concluiuse, que a mastigação de gomas de xilitol teve um efeito benéfico, no processo da cárie, em
todas as superficies do dente, principalmente nas buco-linguais.
Também foi observado, após um ano,

o aumento significante nas reversões das

caries. E isto foi confirmado no final do período teste. Sugerindo que o uso regular de gomas
contendo xilitol pode ser associado com remineralização de lesões pré-existentes.

Isokangas, Sliderling, Mfikinen, (1991) realizaram um estudo depois de um

programa inicial de dois anos (1982-1984), designado para elucidar a eficácia do uso regular
de goma de xilitol, como um método preventivo de caries. A razão do programa de três anos
(1983-1985), foi estudar o efeito deste polio!, na incidência de caries em pessoa de alto risco,
que foram selecionadas dos participantes do estudo anterior, com base na experiência de cárie
observada no exame inicial. Para analisar os efeitos preventivos de longa duração, induzidos
pelo xilitol, os participantes dos estudos de Ylivieska, citados acima, foram clinicamente
examinados em 1987. Um questionário, deu as informações sobre as pessoas que se tornaram
consumidores habituais de xilitol, ou não, durante os anos posteriores aos primeiros testes.
Essas, foram convidadas a participar do estudo, enquanto que para o grupo controle(C), esta
escolha se deu de forma randômica. Consequentemente, o grupo X (n=15) constituiu dois
subgrupos: (1) um grupo XX de 10 pessoas, que pertenciam ao anterior grupo de
consumidores de xilitol (X) e que desde o primeiro estudo, consumiram xilitol na freqüência
de mais de duas vezes ao dia, sendo este consumo maior que 1,2 gr, e (2) um grupo CX de
cinco pessoas, que pertenceram ao grupo controle no estudo de Ylivieska, mas que
começaram a consumir xilitol com a freqüência citada acima, em 1984. 0 grupo C também
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incluiu dois subgrupos: (1) grupo CC de 16 participantes, que nunca utilizaram o xilitol e (2)
grupo XC de 14 pessoas, as quais pertenciam ao grupo X na pesquisa anterior, mas que
pararam de usar xilitol no fim do segundo ano de estudo.
Os resultados foram observados em radiografias bitewing e testes de placa. As
crianças do grupo XX, mostraram menor índice de cárie, incluindo as superfícies proximais.
A presença de S. mutans, nas Areas estudadas, foi muito menor neste grupo de consumidores
habituais de xilitol. Também naquelas pessoas do grupo XC, números clínicos tits a quatro
anos depois, foram significantemente menores do que o grupo CC. Os participantes do grupo
CX, tiveram indices menores do que crianças do grupo controle. Em relação A contagem de S.
mutans, os resultados foram menores nos grupos XC, CX do que em participantes que nunca
haviam consumido xilitol. Ficou claro que o longo tempo de consumo habitual do xilitol,
provocou um decréscimo na prevalência de S. mutans, nas Areas proximais das pessoas
presentes, e consequentemente, os indices de caries interproximais também se tornaram
menores.

Waller (1992) indicou que o xilitol pode possuir um efeito terapêutico de cáries.
Informações mais recentes, mostraram que o xilitol exibe uma propriedade bacteriostAtica, em
grande número de microorganismos. Xilitol, parece entrar na célula bacteriana, via sistema
fosfotransferase da frutose. Xilitol -5-P, parece ser a chave associada com a inibição do
metabolismo bacteriano, por estabelecer um ciclo fútil de energia

e por inibir o

reconhecimento da glucose e o seu metabolismo. 0 objetivo deste estudo, foi verificar se a
produção de xilito1-5-P, pode ocorrer em placa dental recém coletada. Os resultados
mostraram que esse metabólito do xilitol é prontamente produzido pela placa.
Isokangas et al. (1993) realizaram um estudo para verificar se ocorre a formação de

