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RESUMO 

 

 

Apesar dos conhecimentos já existentes sobre o xilitol, seu efeito no 

desenvolvimento da cárie dentária ainda requer maiores esclarecimentos. Assim, 

este estudo in situ randomizado, duplo-cego e cruzado teve como objetivo 

determinar o efeito de xilitol em pastilhas na composição do biofilme dental e nos 

processos de desmineralização e remineralização do esmalte, comparado a um 

controle com pastilhas contendo sorbitol. Em duas fases de 14 dias, 11 voluntários 

utilizaram dispositivos palatinos com seis blocos de esmalte humano (três hígidos 

para avaliação da desmineralização + três previamente desmineralizados para 

avaliação da remineralização) com dureza de superfície conhecida. Sacarose 20% 

foi gotejada oito vezes ao dia apenas sobre os blocos hígidos. Cinco minutos após 

cada gotejamento, os dispositivos eram recolocados na boca e os voluntários 

chupavam pastilha com xilitol 88,3% ou sorbitol 84,5%. A utilização das pastilhas 

iniciou-se uma semana antes de cada fase experimental. Foi usado dentifrício sem 

flúor. Ao final de cada fase, o biofilme formado sobre os blocos foi coletado e 

dividido para análises microbiológica e bioquímica, e os fragmentos de esmalte 

foram analisados quanto a variação de dureza de superfície antes e após o 

experimento. A porcentagem de perda de dureza de superfície dos blocos de 

esmalte do grupo do xilitol apresentou uma tendência a ser menor do que aquela 

observada no grupo do sorbitol, embora a diferença não tenha sido significante (p= 



0,066; ANOVA). Também não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos em relação à porcentagem de ganho de dureza de superfície e à maioria dos 

parâmetros bioquímicos do biofilme. As médias das concentrações de fósforo 

inorgânico e de polissacarídeo intracelular no biofilme no experimento de 

desmineralização foram significantemente menores (p< 0,001 e p= 0,007) no grupo 

do sorbitol. As porcentagens de estreptococos do grupo mutans (SM) em relação ao 

total de estreptococos (S) (p= 0,037) no experimento de desmineralização, assim 

como as contagens de SM (p= 0,035) e lactobacilos (p= 0,048), e as porcentagens 

de SM em relação ao total de microrganismos (p= 0,035) e em relação a S (p= 

0,017) no experimento de remineralização foram significantemente menores no 

biofilme do grupo do xilitol. Os demais parâmetros microbiológicos não foram 

influenciados de maneira significante pelos tratamentos. O uso de pastilhas com 

xilitol por curtos períodos de tempo não apresentou vantagem nem em diminuir a 

desmineralização nem em favorecer a remineralização do esmalte em comparação 

ao uso de pastilhas com sorbitol, mas alterou a ecologia bacteriana do biofilme, 

reduzindo as contagens e as porcentagens de importantes grupos de 

microrganismos cariogênicos. 

 

Palavras-Chave: xilitol; sorbitol; desmineralização do dente; remineralização 

dentária; placa dentária 
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ABSTRACT 

 

 

In spite of the existing knowledge about xylitol, its effect on the development of dental 

caries is still a subject that requires further clarifications. Thus, this randomized, 

double-blind, crossover in situ study aimed at assessing the effect of xylitol mints in 

the dental biofilm composition and in the processes of enamel demineralization and 

remineralization, in comparison to a control group using sorbitol mints. During the two 

phases of 14 days, 11 volunteers wore palatal appliances with six human enamel 

blocks (three intact ones for evaluation of demineralization and three demineralized 

ones for the evaluation of remineralization) of known superficial hardness. A solution 

of 20% sucrose was dripped only on the intact enamel blocks eight times per day. 

Five minutes after each dripping, the appliances were placed back inside the mouth 

and the volunteers took either an 88.3% xylitol mint or an 84.5% sorbitol mint. Both 

types of mints started being used by the volunteers one week before each 

experimental phase. Non-fluoridated toothpaste was used. At the end of each phase, 

the biofilm formed over the blocks was collected and divided for microbiological and 

biochemical analysis and the enamel fragments were evaluated in relation to surface 

hardness variation before and after the experiment. The percentage of surface 

hardness loss of the enamel blocks in the xylitol group tended to be lower than in 

those of the sorbitol group although this difference was not significant (p= 0.066; 

ANOVA). Moreover, there were no statistically significant differences between the 



study groups regarding the percentage of surface hardness gain or regarding the 

biochemical parameters of the biofilm. The average concentrations of inorganic 

phosphorus and of intracellular polysaccharides in the biofilm for the demineralization 

experiment were significantly lower (p< 0.001 and p= 0.007) in the sorbitol group. 

