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RESUMO 
 

FERREIRA, A. S. Estudo de propriedades microbiológicas e toxicológicas do 
xilitol visando a sua aplicação no controle da dermatite atópica 2007. 117 f. 
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia Industrial) – Escola de Engenharia de 
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2007.  
 
 
O crescente aumento da resistência microbiana aos antibióticos disponíveis 
impulsiona a busca por novas substâncias, com características superiores às 
correntemente usadas. Neste sentido, este trabalho propôs investigar as 
propriedades terapêuticas do xilitol visando a sua aplicação no controle da dermatite 
atópica, patologia que acomete a pele e que é agravada pela presença da bactéria 
Staphylococcus aureus. No presente estudo foram executados ensaios in vitro de 
atividade antimicrobiana do xilitol e verificado se este composto atua na aderência 
bacteriana, sobre a bactéria Staphylococcus aureus ATCC 25923. Foi avaliada a 
ação do xilitol produzido tanto pela via química quanto pela biotecnológica, sendo 
este último obtido a partir de fermentação do hidrolisado hemicelulósico da palha de 
trigo, nas concentrações de 1, 5 e 10 % (p/ v). A seguir, foram executados testes de 
toxicidade dérmica aguda com doses repetidas com xilitol nas concentrações de 5 e 
10 % (p/ p), nas formas farmacêuticas de creme e de gel, em coelhos albinos da 
raça Nova Zelândia e testes de fototoxicidade, na concentração de 10 % (p/ p), nas 
formas farmacêuticas de creme e de gel, utilizando cobaias albinas da raça Durkin-
Hartley. Em relação aos ensaios in vitro, observou-se que o xilitol, nas 
concentrações testadas, não impediu o crescimento bacteriano, mas inibiu a 
aderência da bactéria a uma superfície de prova, evidenciando ser este o provável 
mecanismo de ação desta substância sobre as bactérias. Em testes toxicológicos 
realizados, todas as formulações contendo xilitol foram classificadas como não 
irritantes quando foram avaliadas quanto à toxicidade dérmica aguda com doses 
repetidas. Entretanto, nos testes da fototoxicidade, as formulações testadas 
apresentaram certa fototoxicidade, sugerindo ser a formulação a base de creme 
mais fototóxica do que aquela a base de gel. Estes resultados evidenciam a 
aplicabilidade do xilitol no controle da dermatite atópica, como princípio ativo de 
formulações seguras, observando que a aplicação deve ser realizada com o uso de 
protetor solar. Este estudo buscou contribuir de maneira expressiva na elucidação 
do mecanismo de ação do xilitol e verificar os cuidados que devem ser considerados 
quando realizada sua aplicação pela via dérmica.  
 
Palavras-chave: Biotecnologia. Xilitol – uso terapêutico. Aderência bacteriana. 
Staphylococcus aureus. Toxicidade dérmica. Dermatite atópica. 



 

ABSTRACT 
 

FERREIRA, A. S. Study of microbiological and toxicological properties of xylitol 
and its application on atopic dermatitis control. 2007. 117 f. Dissertation (Master 
of Science in Industrial Biotecnology) – Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo, Lorena, 2007.  

 
 

Since the microorganisms’ resistance to antibiotics increases, it is imperative to look 
for different substances that can combat these pathogens growth, with greater 
advantages. The propose of this work was to study therapeutic properties of xylitol in 
order to control atopic dermatitis, a dermal disease characterized by the presence of         
Staphylococcus aureus bacterium. Xylitol is a substance that can be obtained by 
chemical and biotechnological means, being the latter a relevant alternative that 
produces high-value compounds obtained by fermentation of lignocelullosic 
hydrolysates. In the present study in vitro assays were performed in order to check if 
xylitol (obtained by chemical and biotechnological means) has antimicrobial activity at 
1, 5 and 10 % (w/ v) concentrations. Other assays were also performed to verify if 
xylitol properties, at the same concentrations, hinder the adherence of               
Staphylococcus aureus ATCC 25923 bacterium. Xylitol was produced by 
biotechnological means using wheat straw hemicellulosic hydrolysate. Afterwards, in 
vivo assays were performed to investigate if xylitol is safe for skin application. Acute 
dermal toxicity tests with repeated doses were done with New Zealand rabbits using 
concentrations of 5 and 10 % (w/ w) xylitol, in either cream or gel. Phototoxicity 
assays were also performed with Durkin-Hartley guinea pigs, using only 10 % (w/ w) 
xylitol, in cream and gel forms. It was observed that xylitol does not have 
antimicrobial properties on S. aureus at all tested concentrations, but this compound 
has the capability of inhibiting this bacterium adherence on a surface, at all tested 
concentrations. In relation to toxicity assays, formulations contaning xylitol are non-
irritative. However, xylitol has phototoxicity properties, mainly when cream is the 
base. Xylitol is an adequate alternative to be applied for atopic dermatitis control, and 
its application on the skin should be done with sunscreen. This study aimed to clarify 
xylitol action mechanism and to check the cares that should be taken when xylitol is 
applied on skin. 
 
Key-words: Biotechnology. Xylitol – therapeutic use. Bacterial adherence. 
Staphylococcus aureus. Dermal toxicity. Atopic dermatitis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existem mais de 370 fármacos e vacinas de origem biotecnológica com 

aplicações clínicas em mais de 200 patologias incluindo vários tipos de câncer, 

doença de Alzheimer, problemas cardíacos, diabetes, esclerose múltipla, AIDS e 

artrites. A biotecnologia é a responsável também por centenas de testes de 

diagnósticos que permitem a detecção e o tratamento precoce de várias doenças 

com maior sucesso. Atribui-se ainda à biotecnologia outras aplicações, como 

alimentos funcionais, bioinseticidas, tratamento mais adequado de despejos tóxicos, 

testes de ácido desoxirribonucléico (DNA) e reação de cadeia da polimerase (PCR). 

Um dos destaques da biotecnologia, o qual é abordado neste trabalho, é a utilização 

de bioprodutos, produzidos por microrganismos, como agentes terapêuticos. Tais 

compostos são compatíveis com os tecidos e rapidamente absorvidos pelo 

organismo, sendo superiores aos fármacos manufaturados (ERAMIAN et al., 2004, 

p. 3). 
O presente trabalho está inserido na Área de Conversão de Biomassa do grupo 

de Microbiologia Aplicada e Bioprocessos (GMBio) da Escola de Engenharia de 

Lorena (EEL) da Universidade de São Paulo (USP). Uma das abordagens do grupo 

visa estudar parâmetros e processos fermentativos utilizando a levedura                 

Candida guilliermondii FTI 20037 para a produção de xilitol, um poliol que possui 

várias aplicações nas indústrias alimentícia, médico-farmacêutica e odontológica. Os 

estudos envolvendo o aproveitamento dos materiais lignocelulósicos para a 

produção de xilitol é uma linha de pesquisa bastante consolidada no GMBio 

dotando-o de um forte conhecimento científico e domínio de técnicas de 

fermentação de lignocelulósicos para a produção do xilitol.  

Ressalta-se que diversos aspectos deste processo fermentativo já foram 

enfocados, destacando-se estudos iniciais de estabelecimento de parâmetros 

fermentativos em meios sintético e a base de hidrolisados hemicelulósicos. Nestes 

estudos ficou comprovada a potencialidade da utilização de resíduos de biomassa 

vegetal para a produção biotecnológica de xilitol pela levedura                 

Candida guilliermondii FTI 20037. Entretanto, alguns pontos críticos encontram-se 

ainda em fase de observação e estudos visando a uma melhoria do processo 

fermentativo. 
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O xilitol, sendo o produto alvo destes estudos, com todas as suas comprovadas 

propriedades de interesse, é o objeto de estudo deste trabalho com uma nova 

abordagem. De acordo com os resultados obtidos e observados nos estudos de 

produção de xilitol, surgiu neste estágio de desenvolvimento científico-tecnológico, a 

necessidade de realizar estudos visando aplicações farmacológicas do produto 

obtido, aumentando seu valor agregado. Assim, este trabalho procurou verificar e 

explorar as propriedades farmacológicas do xilitol em uma patologia de grande 

importância para o Brasil, a dermatite atópica (DA). Esta merece destaque uma vez 

que existem poucas opções de tratamento e se verifica um aumento de sua 

incidência nos últimos anos em diferentes faixas da população.  A DA se caracteriza 

por um processo inflamatório o qual é comumente colonizado pela bactéria 

Staphylococcus aureus. As manchas na pele originadas por este processo 

apresentam prurido, vermelhidão e em alguns casos prejudicam significativamente a 

qualidade de vida dos portadores. 

Considerando as ações do xilitol contra algumas bactérias, o presente trabalho 

visou elucidar seu mecanismo de ação sobre os microrganismos, destacando a 

bactéria S. aureus, e testes toxicológicos foram executados para verificar sua 

segurança para aplicação dérmica, contribuindo assim como uma nova estratégia e 

opção para o tratamento da dermatite atópica. 

Dessa forma, esse trabalho foi uma proposta inovadora dentro do GMBio/ EEL-

USP, que contribuirá para a ampliação das áreas de atuação, principalmente 

naquelas consideradas prioritárias dentro da biotecnologia moderna. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Gerais 

 

• Avaliar a influência do xilitol na atividade antimicrobiana e na propriedade de 

anti-aderência sobre a bactéria Staphylococcus aureus;  

• Avaliar, por meio de ensaios toxicológicos, a segurança do xilitol para 

aplicação dérmica.  

 

1.1.2 Específicos 
 

• Verificar o efeito da concentração de xilitol na atividade antimicrobiana frente 

a bactéria  S. aureus; 

• Verificar a capacidade anti-aderente do xilitol em diferentes concentrações 

sobre a bactéria S. aureus em experimentos in vitro; 

• Elaborar formulações terapêuticas nas formas de creme e de gel contendo 

xilitol como único princípio ativo; 

• Determinar a toxicidade dérmica aguda com doses repetidas e a 

fototoxicidade das preparações contendo xilitol ao serem executados 

experimentos in vivo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 DERMATITE ATÓPICA 

 

A dermatite atópica é uma erupção crônica intensamente pruriginosa (ARNDT, 

1987, p. 19) que não pode ser curada, mas sim tratada (GAMONAL; DUTRA, 2002, 

p. 85).  Sua etiopatologia são antígenos complexos (inalantes, alimentos) ou fatores 

psicogênicos. As lesões se caracterizam por erupções eritematosas, com pápulas e 

vesículas escamosas, com tendência à liquenificação. Tais lesões se distribuem 

principalmente na face, em crianças, e nas dobras cutâneas, em indivíduos adultos, 

e se caracterizam por intenso prurido. Para o diagnóstico, além do histórico do 

paciente e morfologia das lesões, dosagens de imunoglobulina E (IgE), eosinofilia e 

testes por escarificação podem ser úteis como auxiliares. (AZULAY; AZULAY, 1992, 

p. 62).  Na figura 1 podem ser visualizadas algumas manifestações da dermatite 

atópica.  

 
Figura 1. Manifestações da dermatite atópica 

Fontes: Merck, 2005; UMMC, 2005; Medstat, 2005; Dermenetnz, 2005. 
 

A dermatite atópica é uma desordem determinada geneticamente, mas que é 

influenciada por diversos fatores endógenos e exógenos (ADACHI; AKAMATSU; 

HORIO, 2002, p. 76), como a presença de casos de asma, rinite alérgica, 

conjuntivite no histórico familiar e uma tendência em produzir IgE,  um tipo de 

anticorpo, em maiores quantidades, o que é relacionado com um perfil de produção 

de citocina mediado por linfócitos T helper do tipo 2 (Th2) (HIKITA et al., 2002, p. 

143). Em várias partes do mundo, em especial na porção oeste do globo, há um 

aumento dos casos de DA, principalmente em crianças (primeiros 3 anos de vida) e 

adolescentes. Nos países nórdicos essa incidência varia entre 10-12 %, e apesar 

dos estudos acerca dessa fisiopatologia, esta continua como uma condição crônica 

em muitos pacientes e sua terapia é ainda baseada no alívio dos sintomas (CERIO, 

1997, p. 6; FAERGEMANN, 1997, p. 217). 
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Conforme observaram Watanabe et al. (2003, p. 589), não há diferença da 

manifestação da doença entre os sexos. Quatro medidas podem ajudar a aliviar os 

sintomas tais como i) o combate ao ressecamento da pele; ii) o controle do prurido; 

iii) o combate da infecção, que pode ser latente, com antibióticos; iv) e a 

administração de medicamentos que ajudam a controlar a reposta do sistema imune, 

como os corticóides e imunomoduladores tópicos.  O principal sintoma é o prurido, 

que pode iniciar antes mesmo das lesões cutâneas se manifestarem. Na infância as 

lesões são avermelhadas e descamativas, podendo atingir face, tronco e membros e 

com o ato de coçar, tornam-se escoriadas e podem sofrer infecções secundárias. 

Nos adolescentes e adultos, as lesões localizam-se preferencialmente nas áreas de 

dobras da pele, como a região posterior dos joelhos, pescoço e dobras dos braços e 

a pele destes locais torna-se mais grossa, áspera e escurecida. Usualmente 

localizada nestas áreas, a dermatite atópica pode se generalizar, atingindo grandes 

áreas corporais (ARNDT, 1987, p. 21; AZULAY; AZULAY, 1992, p. 62; GAMONAL; 

DUTRA, 2002, p. 85). 

A colonização por Staphylococcus aureus é comum nas áreas afetadas pela 

dermatite atópica e é a responsável por acentuá-la. Alguns pacientes podem atuar 

como reservatórios e transmitir este microrganismo a pessoas saudáveis, o que, em 

algumas situações, é um alarmante caso de Saúde Pública. O mecanismo pelo qual 

essa bactéria agrava a dermatite atópica ainda não está totalmente esclarecido, mas 

certamente o processo inflamatório decorrente é prejudicado pela elevada liberação 

de toxinas (WILLIAMS et al., 1999, p. 207). Pacientes portadores de dermatite 

atópica são colonizados por grande número de S. aureus na ausência de sinais 

clínicos de infecção (CORK, 1996, p. 32). 

Segundo Cerio (1997, p. 7) esta patologia afeta não somente a qualidade de 

vida dos pacientes, mas também dos seus familiares e pode acarretar em efeitos 

psicológicos em adolescentes. Dentro deste contexto ressalta-se a importância de 

pesquisar uma terapia potencial que seja segura e eficaz para atender ao tratamento 

desta demanda de mercado.  
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2.2 TERAPIAS UTILIZADAS E POTENCIAIS NO CONTROLE DA DERMATITE 

ATÓPICA 

 

Faergemann (1997, p. 219-220) testou a concentração inibitória mínima de 

hexilenoglicol (4,8 %) e fluorato de mometasona (0,1 %) em creme e obteve 

resultados satisfatórios para Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. 

No entanto, após a interrupção do tratamento por quatro semanas, os pacientes 

foram recolonizados e apresentaram a mesma carga microbiana inicial. Williams et 

al. (1998, p. 207) afirmam que os corticóides não atuam diretamente na bactéria. Se 

por um lado isso não causa resistência à terapia, por outro lado não atuam 

efetivamente no controle da infecção da doença. Poyner e Dass (1996, p. 29) 

obtiveram resultados satisfatórios no controle da dermatite atópica utilizando 

combinações de ácido fusídico/ fusidato de sódio, juntamente com a administração 

de hidrocortisona 1 %. No entanto, tais associações podem levar à resistência 

microbiana e não curam efetivamente as feridas. Akiyama et al. (1997, p. 28) 

testaram iodo- polivinilpirrolidona (PVP- I) no controle da dermatite atópica. Apesar 

do iodo ser um excelente antisséptico, os autores observaram um aumento da 

irritação causado pelo iodo; além disso, houve absorção sistêmica do iodo causando 

alterações na glândula tireóide. Dessa forma, o iodo deve ter seu uso abolido no 

controle dessa patologia.  

Adachi, Akmatsu e Horio (2002, p. 82) postularam três mecanismos de 

resistência microbiana aos macrolídeos (antibióticos que bloqueiam a síntese 

proteica ao se ligarem à fração 50 S dos ribossomos), como i) a modificação da 

estrutura 50 S dos ribossomos aos quais estes antibióticos se ligam; ii) a habilidade 

de sintetizar enzimas que inativam os macrolídeos e iii) um mecanismo de expulsar 

os macrolídeos da bactéria. Esta classe de antibióticos é muito empregada contra as 

bactérias Gram positivas e atuam bloqueado a síntese protéica ao se ligarem à 

fração 50 S dos ribossomos; desta forma, devido a alta resistência do S. aureus 

frente a diversos antibióticos, estes seriam rapidamente ineficazes para o controle da 

dermatite atópica.  

Noble (1996, p. 13) observou que associação de ácido linoléico/ linolênico inibia 

o crescimento de S. aureus em concentrações 10 vezes menores que as 

necessárias para impedir o crescimento de staphylococci coagulase negativos da 

microbiota de pele. No entanto, essa formulação não atua na cura da dermatite. 
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Mesmo assim, deve-se ressaltar a procura por terapias que não causem resistência 

e sejam seletivas para o patógeno em questão.  

Schempp et al. (2003, p. 36) testaram a eficácia de um creme contendo extrato 

de Hypericum perforatum L.. Os resultados encontrados foram satisfatórios, mas os 

autores julgaram importante conduzirem outro estudo realizando uma comparação 

com a ação de corticóides. 