mutantes xilitol resistentes após um longo consumo de xilitol. Desde a exposição do S.
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mutans ao xilitol, foi descoberto que acontece uma seleção natural, de mutantes xilitol
resistentes (XR), a ocorrência e o tempo de sobrevivência dessas cepas, foram avaliadas em
um estudo cruzado com amostras de participantes do estudo de Ylivieska. Saliva estimulada
com parafina e placa, foram coletadas e colocadas em agar TSY20B. Uma forte correlação
(r=0,645 e p=0,005), entre o número de S. mutans na saliva e na placa dental, foi observado
em não consumidores de xilitol. Esta correlação desaparece totalmente em consumidores
habituais e formais de xilitol. A proporção de mutantes X R na saliva, foi significantemente
menor no grupo dos que não utilizavam xilitol, do que nos consumidores expostos ao xilitol.
A proporção de XR na placa dental dos não consumidores do xilitol, foi a metade do grupo de
xilitol, mas esta diferença não foi estatisticamente relevante. Tendo sido os resultados
avaliados, estes sugerem que : a) o consumo de xilitol, modifica a distribuição de S. mutans
entre a placa dental e a saliva; b) uma vez selecionados e estabelecidos na cavidade bucal, a
população xilitol resistente, esta se mantêm alta por mais de quatro anos após a retirada dos
agentes seletivos ou pelo menos um mínimo ou irregular consumo deste agente; e c) uma
característica conhecida dos mutantes X R é que estes são mais facilmente derramados da
placa para a saliva do que as cepas xilitol sensitivas.
Aguirre-Zero, Zero, Proskin, (1993) fizeram um estudo do efeito do chicletes de
xilitol, no padrão de escoamento salivar e no potencial acidogênico da placa dental. Dez
adultos participaram do programa, o qual consistiu de quatro grupos experimentais, durando
duas semanas cada, utilizando quatro tipos de gomas respectivamente: controle sem goma,
goma de sacarose, goma de sorbitol e goma de xilitol. No inicio e no final do estudo, níveis de
saliva estimulada e não estimulada foram determinados. Após os testes, o potencial
acidogênico da placa dental de 48 horas, foram medidos utilizando um microeletrodo de pH.
Não foi observado, nenhum efeito estatisticamente significativo, no padrão de escoamento
salivar. 0 regime de xilitol resultou em um pH mais alto que o grupo controle, goma de
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sacarose e goma de sorbitol, medidos em 2, 10, 20, 30, 60 minutos após o enxágüe com uma
solução de sacarose a 10%. Em adição, os consumidores de xilitol exibiram um pH mínimo
mais alto. Os resultados sugerem que, o consumo regular de gomas adoçadas com xilitol,
podem servir para reduzir o potencial acidogênico da placa.
Waller, Rii11a, Assev, (1993) observaram a adaptação da placa dental ao sorbitol,
após três meses de consumo de goma. 0 estudo, apresentava cinco participantes, que
mascaram gomas de sorbitol durante um período de 12 semanas. Amostras de placa, foram
coletadas antes e depois da exposição ao sorbitol. Foi observado, que as amostras de todas as
pessoas, catabolizaram mais sorbitol depois do contato com o mesmo. A adaptação da flora ao
sorbitol foi persistente, e todos os participantes tiveram uma maior capacidade de metabolizar
o sorbitol após as 12 semanas, do que no inicio dos testes. Etanol, acetato e lactato, este que
apresenta um menor poder de dissolução do esmalte dentário que o Acido lático, foram a
maioria dos catabólitos do sorbitol. Pequenas quantidades de sucinato e propionato foram
encontrados em algumas amostras, esses ácidos não são usualmente encontrados neste
catabolismo. 0 estudo concluiu que a adaptação ao sorbitol pode realmente ocorrer.
Pinheiro et al. (1994) avaliaram três gomas de mascar, com relação à sua influência
na fermentação salivar e no metabolismo da placa dentária "in situ" e "in vitro". As gomas
utilizadas eram adoçadas com sacarose, xilitol e manitol. Os resultados obtidos demonstraram
que, a goma convencional com açúcar é fermentada pela saliva e pela placa dentária de forma
semelhante à solução de sacarose. Ao contrário, tanto a goma de xilitol quanto a de manitol
não são fermentadas pela saliva e nem pela placa. As gomas convencionais, promovem a
formação de placa, por estimularem a síntese de polissacarideos extracelulares insolúveis. As
gomas de polióis, além de não promoverem a formação de placa, estimulam a degradação de
polissacarideos já existentes na placa. Concluiram que chicletes à base de polióis podem ser
considerados como meios auxiliares de medidas preventivas da cárie dentária.
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Bradshaw, Marsh, (1994) realizaram um estudo, sobre o efeito dos polióis na
composição e metabolismo de uma cultura misturada de bactérias orais, desenvolvida em um
quimiostato. Xilitol e sorbitol são substitutos do *tear, não cariogênicos, efetivos, como já
foi demonstrado em inúmeros estudos. Neste estudo, sorbitol e xilitol foram misturados com
glucose e entraram em contato com uma grande estirpe bacteriana, nos experimentos
quimiostáticos. Dentre os microorganismo, estavam contidos no teste, S. mutans, S. oralis, S.
gordonii, Lactobacilos casei, Actinomyces viscosus, Neisseria subflava, Veilonella dispar,
Prevotella nigrescens e Fusobacterium nucleatum. A quantidade de S. mutans era pequena
nesse meio, s6 aumentando quando a glucose era usada na ausência de um controle de pH. A
utilização da mistura xilitol/glucose, reduziu em 40% o número de S. mutans. Ao contrário
mistura de sorbitol/glucose, permitiu ao S. mutans predominar na cultura (40,9%), junto com
V. dispar (45,9%). Este nível de S. mutans foi maior que com glucose utilizado sozinho. 0
efeito supressivo do mutans, no grupo que utilizou a mistura xilitol/glucose, favoreceu
contas viáveis de S. gordonii e S. oralis. Além disso, a presença do xilitol estabilizou os
números e proporções de outras espécies Acido-sensitivas, tais como P. nigrescens e F.
nucleatum. Quanto ao pH, a mistura sorbitol/glucose proporcionou um pH final menor do que
com xilitol/glucose. Concluiram que, o sorbitol teve efeitos opostos no sistema, aumentando a
estimativa de produção de ácidos e aumentando a seleção de S. mutans. .1d o xilitol pareceu
seletivamente, inibir o metabolismo do S. mutans, restringindo a habilidade desse organismo
de responder a excessos transitórios de carboidratos, reduzindo a estimativa e a area de
produção Acida, e consequentemente estabilizando a composição da microflora bucal.
Milkinen et al. (1995) estudaram o efeito da utilização do xilitol em programas
preventivos de cárie, cinco anos após o término deste. Noventa e cinco pacientes do grupo X
(xilitol), e 70 do grupo C (controle), foram avaliados. Em 1984, quando foi encerrado o
primeiro programa, os indices de cárie foram muito menor no grupo das crianças que usou a
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goma de xilitol. Em 1989, a diferença entre X e C continuou favorecendo o grupo do xilitol.
Este efeito, foi explicado pela suposição que o programa de goma de xilitol facilitou o
estabelecimento de uma flora bacteriana menos virulenta, nas superficies dos dentes,
principalmente nos dentes que eruptaram durante o consumo do xilitol. Este tipo de resultado