The following results were significantly lower in the xylitol group biofilm: percentages 

of mutans streptococci (SM) in relation to the total number of streptococci (S) (p= 

0.037) in the demineralization experiment; SM (p= 0.035) and lactobacilli (p= 0.048) 

count; and the percentages of SM in relation to the total number of microorganisms 

(p= 0.035) and in relation to S (p= 0.017) in the remineralization experiment. Other 

microbiological parameters were not significantly influenced by the treatments. 

Taking xylitol mints during short periods of time did not show advantages regarding 

the decrease of enamel demineralization or the promotion of enamel remineralization 

when compared to taking sorbitol mints. However, it did expressively alter the 

bacterial ecology of the biofilm, reducing the percentage and count of important 

groups of cariogenic microorganisms. 

 

Keywords: xylitol; sorbitol; tooth demineralization; tooth remineralization; dental 

plaque  
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

A importância da dieta, em especial dos carboidratos fermentáveis, na 

etiologia da doença cárie tem sido evidenciada por estudos epidemiológicos, 

observacionais, clínicos, laboratoriais e com animais. Entre os carboidratos, a 

sacarose é considerada o mais cariogênico. O seu consumo em alta freqüência leva 

à seleção de espécies acidogênicas e acidúricas no biofilme dental, principalmente 

estreptococos do grupo mutans (SM) e lactobacilos (LB) (MARSH, 1994). As 

bactérias presentes no biofilme a utilizam na via glicolítica, e geram como produtos 

finais ácidos capazes de promover a desmineralização dental. Algumas delas 

também se beneficiam da sacarose utilizando-a como substrato para a produção de 

polissacarídeos intra (PIC) e extracelulares (PEC), os quais são considerados 

fatores de grande importância na sua cariogenicidade (DIBDIN; SHELLIS, 1988; 

SHEMESH et al., 2006; THURNHEER et al., 2006).  

Desta forma, açúcares substitutos da sacarose têm sido usados na tentativa 

de eliminar ou pelo menos reduzir o desenvolvimento da doença cárie. Os polióis 

são açúcares alcoólicos não-cariogênicos, dentre os quais o xilitol aparece como um 

dos mais promissores. A partir dos estudos de açúcar de Turku (SCHEININ et al., 

1975; SCHEININ; MÄKINEN; YLITALO, 1976), que demonstraram uma diminuição 

no desenvolvimento da doença cárie quando a sacarose foi total ou parcialmente 

substituída pelo xilitol, vários estudos clínicos e de campo examinaram os efeitos de 

chicletes ou pastilhas contendo xilitol e demonstraram uma redução considerável na 

incidência de cárie dentária (entre 30-85%, dependendo da metodologia e da 

população de estudo) em comparação ao efeito de produtos adoçados com 
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sacarose ou ao não consumo de chicletes ou pastilhas (ALANEN; ISOKANGAS; 

GUTMANN, 2000; HONKALA et al., 2006; ISOKANGAS; TIEKSO; ALANEN, 1988; 

KANDELMAN; GAGNON, 1990). Entretanto, estes estudos geram dúvidas se o 

efeito preventivo se deve ao xilitol ou ao estímulo do fluxo salivar em ausência de 

sacarose. Machiulskiene, Nyvad e Baelum (2001) demonstraram que o uso de 

chiclete controle (com adoçante não-acidogênico e não-cariogênico) foi tão efetivo 

na redução dos índices de cárie quanto chiclete adoçado com sorbitol ou xilitol, 

indicando que o efeito preventivo de mascar chicletes sem açúcar pode estar mais 

relacionado ao processo de mastigação que ao efeito do poliol. Contudo, uma 

relação de dose-efeito observada em alguns estudos sugere a existência de um 

efeito do xilitol por si só (KANDELMAN; GAGNON, 1987; MÄKINEN et al., 1995b).  