Cork (1996, p. 36) comenta da importância do antibiótico utilizado contra S. 

aureus ter baixo potencial de sensibilidade, ou seja, a bactéria ficar resistente à 

concentração utilizada na terapia e ser necessário administrar doses cada vez 

maiores para se obter a mesma eficácia. Isso é observado para o antibiótico 

neomicima, aplicado em infecções bacterianas.  

Ellis et al. (2003) estudaram o efeito e o custo de uma preparação tópica 

contendo tacrolimus e obtiveram respostas satisfatórias em adultos. No entanto, tal 

fármaco é um imunossupressor e, dessa forma, não atua diretamente na cura desta 

disfunção. Além disso, essa terapia medicamentosa possui custo elevado. 

A antibiótico terapia sistêmica apresenta um relevante inconveniente. Estudos 

farmacocinéticos demonstram a necessidade de altos níveis séricos do fármaco para 

que ele esteja na sua forma livre para exercer ação, o que significa que o 

medicamento chegará no local de ação em quantidade suficiente apenas no estágio 

de alta circulação sanguínea. Dessa forma, neste caso é mais aconselhável optar 

por um tratamento tópico (TRASCRIPT, 1996, p. 41). 

Cerio (1997, p. 9) ressalta os cuidados que se deve ter com a hidratação da 

pele dos pacientes com dermatite atópica e a exacerbação da doença como uso 

contínuo do corticóides, que apenas tratam dos sintomas da patologia e não atuam 

na sua cura.  

Masako et al. (2005a, p. 200 e 2005b) estudaram a associação do antibiótico 

farnesol e do xilitol, produto alvo deste estudo, no controle da dermatite atópica. O 

grupo observou que o xilitol, ao impedir a formação de glicocálix e 

conseqüentemente do biofilme, atua ajudando nessa hidratação. No entanto, não foi 

elucidado o mecanismo de ação do xilitol nesta situação, bem como não foram 

observadas situações nas quais este composto seria o único princípio ativo de uma 

formulação. 

Como o xilitol provavelmente atua nas propriedades do meio, ao não ser 

fermentado pela bactéria ou devido a características osmóticas por ser um poliálcool, 
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e também na aderência da bactéria ao tecido, esse biofármaco possui grande 

potencial para atuar nesse controle. Além disso, não foram encontrados casos de 

resistência ou de reações adversas em relação ao xilitol em toda a literatura 

pesquisada. 

 

2.3 MICROBIOLOGIA DA BACTÉRIA Staphylococcus aureus 

 

A bactéria Staphylococcus aureus pertence ao gênero Staphylococcus que 

compreende cocos Gram positivos com arranjos irregulares, com metabolismo 

tipicamente aeróbio e produtores da enzima catalase. Essas características são 

comuns aos microrganismos do gênero Micrococcus e o teste oxidação/ 

fermentação (O/ F) é executado para diferenciá-los; Micrococcus produzem ácidos 

apenas em condições de aerobiose (no topo do tubo de ensaio) enquanto 

Staphylococcus produzem ácido também em condições de anaerobiose. Esse ácido 

produzido reage com o meio em que e o microrganismo está crescendo 

(MANDIGAN; MARTINKO; PARKER, 2002). A morfologia da bactéria S. aureus pode 

ser visualizada na figura 2. 

 

 
Figura 2. Staphylococcus aureus. Cocos Gram positivos, agrupados em cachos 

Fonte: Geocities, 2007a 
 

 

Staphylococcus são tolerantes a altas concentrações salinas, como 7,5 % de 

cloreto de sódio, o que é interessante para o seu isolamento, e geralmente são 

pigmentados. S. aureus é a espécie de maior destaque do gênero, por estar mais 

relacionado a doenças e contaminações, e forma colônias de cor amarela, em ágar 

sangue, conforme pode ser observado na figura 3. 
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Figura 3. Colônias de S. aureus em ágar sangue 

Fonte: The Sanger Institute, 2005 
 

S. aureus está associado a impetigos, furúnculos, dermatite atópica, 

pneumonia, osteomielite, cardidites, meningites e artrites. Essa espécie produz 

diversas hemolisinas (enzimas extracelulares associadas à hemólise, que pode ser 

visualizada em placas de ágar sangue cultivadas com esse microrganismo), 

enterotoxinas (toxinas encontradas em alimentos contaminados), coagulases 

(enzimas responsáveis pela formação de coágulo de fribrina, o qual leva à formação 

de biofilme, fator que aumenta a virulência da bactéria), leucocidinas (destroem os 

linfócitos, importantes células de defesa do sistema imunológico). Algumas cepas 

são ainda as causadoras da Síndrome do Choque Tóxico, que se caracteriza por 

febre alta, rash cutâneo, vômitos, diarréias e às vezes até morte. A toxina 

relacionada a essa síndrome é um superantígeno o qual desencadeia uma resposta 

inflamatória no organismo, com a presença de linfócitos T. A enterotoxina A presente 

em alimentos contaminados também é um superantígeno. Uma terapia antibiótica 

para infecções causadas por S. aureus é um problema devido à resistência a 

diversos fármacos encontrados no mercado. Recomenda-se realizar o teste de 

sensibilidade antimicrobiana antes de iniciar o tratamento (MANDINGAN; 

MARTINKO; PARKER, 2002). Segundo Capoluongo et al. (2001, p. 152), S. aureus 

é um microrganismo com uma enorme variabilidade genética. 

Existem mais de 30 espécies e subespécies de staphylococci, e talvez a única 

patológica com interesse dermatológico seja a espécie S. aureus, que é coagulase 

positiva. Membros da flora bacteriana presente na pele, coagulase negativos, como 

Stpaphylococcus epidermidis e Staphylococcus hominis, são encontrados em 

ferimentos (NOBLE, 1996, p. 12). Este microrganismo é também o causador mais 
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freqüente de conjuntivites e blefaroconjuntivites bacterianas agudas e crônicas 

(WILSON, 1980 apud YOUNGMAN, 1995, p. 219). 

A capacidade aderente de S. aureus se relaciona à dermatite atópica. Cho et al. 

(2001, p. 216) observaram que o primeiro evento da colonização do tecido por              

S. aureus requer a adesão da bactéria ao tecido. O ressecamento e as fissuras da 

pele não aparentam ser as únicas razões para o aumento da quantidade desta 

bactéria na dermatite atópica. O aumento da adesão de S. aureus a células epiteliais 

pode envolver a adesão de componentes da fibronectina (CORK, 1996, p. 33). 

Neste estudo foi utilizada a cepa Staphylococus aureus ATCC 25923, a qual, 

segundo o American Type Culture Collection (ATCC), é utilizada em testes de 

suscetibilidade de uma série de antibióticos e como microrganismo de referência 

para atividades relacionadas ao controle da qualidade, além de outros empregos 

(ATCC, 2007). 

 

2.4 NOVAS TENDÊNCIAS NO CONTROLE DE INFECÇÕES BACTERIANAS 

 

Nos últimos anos um alarmante aumento da resistência das bactérias 

patogênicas aos antibióticos intensifica a busca por soluções novas de combate a 

estes microrganismos. Uma opção bastante promissora é a de impedir a aderência 

da bactéria aos tecidos, ou de expulsá-la do mesmo nos primeiros estágios do 

contato; para isso, possíveis agentes seriam os carboidratos. Do ponto de vista 

médico, esta intervenção molecular é bastante segura comparada com as 

quimioterapias disponíveis. Sacarídeos   são    ideais    para    este   propósito   uma   

vez   que    estes provavelmente não são tóxicos nem imunogênicos e são 

constituintes normais da superfície das células.  Além disso,  como  não  são  

bactericidas, (não  impedem que a célula se divida), a seleção de cepas resistentes 

é um fenômeno de baixa ocorrência (SHARON; OFEK, 2000). A capacidade dos 

carboidratos de impedir o crescimento microbiano bloqueando a aderência da célula 

a uma superfície pode ser testada amplamente, uma vez que a cápsula, 

provavelmente, não participa do mecanismo de aderência, pois sabe-se que fracas e 
 
 
 
WILSON, L. A. Bacterial conjuntivitis. In: DUANE, T. D.; JAEGER, E. A. Clinical Ophthalmology. 
Hagerstown, MD: Harper and Row, v. 4, 1980. p. 15-16. 
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fortes adesões são encontradas com diversos tipos de cápsulas (ANDERSSON et 

al., 1981, p. 316). Uma alternativa é baseada no conhecimento de que a adesão do 

microrganismo a superfície do hospedeiro é a primeira etapa para uma série de 

infecções. Dessa forma, uma interferência na adesão pode prevenir infecções e 

resultar em cura (OFEK; KAHANE; SHARON, 1996, p. 297).  

A maioria das infecções é causada inicialmente pela adesão do patógeno ao 

tecido, e esta é mediada por lectinas (proteínas presentes em membranas 

bacterianas, geralmente glicosiladas, com 10-14 resíduos de monossacarídeos) 

presentes no microrganismo que se une de maneira complementar a glicoproteínas 

ou glicolipídeos do tecido a ser infectado (SHARON; OFEK, 2000). A adesão das 

células a superfícies possibilita um melhor acesso às fontes nutritivas, facilitam o 

contato de toxinas com as células do hospedeiro e uma eventual penetração 

(ACORD; MASKELL; SEFTON, 2005, p. 55).  

Na literatura são encontrados relatos de anti-aderência microbiana relacionados 

à ação de polissacarídeos. Belluco et al. (2001, p. 220), em experimentos 

controlados com coelhos, constataram que um gel contendo uma substância 

derivada do ácido hialurônico impediu a aderência de microrganismos em regiões 

abdominais após cirurgias. A concentração de 4 % foi a qual se observou o maior 

número de animais livre de microrganismos na área em estudo (90 %), mas em 

concentrações de 1 % já foi observada ação. Apesar de o xilitol ser empregado no 

controle da otite média aguda em virtude de sua propriedade de impedir a aderência 

das   bactérias   Streptococcus  pneumoniae,  Haemophilus  influenzae  e    

Moraxella catarrhalis em graus variados (KONTIOKARI; UHARI; KOSKELA, 1998), 

um polissacarídeo (3’-silalolacto-N-neotetraose) testado por Ukkonen et al. (2000, p. 

1401) não foi eficaz no controle desta aderência em um estudo ramdômico, duplo-

cego, com uso de placebo (solução fisiológica), fase II dos ensaios clínicos. Isto 

reforça a real necessidade de testar os mecanismos de anti-aderência em 

organismos vivos para se certificar desta ação. Em relação ao xilitol, há trabalhos 

publicados que explicam sua ação contra os microrganismos por um provável 

mecanismo relacionado à aderência, apesar de não ser elucidado como este atua. 

Lengsfeld, Faller e Hensel (2007, p. 122), relataram o fracasso do teste de um 

polissacarídeo extraído de Abelmouschus esculentus L., o qual, apesar de inibir a 

aderência da bactéria Helicobacter pylori in vitro, com resultados animadores, a 

mesma ação não foi encontrada em experimentos controlados com galinhas. Uma 
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possível explicação dos autores é que tais compostos, quando adminstrados por via 

oral, são metabolizados e atingem seu sítio ativo biotransformado, provavelmente 

em um composto inativo. Dessa forma, são necessários muitos estudos para 

conseguir uma molécula que seja absorvida, distribuída e que seja bioativa no seu 

sítio de ação. 

Este trabalho está inserido nesta busca por biofármacos com constituição glicídica, 

que apresentem mecanismo de ação elucidado in vitro, e a partir daí se possa 

disponibilizar uma formulação terapêutica com alto valor agregado e que seja de fácil 

acesso para a população. As informações obtidas da literatura consultada 

demonstram que se trata de um campo de pesquisa científica de grande importância 

e que há necessidades de grandes descobertas. 

 

2.5 XILITOL: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E TOXICIDADE  

 

A estrutura química do xilitol é caracterizada por uma seqüência treo-, treo de grupos 

hidroxila (-OH). Esta configuração é também observada no D-glucitol e pode ser a 

responsável pela formação de complexos estáveis com íons, como por exemplo, o 

cálcio (MAKINEN, 2000, p. 604). 

O xilitol é um poli-álcool de cinco átomos de carbono que possui poder 

edulcorante similar ao da sacarose. Glaser et al. (2000, p. 377), em experimentos 

com porcos, testaram várias substâncias com poder edulcorante e o xilitol foi tão 

bem aceito quanto a sacarose, que era o composto de referência. Devido ao seu 

metabolismo insulino-independente, bem como as suas propriedades não e anti-

cariogênicas, este é largamente utilizado como adoçante pela indústria alimentícia 

em produtos para dietas com restrições de açúcares; seu calor de dissolução 

negativo é um aspecto positivo para sua incorporação em gomas de mascar e 

pastilhas (AGUIAR; OETTERER; MENEZES, 1999; SILVA et al., 1993/ 1994). 

Devido à ausência de grupo aldeídico ou cetônico, este composto não sofre reação 

de Maillard, o que significa que produtos que o contenham não serão escurecidos ao 

reagir com proteínas sob aquecimento, o que pode limitar, por outro lado, seu uso 

em produtos nos quais o resultado dessa reação é importante para características 

visuais (MANZ; VANNINEN ; VOIROL, 1973; BÄR, 1991). Na figura 4 estão 

representadas as fórmulas estrutural conforme projeção de Fischer a o arranjo 
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espacial do xilitol em três dimensões.  Outras propriedades físico-químicas do xilitol 

são apresentadas na tabela 1. 

  
Figura 4. Fórmula estrutural e arranjo espacial do xilitol 

Fonte: Biocheminfo, 2005 
 
 

Quanto à toxicidade e tolerância do xilitol no organismo, Voirol (1977) observou 

em seus estudos a ausência de sérios efeitos colaterais em indivíduos que 

utilizaram, por um período de dois anos, o xilitol como único adoçante. A 

incorporação de xilitol em alimentos é permitida por este ser uma substância atóxica 

e, portanto, reconhecido como um aditivo do tipo GRAS pelo FDA (Food and Drug 

Administration). A DL50 (dose letal média em 50% de uma determinada população) 

em ratos é de 25,7 g/ kg de peso corporal. De acordo com o Codex Alimentarius, o 

xilitol é um adoçante permitido para ser utilizado na dieta por diabéticos (AGUIAR; 

OETTERER; MENEZES, 1999). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

testes de toxicidade aguda, nos quais o xilitol foi administrado por via oral, 

executados em animais indicaram que este composto apresentou toxicidade muito 

baixa. Testes convencionais de teratogenicidade e embriotoxicidade obtiveram 

resultados negativos, bem como os testes in vitro e in vivo para a mutagenicidade e 

clastogenicidade (WHO/ FAO, 1977). Em 1996, a JECFA (Joint Expert Commitee on 

Food Additives), uma instituição americana ligada a OMS e a FAO (Food and 

Agricultural Organization), baseada em estudos prévios de categorização em função 

do estabelecimento do valor de Ingestão Diária Aceitável (ADI = Acceptable Daily 

Intake), incluiu o xilitol na categoria mais segura na qual um aditivo alimentício pode 

ser enquadrado (CCC, 2005). Além disso, o xilitol é mais inerte quimicamente do que 
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Tabela 1 – Propriedades físico-químicas do xilitol 

 

 
Propriedades 

 

Fórmula C5H10O5 
Massa molar 152,15 g/ mol 
Aparência cristal branco 
Odor inodoro 
Rotação específica não desvia a luz plano polarizada 
Faixa de fusão 92 – 96 oC 
Ponto de ebulição 216 oC (760 mm Hg) 
Solubilidade a 20 oC 63 g/ 100 g de solução aquosa  
pH em água (100 g/ L) 5 – 7 
Densidade de solução 10 %, 1,03 g/ mL; 1,23 g/ mL 
Viscosidade (20 oC) 10 %, 1,23 cP; 60 %, 20,63 cP 
Calor de dissolução  - 34,8 cal/ g 
Calor de combustão 16,69 kJ/ g 
Índice de refração (25 oC) 10 %, 1,3471; 50 %, 1,4132 
Absorção de umidade  
(4 dias, temp. ambiente) 

60 % UR, 0,051 % 

Dulçor relativo igual a sacarose; maior que manitol e sorbitol 
Estabilidade estável a 120 oC, não carameliza 
Fonte: BÄR, 1991, p. 350 

 

a sacarose, o que possibilita aos produtos que contenham xilitol um maior tempo de 

prateleira (BÄR, 1991). O uso de xilitol está liberado/ aprovado em mais de 50 

países do mundo, incluindo membros da União Européia, Suíça, países do Leste 

Europeu, Brasil, Argentina, Austrália, Japão, Coréia do Sul e China. A aprovação 

estende o uso do xilitol para todas as categorias de alimentos, produtos dietéticos, 

farmacêuticos, de higiene oral e cosméticos (KRÜGER, 2005). No Brasil, o xilitol foi 

aprovado como produto dietético pela DIMED–Divisão Nacional de Vigilância 

Sanitária de Medicamentos do Ministério da Saúde, conforme processo no 4624/ 79, 

comunicado no 730/ 80, de 7 de julho de 1980 (AGUIAR; OETTERER; MENEZES, 

1999). A resolução RDC no 24, de 15 de fevereiro de 2005 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) aprova a utilização de xilitol como aditivo alimentar e 

coadjuvante de tecnologia (BRASIL, 2005).  Baseado em estudos in vivo, 

Karimzadegan, Clifford e Hill (1979, apud BÄR, 1991) estipularam o valor calórico de  
 
 
KARIMZADEGAN, E.; CLIFFORD, A. J.; HILL, F. W. A rat bioassay for measuring the comparative 
availability of carbohydrates and its appliacation to legume foods, pure carbohydrates and polyols. 
Journal of Nutrition, v. 109, p. 2247-2259, 1979.  
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2,8–2,9 kcal/ g para o xilitol. Este valor indica que o xilitol possui cerca de 60% de 

efetividade em relação à glicose em promover o crescimento. 