é importante quando avaliamos a proporção custo-beneficio do programa de prevenção.
Assev, RtiIla, (1995) realizaram um estudo, para determinar o efeito do uso
prolongado da goma de xilitol, no metabolismo do sorbitol, na placa dental. Dez pessoas,
foram selecionadas, com base que suas placas eram capazes de catabolizar o sorbitol

e

acumular xilito1-5-P. Estas, usaram chicletes adoçados apenas com xilitol, durante 12
semanas. As amostras de placa foram coletadas em três ocasiões: a) placa controle no inicio
do programa ; b) teste de placa 1- colhida após as 12 semanas do uso da goma de xilitol ; c)
teste de placa 2- esta foi estimulada com sacarose e coletada dois dias depois do teste de placa
1. Antes da coleta da placa, os pacientes ficaram sem realizar higiene bucal por dois dias.
Essas suspensões de placa, foram incubadas com sorbitol, e o reconhecimento e a produção de
metabólitos do mesmo, foram determinadas pelo método HPLC. Os resultados demonstraram
que, a exposição ao xilitol coincidiu com a redução da habilidade da placa para metabolizar o
sorbitol. A uso da sacarose não teve efeito no reconhecimento do sorbitol, e com relação
produção de metabólitos, os resultados diferiram muito pouco.
Isotupa et al. (1995) realizaram um estudo, para determinar os efeitos das gomas de