Os resultados dos estudos clínicos deram origem a estudos in situ, in vitro e 

com animais na tentativa de compreender os mecanismos de ação do xilitol. Na 

literatura, há relatos de que o xilitol possa intervir em cada um dos fatores etiológicos 

essenciais ou primários da doença cárie. Em relação ao substrato dental, o xilitol 

parece diminuir a perda mineral e até promover remineralização de sítios 

desmineralizados ao aumentar o fluxo salivar por um estímulo mecânico dado por 

seus veículos, ou seja, através da intensa mastigação de chicletes ou sucção de 

pastilhas, e também por um estímulo gustativo causado por seu sabor agradável. 

Um aumento no fluxo salivar aumenta diretamente todas as características 

protetoras da saliva, como capacidade tampão, atividade imunológica e 

antimicrobiana, remoção bacteriana por agregação e manutenção de 

supersaturação de íons cálcio e fósforo em relação à hidroxiapatita (HICKS; 

GARCIA-GODOY; FLAITZ, 2003). Quando o consumo de produtos adoçados com 

xilitol acontece com freqüência, logo após os desafios cariogênicos, é provável que 
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ocorra uma inibição clínica no fenômeno de desmineralização dental, pois, em 

presença de fluxo salivar aumentado, o pH do biofilme não cai a valores críticos ou 

retorna mais rapidamente ao normal (CREANOR et al., 1992; LEACH; LEE; EDGAR, 

1989). O fato de o xilitol não provocar queda de pH no biofilme e ao mesmo tempo 

aumentar os fatores de defesa do hospedeiro favorece a remineralização. A 

constatação de que a adição de altas concentrações de xilitol diminui a 

desmineralização in vitro (ARENDS et al., 1984, 1990) chamou a atenção para o fato 

de que o xilitol pode influenciar o processo des-remineralização, também interagindo 

com os minerais do esmalte. Acredita-se que o xilitol tenha capacidade de se 

associar ao cálcio em solução aquosa (MÄKINEN; SÖDERLING, 1984), possa 

retardar a difusão de íons cálcio e fosfato dissolvidos para fora do esmalte (ARENDS 

et al., 1984, 1990) e, ainda, agir como um carregador de cálcio necessário para a 

remineralização do esmalte (MÄKINEN; SÖDERLING, 1984).  

Em relação à dieta, ele é capaz de substituir os açúcares fermentáveis sem 

induzir queda de pH no biofilme. Xilitol não é fermentado em produtos ácidos por 

bactérias cariogênicas (IMAI et al., 1984; MÄKINEN et al., 1985) e nenhuma 

adaptação do biofilme dental humano, no sentido de utilizar o xilitol como fonte de 

energia, foi detectada (GEHRING et al., 1974; KNUUTTILA; MÄKINEN, 1975; 

MÄKINEN et al., 1985). Moléculas pequenas como a do xilitol (com apenas cinco 

grupos carbono) não servem como substrato para enzimas microbianas (LOESCHE 

et al., 1984).  

Em relação aos microrganismos, já foi descrito que o xilitol pode reduzir a 

quantidade de biofilme (BIRHED et al., 1979; MÄKINEN et al., 1985; MOUTON; 

SCHEININ; MÄKINEN, 1975a, 1975b, 1975c; SÖDERLING et al., 1989, 1997; 

WENNERHOLM et al., 1994), a proporção de SM no biofilme (GEHRING et al., 
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1974, 1976; ISOKANGAS et al., 1991; LOESCHE et al., 1984; MÄKINEN et al., 

1989; SÖDERLING et al., 1989), interferir na síntese de PEC destas bactérias 

(MÄKINEN et al., 1985; SÖDERLING et al., 1987), além de selecionar uma flora 

teoricamente menos patogênica (TANZER et al., 2006; TRAHAN et al., 1992; 

TRAHAN; MOUTON, 1987). Ao entrar na célula via sistema frutose fosfotransferase 

fosfoenol piruvato (Cfru-PTS), o xilitol é acumulado como xilitol-5-fosfato. Uma vez 

que esse metabólito não é utilizado pela célula de SM, ele acaba sendo 

desfosforilado e expelido na forma de xilitol puro. Esse ciclo fútil consome energia 

resultando em inibição do metabolismo e do crescimento bacteriano, conforme 

observado in vitro (ASSEV; RÖLLA, 1986; HRIMECH et al., 2000; TRAHAN, 1995; 