Segundo Bär (1991, p. 355), em relação à utilização de xilitol, pode-se 

relacionar duas vias metabólicas à princípio: o metabolismo direto ou absorção pelo 

organismo, principalmente no fígado e a fermentação do xilitol não absorvido pela 

flora intestinal.    

 

2.6 XILITOL: PRODUÇÃO 

 

Atualmente o xilitol é produzido por processo químico por meio de redução 

catalítica da xilose purificada em presença do catalisador Níquel de Raney 

(MELAJA; HÄMÄLÄINEN, 1977; HYVÖNEN; KOIVISTOINEN; VOIROL, 1982). Esre 

processo é de custo extremamente elevado uma vez que ocorre em reatores à 

elevada pressão e temperatura, além de requerer extensivas etapas de purificação 

da xilose antes de sua hidrogenação a xilitol. Da mesma forma, segundo Farmos Oy 

(1988) e Nolleau et al. (1993), neste processo são necessárias várias etapas de 

purificação final, visando à remoção do catalisador para que xilitol possa ser 

empregado em produtos alimentícios e farmacêuticos. 

O xilitol é encontrado em vegetais, mas em concentrações tão baixas, que 

torna sua extração como uma forma de obtenção deste composto economicamente 

inviável (PARAJÓ; DOMINGUÉZ; DOMINGUÉZ, 1998).  

Diante das dificuldades relacionadas com o processo químico de obtenção de 

xilitol, que resulta em elevado preço do produto final, surgiu a necessidade de se 

desenvolver tecnologias alternativas e mais atraentes de obtenção de xilitol, 

tornando assim com maior freqüência e disponibilidade o uso do xilitol nos países do 

terceiro mundo (PARAJÓ; DOMINGUÉZ; DOMINGUÉZ, 1998, p. 192).    

A tecnologia alternativa ao processo convencional de obtenção de xilitol é a 

produção por via microbiológica, na qual podem ser utilizadas bactérias, fungos e 

leveduras (NIGAM; SING, 1995, p. 119). Como relevantes vantagens deste processo 

podem-se citar a não formação de componentes tóxicos, reduzindo 

significativamente os custos relacionados com a separação e purificação do produto 

final, além de o processo ocorrer a baixas temperaturas e pressão, o que diminui os 

custos e amplia a sua possibilidade de aplicação em vários segmentos industriais e 

institucionais (NIGAM; SINGH, 1995, p. 118). Além disso, o processo fermentativo 
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não requer também a purificação inicial da xilose, uma vez que a sua conversão a 

xilitol ocorre diretamente no próprio hidrolisado hemicelulósico proveniente dos 

resíduos lignocelulósicos.  Em relação ao produto final, o xilitol, quando obtido pela 

via biotecnológica, não necessita do metal níquel, que apresenta toxicidade 

comprovada ao seres vivos (OGA, 2003, p. 425). A figura 5 ilustra as tecnologias 

disponíveis para a produção de xilitol. 

No DEBIQ (EEL/ USP) os primeiros estudos de obtenção de xilitol por via 

fermentativa iniciaram-se em 1985. As pesquisas iniciaram com a seleção da 

levedura fermentadora da pentose xilose (BARBOSA et al., 1988, p. 248). Nestes 

estudos foi selecionada a levedura Candida guilliermondii FTI 20037 como 

promissora para a produção de xilitol. Os resultados satisfatórios com esta levedura 

justificam a sua utilização nestes processos fermentativos. Os estudos subseqüentes 

foram então conduzidos com esta levedura visando a determinação de um meio de 

fermentação de composição simples e de baixo custo, bem como a determinação de 

alguns parâmetros fermentativos que influenciam esta bioconversão. Como 

resultados obtidos pelo grupo, citam-se diversos trabalhos, os quais podem ser 

conferidos nas tabelas 2 e 3. 

 

Figura 5. Tecnologias disponíveis para a produção de xilitol 
Fonte: Parajó, Dominguez e Dominguez, 1998, p. 193 
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Tabela 2 – Resultados relacionados à produção de xilitol pela via biotecnológica, 

utilizando frascos Erlenmeyer, obtidos por pesquisadores do GMBio 

 

Matéria-

prima 

Tempo de 

fermentação 
 (h) 

X      
(g/ L) 

So     
(g/ L) 

P    
(g/ L) 

QP    
(g/ L h) 

Y P/ S 
(g/ L) 

Referência

Palha de 

trigo 

72 0,5 51,69 30,5 0,42 0,59 Canilha 

(2006) 

Bagaço 

de cana 

72 2,5* 65 36,2 0,50 0,59 Cunha 

(2006) 

Bagaço 

de cana 

48 1,6** 43,4 21,0 0,44 0,54 Carvalho 

et al. 

(2003) 

Bagaço 

de cana 

72 3,0 54,5 34,4 0,75 0,74 Felipe et 

al. (1997) 

Bagaço 

de cana 

48 1,0 50,92 20,59 0,429 0,654 Rodrigues 

(1999) 

Bagaço 

de cana 

64 1,0 81,28 35,55 0,515 0,81 Marton 

(2002) 

Cavaco 

de 

eucalipto 

72 3,0 60,0 10,0 0,10 0,20 Canettieri 

et al. 

(2001) 

Palha de 

arroz 

96 3,0 90 58,56 0,61 0,72 Mussatto 

(2002) 

Resíduo 

de 

eucalipto 

48 3,0 80 50,18 1,04 0,64 Morales 

(2005) 

* células imobilizadas em PVA-criogel. Concentração (g/ L) em volume de reator 
** células imobilizadas em alginato de cálcio 
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Tabela 3 – Resultados relacionados à produção de xilitol pela via biotecnológica, utilizando fermentadores, obtidos por 

pesquisadores do GMBio 

 

Matéria-prima Agitação 
(rpm) 

Aeração Coef. de 
transf. de 
oxigênio 
(kLa) (h-1) 

Tempo de 
fermentação 

(h) 

X     
(g/ L) 

So   
(g/ L) 

P  
(g/ L)

QP    
(g/ L h) 

Y P/ S 
(g/ L) 

Referência 

Palha de trigo 300 0,4 vvm  70 0,5 53,2 28,6 0,41 0,55 Canilha (2006) 
Bagaço de 
cana 

400 1,04 vvm 10 84 2,78* 64,7 28,6 0,24 0,49 Cunha (2006) 

Bagaço de 
cana 

300 1,0 vvm  120 1,4** 68,8 47,5 0,40 0,81 Carvalho (2005) 

Bagaço de 
cana 

    0,5 62,1 41,8 0,90 0,70 Silva (1997) 

Bagaço de 
cana 

300  22,5 40 0,2 53,6 32,5 0,81 0,77 Morita (1998) 

Bagaço de 
cana 

  30 132 5,0 88,0 62,0 0,48 0,750 Martinez (2005) 

Bagaço de 
cana 

 50 mL/ min   *** 75 13,0 0,18 0,38 Santos (2005) 

Bagaço de 
cana 

 20 mL/ min   **** 75 38,5 0,32 0,72 Santos (2005) 

Cavaco de 
eucalipto 

300 0,6 vvm  72 1,5 60,0 25,4 0,35 0,36 Canettieri (1998) 

Palha de 
arroz 

400 0,2 vvm  116 3,0 90,3 37,7 0,32 0,53 Mussatto (2002) 

* células imobilizadas em PVA-criogel. Concentração (g/ L) em volume de reator 
** células imobilizadas em alginato de cálcio 
*** células imobilizadas em vidro poroso 
**** células imobilizadas em zeólita 



 

 

36

 Apesar de crescentes rendimentos, produtividades e concentrações de xilitol 

atualmente obtidos pela via biotecnológica, estes valores ainda não são suficientes 

para esta substituir o processo químico utilizado. São necessárias investigações 

para melhor compreensão do metabolismo da xilose em xilitol, os efeitos da 

disponibilidade de oxigênio na conversão e a ação sinérgica dos inibidores de 

crescimento microbiano presentes nos hidrolisados hemicelulósicos. Pesquisas 

relacionadas à imobilização de células, culturas mistas, tecnologia enzimática e 

técnicas de engenharia genética são empregadas visando uma melhoria deste 

processo (FELIPE, 2004, p. 310). Paralelamente ao desenvolvimento destas 

pesquisas pelo GMBio é oportuno pesquisar novas aplicações terapêuticas para o 

xilitol, visando o fortalecimento da equipe em áreas prioritárias atualmente.  

 

2.7 XILITOL: PROPRIEDADES ANTI-ADERENTES SOBRE BACTÉRIAS 

 

Várias são as bactérias sobre as quais o xilitol atua impedindo sua aderência 

ao tecido a ser infectado. Os estudos iniciaram-se com a observação de seu efeito 

não (SCHEININ et al., 1975; PEPPER; OLINGER, 1988) e anti cariogênico 

(AGUIRRE –ZERO; ZERO; PROSKIN, 1993). Grunberg, Beskid e Brin (1973, p. 231) 

relatam que os efeitos do xilitol nesta prevenção são superiores aos de outros 

polióis, como o sorbitol e o manitol. Essa ação foi observada sobre a bactéria 

Streptococcus mutans, principal agente causador das cáries. O efeito não 

cariogênico é uma conseqüência deste microrganismo não fermentar o xilitol, não o 

utilizando como uma fonte de carbono, além do xilitol não acidificar o pH, o que 

contribui para o crescimento do S. mutans. Mäkinen (2000, p. 608), ao estudar 

recém-nascidos cujos familiares mascavam goma contendo xilitol, constatou que 

esse cuidado evitava que os bebês apresentassem cáries, uma vez que aerossóis 

provenientes da mãe são a via de transmissão mais comum deste microrganismo. 

Essa ação ocorre porque o xilitol impede a aderência da bactéria nos dentes, 

diminuindo a contagem de células, o que diminui também a chance de transmissão. 

O mecanismo de ação do xilitol pode ser explicado pela habilidade das moléculas 

pentitóis de alterarem a aderência associada a estruturas da superfície dos 

patógenos. Trahan, Bourgeau e Bretonet (1996, p. 1898) também observaram essa 

ação anti-aderente do xilitol no controle de cáries, e, segundo “Lon” Jones (2003, p. 
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172), o xilitol continua atuando como anti-cariogênico até dois anos depois de 

interrompido o tratamento. 

No controle da otite média aguda, Kontiokari, Uhari e Koskela (1998, p. 564) 

observaram que o xilitol administrado via goma de mascar impede a aderência das 

bactérias Streptococcus pneumoniae e em menor proporção de                 

Haemophilus influenzae, principais patógenos relacionados a este caso. Segundo os 

autores, um possível mecanismo de ação é a barreira ao movimento das lectinas 

bacterianas. Vernacchio, Vezina e Mitchell (2007, p. 94) executaram um estudo 

piloto com 120 crianças entre 6 meses e 3 anos de idade, faixa etária mais 

acometida pela otite média aguda, e observaram que o xilitol é bastante tolerado 

para ser administrado em maiores quantidades e menos vezes ao longo do dia (5 g, 

três vezes ao dia, ou 7,5 g, uma vez ao dia). Estes resultados permitem uma 

terapêutica mais accessível de ser adotada. No entanto, Wright (1998, p. 971) 

postula que a ação do xilitol no controle da otite média aguda pode ser devida a 

propriedades osmóticas. 

Tapiainen et al. (2004, p. 226) observaram alterações na membrana celular de 

Streptococcus pneumoniae após 2 h de exposição a xilitol 5 e 0,5 %, sem diferenças 

significativas entre as duas concentrações. Estas alterações na membrana estão 

envolvidas no controle do crescimento desta bactéria e são responsáveis pelo uso 

do xilitol na otite média aguda. 

Naaber et al. (1996, p. 207-208) em experimentos com células da mucosa 

intestinal denominadas de Caco-2 observaram que o xilitol impedia a aderência e 

conseqüente desenvolvimento de Clostridium difficile (VPI 10463), uma bactéria 

altamente virulenta e que é o principal agente presente no processo inflamatório que 

ocorre na colite pseudomembranosa. Essa inibição foi dose-dependente e os 

autores desconhecem um mecanismo de ação. 

Em estudos conduzidos por Masako et al. (2005a e 2005b) em pacientes que 

apresentavam dermatite atópica, o xilitol inibiu a formação do glicocálix da bactéria 

Staphylococcus aureus e atuou sinergicamente com o farnesol (3, 7, 11- trimetil- 2, 

6, 10 – dodecatrien –1- ol, PM 222,37), um antibiótico, no controle desta patologia. O 

xilitol agiu, dessa forma, como um importante coadjuvante uma vez que o glicocálix é 

a principal estrutura responsável pela resistência aos fármacos e a que impede o 

sistema imunológico de reconhecer as bactérias como estranhas ao organismo. A 
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dermatite atópica é doença inflamatória da pele na qual este microrganismo está 

presente em 95 % dos casos e é o causador de uma progressão da patologia. 

Lee et al. (2006, p. 1157-1158) observaram que o xilitol na concentração de 

0,01 mg/ mL impede a aderência da bactéria Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

a qual é normalmente associada à colonização de bolsas periodontais. 

Sajjan et al. (2004, p. 1386) estudaram o efeito do xilitol como conservante de 

pulmões, como esta substância agiria na conservação destes órgãos   para    serem 

transplantados. A concentração utilizada foi de 60-80 mg/ mL e foi observada uma 

inibição de 65 % do crescimento da bactéria Burkholderia cepacia complexo (BCC), 

a qual sua ausência está intimamente relacionada ao sucesso do transplante de 

pulmões. Foi isolada uma cepa desta bactéria, BC7, que teve seu crescimento 

inibido nestes órgãos. Foi observada uma inibição entre 67-85 % destas células nos 

pulmões. No entanto, foram incubadas essas mesmas BC7 isoladas de BCC com 

xilitol nas mesmas concentrações e após um período de 2 h as colônias foram 

contadas. Não foram observadas diferenças significativas no número de células 

viáveis na presença do xilitol e dos controles, indicando que o xilitol não afeta a 

viabilidade das células BC7, mas sim impede sua aderência o tecido. 

Um spray contendo um sal de zinco e xilitol, com atividade antialérgica, anti-

histamínica e bactericida foi patenteado e o mecanismo de ação envolvido se 

relaciona à uma espécie de barreira e inibição de aderência bacteriana (PK 

HOLDINE B V, 2005). 

“Seguro como o leite materno: carboidratos como futuras drogas anti-aderentes 

para doenças bacterianas”, título do trabalho de Sharon e Ofek (2000) reforça a 

motivação e a importância do xilitol neste estudo.  

 

2.8 OUTRAS APLICAÇÕES CLÍNICAS DO XILITOL 

 

Juntamente com os efeitos não e anti-cariogênico, a aplicação mais difundida 

do xilitol é a sua utilização como adoçante em substituição à sacarose por pacientes 

diabéticos e obesos, uma vez que seu metabolismo independe de insulina e pouco 

contribui para a formação de tecido adiposo (YLIKAHRI, 1979, p. 168). Este 

composto é também indicado para pacientes deficientes da enzima glicose-6P-

desidrogenase (WANG; van EYS, 1981). Em relação às propriedades não e anti 

cariogênica do xilitol, segundo Iwata et al. (2003, p. 394), esta substância estimula a 
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salivação e não é fermentada pela placa bacteriana, o que faz com que o pH não 

abaixe; esta alteração no meio favoreceria o desenvolvimento das cáries. Além 

disso, estes pesquisadores observaram que o xilitol inibe a captação e o 

metabolismo da glicose, mas não inibe o metabolismo da sacarose. No entanto, 

Wen, Browhgardt e Burne (2001, p. 342) concluíram que a inativação do gene fruI 

em Streptococcus mutans faz com que o xilitol não seja mais transportado pela 

membrana microbiana e o microrganismo se torna resiste a ação anti cariogênica do 

xilitol.  

O xilitol atua sobre os microrganismos do sistema respiratório, e congestões 

naso-faríngeas, irritações e inflamações associadas com complicações respiratórias 

com otite média, sinusite podem ser tratadas e prevenidas com aplicação nasal de 

xilitol/ xilose em solução salina (SAWAGUCHI et al., 2001). Administração de xilitol 

em preparações sólidas, como gomas de mascar, pó ou comprimido, ou 

preparações líquidas podem atuar no tratamento de infecções respiratórias em 

mamíferos, especialmente otite média aguda em humanos (LEIRAS, 2000). Uhari et 

al. (1996, p. 1183), em experimento duplo-cego e randômico com cerca de 300 

crianças, constatou que a ação do xilitol em controlar a otite média aguda se refere à 

presença do xilitol, e não a uma função mecânica, como por exemplo a mastigação, 

ao fazer ensaios com goma de mascar contendo xilitol e sacarose.  