poliol, em pacientes ortodiinticos. Sessenta crianças entre 11 e 15 anos, que usavam aparelho
fixo, receberam gomas contendo poliol, para uso diário após as refeições e lanches, para
verificar se as gomas de mascar que continham esses substitutos do açúcar, xilitol e sorbitol,
os quais apresentam fermentação lenta, afetam a quantidade de placa dental e o número de S.
mutans presentes na placa e na saliva. Em cada grupo, foram usadas inicialmente, duas
gomas, cada uma com 1,35 gr de polio!, resultando um consumo total de 2,7 gr, usadas seis
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vezes ao dia, durante um mês. As sessenta pessoas foram divididas entre os grupos
randomicamente, como a seguir: (1) xilitol ; (2) sorbitol; (3) mistura de xilitol e sorbitol (3:2)
e (4) mistura de xilitol e sorbitol (4:1). 0 peso da placa dental, seca e fresca, coletada no
inicio e 28 dias depois da utilização da goma, nos incisivos, caninos, e pré-molares, na Area
da margem gengival e bracket, reduziram em todos os grupos, com resultados mais
significantes (43-47%), em crianças que receberam gomas de xilitol. Os níveis de S. mutans
na saliva e na placa, não mudaram no grupo do sorbitol, mas foi muito reduzido, na maioria
dos casos, de 13 a 33% nos grupos que receberam gomas contendo xilitol. Uma vez que a
quantidade de placa dental e os níveis salivares de S. mutans, podem ser considerados fatores
de risco para cárie dental, esses resultados sugerem que o uso regular de gomas de polióis,
especialmente as que contêm xilitol como adoçante predominante, podem reduzir os riscos de
caries em pacientes jovens que usam aparelho fixo.
Twetman, Petersson, (1995) testaram a influência do xilitol em dentifrícios, na
microflora salivar de crianças da pré-escola, em termos de risco de cárie. 0 objetivo, foi
estudar se o uso do dentifrício contendo xilitol, podia afetar o número de S. mutans e
Lactobacilos, nas crianças da pré-escola, com contagens salivares médias e altas. Depois de
examinar 147 crianças saudáveis, entre três e seis anos, setenta foram selecionadas e
designadas randomicamente em dois grupos, para três meses de uso do xilitol, (9,7% ) ou para
usar um dentifrício de flúor, sem adição do xilitol. Os pais foram treinados para a realização
da higiene bucal nas crianças, duas vezes ao dia, de maneira estandartizada e o estudo foi feito
no método duplo-cego. Níveis bacterianos no exame e após três meses foram enumerados.
Não foram obtidas diferenças significantes nos níveis de S. mutans ou na contagem dos
Lactobacilos após os três meses, tanto na comparação com o inicio, como para o outro grupo.
Aproximadamente 50% de todas as crianças, exibiram escores bacterianos invariados no fim
do período do teste, entretanto mais crianças que pertenceram ao grupo do xilitol revelaram
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escores reduzidos do S. mutans salivar comparados com o grupo sem xilitol (38% x 16%). Os
resultados sugerem que, o nível de dosagem atingido pelo uso do dentifrício contendo xilitol
em crianças pré-escolares, não causaram uma suficiente ação antibacteriana para suprimir os
microrganismos associados à cárie na saliva, nas pessoas com contagem inicial alta.
Milkinen et al. (1995) estudaram a relação entre gomas de xilitol e estimativas de
cárie, em um grupo de estudo de 40 meses. Cárie dental é uma doença infecciosa, a qual pode
afetar a qualidade de vida e consome uma considerável fonte de saúde. A mastigação do
xilitol, sorbitol e até gomas de açúcar, foi sugerida para reduzir as estimativas de cárie. Um
grupo de estudo duplo-cego foi formado, entre 1989-1993, em Belize, na América Central.
1277 pessoas, com média de idade de 10,2 anos, foram designadas para nove grupos de
tratamento: um grupo controle, sem supervisão no uso da goma, quatro grupos de goma de
xilitol, variando o consumo de xilitol supervisionado de 4,3 a 9 gr por dia; dois grupos de
xilitol/sorbitol, que variaram o consumo do total de polióis de oito a 9,7 gr por dia, um grupo
de sorbitol, com consumo de 9 gr por dia, e um grupo de sacarose, de consumo de 9 gr por
dia. 0 uso da goma, durante o horário de aula, foi supervisionado por quatro dentistas
calibrados, que executaram o registro de caries por meios de um procedimento WHO
modificado. Comparada com o grupo sem goma, o uso da goma de sacarose resultou em
grande acréscimo na estimativa de cárie. A goma de sorbitol reduziu significantemente as
estimativas de carie. As quatro gomas de xilitol foram as mais eficazes na redução de
estimativa de cárie, sendo que o agente mais eficaz, foi uma goma de 100% de xilitol. Esta
goma foi superior a qualquer outra. As misturas de xilitol e sorbitol, foram menos eficazes
que o xilitol usado isoladamente, mas ainda assim, reduziram bastante as estimativas de carie,
quando comparadas ao grupo sem goma. Os resultados sugerem que o uso sistemático da
goma, baseada em poliol, reduz as estimativas de cárie em pessoas jovens, sendo a goma de
xilitol mais eficaz que a de sorbitol.
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Miikinen (1995) demonstrou em um estudo que tem sido um costume explicar os
efeitos dentais benéficos do xilitol e outros polióis, apenas em termos de seus efeitos
microbiológicos. A quase completa não fermentabilidade do xilitol, na placa dental humana,
contribuem com os achados clínicos que foram obtidos em tantos testes com homens e
animais. A não ou muito pouca fermentação do xilitol pela placa dental leva a um número de
fenômenos conseqüentes, de possível significação na biologia oral. Estão relacionados com o
consumo de xilitol os seguintes efeitos: a) uma diminuição na produção de Acido lático; b) a
formação de polissacarideos extracelulares solúveis que tornam a placa menos adesiva; c) um
aumento no metabolismo de nitrogênio geral da placa dental, o que leva a um aumento da
transmissão na proteálise, com uma liberação nos níveis de aminoácidos livres e a
possibilidade de formação de amônia. Quando esses efeitos são combinados com as
propriedades de estimulação salivar pelo xilitol, os mecanismos do efeito do xilitol pode ser
explicado mais adequadamente.
Entretanto, os efeitos fisicos do xilitol e outros polióis, recebem muito pouca
atenção. Eles são os seguintes: a) xilitol e outros polióis protegem as proteínas e as enzimas
da desnaturação; b) xilitol e outros polióis parecem governar as reações de precipitação, que
se apresentam na saliva ou nas soluções de fosfato de cálcio saturado. Esta reação que se
forma pode manifestar por si mesma na inibição de uma precipitação espontânea do fosfato de
cálcio, e assim, estes polióis podem minimizar a função dos inibidores inatos, a estaterina,
por exemplo.
A explicação total dos efeitos do xilitol, pode assim, incluir aspectos que estão
relacionados tanto com a microbiologia, como com os fisico-quimicos.
Trahan, Bourgeon, Breton, (1996) estudaram o aumento do S. mutans resistentes