TRAHAN et al., 1985; TRAHAN; NÉRON; BAREIL, 1991). Ocorrendo clinicamente, 

este processo pode provocar uma redução no acúmulo de biofilme e no número de 

SM no biofilme. Além disso, exposição prolongada ao xilitol parece desempenhar um 

efeito seletivo nos SM, resultando na emergência de populações resistentes ou 

tolerantes ao mesmo (SM Xr), capazes de fermentar glicose na presença de xilitol 

sem que seu crescimento seja inibido in vitro (GAUTHIER; VADEBONCOEUR; 

MAYRAND, 1984; TRAHAN; BOURGEAU; BRETON, 1996) e in vivo (SATO; 

YAMAMOTO; KIZAKI, 2000; TRAHAN et al., 1992; TRAHAN; MOUTON, 1987), o 

que não significa, contudo, que possam fermentar o xilitol em produtos ácidos. As 

cepas de SM Xr apresentam menor capacidade de colonizar a superfície dental 

(TANZER et al., 2006), o que as torna potencialmente menos cariogênicas e pode, 

também, estar relacionado a uma redução na quantidade e na proporção de SM do 

biofilme em presença de xilitol (TRAHAN et al., 1992).  

Porém, entre todos os efeitos do xilitol citados anteriormente, talvez os únicos 

que estejam bem estabelecidos e para os quais não haja resultados controversos na 



_____________________________________________________________________Introdução 19

literatura sejam sua incapacidade de ser fermentado em produtos ácidos por 

microrganismos cariogênicos e sua habilidade de estimular o fluxo salivar através de 

seus veículos. Apesar dos conhecimentos já existentes sobre o xilitol, estamos longe 

de entender completamente suas múltiplas influências sobre um complexo 

ecossistema como o biofilme dental e sobre os também complexos fenômenos de 

perda e ganho mineral do esmalte. Ainda há necessidade de maiores 

esclarecimentos a respeito dos mecanismos de ação do xilitol em relação à doença 

cárie, principalmente diante de um adequado controle para o estímulo do fluxo 

salivar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O sorbitol é um açúcar alcoólico do tipo hexitol (seis grupos carbono) 

amplamente empregado em produtos “sem-açúcar”. Além de ser um adoçante, tem 

ação umectante e de agregação em produtos como dentifrícios e balas, e, quando 

presente em níveis suficientemente elevados, funciona ainda como conservante. O 

fato de o sorbitol ser um açúcar não-cariogênico e, ao mesmo tempo, sem esperado 

efeito anti-cariogênico faz com que este hexitol seja muito usado como controle 

negativo em comparações com o xilitol em pesquisas. As moléculas de sorbitol e de 

xilitol contêm a mesma base (CH2O). Assim, qualquer diferença entre os efeitos dos 

dois pode ser atribuída ao “comprimento” da molécula, ou seja, à presença, na 

molécula de sorbitol, de um grupamento CH2O extra (MÄKINEN et al., 1985).  

A literatura relacionada ao papel dos polióis no desenvolvimento da cárie 

dentária é extensa e muitos aspectos têm sido revistos recentemente. Assim, esta 

revisão se focou em trabalhos relacionados aos parâmetros que serão avaliados 

nesta tese. Para facilitar a compreensão, ela será dividida em estudos clínicos 

longitudinais avaliando a influência do xilitol e também do sorbitol nos índices de 

cárie e estudos mais direcionados sobre os efeitos destes açúcares, em especial do 

xilitol, no substrato dental e no biofilme.  
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2.1 Estudos clínicos sobre a influência do xilitol e do sorbitol nos índices de 

cárie  

 

 

O primeiro estudo clínico com sorbitol em relação à cárie dentária data de 

1964. Nele, crianças que receberam tabletes com sorbitol desenvolveram 48% 

menos lesões de cárie do que crianças do grupo controle, que não receberam 

tabletes (SLAKC; MILLWARD; MARTIN, 1964). Contudo, a freqüência de ingestão e 

a quantidade consumida não foram relatadas. No primeiro estudo com chicletes, 

crianças que mastigaram chicletes com sorbitol três vezes ao dia tiveram 10% 

menos lesões de cárie após um período de dois anos do que crianças que não 

mascaram chicletes (MÖLLER; POULSEN, 1973). Um estudo com duração de três 

anos na Hungria revelou uma redução de cárie de 48% em crianças que 

consumiram chocolates adoçados com sorbitol em relação a crianças que comeram 

chocolates adoçados com sacarose (BÁNÓCZY et al., 1981).  