Georgieff et al. (1991, p. 255) observaram que, ao ser adicionado xilitol em 

nutrição parenteral administrada em ratos com queimaduras, não ocorreu a 

degradação das proteínas como acontecia quando tal solução era preparada com 

glicose. Baseado neste fato foi patenteada uma nova formulação para nutrição 

parenteral a qual consiste de solução aquosa, aminoácidos e xilitol para o 

tratamento de pacientes com estresse severo, injúria ou complicações renais. As 

principais aplicações desta preparação são reduzir a perda de nitrogênio e acelerar 

a gliconeogênese (GEORGIEFF, 1990). 

Um grupo finlandês coordenado por Mattila et al. (1998a, 1998b e 2005) 

pesquisou a ação do xilitol em problemas ósseos em ratos de laboratório e 

obtiveram resultados satisfatórios no aumento da massa óssea nos animais com 

diabetes induzida (Mattila et al., 1998a, p. 579, 580); foi também observado aumento 

da densidade óssea em ratas as quais tiveram seus ovários retirados (Mattila et al., 

1998b, p. 1812). Em um experimento realizado em curto período de tempo (um mês) 

utilizando ratos, Mattila, Kangasmaa e Knuutila (2005, p. 550) observaram que ao 
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administrar xilitol 10 % juntamente com etanol 10 %, foram obtidas melhorias 

maiores na reabsorção óssea e na densidade trabecular do que o xilitol administrado 

sozinho. Knuuttila et al. (2000, p. 288) verificaram que o xilitol é benéfico no combate 

ao envelhecimento cutâneo ao diminuir as reações de glicosilação de colágeno. 

Tischler et al. (1996, p. 118) constataram em experimentos com ratos que o xilitol 

pode aumentar a absorção óssea de cálcio, podendo ser útil nas prevenções que 

envolvam a perda deste íon. 

O xilitol já foi testado com resultados satisfatórios formando um éster e 

transformando princípios ativos em pró-fármacos na forma de monobutiratos sendo 

os últimos utilizados em β-hemoglobinopatias, anemia falciforme e câncer 

(POUILLART et al., 1998, p. 105). Paleta et al. (2002, p. 2413) observaram em 

testes que o xilitol atua como um agente co-emulsificante e que apresenta 

hemocompatibilidade com as substâncias do sangue.  

A fibrose cística - doença que acomete os pulmões - é caracterizada por uma 

colonização bacteriana e infecção crônica. Vários microrganismos podem estar 

presentes, mas se destacam as bactérias Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus. Conforme observado por Welsh e Zabner (2004) e Zabner 

et al. (2000, p. 11618), o xilitol administrado em forma de pó e/ ou aerossol possui 

características osmóticas que o permite atuar no controle e tratamento da fibrose 

cística, reduzindo a força iônica e desta forma possibilitando a ativação de 

antimicrobianos endógenos. Durairaj et al. (2007, p. 33) comprovaram que o xilitol é 

seguro e bem tolerado para ser administrado por nebulização em indivíduos com 

fibrose cística. Domenico e Lavecchia (2002, p. 28) verificaram que o xilitol a 30% p/ 

p pode estabilizar o sangue evitando que hemácias sofram lise em função dessa 

mesma propriedade. 

Jumaa e Müller (1999, p. 209) observaram nos seus estudos que o xilitol é um 

agente isotonizante mais apropriado para ser usado em emulsões de lipídeos para 

terapias de nutrição parenteral quando comparado ao glicerol. Jiménez et al. (1995, 

p. 93) relatam o uso do xilitol em nutrições parenterais hipocalóricas para pacientes 

recém operados e Wiese et al. (1995, p. 125) utilizaram o xilitol nos seus 

experimentos em ratos com isquemia induzida e observaram que o xilitol pode 

interferir na síntese das bases nitrogenadas e recuperar a dinâmica cardíaca 

parcialmente perdida devido à isquemia. 
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Salminen et al. (1985) observaram em ratos e camundongos a adaptação da 

flora intestinal rapidamente à administração de xilitol, apesar de ocorrer uma redução 

das bactérias Gram-positivas. Em seres humanos destaca-se a ocorrência de 

diarréia em uma parte do grupo estudado, além de diminuição imediata da 

porcentagem de leveduras, redução do percentual de bactérias Gram-negativas 

após 6-10 h e conseqüente aumento da percentagem de bactérias Gram-positivas. 

Munita et al. (2000) patenteou uma formulação terapêutica para uso tópico cujo 

princípio ativo é o xilitol e que é ativa contra leveduras do gênero Candida, 

especialmente Candida  albicans. 

Segundo Sanróman et al. (1991), no campo da traumatologia, o xilitol é 

utilizado para preparar poliésteres ramificados como, por exemplo, o hidroxipropil-

xilitol, cujas propriedades mecânicas e termofísicas são semelhantes às das 

espumas de poliuretano, com as vantagens de serem menos deformáveis e não 

absorverem água como os materiais utilizados convencionalmente para a 

imobilização de lesões traumáticas. 

Amaechi, Higham e Edgar (1998, p. 160) demonstraram em um experimento in 

vitro que a erosão na superfície dos dentes provocada pelo consumo de bebidas 

ácidas, como o suco de laranja, pode ser minimizada devido ao efeito aditivo do 

xilitol e do flúor. O xilitol forma um complexo com os íons cálcio, reduzindo, dessa 

forma, a difusão destes íons e do grupamento fosfato da lesão para a solução. 

Ackermann et al. (2004, p. 204) observaram que a administração de uma 

solução salina contendo xilitol como agente osmótico reprime a expressão do RNA-

m dos mediadores do sistema imunológico, chamadas de interleucinas (IL-8) e 

defensinas (SBD-1 e SBD-2), em pulmões de ovelhas infectadas por  Mannheimia 

haemolytica. 

O xilitol é utilizado, juntamente com extrato de Pleurotus comucopiae, como 

princípio ativo em uma preparação bastante segura, como um novo agente 

hipotensivo, ao inibir a enzima coversora de angiotensinogênio (ECA) (THREE B CO 

LTDA, 2005). 

Uma composição antipirética para administração pela via oral ou outra via, 

contendo um composto antipirético (2 a 100 mg) e xilitol (0,5 a 15 g) foi patenteada 

(ROQUETTE FRERES, 2005). A função do xilitol é ajudar na manutenção da 

temperatura do organismo após a diminuição da mesma, ação do antipírético. O 

xilitol também tem seu uso patenteado no controle da febre em mamíferos não 
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humanos, como filhotes de ovelhas. O xilitol é administrado pela via nasal, em spray 

(J. JERRY, 2005). 

Em relação à parte dermatológica, a Shiseido Co Ltda (2002) patenteou uma 

preparação tópica contendo xilitol, arginina, trimetil-glicina e essência de          

Ginkgo biloba para diversos efeitos benéficos, principalmente em peles sensíveis. 

Uma outra formulação, cuja composição é 80-99,5 % de xilitol e 0,5-20 %, em peso, 

de um material ácido em pó, facilita o tratamento da sialorréia. O tratamento pode 

ser feito anidro (TAMA BIOCHEMICAL CO LTD, 2001). Açúcares álcool cuja solução 

tenha entalpia positiva e que são GRAS para cosméticos e aplicações 

farmacêuticas, dentre os quais o xilitol é o preferido, são largamente usados em 

preparações tópicas com propriedades adequadas (BEIERSDORF AG, 1999).  

Uma composição contendo xilitol pode ser usada no tratamento de vaginoses. 

Este poliol é seguro e de custo acessível, e atua seletivamente sobre a bactéria 

patogênica Gardnerella vaginalis, não inibindo o crescimento do                 

Lactobacillus acidophilus, a bactéria predominante da flora vaginal (KIMBERLY 

CLARK CO, 2006a). Além deste microrganismo, o xilitol possui ação contra espécies 

do gênero Candida e Trichomonas (KIMBERLY CLARK CO, 2006b). 

No campo da nutrição, há um alimento funcional patenteado cuja função é 

melhorar a função hepática, constituído de xilitol e mais três ingredientes. 

Resultados experimentais mostraram que este alimento possui bons efeitos nos 

índices das enzimas hepáticas, e pode ser empregado para deficiências deste órgão 

(YOU XIN, 1999). 

Em preparações oftálmicas, polióis como xilitol sorbitol, manitol e inositol, ou 

combinações destes, podem ser utilizados para diminuir a pressão intraocular e 

podem ser de aplicação tópica ou em solução (BASOTHERM GMBH, 1994). O xilitol 

é o agente osmótico de preparação terapêutica contendo um antimicrobiano para a 

área dos olhos (MERCK SHARP & DOHME, 1993) e Franz, Kompa e Rozman 

(1996) patentearam uma solução para uso tópico contendo xilitol com propriedade 

de diminuir a pressão intra-ocular.  

 

2.9 ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

 

Os animais são utilizados em pesquisas científicas com base em princípios 

evolucionistas. Foi Charles Darwin nos livros “A Origem das Espécies” e “A 
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Expressão das Emoções no Homem e nos Animais”, no final do século XIX, que 

evidenciou a ligação evolutiva entre todas as espécies animais. Esta relação 

estabelecida permite a extrapolação dos dados obtidos experimentalmente em 

animais para os seres humanos. Regulamentando a utilização de animais de 

laboratório em experimentos, há uma série de leis que visam minimizar o sofrimento 

destes e os Comitês de Ética em Experimentação Animal (CEEA) atuam de modo a 

assegurar o cumprimento das legislações. No Brasil, ainda há poucas leis com este 

propósito, mas o crescente número de CEEAs garante a permanente discussão do 

assunto e impede que ocorram abusos e desrespeito para com a vida animal 

(NETTO, 2006, p. 46).  

As espécies animais mais utilizadas são os roedores camundongos, ratos, 

hamsters e cobaias, e os lagomorfos coelhos, devido principalmente ao baixo custo 

de manutenção e fácil manejo (NETTO, 2006, p. 46).  

As cobaias (Cavia porcellus) são animais que medem de 200 a 400 mm, não 

apresentam cauda e podem pesar de 500 a 1500 g, conforme pode ser visualizado 

na figura 10. Espécies domesticadas podem apresentar a pelagem lisa e curta, lisa e 

longa ou grossa e curta. Estes animais têm pernas pequenas, três dedos nas patas 

anteriores e quatro nas posteriores, todos com garras afiadas. São diurnos e 

terrestres. Alimentam-se de diversos tipos de vegetais. Vivem em grupos de 5 a 10 

animais e habitam pastos, florestas, pântanos e áreas rochosas. Tanto os machos 

quanto as fêmeas apresentam hierarquia social. Animais cativos podem viver até 8 

anos. Sua vocalização inclui “guinchos” de excitamento, de ansiedade e ranger de 

dentes quando ameaçadas. Há registros na literatura de que estes animais foram 

utilizados por Lavosier, em 1780, para medir a produção de calor metabólico. Para a 

execução de experimentos em laboratório, deve-se observar que as cobaias não 

sintetizam a vitamina C, sendo necessária a administração diária dessa vitamina 

para prevenir o aparecimento de escoburto. São dóceis e sensíveis ao estresse, por 

isso devem ser manipuladas com habilidade e cautela. As gaiolas devem ser limpas 

diariamente, pois também são suscetíveis a infecções (NETTO, 2006, p. 50). 
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Figura 10. Cobaia albina, raça Durkin-Hartley 

 

Os coelhos (Oryctolagus cuniculus) (figura 11) são animais noturnos, e se 

alimentam de grama e outras plantas. Vivem em grupos, são coloniais e territoriais e 

apresentam hierarquia social. São criados como animais de estimação, representam 

importante fonte de alimento para os seres humanos e sua pele é usada na indústria 

de vestuário. Pesam entre 4 a 6 kg, quando adultos, e as fêmeas são um pouco 

mais pesadas que os machos. Apresentam cores variadas. Esses animais 

apresentam uma característica peculiar que é a coprofagia. Alimentam-se de matéria 

fecal macia que é expelida durante a noite, ou, caso seja expelida durante o dia, 

poderá ser obtida diretamente do ânus de outros animais. Esses bolos fecais contêm 

o dobro de proteínas e metade das fibras contidas na matéria fecal dura, devido à 

presença de bactérias produtoras de vitamina B. O hábito de coprofagia se inicia 

entre a terceira e a quarta semana de vida dos animais, e, caso esse 

comportamento seja impedido, os animais poderão morrer nas próximas três 

semanas. Para a execução de experimentos em laboratório, deve-se observar que 

os coelhos são animais dóceis e frágeis, e devem ser manipulados o mínimo 

possível, sempre com muita perícia. Devem ser alojados em gaiolas amplas, onde 

possam esticar todo o corpo para descansar e também sentarem sobre as patas 

traseiras. A coluna vertebral é grande e suscetível a sofre fraturas, caso o animal 

não seja manipulado com cuidado (NETTO, 2006, p. 51).  
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Figura 11. Coelhos albinos, raça Nova Zelândia 

 

2.10 ENSAIOS IN VIVO 

 

Para que seja lançado um novo medicamento ou para que um fármaco já com 

comprovada utilidade do mercado seja empregado para outra finalidade são 

necessários testes preconizados por órgãos de regulamentação como a ANVISA, 

FDA, CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products) para a asseguração de 

que tal produto não cause danos à saúde dos indivíduos que serão beneficiados 

com este novo produto (BRITO, 1994).  

Dessa forma, são realizados testes in vitro em uma primeira etapa da 

descoberta da droga a fim de se verificar as primeiras reações que tal substância 

pode sofrer. Neste tipo de ensaio é imprescindível que todo o material a ser utilizado 

esteja estéril para evitar interferências e avaliar apenas a ação da substância- teste. 

Caso este composto passe por todos os testes in vitro, obtendo-se os resultados 

esperados, serão a seguir realizados testes em animais, que compreendem os 

ensaios pré-clínicos. Estes testes são mais criteriosos e requerem um conhecimento 

e aprovação do protocolo a ser executado por um Comitê de Ética, previamente à 

execução dos ensaios (FDA, 2005a e 2005b). Prosseguindo aos ensaios in vivo, são 

executados os testes clínicos em humanos. Segundo o FDA (2005a), quatro fases 

compõem estes ensaios, sendo elas: i) fase 1, na qual participam  em torno de 20- 

80 voluntários saudáveis e se estuda o metabolismo, a farmacologia e o mecanismo 

de ação  da droga no organismo humano e ajusta-se a dosagem, relacionado-a com 

a  sua eficácia, durando em torno de 1 ano; ii) já a fase 2 envolve centenas de 

pacientes com a patologia a ser testada e visa determinar efeitos colaterais e a 

eficácia do novo produto a curto prazo (duração de 2 anos); iii) na fase 3 é 
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determinado a relação risco-benefício do novo medicamento através da análise da 

eficácia e da segurança, dados estes obtidos de experimentos envolvendo milhares 

de pacientes que apresentam a disfunção estudada, sendo necessários em torno de 

5 anos para a execução desta fase e  iv) a fase 4 é aquela na qual após o novo 

produto obter resultados promissores em todas as fases é submetido à revisão e 

aprovação do órgão regulamentador do país em que se deseja ter seu comércio e 

consumo aprovados. Com o produto no mercado, são estudadas todas as ações 

decorrentes do seu uso. 

Dentro deste contexto, neste estudo foram executados ensaios de toxicidade 

dérmica com doses repetidas em coelhos albinos adultos de ambos os sexos da 

raça Nova Zelândia e fototoxicidade em cobaias adultas do sexo masculino da raça 

Durkin-Hartley. Foram escolhidos tais animais uma vez que são eles os 

recomendados para a execução destes testes (BRASIL, 1996). Estes animais 

apresentam uma área adequada no dorso para a aplicação de uma quantidade 

satisfatória das formulações, além de a pele tosada nesta região possuir 

vascularização suficiente para absorver o produto.  

O teste de toxicidade dérmica aguda com doses repetidas é executado a fim de 

determinar a capacidade de causar corrosão e/ ou irritação sobre a pele do paciente 

após aplicações sucessivas do produto (HERA, 2004).  

A importância da execução do teste de fototoxicidade consiste em determinar 

se a preparação teste induz a uma reação cutânea secundária, semelhante a uma 

queimadura, produzida pelo contato da formulação com a pele, quando exposta à 

radiações do tipo ultra-violeta. Essa reação pode produzir diferentes manifestações, 

tais como prurido, edema e eritema (EMEA, 2005). 

Dessa forma, a execução dos testes toxicológicos de descritos neste trabalho 

tem como objetivo adequar os produtos confeccionados às legislações pertinentes e 

garantir a segurança das formulações, visando detectar possíveis reações adversas 

que os mesmos poderiam desencadear em humanos caso não fosse realizada esta 

importante fase em um estudo no desenvolvimento de um novo medicamento. 

Ressalta-se que não há registros, na literatura consultada, de estudos das 

propriedades toxicológicas do xilitol quando administrado pela via dérmica. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os experimentos foram realizados nos laboratórios de Análise de Alimentos e 

Águas, Biofarmácia e Núcleo de Identificação e Quantificação Analítica (NIQUA) da 

Faculdade de Farmácia e Bioquímica (FFB) da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), de acordo com o convênio de Cooperação Científica entre a UFJF e a ex-

FAENQUIL (atual EEL/ USP), cujo número de processo é 842/ 98.  As análises de 

microscopia eletrônica de varredura foram executadas nos laboratórios de 

Microscopia Eletrônica da EEL-USP. Os ensaios que utilizam animais de 

experimentação foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal da UFJF. Os protocolos de aprovação, cujos números são 

16 e 17/ 2006, encontram-se no Anexo C. 