ao xilitol, isolados de humanos, durante o crescimento na dieta de açúcar, em presença do
xilitol. A inibição do crescimento do S. mutans, é uma das ações do mecanismo proposto do
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xilitol, um adoçante de carboidrato natural, preventivo de caries. Xilitol é aceito e acumulado
como não metabolizavel, fosfato de xilitol ( xilito1-5-P) tóxico age via PTS da frutose, e
seleciona os S. mutans resistentes, durante crescimento "in vitro". Uma vez que o consumo
de longa duração de xilitol, leva ao aumento das populações de S. mutans resistentes ao
mesmo, três cepas laboratoriais e três cepas frescas isoladas de S. mutans, foram
repetidamente transferidos, em um extrato de levedura suplementado com glucose, frutose,
sacarose ou lactose, na presença e na ausência do xilitol. Dependendo do açúcar que
estimulou o crescimento, a presença do xilitol resultou em uma seleção das populações xilitol
resistentes, em várias das seis cepas testadas. Mas não necessariamente na presença dos
quatro açúcares. Todas as seis cepas, rapidamente se tornaram resistentes ao xilitol, quando
cultivadas em glicose na presença do xilitol. As tits cepas frescas isoladas, tornaram-se
resistentes ao xilitol após nove a 16 transferências, na presença da frutose ou sacarose+ xilitol,
enquanto nenhuma das cepas de laboratório se tornaram resistentes ao xilitol, após 16
transferências, na presença desses açúcares. As informações, explicam parcialmente, a
ocorrência de populações de S. mutans resistentes ao xilitol, em longos consumos deste poliol

e sugerem um mecanismo consistente, com um processo seletivo. Uma vez que, vários
resultados preliminares sugerem, que mutantes naturais resistentes ao xilitol, podem ser
menos virulentos e menos cariogênicos do que suas cepas originais, este processo seletivo
pode alterar, para melhor, a população do S. mutans da placa, realizando um papel
preventivo de cáries.
Mlikinen et al. (1996) pesquisaram as propriedades da saliva

e da placa dental, em

relação a 40 meses de consumo de gomas, contendo xilitol, sorbitol e sacarose. Amostras da
saliva e da placa dental foram coletados inicialmente de pessoas de 10 anos que participaram
deste estudo. Os participantes representaram nove grupos, sendo que um não recebeu goma,
enquanto os outros oito grupos, receberam goma contendo xilitol, sorbitol, suas misturas ou
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sacarose como adoçante, sendo o máximo consumo de até 10,7 gr diariamente, usado três a
cinco vezes por dia. 0 uso da goma, não teve efeito significante nos níveis de proteína salivar
Ig A, alfa-amilase, peroxidase, lisosima, SCN - e capacidade tampão. No término do estudo, o
grupo que recebeu 100% de goma de xilitol, cinco vezes ao dia, apresentou niveis
significantemente menores de ácido siálico, em toda a saliva. Este grupo mostrou também,
escores de índice de placa menores,

e exibiram a menor contagem de lactobacilos salivares

que a maioria dos outros grupos. Os níveis salivares de peptidases (oligopeptidase B como
enzimas) hidrolizando N alfa-benzonil-DL arginil-p nitroanilina foram menores nos grupos
que receberam 100% de gomas de xilitol. Todos os grupos exibiram obviamente um aumento
de escores de S. mutans salivares, exceto o grupo do xilitol acima, no qual o principal escore
não mudou. Este estudo conclui que o uso prolongado de substitutos do açúcar podem
provocar uma mudança nos níveis salivares de determinadas substancias e efetivar uma ação
seletiva em populações humanas.
Isotupa et al. (1996) estudaram o efeito do uso de gomas de mascar, durante dois