Van Loveren realizou uma revisão da literatura disponível até 2004 e 

constatou que a maioria dos estudos clínicos que investigaram o sorbitol o fizeram 

através de chicletes e indicaram que o consumo entre ou após as refeições de 

chicletes com sorbitol por longos períodos tem um efeito preventivo de cárie dentária 

para a dentição permanente se comparado ao não consumo de chicletes ou ao 

consumo de chicletes adoçados com sacarose (redução nos índices de cárie de 0% 

a 38%). Mascar chicletes com sorbitol pode ser efetivo na prevenção da cárie 

dentária também para a dentição decídua (MÄKINEN et al., 1996). Mas o número de 

estudos a esse respeito ainda é restrito. 
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Os clássicos estudos de açúcar de Turku, Finlândia, na década de 1970, 

foram os primeiros estudos clínicos desenvolvidos para avaliação dos possíveis 

efeitos do uso do xilitol na dieta sobre o desenvolvimento da cárie dentária. Em um 

deles, a sacarose foi quase totalmente substituída pelo xilitol na dieta. Após dois 

anos, o grupo da sacarose teve um incremento no CPOS de 7,2, enquanto o grupo 

do xilitol não teve nenhum incremento (SCHEININ; MÄKINEN; YLITALO, 1976). Em 

um estudo paralelo com chicletes que comparou a incidência de cárie ao longo de 

12 meses, o grupo que recebeu chicletes adoçados com sacarose desenvolveu 

aproximadamente três novas superfícies cariadas, perdidas ou obturadas (CPOS), 

enquanto no grupo que mastigou chicletes adoçados com xilitol o CPOS diminuiu 

uma unidade. Ou seja, a substituição parcial de açúcar pelo xilitol levou a uma 

redução de 80% no incremento do CPOS (SCHEININ et al., 1975).  

A partir dos estudos de açúcar de Turku (SCHEININ et al., 1975, SCHEININ; 

MÄKINEN; YLITALO, 1976), vários estudos clínicos e de campo examinaram os 

efeitos de chicletes ou pastilhas contendo xilitol. Estes estudos demonstraram uma 

redução considerável na incidência de cárie dentária (entre 30% e 85%, dependendo 

da metodologia e da população de estudo) em comparação ao efeito de produtos 

adoçados com sacarose ou ao não consumo de chicletes ou pastilhas (ALANEN; 

ISOKANGAS; GUTMANN, 2000; HONKALA et al., 2006; ISOKANGAS; TIEKSO; 

ALANEN, 1988; KANDELMAN; GAGNON, 1990; MACHIULSKIENE; NYVAD; 

BAELUM, 2001; MÄKINEN et al., 1995b; SCHEININ et al., 1985).  

Pastilhas contendo xilitol são tão efetivas na prevenção de cárie quanto 

chicletes contendo xilitol. Esta foi a conclusão de um estudo clínico randomizado 

realizado com 740 crianças de dez anos de idade na Estônia, no qual o efeito do uso 

de chicletes com xilitol, três vezes ao dia, foi comparado ao efeito do consumo com a 
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mesma freqüência de balas adoçadas com xilitol suplementadas com maltitol ou 

polidextrose e, ainda, a um grupo controle sem produtos contendo xilitol (ALANEN; 

ISOKANGAS; GUTMANN, 2000). A dose diária de xilitol foi a mesma em todos os 

grupos teste (5g de xilitol/dia). Decorridos três anos, todos os grupos de xilitol 

demonstraram uma redução significante no incremento de cárie, sem diferença 

estatisticamente significante entre os grupos experimentais que consumiram 

chicletes (redução de 53,5%) ou balas (redução de 33% a 59%). 

Após rever a literatura relacionada ao assunto, Van Loveren (2004) 

considerou que há uma boa quantidade de evidências de que o uso de chicletes ou 

balas adoçados com xilitol ou com uma mistura de xilitol e sorbitol várias vezes ao 

dia, por períodos prolongados, possa prevenir a cárie dentária em comparação a 

controles sem uso de chicletes ou com uso de chicletes adoçados com sacarose. 