  

3. 1 MICRORGANISMO E MEIO DE CONSERVAÇÃO 

 

Foi utilizada a linhagem Staphylococcus aureus ATCC 25923 proveniente da 

American Type Culture Collection, Rockville, MD, Estados Unidos. As células foram 

cultivadas em meio de cultivo TSA (Tryptone Soy Agar) (acumedia®, Canadá), a 37 
oC por 24 h, sendo posteriormente armazenadas a 4 oC. Repiques da cultura foram 

realizados a intervalos regulares de 15 dias. 

 

3.2 XILITOL 

 

Nos experimentos foram utilizados xilitol produzido pela via química (teor de 

pureza maior do que 98 %) (Fluka BioChemika, Suíça)  e xilitol produzido pela via 

biotecnológica, a partir de fermentação do hidrolisado da palha de trigo (pureza em 

torno de 95 %) e que fora obtido conforme descrito em Canilha (2006). 

 

3.3 PREPARO DE MATERIAL 

 

3.3.1 Ensaios microbiológicos 
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A vidraria utilizada durante as análises foi esterilizada por calor seco (110 oC, 

12 h), em estufa modelo Orion® 515 (Fanem, Brasil) e meios de cultivo e soluções 

em calor úmido (121 oC, 20 min), em autoclave vertical SD – 18 (Phoenix, Brasil). 

As cubetas de quartzo utilizadas na avaliação do crescimento celular foram 

esterilizadas e descontaminadas conforme procedimento descrito. Após seu uso, 

estas foram submersas em hipoclorito de sódio comercial por 30 min, foram retiradas 

e lavadas com água corrente em abundância, em seguida foi adicionado detergente 

pela metade do volume, agitou-se por 15 s, repetiu-se uma vez, lavou-se novamente 

com água corrente, rinsou-se com água destilada 5 vezes e com álcool 2 vezes.  

As lamínulas para microscopia óptica, que foram empregadas como corpo de 

prova para as leituras em microscopia eletrônica de varredura, receberam os 

tratamentos descritos a seguir. Inicialmente estas foram visualizadas a olho nu para 

certificar-se da ausência de impurezas macroscópicas. A seguir, em suporte de 

papel com o seu tamanho vazado, estas foram visualizadas em microscópio óptico 

B061 (Olympus, Japão) nos aumentos de 100 X, 500 X e 1000 X. Posteriormente, 

estas foram limpas manualmente com lenços de papel, submersas em mistura éter/ 

clorofórmio (Vetec, Brasil) 1:1 (v/ v) recém preparada, acondionadas em tubos 

Falcon de 50 mL, de forma individualizada e sonicadas em ultrassom USC 1400 

(UNIQUE, Brasil) por dois ciclos de 10 min cada, com um intervalo de 10 min. Em 

seguida foram cuidadosamente removidas pela extremidade com auxílio de pinça e 

acondicionadas em metades de placas de Petri previamente desengorduradas com 

a mesma solução e secas em estufa regulada a 35 oC. Logo após a secagem as 

lamínulas foram acondicionadas em envelopes de papel sulfite os quais foram 

acomodados em placa de Petri e esta foi envolvida com papel pardo e esterilizada 

por calor úmido (121 oC, 20 min).  

Todo o material após o uso foi descontaminado em calor úmido (121 oC, 30 

min) antes de ser lavado. 

 

3.3.2 Ensaios biológicos 

 
3.3.2.1 Laboratório de alocação dos animais 

 

Foram realizados testes dérmicos e todo o material empregado fora 

previamente esterilizado. 
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O laboratório foi dedetizado com Hidrametilone (gel) e as bancadas e gaiolas, 

não quais os animais ficaram confinados, foram limpas com água e sabão, seguido 

de álcool 70 % (v/ v). Para a limpeza do chão e das bandejas das gaiolas foi 

utilizada a formulação veterinária Herbalvet®, contendo como principio ativo o cloreto 

de benzalcônio.  

Toda a superfície da região das gaiolas na qual estiveram os coelhos foi 

coberta com jornal e as gaiolas com as cobaias foram cobertas com maravalha. 

Jornais e maravalha eram renovados diariamente. 

 

3.3.2.2 Formulações–teste 

 

As formulações teste foram preparadas em torno de dois dias antes do início de 

cada ensaio. As bases foram adquiridas de farmácias de manipulação da cidade de 

Juiz de Fora (MG), com a ressalva de serem sem essência. Foram preparadas 

soluções de xilitol em água ultra-pura (Gehaka, Brasil) na concentração de 60 % (p/ 

p) (para cada 100 g de solução, 60 g eram de xilitol e 40 g de água). Com cálculos 

de proporção simples, foram calculadas as massas desta solução necessária para 

se obter as formulações teste com concentrações de xilitol de 5,0 % (p/ p) e 10,0 % 

(p/ p). Para o preparo das soluções foi utilizada uma balança analítica modelo HR-

200 (AND, Japão) e um agitador magnético com aquecimento Ceramad Midi 

(Ika®Works, Estados Unidos). Para preparar as formulações–teste utilizou-se uma 

balança semi-analítica BG-4000 (Gehaka, Brasil) e tanto a base quanto a solução 

contendo xilitol foram pesadas diretamente em graal de plástico. Em seguida às 

pesagens, as soluções foram incorporadas às bases em movimentos rotatórios e 

evitando a formação de bolhas, com auxilio de pistilo, por cerca de 10 min. Após, no 

próprio graal, as formulações preparadas foram deixadas em repouso por 5 h para 

se certificar da incorporação da solução contendo xilitol. Decorrido este período as 

formulações teste foram acondicionadas em potes de fundo falso com tampa e 

batoque e reservadas para as aplicações. Para o ensaio de toxicidade dérmica com 

doses repetidas, foram preparados 150 g de cada formulação, sendo 100 g para uso 

nos testes e 50 g para possíveis observações futuras e para o ensaio de 

fototoxicidade foram preparados 40 g de cada formulação. 
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3.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE S. aureus FRENTE A 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE XILITOL 

 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada pela observação da 

turbidez do meio de cultura. 

 

3.4.1 Preparo da suspensão bacteriana 

 
Em um tubo de ensaio contendo o meio de cultivo TSA com colônias de          

S. aureus ATCC 25923, após crescimento conforme descrito no item 3.1, foram 

adicionados 4,0 mL de solução fisiológica estéril e as colônias foram ressuspensas 

com leve agitação, obtendo-se uma suspensão microbiana.  

 

3.4.2 Padronização da suspensão bacteriana 

 

A suspensão obtida em 3.4.1 foi padronizada utilizando espectrofotômetro UV-

Vis Mini 1240 (Shimadzu, Japão) para 25 % T (± 0,2 %) a 580 nm. Solução 

fisiológica estéril foi utilizada como o diluente da suspensão e como o branco para a 

calibração do equipamento.  

 

3.4.3 Diluição seriada da suspensão bacteriana 
 

Com a suspensão padronizada, foram realizadas diluições seriadas de 10-1 a 

10-7. Alíquotas de 1,0 mL das diluições 10-3 a 10-7 foram plaqueadas, por técnica de 

pour-plate, em meio PCA (Plate Count Agar) (acumedia®, Canadá), em duplicata. 

Após incubação a 37 oC em estufa para culturas modelo 502 (Fanem, Brasil) por    

24 h as colônias foram contadas com auxílio de contador de colônias CP 600 Plus 

(Phoenix, Brasil) e foi definida a diluição que apresenta entre 103 a 104 UFC/ mL.  

 

3.4.4 Avaliação da ação bactericida/ bacteriostática do xilitol sobre a bactéria 
Staphylococcus aureus 

 

A partir da diluição definida foi verificada a ação do xilitol 1,0 % (p/ v), 5,0% (p/ 

v) e 10,0 % (p/ v) no controle do crescimento da bactéria S. aureus ATCC 25923. 
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Foram utilizados tubos de ensaio contendo 4,0 mL de TSB (Trypitc Soy Broth) 

(Merck, Alemanha) dupla concentração aos quais foram preparados de acordo com 

o que foi avaliado. No controle positivo, acrescentou-se 1,0 mL da diluição 

bacteriana pré-definida e no controle negativo, 1,0 mL da solução contendo xilitol a 

ser testada, e para cada solução testada havia seu respectivo controle negativo.  Em 

cada tubo teste foi acrescentado 1,0 mL da diluição pré-definida da suspensão 

bacteriana e 1,0 mL da solução de xilitol a ser testada [1,0 % (p/ v), 5,0% (p/ v) e 

10,0 % (p/ v)]. Foram preparados também três tubos contendo somente TSB dupla 

concentração como controle do meio. Todos os tubos foram incubados a 37 oC por 

24 h. Ressalta-se que todos os experimentos foram executados em condições 

assépticas e em triplicata (adaptado de USP, 1985). 

 

3.5 AVALIAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANTI-ADERÊNCIA BACTERIANA DO      

XILITOL 

 

As etapas descritas neste ensaio estão de acordo com o proposto com An e 

Friedman (1997) para um experimento cujo objetivo é avaliar a propriedade de anti-

aderência bacteriana, de determinado composto, em laboratório. Um fluxograma 

ilustrando a seqüência das etapas descritas pode ser visualizado no Apêndice A. 

 

3.5.1 Cultivo de S. aureus 

 

Inicialmente, a bactéria Staphylococcus aureus ATCC 25923 mantida em TSA 

foi repicada para meio BP (Baird-Parker) (DifcoTM, Estados Unidos) e incubada por 

37o C durante 24 h. A seguir estas colônias foram ressuspensas em solução 

fisiológica estéril e 200 μL desta suspensão foram transferidos para 5,0 mL de caldo 

TSB, sendo incubado a 37 oC por 24 h.  

 

3.5.2 Preparo da suspensão bacteriana 

 
Uma alíquota de 1,0 mL da suspensão cultivada em TSB foi  diluída em 9,0 mL 

de  PBS (Phosphate Buffer Saline) pH 7,4, em um tudo de ensaio. A densidade 

óptica (DO) no comprimento de onda de 600 nm foi determinada utilizando PBS 
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como branco. A partir deste valor foi calculado o volume de inóculo correspondente à 

DO de 0,01.  

 

3.5.3 Preparo dos sistemas para incubação 
 
 O volume de inóculo calculado em 3.5.2 foi adicionado a tubos Falcon de 50 

mL contendo 25 mL de TSB. A estes tubos foi também adicionada uma lamínula de 

vidro previamente tratada, a qual é o corpo de prova utilizado nas análises no 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). Para as diferentes concentrações a 

serem testadas, foi adicionado volume pré-definido de uma solução estoque de xilitol 

a 50 % (p/ v), preparada utilizando balança analítica e agitador magnético com 

manta aquecedora Ceramad Midi de modo que as concentrações finais de xilitol no 

meio fossem de  1,0 % (p/ v), 5,0% (p/ v) e 10,0 % (p/ v). No controle positivo foi 

adicionado 2,5 mL de uma solução estoque de glicose (Vetec, Brasil) a 50 %. Neste 

caso, foram preparados dois controles negativo. Um destes consistiu da lamínula 

tratada, para verificar se o tratamento aplicado fora eficaz para limpar sua superfície 

e o outro controle negativo foi preparado adicionando uma lamínula tratada ao meio 

de cultivo, para controlar a assepsia de toda a execução. Estes sistemas foram 

incubados a 37o C por 48 h em estufa de cultura. 

 

3.5.4 Preparo das lamínulas para a microscopia eletrônica 

  

Decorrido este intervalo de tempo, as lamínulas foram retiradas e 

acondicionadas em tubos Falcon de 50 mL previamente esterilizados em autoclave, 

individualmente, enquanto que as suspensões bacterianas contidas nos tubos 

Falcon de 50 mL  foram centrifugadas em centrífuga modelo 5810R (Eppendorf, 

Alemanha) por 30 min a 4000 g. As lamínulas foram lavadas com 10 mL de PBS pH 

7,4 por duas vezes, após se acrescentou 10,0 mL de PBS pH 7,4 e a seguir estas 

foram sonicadas em ultrassom a 40 KHz ± 6 KHz de forma individualizada por 2 

ciclos de 10 min, com intervalo de 10 min. Após a sonicação as lamínulas foram 

lavadas duas vezes com PBS pH 7,4 e a seguir foram fixadas com glutaraldeído 1 % 

(grau I) (Sigma, Estados Unidos) por 12 h. Após este intervalo, as lamínulas foram 

lavadas com PBS pH 7,4 duas vezes e desidratadas com etanol (Vetec, Brasil) em 

concentrações crescentes de 50 % (v/ v), 70 % (v/ v), 80 % (v/ v), 95 % (v/ v) e 100 
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% (v/ v) com intervalos de 20 min entre cada troca. A seguir, as lamínulas foram 

secas à temperatura ambiente, ao redor da chama, em suporte esterilizado e no qual 

seu centro não fora apoiado. Após, estas foram acondicionadas em envelopes 

previamente identificados e esterilizados de papel sulfite, estes foram envolvidos em 

lenços de papel e conservados em dessecador até as leituras no MEV. 

 

3.5.5 Avaliação do crescimento no meio de cultivo 

 
Os pellets de S. aureus formados após a centrifugação foram lavados duas 

vezes com 2 mL de PBS pH 7,4 e ressuspensos com 10,0 mL de PBS. Foram 

plaqueados 100 μL desta suspensão em meio PCA (Plate Count Agar) pela técnica 

de drop- plate e as placas foram incubadas a 37o C por 24 h.  

 
3.5.6 Avaliação do número de unidades formadoras de colônias desprendidas 

das lamínulas  

 

Foram feitas três diluições seriadas com cada sonicado (10-1 a 10-3) obtido a 

partir das lamínulas submersas em PBS. Alíquotas de 1,0 mL das diluições 10-2 e  

10-3 foram plaqueadas em meio com TSA e as placas foram incubadas 37o C por   

24 h. 

  

3.5.7 Microscopia eletrônica de varredura 

 
Após completamente secas, as lamínulas foram metalizadas em metalizadora 

MED 020 (Baltec, Estados Unidos) com 10 nm de ouro e a seguir foram examinadas 

em microscópio eletrônico de varredura modelo LEO 1450VP (LEO Electron 

Microscopy Ltd, Inglaterra), no modo de elétrons secundários (adaptado de 

CHRISTENSEN et al., 1982 e LOCATELLI et al., 2004). 

 

 

 

 

 

3.6 ANIMAIS DE LABORATÓRIO 
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Foram executados testes de toxicidade dérmica aguda com doses repetidas e 

de fototoxicidade utilizando animais de laboratório. Foram utilizados coelhos e 

cobaias, respectivamente.  

Os coelhos são os animais recomendados para ensaios de toxicidade dérmica 

aguda com doses repetidas. Estes são caracterizados como albinos adultos de 

ambos os sexos, da raça Nova Zelândia, pesando entre 2 a 3 kg, conforme proposto 

por Brito (1994, p. 90). Foram utilizados três animais de cada sexo, totalizando seis 

por grupo experimental. Foram avaliadas quatro formulações contendo xilitol nas 

concentrações de 5,0 % (p/ p) e 10,0 (p/ p), em creme e em gel.  

Nos ensaios de fototoxicidade, utilizaram-se cobaias, por serem os animais 

principalmente recomendados para este tipo de ensaio (MERCIER, 1991, p. 9). 

Foram utilizadas seis cobaias, todas do sexo masculino, para cada condição 

experimental. Cinco animais foram utilizados para o teste e o controle positivo, a 

cumarina 8–metoxipsoraleno (8–MOP), e um animal foi utilizado como controle 

negativo. Neste caso, foi testado xilitol na concentração de 10,0 % (p/ p), também 

em creme e em gel.  

Durante os experimentos, os animais foram mantidos em gaiolas individuais, 

em ambiente com temperatura entre 20-30 ºC e taxa de umidade relativa do ar entre 

30 e 70%, utilizando para isto um desumidificador (Artel, Itália). As condições de 

temperatura e umidade relativa do ar foram constantemente monitoradas com auxílio 

de um termohigrômetro. Períodos de claro e escuro obedeceram  ciclos de 12 h. O 

regime alimentar foi o regime clássico de laboratório, com água potável ad libitum e 

ração apropriada. Para as cobaias, a água era acrescida diariamente de Roevit 

(Labcon, Brasil) um polivitamínico específico para roedores, rico em vitamina C e 

estes animais ficaram em duplas durante o período da aclimatação. Os animais 

foram previamente aclimatizados no laboratório por um período de no mínimo 48 h 

antes da execução dos experimentos. Para a realização dos testes, os animais 

foram tricotomizados no dorso por esta área possuir a sensibilidade necessária para 

a aplicação de uma quantidade satisfatória das formulações.  Para ambos os testes 

o animal foi preparado poucas horas antes do início dos testes, tendo seus pêlos 

removidos mecanicamente com auxílio de tesoura, lâminas de barbear, água e 

sabonete líquido anti-séptico.  
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3.7 ENSAIOS DE TOXICIDADE DÉRMICA AGUDA COM DOSES REPETIDAS DO 

XILITOL 

 

Na execução do teste de toxicidade dérmica com doses repetidas (BRITO, 

1994), doses repetidas do creme e do gel foram aplicadas, a intervalos de 24 h entre 

uma aplicação e outra, sobre a pele tosada de coelhos albinos adultos e sadios 

mantidos em gaiolas individuais. Foram avaliadas quatro formulações contendo 

xilitol. 