anos, nas estimativas de caries, em dentes deciduos. 0 estudo foi realizado em uma escola,
combinado com um programa caseiro, em uma amostra inicial de 510 pessoas, de seis anos de
idade, com grande experiência de caries, baixa disponibilidade de flúor, e dificil acesso a
atendimento dentário. A goma, continha tanto xilitol como sorbitol ou suas misturas. Estas
foram mascadas por 5 minutos, sob supervisão, cinco vezes ao dia, durante o ano escolar. E
em horas variáveis em dias não escolares. Sete grupos foram estudados. Um grupo não
recebeu goma; dois grupos receberam goma de xilitol, dois grupos gomas de sorbitol e dois
grupos receberam a mistura dos dois poliáis. Estimativas de caries associadas com o uso de
cada tipo de goma, foram comparadas com as estimativas obtidas no grupo sem goma. A
utilização de todas as gomas de poliol, resultou em uma diminuição dessas estimativas. 0
risco inicial a caries, para uma superficie primária, nos grupos do xilitol e nos grupos de
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sorbitol foi 35 e 44% respectivamente. 0 estudo mostrou que o uso das gomas de mascar
contendo xilitol, sorbitol ou suas misturas pode reduzir efetivamente as estimativas de caries,
em pacientes jovens. Embora as informações clinicas, que foram acumuladas de pesquisas
anteriores, indicaram que o xilitol é mais efetivo em reduzir o risco A cárie, do que o sorbitol,
neste estudo percebeu-se que o sorbitol e misturas de sorbitol e xilitol, podem também ser
eficazes em uma amostra de crianças novas com alta atividade de cárie.
Virtanen, Bloigu, Larmas, (1996)

realizaram

uma análise retrospectiva

longitudinal, de regulação de ocorrência, número, e custo de restaurações, após um programa
preventivo de gomas de xilitol. Os participantes foram triados do antigo estudo de Ylivieska,
constituindo um grupo de 313 pessoas. Um programa de computador, calculou a ocorrência
pós-eruptiva, da primeira restauração em cada superficie do dente permanente. 0 custo das
restaurações foi então calculado. 0 número total de novas superficies restauradas, foi 4,0 por
criança no grupo do xilitol e 9,3 em controles, durante a década seguinte ao começo da
triagem. 0 número de restaurações, em superficies oclusais dos primeiros molares,
estabilizaram-se em 40-50% no grupo do xilitol e por volta de 60-70% no grupo controle.
Para os segundos molares esse nível foi mais elevado, sendo de 30-40% e 60-70%
respectivamente. 0 tempo passado para que as primeiras restaurações fossem realizadas, foi
maior no grupo do xilitol para superficies proximais e lisas. 0 efeito preventivo, foi mais
pronunciado nos dentes que eruptaram durante o programa anterior. Esta análise, indicou que
a participação das pessoas, no teste de goma de xilitol, resultou em uma significante redução
no número das primeiras restaurações e o custo do regime de xilitol, durante dois ou três
anos, foi mais ou menos, o mesmo que o das restaurações evitadas durante a década seguinte.

3 DISCUSSÃO
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3 DISCUSSÃO

Existe uma grande variedade de substitutos do açúcar no mercado, apresentando suas
vantagens e desvantagens e dentre eles os mais utilizados e estudados são o xilitol e o sorbitol.
Estes polióis, apresentam um grande número de efeitos bastante satisfatórios em se
tratando de prevenção à carie dental.
Mostraremos esses efeitos separadamente,

com a intenção de facilitar a

compreensão deste estudo.

3.1 Efeitos do Xilitol e do Sorbitol em relação à placa bacteriana

0 mecanismo de ação do xilitol é que este entra na célula bacteriana, via sistema
fosfotransferase da frutose. Xilito1-5-P, um metabólito do xilitol, parece ser a chave associada
com a inibição do metabolismo bacteriano, por estabelecer um ciclo fútil de energia e por
inibir o reconhecimento da glucose e o seu metabolismo (WALLER,1992).
0 resultado dos estudos sobre a influência do sorbitol no crescimento da placa
bacteriana, são contraditórios. Autores como AINAMO et al. (1977), BIRKHED et al. (1983),
ISOTUPA et al. (1995), não encontraram mudanças nos escores de crescimento da placa
bacteriana, em pacientes que fizeram uso de goma de mascar com sorbitol. Entretanto,
PAKALA, LIESMAA, MAKINEN, (1981), ISOTUPA et al. (1995), afirmara que a utilização
de gomas de xilitol esta associada com um decréscimo dos indices de placa e de sangramento
gengival em pacientes especiais com dificuldade de realizar uma higiene bucal adequada e
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também mostrou resultados em pacientes com aparelhos ortodiinticos, com dificuldade para
remover placa das Areas ao redor dos brackets.
JA o uso prolongado de sorbitol promoveu o crescimento da placa quando
comparados a outros grupos que não utilizaram nada (ROLLA et al. (1981), MAKINEN et al.
(1989), MAKINEN et al. (1996)). Observaram também que após 12 semanas de consumo do
mesmo, que a placa foi capaz de metabolizar este poliol (WALLER, ROLLA, ASSEV,
(1993)). Entretanto, a habilidade da placa para metabolizar o sorbitol pode ser reduzida com a
exposição dos microorganismos ao xilitol. (ASSEV, ROLLA, (1995)).
Apesar da discordância entre os achados, todos os autores concordam que se o hábito
de mascar chicletes persiste, é interessante substituir a goma de mascar com sacarose por
goma de sorbitol ou de xilitol, porque o xilitol além de não promover a formação de placa,
estimula a degradação de polissacarideos já existentes na placa (PINHEIRO et al. (1994)).
Resultados semelhantes foram encontrados por ISOKANGAS, SODERLING,
MAKINEN, (1991), em pacientes submetidos a um longo consumo de xilitol, um menor
índice de placa, incluindo as superfícies proximais.
SODERLING et al. (1989), MAKINEN et al. (1989), ISOKANGAS, SODERLING,
MAKINEN, (1991), afirmaram que o uso prolongado de goma de xilitol prova um
decréscimo nos níveis de S. mutans na placa e também na quantidade de placa na cavidade
bucal, entretanto MAKINEN et al. (1996), afirmaram que não há alterações nos indices do S.
mutans na saliva
0 reconhecimento do xilitol pela placa pode ocorrer se o tempo de incubação é
aumentado, ou seja, se a placa fica muito tempo em contato com esse produto. Já a glicose é
aproveitada imediatamente após o seu consumo (WAALER, ASSEV, ROLLA, (1985)).
Estudos de longa duração também encontraram que gomas de xilitol além de inibir o
metabolismo do S. mutans, também estabiliza a composição da microflora bucal e faz com
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que esta se torne menos virulenta. (MAKINEN et al. (1995), BRADSHAW, MARSH,
(1994)).
0 consumo habitual de gomas de xilitol inibe o crescimento de várias cepas de S.
mutans,

e de S. sanguis, bem como de Actinomyces viscosus (ROLLA et al. (1981),

WALLER, ROLLA, (1983), WALLER, (1992)). Entretanto, o xilitol utilizado na forma de
dentifrício, segundo TWETMAN, PETERSSON, (1995), não tem suficiente ação
antibacteriana para suprimir os microorganismos associados à cárie, na saliva de pessoas com
contagem inicial alta.
LOESCHE et al. (1984), encontraram que as gomas de xilitol diminuem também os
níveis salivares de Lactobacilos.
Segundo MÁKINEN, (1985), SCHEININ et al. (1987),

o consumo do xilitol pode

fazer com que ocorra uma seleção de cepas mutantes resistentes ao xilitol, os quais são menos
virulentos e mais facilmente eliminados da placa para a saliva. SODERLING et al. (1992),
TRAHAN, BOURGEAU, BRETON, (1996), também estão de acordo com essa mudança de
virulência e afirmaram que esta diminuição da virulência dos S. mutans da placa exercem um
papel preventivo em relação à cárie.

3.2 Efeitos do Xilitol e Sorbitol em relação às alterações no ph bucal

Vários estudos mostram que o consumo de gomas de xilitol, reduz o potencial
acidogênico da placa. Entretanto ROLLA et al. (1981), CURY, GIL, (1986), GUEDESPINTO, PRATA, BRUNNER, (1987), AGUIRRE-ZERO, ZERO, PROSKIN, (1993),
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observaram que as quedas do pH, observadas após o consumo deste poliol, foram tão
pequenas, que tornaram-se irrelevantes
Quando o xilitol é utilizado na forma de enxagüante bucal, a produção ácida da placa
é diminuída após um desafio de glicose, mas este resultado será ainda mais satisfatório se o
enxague com este poliol for feito antes da utilização de açúcares cariogênicos, segundo
WALLER, ROLLA, (1983).
Somente o consumo de gomas de sorbitol ou parafina causaram um aumento do pH
após o consumo da sacarose (JENSEN, (1986)). Entretanto a mistura de gomas de xilitol e
sorbitol causou uma queda menor no pH do que apenas gomas de sorbitol. (SASAKI,
OKUDA, 1987, MAKINEN et al. (1989)).