Os animais, com os pêlos removidos, foram inicialmente pesados em balança 

tipo L (Filizola, Brasil). A variação de peso apresentada pelos animais foi monitorada 

e os valores registrados. Quatro sítios de aplicação com área de 6 cm2 cada foram 

escolhidos aleatoriamente, dois dos quais submetidos à abrasão, a qual foi realizada 

sem provocar danos ou sangramento da pele.  

Foram aplicadas doses de 0,5 g do produto-teste no local escolhido para a 

reação, um submetido à abrasão e outro não. Os sítios adjacentes, um submetido à 

abrasão e outro não, serviram como controle do ensaio com a aplicação da base do 

produto testado. Após a aplicação, as áreas foram recobertas por uma compressa 

de gaze fixada com esparadrapo hipoalergênico e presa com bandagem. A duração 

da exposição foi de 4 h. Ao final deste tempo, o produto foi retirado da região com 

água destilada para eliminar resíduos. Foram feitas as leituras quanto a eritema e 

edema das áreas expostas às formulações-teste e controles, e a seguir os produtos 

foram reaplicados. Após 24 h, todo o procedimento de aplicação do produto e 

lavagem foi repetido e assim sucessivamente, durante 10 dias, totalizando 10 

aplicações. O peso dos animais foi monitorado com pesagens no início (1º dia), no 

meio (6º dia) e ao final (11º dia) dos experimentos.  

Foram observados sinais de edema e eritema nos animais após 4 h da 

exposição inicial e após 24 h de cada exposição subseqüente, totalizando 11 

leituras.  A formação de eritemas e escaras, bem como a de edema foi observada 

diariamente e classificada segundo critérios descritos por Draize (1959) (Anexo A). 

De acordo com esta mesma classificação foi determinada a segurança das 

preparações contendo xilitol quanto a este critério. 
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3.8 ENSAIOS DE FOTOTOXICIDADE DO XILITOL 

 

Neste teste foram utilizados 5 animais como controle positivo e teste e 1 animal 

como controle negativo, para cada formulação testada. O peso dos animais foi 

monitorado durante os experimentos; para isto, foram executadas pesagens no início 

e término dos experimentos. Neste caso, na remoção dos pêlos fora deixada 

intencionalmente pêlos delimitando quatro quadrados para cada aplicação. Um lado 

foi escolhido e padronizado para ser aplicada a formulação teste, enquanto que no 

outro lado foi aplicado 8–MOP, substância sabidamente fotossensibilizante. As 

formulaçõs foram aplicadas: 1,0 g de cada formulação-teste [xilitol 10 % (p/ p)] foi 

aplicado em 2 quadrantes adjacentes e 1,0 g de 8–metoxipsoraleno (2mg/ g) nos 

demais quadrantes, no grupo-teste. No grupo-controle foi aplicada somente a 

formulação base (creme ou gel, sem o xilitol). Os sítios mais próximos à cabeça do 

animal, cada um contendo uma formulação distinta, foram protegidos da radiação 

com bandagem. A cabeça e outras áreas mais sensíveis do animal também foram 

protegidas da radiação. Decorrida 1 h após a aplicação da formulação, dois sítios de 

aplicação foram submetidos a uma única exposição a lâmpada UVA de 15 W 

(Phillips, Dinamarca), a uma distância de 30 cm, durante 15 min. Essa irradiação 

corresponde a 100 vezes a dose que uma pessoa poderia estar exposta num dia de 

verão ao meio dia (SANTOS et al., 2001, p. 72; TIPLER, 2000, p. 326). Após 1 h,   

24 h, 48 h, 72 h e 96 h terminada a exposição à radiação, foram observadas e 

anotadas as alterações na pele e foi avaliada a fototoxicidade do xilitol nessas 

preparações. A observação dos sintomas de edema e eritema nos animais foi 

classificada de acordo com critérios descritos por Draize (Anexo B) e através da 

avaliação dos resultados as preparações contendo xilitol a 10,0 % (p/ p) foram 

classificadas quanto a esta característica (adaptado de BRITO, 1994, p. 117; 

OKUMURA et al., 2005; PINTO; KANEKO; OHARA, 2003, p. 304). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE S. aureus 

FRENTE A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE XILITOL 
 

As figuras 12 e 13 apresentam os resultados provenientes da incubação (37 oC, 

24 h)  da bactéria S. aureus ATCC 25923 em diferentes concentrações de xilitol. 

Nestes testes realizados, não se observou inibição do crescimento desta bactéria 

nas concentrações de xilitol de 1,0 %, 5,0 % e 10,0 % (p/ v), tanto no xilitol produzido 

pela via biotecnológica quanto por via química. Estes resultados indicam que o xilitol 

não possui ação bacteriostática ou bactericida sobre este microrganismo. Em todos 

os casos no controle negativo (TSB dupla concentração e solução de xilitol na 

respectiva concentração teste) não foi observada a turvação do meio e nos tubos 

com a solução teste observou-se turbidez comparável àquela dos meios dos tubos 

controle positivo. 

Estes ensaios foram realizados com o objetivo de verificar a concentração 

inibitória mínima do xilitol frente a bactéria S. aureus, em função da literatura reportar 

ação anti-microbiana do xilitol sobre outros microrganismos. Entretanto, de acordo 

com os resultados, verifica-se que este comportamento não se aplica a esta 

linhagem de bactéria. De acordo com a literatura consultada, Uhari et al. (1996, p. 

1182), em experimentos com crianças que possuíam otite média aguda, observaram 

que o xilitol administrado via goma de mascar (8,4 g ao dia), reduziu 

significativamente (p = 0,045) o número de Streptococcus pneumoniae envolvido 

nesta infecção. Em outro estudo, Uhari, Tapiainen e Kontiokari (2001, p. 145) 

observaram um decréscimo de aproximadamente 42 % do número de crianças 

acometidas pela otite média aguda quando administrado o xilitol (8,4 g por dia). Foi 

observada uma redução representativa do crescimento da bactéria S. pneumoniae 

quando cultivada em meio de Brain Heart Infusion (BHI) na presença de xilitol a 5 %. 

Quando cultivada na presença de frutose e de frutose e xilitol, esta inibição não fora 

mais observada. Dessa    forma, foi possível reduzir expressivamente o uso dos 

antimicrobianos    empregados   nesta   terapêutica.   Os autores          atribuíram    

estes resultados    à ação   do   xilitol  na    inibição   do        crescimento        celular. 
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Figura 12. Tubos de ensaio ilustrando a não inibição do crescimento de S. aureus 

ATCC 25923 por xilitol produzido pela via química 

  
Figura 13. Tubos de ensaio ilustrando a não inibição do crescimento de S. aureus 

ATCC 25923 por xilitol produzido pela via biotecnológica 

  

No entanto, devem-se realizar investigações visando elucidar a presença da frutose 

interferir nesta ação do xilitol. Também em estudos com esta bactéria, ao relacionar 

densidade óptica e unidades formadoras de colônia, Kontiokari, Uhari e Koskela 
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(1995, p. 1820 e 1821) observaram uma inibição do crescimento bacteriano em 35 % 

e 72%, quando cultivada em xilitol 1 e 5 %, respectivamente por 2 h. Aumentando 

este período de incubação para 6 h, foram observadas inibições de 39 e 51 %. No 

entanto, quando estas células bacterianas foram incubadas por 24 h, período 

adotado neste ensaio, não foram observadas diferenças na contagem destas. Em 

outros trabalhos relacionados, Zabner et al. (2000), ao estudarem a fibrose cística, 

observaram que o xilitol aplicado por spray não aumenta a osmolaridade do meio, e 

sim a força iônica, e inibe o crescimento bacteriano estimulando a ação de 

antibióticos naturais. Dessa forma, este composto por si só não influencia no 

crescimento celular. Entretanto, ao associar o xilitol com o antibiótico farnesol em 

formulações, Masako et al. (2005b, p. 209), estudaram em humanos os efeitos 

destas preparações e observaram uma diminuição da contagem inicial de 

Staphylococcus aureus significativa em relação à inicial (p = 0,0010) e em relação ao 

tratamento com o placebo (p = 0,045). Em relação ao staphylocci coagulase-

negativos, membros na flora normal da pele, o número inicial foi aumentado de 1 

para 1,4 log UFC/ mL. Estes resultados reportam uma ação específica da 

associação farnesol e xilitol para este controle e os autores não mencionam o 

mecanismo de ação envolvido nestas mudanças.  

 

4.2 AVALIAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANTI-ADERÊNCIA BACTERIANA DO 

XILITOL 

 

4.2.1 Avaliação do crescimento no meio de cultivo 

 

Em relação ao crescimento bacteriano no meio de cultivo, não foi possível a 

contagem das células pelo plaqueamento de quantidade determinada dos pellets, 

uma vez que em todas as placas contendo meio de cultivo PCA e 100 μL da 

suspensão formou-se uma massa celular, incontável. No controle negativo (somente 

TSB e lamínula) não foi observado crescimento celular e, visualmente, as amostras 

controle positivo e teste apresentaram o mesmo crescimento celular. 
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4.2.2 Avaliação do número de unidades formadoras de colônias desprendidas 
das lamínulas  

 

Esta etapa do teste de anti-aderência bacteriana evidenciou que o xilitol não 

impediu a aderência da bactéria Staphylococcus aureus ATCC 25923 a uma 

superfície, fato não observado quando se utilizou a glicose (controle positivo). Estes 

resultados indicam menores valores de UFC/ mL encontrados no controle positivo 

(glicose 5,0 %); as bactérias, aderidas ao corpo de prova, não foram removidas após 

a sonicação (tabela 4).  

Tabela 4 – Valores das UFC/ mL de cada sonicado e suas respectivas diluições 

 
Substância utilizada Concentração (%) Diluições 

  10-2 10-3 
Controle positivo (glicose) 5,0  29 17 4 2 

1,0  108 98 12 8 
5,0  232 244 34 25 

 
Xilitol biotecnológico 

10,0  862 943 180 185 
1,0  44 48 4 10 
5,0  120 132 29 18 

 
Xilitol químico 

10,0  441 412 53 36 
 

Na literatura consultada não há registros de ensaios microbiológicos testando e 

comparando a ação do xilitol pela via biotecnológica e pela via química. Dessa 

forma, os motivos pelos quais se desprendeu aproximadamente o dobro de UFCs 

para cada concentração do xilitol produzido pela via biotecnológica em relação ao 

produzido pela via química não é totalmente elucidado. Uma sugestão é a presença 

de interferentes no meio, devido à presença de aproximadamente 5 % de impurezas, 

as quais poderiam ter um papel de coadjuvante nesta ação. Outros estudos visando 

identificar estes compostos são relevantes no sentido de que estes podem atuar 

como auxiliares do xilitol e reduzir ainda mais a aderência da bactéria em estudo a 

uma superfície de prova. 

 

4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Em conjunto com esta contagem, as lamínulas foram observadas em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). As microfotografias obtidas com o auxílio 

do MEV reforçaram este mecanismo de ação. Foram observadas células em 
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quantidades significativas no controle positivo, em arranjo de cachos, indicando que 

os microrganismos ficaram, de fato, aderidos a este suporte, reforçando a menor 

contagem nos sonicados plaqueados.  No entanto, nas amostras incubadas com o 

xilitol, tanto o produzido pela via química quanto o produzido pela via biotecnológica, 

não foram visualizadas células bacterianas nas três concentrações utilizadas. As 

lamínulas foram visualizadas por toda a sua área e conforme apresentado nas 

figuras 14 a 20 alguns campos de cada uma das lamínulas no aumento de 5000 X. A 

figura 21 é uma microfotografia da lamínula após o tratamento. 

 

 
 

Figura 14. Células de S. aureus, cultivadas em TSB contendo glicose 5,0 %, 

aderidas ao corpo de prova (aumento de 5000 X) 



 

 

62

 
 

Figura 15. Ausência de células de S. aureus, cultivadas em TSB contendo xilitol   

   1,0 % produzido pela via química (aumento de 5000 X) 

 

 
 

Figura 16. Ausência de células de S. aureus, cultivadas em TSB contendo xilitol   

                5,0 % produzido pela via química (aumento de 5000 X) 
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Figura 17. Ausência de células de S. aureus, cultivadas em TSB contendo xilitol    

10,0  % produzido pela via química (aumento de 5000 X) 

 

 
 

Figura 18. Ausência de células de S. aureus, cultivadas em TSB contendo xilitol   

1,0 % produzido pela via biotecnológica (aumento de 5000 X) 
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Figura 19. Ausência de células de S. aureus, cultivadas em TSB contendo xilitol   

                 5,0 % produzido pela via biotecnológica (aumento de 5000 X) 

 

 
 
  
Figura 20. Ausência de células de S. aureus, cultivadas em TSB contendo xilitol   

                10,0 % produzido pela via biotecnológica (aumento de 5000 X) 
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Figura 21. Ausência de partículas com formas e/ ou tamanhos semelhantes a células 

indicam que o tratamento aplicado ao corpo de prova é adequado  

 

Resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho foram encontrados por 

Sajjan et al. (2004, p. 1386 e 1389), ao observarem que ao incubar xilitol [6-8 % (p/ 

v)] por 2 h com células de Burkholderia cepacia, não foram encontradas diferenças 

significativas em relação ao controle. Entretanto, em relação às células aderidas, 

observou-se que o xilitol inibiu entre 67-85 % esta adesão. Diferentemente ao 

observado neste estudo, no qual a ação do xilitol foi equivalente para as diferentes 

doses testadas, Naaber et al. (1996, p. 207 e 208), ao trabalharem com cultura de 

células Caco-2, observaram uma inibição de aderência dose-dependente do xilitol 

nas concentrações testadas de 1, 5 e 10 % (p/ v). Estes autores desconhecem o 

mecanismo de ação envolvido nesta interferência da adesão, mas sugerem que o 

provável mecanismo responsável por esta ação in vitro seja o mesmo que ocorra in 

vivo, nas células do intestino. Kontiokari, Uhari e Koskela (1998, p. 564) ao 

incubarem células epiteliais na presença de xilitol 5 % (p/ v), por 60 min com 

agitação de 20 rpm, observaram uma redução significativa do número de células 

viáveis de Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. Também 

trabalhando com o mesmo microrganismo, S. pneumoniae, Tapiainen et al. (2004, p. 

226 e 227) observaram que após exposição por 2 h ao xilitol a estrutura da parede 

celular desta bactéria se tornou difusa e menos definida quando comparada ao 
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controle, cultivado sem xilitol. Foram utilizadas as concentrações de 0,5 % e 5,0 % e 

não foram observadas diferenças significativas nas duas concentrações testadas. 

Após a exposição, foi observada uma diferença significativa (p < 0,01) do número 

total de células injuriadas ou autolisadas do controle utilizado no experimento para 

as células cultivadas na presença de xilitol. No entanto, apesar destas alterações, as 

bactérias apresentavam-se viáveis ao final dos experimentos. Em outro estudo 

utilizando S. pneumoniae, Tapiainen et al. (2001, p. 168) observaram uma inibição 

acentuada do crescimento deste microrganismo quando cultivado em meio contendo 

xilitol 5,0 %. No entanto, ao adicionar frutose neste meio, observa-se uma não 

inibição deste crescimento. Entretanto, ao se adicionar glicose, galactose ou 

sacarose, esta inibição não foi observada. Dessa forma, os autores atribuíram este 

fato ao envolvimento do sistema da fosfotransferase como via metabólica do xilitol 

por S. pneumoniae, no qual um ciclo fútil consumiria a energia proveniente do 

metabolismo do xilitol e não possibilitaria o crescimento microbiano.  

Os efeitos de compostos com propriedades anti-aderentes sobre 

microrganismos são bastante recentes, e há poucos trabalhos na literatura 

pertinente abordando aplicações clínicas (SHARON; OFEK, 2000, p. 663). 

Estabelecer modelos animais para este estudo pode originar testes não sensíveis e/ 

ou não específicos, uma vez que a adesão é característica da interação 

microrganismo–hospedeiro e varia para cada espécie de acordo com os receptores 

de membrana. É possível observar até mesmo variação dentro de uma determinada 

espécie em diferentes fases do desenvolvimento celular (ZOPH; ROTH, 1996, p. 

1019 e 1020). 

Os resultados obtidos neste trabalho corroboram com aqueles descritos na 

literatura os quais descrevem outros compostos que não interferem no crescimento 

celular e atuam impedindo a aderência microbiana. De fato, Burger et al. (2000, p. 

299) observaram que 3 linhagens da bactéria Helicobacter pylori tiveram sua 

aderência a células da mucosa e eritrócitos inibida na presença de material 

proveniente de suco de uva-do-monte (Vaccinium macrocarpon) não dialisado em 

membrana de corte de 12000-15000. Da mesma forma, trabalhando com o mesmo 

suco, Shmuely et al. (2004, p. 234) observaram que em 83 espécies de H. pylori, a 

aderência a células gástricas para linhagens sensíveis e resistentes a β-lactamases 

foi inibida em 79 e 81 %, respectivamente. Posteriormente, este mesmo material não 

dialisado foi testado em outra situação. Weiss et al. (2004, p. 91), em estudo duplo-
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cego e ramdômico com 60 pacientes saudáveis testaram os efeitos suplementares 

de um enxaguatório bucal contendo este preparado. Após seis semanas de 

aplicação duas vezes ao dia, foi observado a não redução do número de 

Streptococcus mutans viáveis, mas uma redução de células aderidas devido a 

propriedades de anti-aderência de constituintes da fruta.  

 

4.3 ENSAIOS DE TOXICIDADE DÉRMICA AGUDA COM DOSES REPETIDAS DO 

XILITOL 

 

4.3.1 Monitoramento do peso dos animais 

 

As tabelas 5, 6, 7 e 8 apresentam os valores obtidos com as pesagens dos 

coelhos realizadas no início, meio e término dos experimentos. 

 

Tabela 5 – Monitoramento do peso dos animais durante o ensaio de toxicidade 

dérmica aguda com doses repetidas. Formulação-teste: xilitol em gel de 

carbopol a 5,0 % (p/p) 

 

Coelho 
número 

1 2 3 7 8 9 

1ª pesagem 
(kg) 

1,50 1,60 1,80 2,25 1,40 2,10 
 

2ª pesagem 
(kg) 

1,80 1,42 1,75 2,38 1,27 1,76 
 

3ª pesagem 
(kg) 

1,75 1,40 1,76 2,42 1,20 1,82 
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Tabela 6 – Monitoramento do peso dos animais durante o ensaio de toxicidade 

dérmica aguda com doses repetidas. Formulação-teste: xilitol em gel de 

carbopol a 10,0 % (p/ p) 

 

Coelho 
número 

4 5 6 10 11 12 

1ª pesagem 
(kg) 

1,85 1,80 1,70 2,35 2,75 1,85 
 

2ª pesagem 
(kg) 

1,70 1,96 1,68 2,22 2,42 1,65 
 

3ª pesagem 
(kg) 

1,65 2,10 1,58 2,25 2,40 --- 

Observação: o animal número 12 faleceu no 10º dia do experimento. 

 

Tabela 7 – Monitoramento do peso dos animais durante o ensaio de toxicidade 

dérmica aguda com doses repetidas. Formulação-teste: xilitol em creme 

lanette a 5,0 % (p/ p) 

 

Coelho 
número 

1 2 3 7 8 9 

1ª pesagem 
(kg) 

1,30 1,50 2,00 1,90 1,56 1,76 
 

2ª pesagem 
(kg) 

1,28 1,32 1,92 1,82 1,55 1,75 
 

3ª pesagem 
(kg) 

1,44 1,32 2,06 1,94 1,60 1,82 

 

Tabela 8 – Monitoramento do peso dos animais durante o ensaio de toxicidade 

dérmica aguda com doses repetidas. Formulação-teste: xilitol em creme 

lanette a 10,0 % (p/ p) 

 

Coelho 
número 

4 5 6 10 11 12 

1ª pesagem 
(kg) 

1,80 1,49 1,76 2,00 1,62 2,05 
 

2ª pesagem 
(kg) 

1,82 1,36 1,84 1,90 1,62 1,98 
 

3ª pesagem 
(kg) 

1,94 1,40 1,94 2,02 1,72 2,16 
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Analisando os dados coletados (n = 24), verifica-se que as três distribuições 

(1ª, 2ª e 3ª pesagens) não apresentaram evidências de não serem normais (valores 

de p de 0,807; 0,930; 0,997, respectivamente) e estas três distribuições possuem 

variâncias iguais (valores de p: 0,107; 0,376; 0,495, respectivamente). Dessa forma, 

após a análise de variância (ANOVA) para testar se o peso dos animais variou 

durante os experimentos, pode-se afirmar que não há evidências para afirmar que 

houve alteração de peso (p valor igual a 0,769). 

 

4.3.2 Observação diária das reações de eritema e edema 
 

Em relação aos testes de toxicidade dérmica aguda com doses repetidas, foi 

obtido o subtotal A, referente ao aparecimento de eritemas e escaras e o subtotal B, 

relacionado à presença de edema. Estes valores foram somados, divididos por 

quatro (eritema e edema em pele íntegra e escarificada) e divididos por 10 (número 

de aplicações). As figuras 22 e 23 ilustram exemplos de presença e ausência de 

reações e as tabelas 9 a 24 (Apêndice B) apresentam todos os dados coletados. 

 

4.3.3 Classificação do grau de irritabilidade das formulações contendo xilitol 
 

De acordo com os resultados apresentados nas tabelas 12 a 27 (Apêndice B), 

obtém-se os valores finais dos somatórios para cada formulação-teste e controle 

dispostos na tabela 9. 
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Tabela 9 – Valores finais referentes ao tratamento dos dados obtidos dos testes de 

toxicidade dérmica aguda do xilitol com doses repetidas 

 

Valores referentes a Forma 

farmacêutica 

Formulação teste/ 

formulação controle eritema edema 

Somató

rio 

Valor 

final 

5,0 % (p/ p) 0,17 0 0,17 0,004 Xilitol em 

creme 10,0 % (p/ p) 0 0 0 0 

para xilitol a 5,0 % (p/ p) 1,02 0,16 1,18 0,03 Controle do 

creme 

lanette 
para xilitol a 10,0 % (p/ p) 2,71 0 2,71 0,068 

5,0 % (p/ p) 3,8 0,49 4,29 0,107 Xilitol em gel 

10,0 % (p/ p) 9,45 0,64 10,09 0,253 

para xilitol a 5,0 % (p/ p) 10,16 0,66 10,82 0,270 Controle do 

gel de 

carbopol 
para xilitol a 10,0 % (p/ p) 10,97 0,16 11,13 0,278 
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Figura 22. Leitura do animal número 2 no 4º dia do ensaio de toxicidade dérmica 

aguda com doses repetidas. (Formulação-teste xilitol 5,0 % em gel, 
controle gel de carbopol, mostrando eritema leve presente nas quatro 
regiões avaliadas e ausência de edema) 

 
 

 
Figura 23. Leitura do animal número 9 no 1º dia do ensaio de toxicidade dérmica 

aguda com doses repetidas. (Formulação-teste xilitol 5,0 % em creme, 
controle creme lanette, mostrando ausência de eritema e de edema nas 
quatro regiões avaliadas) 
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Segundo a classificação proposta por Draize (1959) (Anexo A), todas estas 

formulações são classificadas como não-irritantes e estes resultados, oriundos de 

ensaios pré-clínicos, possibilitam a utilização do xilitol pela via dérmica com 

segurança confirmada. No entanto, o teste da fototoxicidade torna-se importante 

para se verificar se há a necessidade de cuidados adicionais ao se expor a pele com 

a formulação aos raios UVA presentes na radiação solar. 

Em um estudo retrospectivo realizado por Derelanko, Finegan e Dunn (1993, p. 

162) com 224 casos de ensaios de toxicidade dérmica utilizando seis coelhos por 

grupo experimental, estes autores observaram que ao diminuir este número para 

cinco, quatro ou três, obtiveram um valor de concordância um pouco menor do que 

90 % quando utilizados 5 ou 4 animais e um valor próximo de 70 % quando 

utilizados somente 3 animais. Dessa forma, a amostra utilizada nestes ensaios (n=6) 

é satisfatória e permite encontrar um resultado exato. Para uma mesma substância 

em concentrações diferentes, Craig et al. (2004, p. 221-222) estudaram a toxicidade 

dérmica aguda, de óleos extraídos das plantas Juniperus occidentalis e 

Chamaecyparis lawsoniana nas concentrações de 0,5, 5 e 50 %, em coelhos albinos 

da raça Nova Zelândia e obtiveram com resultados ausência de toxicidade, exceto 

para J. occidentalis 50 %, caso no qual se observou uma reação de toxicidade 

positiva. Tais resultados demonstram a pertinência de se testar uma alta 

concentração para se garantir da segurança daquela correspondente à dose 

terapêutica. 

 

4.4 ENSAIOS DE FOTOTOXICIDADE DO XILITOL 

 

4.4.1 Monitoramento do peso dos animais 
 

As tabelas 9 e 10 apresentam os valores obtidos do controle do peso no início e 

no término dos ensaios. 
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Tabela 10 – Monitoramento do peso dos animais durante o ensaio de fototoxicidade. 

Formulação-teste: xilitol em gel de carbopol a 10,0 % (p/ p) 

 

Cobaia 
número 

1 2 3 4 5 6 

1a 
pesagem 
(g) 

360  320  340  340  360  320  

2a 
pesagem 
(g) 

320  340  320  320  300  360  

 

Tabela 11 – Monitoramento do peso dos animais durante o ensaio de fototoxicidade. 

Formulação-teste: xilitol em creme lanette a 10,0 % (p/ p) 

 

Cobaia 
número 

7 8 9 10 11 

1a 
pesagem 

(g) 

350 350 340 320 320 

2a 
pesagem 

(g) 

280 320 340 300 360 

 

Analisando os resultados obtidos do monitoramento das cobaias (n= 11), 

observa-se que estes não são correlacionáveis ao nível de significância de 5 % (p = 

0,095). Ao se realizar o teste t pareado, observa-se que os pesos dos animais 

variaram significativamente durante os ensaios (t = 2,085963, GL = 20, p = 0,021). 

 

4.4.2 Observação diária das reações de eritema e edema 

 
 Os resultados obtidos a partir das leituras diárias das reações de eritema e 

edema são apresentados nas tabelas 28 e 29 (Apêndice C). As figuras 17 e 18 

ilustram leituras destas reações. 
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Figura 24. Ausência de reações fototóxicas. Animal número 5 (controle), 1 h após a 

irradição 

 

 
Figura 25. Presença de eritema e edema. Animal número 1, 24 h após irradiação. 

Região A: controle do xilitol: ausência de reações; região B: controle do 

8-MOP: presença de eritema leve; região C: teste do xilitol: presença de 

edema leve; região D: presença de eritema e edema leves 

 

A 

B 

C 

D 
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4.4.3 Classificação da fototoxicidade das formulações contendo xilitol 
 

Para ambas as formulações, de acordo com os resultados dispostos na tabelas 

28 e 29 (Apêndice C), foram considerados os tempos de 1 h–72 h. Para cada animal 

foi subtraída a soma das regiões correspondentes à área irradiada da área não 

irradiada, para a formulação contendo xilitol, a formulação contendo o 8–MOP e os 

controles (somente gel ou creme). Os resultados apresentados neste trabalho foram 

analisados de acordo com as observações de Mercier (1991) e Brito (1994). 

Segundo Mercier (1991, p. 13) quando a diferença de valores obtidos subtraindo os 

valores relativos a eritema e edema de uma área irradiada da respectiva área não 

irradiada é maior ou igual a 2, a reação é positiva, ou seja, houve fototoxicidade; 

quando este valor é 0 ou 1, a reação é negativa e nos outros casos são reações 

duvidosas. De acordo com Brito (1994, p. 120), a partir do resultado individual de 

cada animal, o conjunto é então analisado, de acordo com a classificação 

encontrada no Anexo C. 

De acordo com a classificação presente no Anexo C, para a formulação xilitol 

10 % em gel, os animais de números 1, 2 e 4 apresentaram reação positiva para o 

xilitol e para o 8–MOP, e reação negativa no controle negativo. Estes valores 

indicam que o xilitol na preparação em gel, apesar de não apresentar toxicidade 

cutânea cumulativa, apresenta alta fototoxicidade. Nos respectivos controles da base 

não foram observadas reações de fototoxicidade.  

Já para a formulações em creme, cujos resultados estão dispostos na tabela 29 

(Apêndice C), os animais de número 7, 8 e 9 apresentaram reação positiva para a 

formulação contendo xilitol e para o 8–MOP, os animais de número 7 a 10. O 

controle, animal ao qual foi aplicada somente a base (creme lanette), apresentou 

reação negativa. Estes valores mostram que o xilitol possui alta ação fototóxica 

também em creme como a base, e demonstram ainda que diferentes veículos são 

responsáveis por diferentes respostas quando em contato com seres vivos.  

Em relação às furanocumarinas, classe química a qual pertence o 8–

metoxipsoraleno, Gia et al. (2005, p. 811) observaram que os compostos derivados 

do psoraleno com grupamentos metoxi, hidroxi ou dimetilaminopropoxi inseridos na 

posição 8, não apresentaram fototoxicidade quando avaliadas em ensaios de 

fototoxicidade semelhantes aos executados nesta pesquisa. Outros estudos 

comprovam a validade do 8–MOP como controle positivo para reações fototóxicas. 



 

 

76

Santos et al. (2001, p. 73) testaram a fototoxicidade de um filtro solar contendo uma 

mistura de três filtros orgânicos e do 8-metoxipsoraleno em cobaias após a 

exposição à radiação UVA por 2 h e foi observado que a mistura de filtros testada 

provocou nenhuma reação da pele das cobaias após a exposição, e somente o 8–

MOP reagiu. Há, ainda, a necessidade de verificar se um determinado composto 

com propriedade farmacológica é seguro para a aplicação dérmica. Okumura et al. 

(2005, p. 22 e 23) observaram em experimentos semelhantes com o realizado neste 

trabalho que, ao testar soluções de acetona contendo cetoprofeno e 8–MOP e 

radiações UVA e UVB, quando o cetoprofeno é aplicado não há o aparecimento de 

eritemas e edemas; tais reações se manifestam somente na presença do controle 

positivo, o 8–metoxipsoraleno. Para a aplicação dérmica do cetoprofeno, portanto, 

não há necessidade de cuidados especiais. Já Placzek et al. (2004, p. 992), em 

ensaios in vitro utilizando hemácias de indivíduos não fumantes, demonstraram as 

propriedades fototóxicas da fumaça do tabaco. Os autores relacionam esta 

propriedade ao envelhecimento precoce, também relacionado ao consumo de 

cigarros. Este fato indica que a fumaça do tabaco além de injuriar diretamente os 

pulmões, provocam reações adversas também na pele de pessoas expostas a esta, 

sendo necessários cuidados específicos visando a proteção da área exposta. 
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5 CONCLUSÕES 

 
 Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que: 

 

 O xilitol não possui propriedades bacteriostáticas ou bactericidas in vitro sobre 

a bactéria Staphylococcus aureus ATCC 25923; 

 

 A propriedade de anti-aderência microbiana do xilitol em relação à bactéria   

S. aureus é o provável mecanismo de ação do xilitol frente a esta bactéria; 

 

 As formulações tópicas contendo xilitol são não irritativas para a pele, 

conforme observado nos testes de toxicidade aguda com doses repetidas 

realizados in vivo em coelhos albinos da raça Nova Zelândia; 

 

 Formulações contendo xilitol apresentam uma certa fototoxicidade. Portanto, 

quando o xilitol for aplicado via dérmica, esta administração deve ser 

executada com o uso concomitante de um protetor solar;  

 

 O xilitol, através das comprovadas propriedades (testadas in vitro) de anti-

aderência bacteriana sobre, e de não influenciar no crescimento da bactéria 

S. aureus, e com a segurança e cuidados a serem observados obtidos a partir 

dos ensaios in vivo (formulação não irritativa, porém fototóxica), 

provavelmente é uma biomolécula adequada para ser utilizada no tratamento 

da dermatite atópica. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Considerando a nova abordagem que este trabalho representa, os resultados 

permitiram abrir novas propostas de trabalho, tais como: 

 

 Executar os ensaios de atividade antimicrobiana e aderência microbiana para 

outros microrganismos, cujo controle do crescimento tenha aplicação 

terapêutica; 

 

 Executar ensaios de aderência a nível celular e elucidar de forma mais 

minuciosa este mecanismo de impedir a aderência; 

 

 Executar ensaios de toxicidade dérmica crônica; 

 

 Executar ensaios de fototoxicidade com outros tipos de radiação, utilizando 

lâmpadas UVB e UVC.  
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APÊNDICE A – Fluxograma ilustrando as etapas do ensaio de avaliação da 

propriedade de anti-aderência bacteriana do xilitol 

 

 

S. aureus ATCC 25923 em 
meio de cultivo TSA  após 
incubação a 37 oC, 24 h  

Estas colônias são ressuspensas 
com solução fisiológica estéril (4 mL) 
e uma alíquota de 200 uL é 
transferida para 5 mL de TSB (37 oC, 
24 h) 

Repique 
para BP 
(37 oC, 
24 h) 

Uma alíquota de 1 mL do 
cultivo em TSB é 
transferida para um tubo de 
ensaio contendo 9 mL de 
PBS 

A densidade óptica (DO) desta 
suspensão é determinada (600 
nm). Com este valor, calcula-se o 
volume de suspensão necessário 
para de obter uma DO de 0,01. 

O volume determinado na etapa anterior é adicionado a cada um dos tubos 
Falcon contendo TSB para o teste e para o controle positivo. Uma lamínula 
previamente tratada é adicionada a todos os tubos, inclusive em um tubo 
faz-se o  controle negativo do meio. Uma lamínula é adequadamente 
guardada para posterior leitura no MEV (controle do tratamento). Nos tubos 
teste, são adicionadas quantidades previamente determinadas de uma 
solução estoque de xilitol 50 % e no controle positivo, é adicionada uma 
quantidade pré-determinada de uma solução estoque de glicose 50 %.  
Todos os sistemas são incubados a 37 oC, por 48 h. 

As lamínulas são retiradas 
do meio de cultivo e 
transferidas para outro tubo 
Falcon estéril. 