3.3 Efeitos do Xilitol e Sorbitol com relação à redução do número de caries
dentais

Segundo LOESCHE et al. (1984), o consumo de xilitol pode reduzir em até 80% a
incidência de caries em crianças. Gomas de mascar contendo sorbitol ou a mistura de xilitol e
sorbitol, também se mostraram eficazes em reduzir o risco à cárie em pacientes com alta
atividade da doença (ISOTUPA et al. (1996)). Entretanto de acordo com MAKINEN et al.
(1995), as gomas de xilitol se mostraram mais eficazes do que as gomas de sorbitol.
VIRTANEN, BLOIGU, LARMAS, (1996),

afirmam que

o xilitol

reduz

significantemente o número de primeiras restaurações realizadas naquelas crianças que
fizeram uso dele. REKOLA, (1987), encontrou que o consumo deste poliol, substituindo
totalmente a sacarose da dieta causou até uma tendência ao decréscimo no tamanho de lesões
de caries em caninos e pré-molares
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0 mesmo resultado foi encontrado por KANDELMAN, GAGNON, (1990). Com a
utilização de gomas de xilitol, por um período de dois anos dois anos, com crianças de alto

risco a carie. Os autores verificaram que as lesões de carie se apresentavam com um padrão de
menor progressão e relatam que ocorreram também, alguns casos de remineralizações de
lesões pré-existentes.

4 CONCLUSÕES
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4 CONCLUSÕES

Se o conhecimento atual da prevenção da placa dental bacteriana pudesse ser
aplicado em larga escala, isso levaria à mais ampla erradicação das doenças dental
periodontal. Nenhum método isolado é suficiente,

e

contudo desenvolvimentos recentes da

bioquímica dental, indicam que a substituição de parte da sacarose da dieta por xilitol, um
carboidrato doce, natural e fisiológico, elimina virtualmente a formação de novas cavidades
de cárie. O xilitol não 6 potencialmente fermentável na cavidade bucal e exibe adicionalmente
efeitos clínicos interessantes e vantajosos sobre a saliva e placa dental.
0 uso do xilitol na profilaxia de cáries foi reconhecido em inúmeros países. Os
melhores veículos do xilitol são produtos que provocam intensa mastigação e sucção, como
gomas de mascar, pastilhas e afins, contudo mesmo dentifrícios e soluções para bochechar
que contenham xilitol podem apresentar efeitos benéficos positivos.
As evidências clinicas relacionadas as gomas de mascar sem açúcar, contendo xilitol
e sorbitol, indicam claramente a sua não cariogenicidade. Da revisão da literatura apresentada,
podemos também concluir que a utilização de gomas sem açúcar, resulta em um aumento na
estimulação salivar com resultante aumento no poder da capacidade tampão da saliva e na
remineralização do esmalte dental. Quando o xilitol é utilizado após as refeições, nenhum
decréscimo no pH é observado. Foi também relacionado com o seu consumo, um aumento da
produção de polissacarideos solúveis, o que torna a placa mais fácil de ser eliminados para a
saliva.
Além disso, a maioria dos resultados desses estudos citados, indicam que o uso da
goma adoçada com xilitol, pode resultar em uma reduzida resposta do pH da placa, quando
para carboidratos, provavelmente devido a inibição do crescimento e metabolismo de S.

39

mutans. Mesmo quando os microorganismos se tornam resistentes ao xilitol, eles se
apresentam de forma menos virulenta. Este achado pode resultar em uma valiosa redução na
incidência de caries em crianças, especialmente quando estes polióis fizerem parte de um
programa preventivo.
Nenhuma evidência de um efeito especifico do xilitol na remineralização do esmalte,
esta disponível nos estudos de curta duração, mas resultados positivos são encontrados com o
uso prolongado deste poliol, e este efeito preventivo foi atribuído As trocas microbiológicas
que ocorrem na cavidade bucal. Esta mudança ecológica pode persistir, por pelo menos dois a
três anos, depois do consumo interrompido.
Esses estudos nos permite indicar o beneficio clinico da ação antibacteriana do
xilitol. Possibilidades de maiores estudos sobre os efeitos das gomas sem açúcar, no que diz
respeito A estimulação salivar, junto com aspectos específicos do xilitol, podem oferecer
esperança, de uma nova área na prevenção da cárie, para somar as técnicas já disponíveis.
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