O conteúdo dos tubos é 
centrifugado (4000 rpm, 
30 min) 

2 lavagens com 
PBS estéril 

Adição de 10,00 
mL de PBS estéril 
e sonicação por 2 
ciclos de 10 min/ 
cada, com 
intervalo de 10 min 

Lavagem dos pellets 
2 vezes com 2 mL de 
PBS e ressuspensão 
destes com 10,0 mL 
de PBS 

LAMÍNULAS SONICADO Continua 
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2 lavagens com PBS 

Fixação com glutaraldeído 
1 % por 12 h 

2 lavagens com PBS 

Desidratação das lamínulas 
com concentrações 
crescentes de etanol [50, 70, 
80, 95 e 100 % (v/ v)], 
durante 20 min/ cada 
concentração 

Secagem das lamínulas à 
temperatura ambiente 

MEV 

Acondicionamento 
apropriado 

Plaqueamento de 100 uL de 
cada suspensão em PCA 
(duplicata), pela técnica de 
drop-plate. Incubação por 37 
oC, 24 h.  

Contagem 
das placas 

SONICADO LAMÍNULAS 

3 diluições seriadas (10-

1,, 10-2, 10-3) 

Plaqueamento de 
alíquotas de1 mL em 
TSA (duplicata) das 
diluições 10-2 e 10-3, 
pela técnica de pour-
plate. Incubação por 
37 oCC, 24h 

Contagem  
das placas 

Conclusão 
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APÊNDICE B – Tabelas referentes aos resultados obtidos dos ensaios de toxicidade 

dérmica aguda com doses repetidas 

 

Tabela 12 – Avaliação da formação de eritemas e escaras da formulação gel de 

carbopol com xilitol a 5,0 % (p/ p) 

 

Eritemas e 
escaras 

Leitura Coelho número 
     1              2             3         7              8           9 

Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 1 1 1 1 1 0 0,67 
teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 1 1 0 1 0 0 0,5 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 1 0 0 0 1 0,33 
 Dia 10 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 1 1 1 1 1 1 1 

teste Dia 3 0 1 0 0 1 0 0,33 
 Dia 4 1 1 0 1 0 1 0,67 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 7 0 0 0 0 1 0 0,16 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 1 0 0 1 1 0,50 
 Dia 10 0 0 0 0 1 0 0,16 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal A: 3,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica com 
doses repetidas) 
Formação de eritema e escaras 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0 
Eritema leve (apenas perceptível) ........................................................................1 
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Tabela 13 – Avaliação da formação de edemas da formulação gel de carbopol com 

xilitol a 5 ,0 % (p/ p) 

 

Edemas Leitura Coelho número 
 1          2           3          7           8          9      

Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 1 1 0 0 0 0 0,33 
teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 1 0 0 0 0 0,16 

teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal B: 0,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo segundo descito por Draize (1959)  (teste de toxicidade 
dérmica com doses repetidas) 
Formação de edema 
LESÃO Valor 
Sem edema ...........................................................................................................0 
Edema leve (apenas perceptível)..........................................................................1 
 

 

 



 

 

97

Tabela 14 – Avaliação da formação de eritemas e escaras da formulação gel de 

carbopol (controle) 

 

Eritemas e 
escaras 

Leitura Coelho número 
     1            2             3            7           8             9 

Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 1 1 1 1 1 1 1 
controle Dia 3 1 1 1 1 0 0 0,67 

 Dia 4 1 1 0 1 0 1 0,67 
 Dia 5 1 1 1 0 0 0 0,50 
 Dia 6 0 1 0 1 1 0 0,50 
 Dia 7 0 1 1 0 1 0 0,50 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 1 1 0 1 1 0,67 
 Dia 10 0 0 1 0 1 0 0,33 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 1 1 1 1 1 0 0,83 

controle Dia 3 1 1 1 0 1 0 0,67 
 Dia 4 1 2 1 1 1 1 1,16 
 Dia 5 1 1 0 0 0 0 0,33 
 Dia 6 1 1 0 0 1 0 0,50 
 Dia 7 0 1 1 0 1 0 0,50 
 Dia 8 0 0 1 1 0 0 0,33 
 Dia 9 0 1 1 0 1 1 0,67 
 Dia 10 0 0 1 0 1 0 0,33 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal A: 10,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de eritema e escaras 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0 
Eritema leve (apenas perceptível) ........................................................................1 
Eritema bem definido ............................................................................................2 
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Tabela 15 – Avaliação da formação de edemas da formulação gel de carbopol 

(controle) 

 
Edemas Leitura Coelho número 

 1          2           3           7           8          9         
Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 1 1 0 1 0 0 0,50 
controle Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 0 1 0 0 0 0 0,16 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

controle Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal B: 0,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de edema 
LESÃO Valor 
Sem edema ...........................................................................................................0 
Edema leve (apenas perceptível)..........................................................................1 
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Tabela 16 – Avaliação da formação de eritemas e escaras da formulação gel de 

carbopol com xilitol a 10% (p/ p) 

 

Eritemas e 
escaras 

Leitura 
 
 

Coelho número 
 

    4              5           6            10          11          12 

 
 

Média 
Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 

íntegra Dia 2 2 2 1 0 2 0 1,16 
teste Dia 3 1 0 1 0 1 0 0,50 

 Dia 4 1 1 1 0 1 1 0,67 
 Dia 5 0 1 0 0 1 0 0,33 
 Dia 6 0 1 0 0 1 0 0,33 
 Dia 7 0 1 1 1 1 0 0,67 
 Dia 8 0 1 0 0 1 1 0,50 
 Dia 9 0 1 0 0 1 0 0,33 
 Dia 10 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 1 2 1 1 2 0 1,16 

teste Dia 3 1 0 1 1 1 1 0,83 
 Dia 4 1 1 1 1 1 1 1 
 Dia 5 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 6 0 1 0 0 1 0 0,33 
 Dia 7 0 1 0 1 1 0 0,50 
 Dia 8 0 1 0 0 0 1 0,33 
 Dia 9 0 1 0 0 1 0 0,33 
 Dia 10 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal A: 9,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de eritema e escaras 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0 
Eritema leve (apenas perceptível) ........................................................................1 
Eritema bem definido ............................................................................................2 
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Tabela 17 – Avaliação da formação de edemas da formulação gel de carbopol com 

xilitol a 10% (p/ p) 

 

Edemas Leitura 
 
 

Coelho número 
 
     4            5             6           10          11          12 

 
 

Média 
Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 

íntegra Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 
teste Dia 3 0 0 0 0 1 0 0,16 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 1 0 0 0 0 0,16 

teste Dia 3 0 0 0 0 1 0 0,16 
 Dia 4 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal B: 0,64 

 

 

 

Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de edema 
LESÃO Valor 
Sem edema ...........................................................................................................0 
Edema leve (apenas perceptível)..........................................................................1 
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Tabela 18 – Avaliação da formação de eritemas e escaras da formulação gel de 

carbopol (controle) 

 

Eritemas e 
escaras 

Leitura 
 
 

Coelho número 
     
4             5             6           10          11          12 

 
 

Média 
Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 

íntegra Dia 2 1 2 0 1 2 0 1 
controle Dia 3 0 0 1 1 1 1 0,67 

 Dia 4 1 1 1 1 1 1 1 
 Dia 5 0 0 1 1 0 1 0,50 
 Dia 6 0 1 1 1 1 1 0,83 
 Dia 7 0 1 1 1 1 1 0,83 
 Dia 8 0 1 0 0 1 1 0,50 
 Dia 9 0 1 0 0 1 0 0,33 
 Dia 10 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 1 2 0 1 2 0 1 

controle Dia 3 1 0 0 1 1 1 0,67 
 Dia 4 1 1 1 1 1 1 1 
 Dia 5 0 1 1 1 1 1 0,83 
 Dia 6 0 1 1 1 1 1 0,83 
 Dia 7 0 1 1 1 1 1 0,83 
 Dia 8 0 1 0 0 1 1 0,50 
 Dia 9 0 1 0 0 1 0 0,33 
 Dia 10 0 0 1 0 0 0 0,16 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal A: 10,97 

 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de eritema e escaras 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0 
Eritema leve (apenas perceptível) ........................................................................1 
Eritema bem definido ............................................................................................2 
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Tabela 19 – Avaliação da formação de edemas da formulação gel de carbopol 

(controle) 

 

Edemas Leitura 
 
 

Coelho número 
 
     4            5            6            10          11          12 

 
 

Média 
Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 

íntegra Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 
controle Dia 3 0 0 0 0 1 0 0,16 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

controle Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal B: 0,16 

 

 

 

 

Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de edema 
LESÃO Valor 
Sem edema ...........................................................................................................0 
Edema leve (apenas perceptível)..........................................................................1 
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Tabela 20 – Avaliação da formação de eritemas e escaras da formulação creme 

lanette com xilitol a 5 % (p/ p) 

 

Eritemas e 
escaras 

Leitura 
 
 

Coelho número 
 

     1             2             3             7            8              9   

 
Média 

 
Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 

íntegra Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 
teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 1 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 1 0,17 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal A: 0,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de eritema e escaras 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0 
Eritema leve (apenas perceptível) ........................................................................1 
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Tabela 21 – Avaliação da formação de edemas da formulação creme lanette com 

xilitol a 5% (p/ p) 

 

Edemas Leitura 
 
 

Coelho número 
     1 2             3            7             8            9    

 
Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 
teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal B: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de edema 
LESÃO Valor 
Sem edema ...........................................................................................................0 
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Tabela 22 – Avaliação da formação de eritemas e escaras da formulação creme 

lanette (controle) 

 

Eritemas e 
escaras 

Leitura 
 
 

Coelho número 
 

     1             2             3             7             8             9   

 
 
Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 0 0 0 1 0 0 0,17 
controle Dia 3 0 0 0 1 0 0 0,17 

 Dia 4 0 0 0 1 0 0 0,17 
 Dia 5 0 0 0 1 0 0 0,17 
 Dia 6 0 0 0 1 0 0 0,17 
 Dia 7 0 0 0 1 0 0 0,17 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

controle Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal A: 1,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de eritema e escaras 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0 
Eritema leve (apenas perceptível) ........................................................................1 
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Tabela 23 – Avaliação da formação de edemas da formulação creme lanette 

(controle) 

 

Edemas Leitura 
 
 

Coelho número 
 
     1              2             3            7             8            9    

 
 
Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 0 0 0 1 0 0 0,16 
controle Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

controle Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal B:0,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de edema 
LESÃO Valor 
Sem edema ...........................................................................................................0 
Edema leve (apenas perceptível)..........................................................................1 
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Tabela 24 – Avaliação da formação de eritemas e escaras da formulação creme 

lanette com xilitol a 10% (p/ p) 

 

Eritemas e 
escaras 

Leitura 
 
 

Coelho número 
  4             5            6           10          11          12      

 
Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 
teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal A: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de eritema e escaras 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0 
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Tabela 25 – Avaliação da formação de edemas da formulação creme lanette com 

xilitol a 10% (p/ p) 

Edemas 
 

 

Leitura 
 
 

Coelho número 
  4             5            6           10          11          12      

 
Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 
teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

teste Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal B: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de edema 
LESÃO Valor 
Sem edema ...........................................................................................................0 
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Tabela 26 – Avaliação da formação de eritemas e escaras da formulação creme 

lanette (controle) 

 

Eritemas e 
escaras 

Leitura 
 
 

Coelho número 
 
    4              5             6            10           11    12        

 
 
Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 0 1 0 0 0 0 0,17 
controle Dia 3 0 0 0 1 0 0 0,17 

 Dia 4 1 0 0 0 0 0 0,17 
 Dia 5 1 0 0 0 0 0 0,17 
 Dia 6 1 0 0 0 0 0 0,17 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

controle Dia 3 0 1 1 1 0 0 0,50 
 Dia 4 0 0 1 1 0 0 0,34 
 Dia 5 1 0 0 1 0 0 0,34 
 Dia 6 0 0 0 1 0 0 0,34 
 Dia 7 0 0 0 1 0 1 0,34 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal A: 2,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de eritema e escaras 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0 
Eritema leve (apenas perceptível) ........................................................................1 
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Tabela 27 – Avaliação da formação de edemas da formulação gel de carbopol 

(controle) 

 

Edemas Leitura 
 
 

Coelho número 
 
     4          5             6           10           11           12     

 
 
Média 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
íntegra Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 
controle Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Pele Dia 1 0 0 0 0 0 0 0 
escarificada  Dia 2 0 0 0 0 0 0 0 

controle Dia 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 5 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 6 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 7 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 8 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 9 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 10 0 0 0 0 0 0 0 
 Dia 11 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal B: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) (teste de toxicidade dérmica 
com doses repetidas) 
Formação de edema 
LESÃO Valor 
Sem eritema ..........................................................................................................0
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APÊNDICE C – Tabelas referentes aos resultados obtidos dos ensaios de fototoxicidade 
Tabela 28 – Avaliação da formação de eritemas, escaras e edemas das formulações xilitol em gel, 8 – MOP em gel e a da 

base  

Substância Irradiação Irradiação 1 h 24 h 48 h 72 h 96 h 
  

Identificação 
do animal  Eritemas

escaras 
Edemas Eritemas 

escaras 
Edemas Eritemas

escaras 
Edemas Eritemas 

escaras 
Edemas Eritemas 

escaras 
Edemas 

Xilitol 10  UVA 1 + 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
% em gel   - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
  2 + 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
  3 + 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  4 + 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  5 C- + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  6 C- + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8- metoxi  1 + 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
psoraleno   - 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
em gel   2 + 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
(2 mg/ g)   - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
  3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  4 + 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
   - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
  5 C- + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  6 C- + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) 

Formação de eritema e escaras/ edemas 
LESÃO Valor  
Sem eritema/ Sem edema.................................................................................... 0 
Eritema/ Edema leve (apenas perceptível) .......................................................... 1 
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Tabela 29 – Avaliação da formação de eritemas, escaras e edemas das formulações xilitol em creme, 8 – MOP em creme e a da 
base  

 
Substância Irradiação Identificação 

do animal 
Irradiação 1 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

    Eritemas 
e 
escaras 

Edemas Eritemas 
e 
escaras 

Edemas Eritemas 
e 
escaras 

Edemas Eritemas 
e 
escaras 

Edemas Eritemas 
e 
escaras 

Edemas 

Xilitol 10 UVA 7 + 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
% em    - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
creme  8 + 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
   - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  9 + 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 
   - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  10 + 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  11C- + 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8- metoxi  7 + 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
psoraleno   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
em creme  8 + 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
(2 mg/ g)   - 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  9 + 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 
   - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  10 + 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  11C- + 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) 

Formação de eritema e escaras/ edemas 
LESÃO Valor  
Sem eritema/ Sem edema.................................................................................... 0 
Eritema/ Edema leve (apenas perceptível) .......................................................... 1 
Eritema/ Edema bem definido .............................................................................. 2 
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ANEXO A – Classificação do aspecto da pele segundo descrito por Draize (1959) 

(teste de toxicidade dérmica com doses repetidas) 

 
Formação de eritema e escaras 

LESÃO          Valor 

Sem eritema................................................................................... 0 

Eritema leve (apenas perceptível).................................................. 1 

Eritema bem definido ..................................................................... 2 

Eritema moderado a grave............................................................. 3 

Eritema grave ................................................................................. 4 

Formação de edema 

LESÃO         Valor 

Sem edema.................................................................................... 0 

Edema leve (apenas perceptível)................................................... 1 

Edema bem definido (bordas menores que 1 mm) ........................ 2 

Edema moderado a grave (bordas de 1 mm)................................. 3 

Edema grave .................................................................................. 4 

 

O subtotal A é obtido somando os termos X (a média) referentes a todos os 

dados da tabela. Este valor depois será somado com o subtotal B.  

Obtém-se o subtotal B somando os termos X (a média) referentes a todos os 

dados da tabela. A seguir tal valor é adicionado ao subtotal A, o resultado é dividido 

por cinco (o número de aplicações) e por quatro (eritema e edema em pele íntegra e 

escarificada). De acordo com o valor obtido a preparação farmacêutica contendo 

xilitol será classificado em categorias conforme pode ser conferido abaixo. 

Faixa do valor encontrado e interpretação dos resultados: 

0,0 – 1,0 = Não irritante 

1,1 – 2,0 = Irritante moderado 

2,1 – 3,0 = Irritante grave 

3,1 – 4,0 = Corrosivo 

 

 

 



 

 

114

ANEXO B – Classificação das lesões segundo descrito por Draize (1959) (teste de 

fototoxicidade) 

 
Formação de eritema e escaras 

LESÃO         Valor 

Sem eritema.................................................................................... 0 

Eritema leve (apenas perceptível)................................................... 1 

Eritema bem definido ...................................................................... 2 

Eritema moderado a grave.............................................................. 3 

Eritema grave (vermelho violeta)..................................................... 4  

      

Formação de edema  

LESÃO         Valor 

Sem edema.................................................................................... 0 

Edema leve (apenas perceptível)................................................... 1 

Edema bem definido (bordas menores que 1 mm) ........................ 2 

Edema grave (bordas com mais de 1 mm)..................................... 3 

O poder de sensibilização relativo a eritemas e escaras é somado ao relativo a 

edemas, e a formulação teste é assim avaliada quanto à sua característica 

fotossensibilizante. 

De acordo com o número de animais que apresentaram reações fototóxicas, a 

formulação-teste é assim classificada: 

0-10 %: formulação-teste não fototóxica; 

10-30 %: formulação-teste pouco fototóxica; 

30-70 %: formulação-teste moderadamente fototóxica; 

70-100 %: formulação-teste altamente fototóxica. 
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ANEXO C – Cópia dos Protocolos de Aprovação do Comitê de Ética referentes aos 

ensaios executados neste estudo utilizando animais 
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