Entretanto, estes estudos não permitem avaliar se o efeito preventivo se deve 

ao xilitol ou ao estímulo do fluxo salivar em ausência de sacarose. Para medir o 

efeito preventivo de cárie do xilitol por si só, chicletes ou balas adoçados com o 

pentitol precisam ser comparados a produtos que não contenham sacarose, sendo 

adoçados com um adoçante não-acidogênico, não-cariogênico e ao mesmo tempo 

sem efeito anti-cariogênico. Machiulskiene, Nyvad e Baelum (2001) demonstraram 

que, após três anos de acompanhamento, chicletes controle com estas 

características foram tão efetivos na redução dos índices de cárie quanto chicletes 

adoçados com sorbitol ou xilitol quando consumidos cinco vezes ao dia, indicando 

que o efeito preventivo de mascar chicletes sem açúcar possa estar mais 

relacionado ao processo de mastigação que ao efeito do poliól.  
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Contudo, uma relação de dose-efeito observada em alguns estudos assim 

como o efeito preventivo de cárie persistente observado anos após a interrupção do 

uso do xilitol sugerem a existência de um efeito do xilitol por si só.  

O efeito de mascar três vezes ao dia chicletes adoçados com xilitol 65% ou 

uma mistura de xilitol 15% e sorbitol 50% foi comparado ao de não mascar chicletes 

em crianças canadenses de nível econômico baixo e alto índice de cárie. Após 12 

meses de acompanhamento, o incremento de cárie e a taxa de progressão das 

lesões foram significantemente menores nos grupos que mascaram chicletes em 

relação ao grupo controle. O chiclete contendo a maior concentração de xilitol (65%) 

reduziu de maneira significativa a taxa de progressão das lesões também em 

comparação ao chiclete com menor concentração de xilitol (15%), sugerindo uma 

relação de dose-resposta (KANDELMAN; GAGNON, 1987). Após 24 meses de 

acompanhamento esta relação não se confirmou: os resultados em relação à taxa de 

progressão das lesões foram semelhantes para os dois grupos experimentais e 

ambos tiveram um incremento médio no CPOS de 2,24 superfícies, comparado com 

o incremento de 6,06 superfícies obtido pelo grupo controle (KANDELMAN; 

GAGNON, 1990). Contudo, a taxa de perda amostral no segundo ano foi grande, de 

48%, e pode ter influenciado nos resultados.  Esta perda se deveu à saída do estudo 

de duas escolas, sendo uma delas de crianças com alta prevalência de cárie no 

grupo de chicletes com xilitol 15% e outra de crianças com baixa prevalência de 

cárie no grupo de chicletes com xilitol 65%, de maneira que os grupos ficaram 

desproporcionais em relação a esse importante parâmetro inicial. O estudo de 

Ylivieska, na Finlândia, avaliou o efeito de diferentes freqüências relatadas de uso 

de chicletes adoçados com xilitol: ≤ 1,5 pedaço de chiclete por dia, 2 a 2,5 pedaços 

ou 3 pedaços (ISOKANGAS; TIEKSO; ALANEN, 1988). Depois de dois anos, o 
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incremento no CPOS do grupo que relatou ter consumido ≤ 1,5 chiclete não foi 

diferente do observado no grupo controle que não mascou chicletes. No grupo que 

relatou um consumo de 2 a 2,5 pedaços de chiclete houve uma redução de 

aproximadamente 35% no incremento do CPOS em relação ao grupo controle, sem 

diferença estatisticamente significante, enquanto para o grupo que relatou ter 

consumido 3 pedaços por dia a redução foi significante e de aproximadamente 57%. 

O aumento na dose de xilitol aumentou sua eficácia, mas isso foi obtido através do 

aumento no número de chicletes consumidos por dia, ou seja, neste estudo a maior 

eficácia pode estar mais relacionada a um aumento no estímulo do fluxo salivar do 

que à dose de xilitol. Os resultados do estudo de Belize (MÄKINEN et al., 1995b) 

que avaliou o efeito de chicletes adoçados com xilitol, sorbitol ou com mistura dos 

dois polióis na mesma freqüência em comparação ao não uso de chicletes sugerem 

uma relação entre a concentração de xilitol e o incremento de cárie durante 40 

meses: o uso de chicletes contendo sorbitol 65% e 0% de xilitol provocou alguma 

redução no incremento de cárie (redução de 36%), o uso de chicletes adoçados com 

duas diferentes misturas de sorbitol e xilitol reduziu um pouco mais o incremento de 

cárie (redução de 44% a 51%), enquanto o uso de chicletes com xilitol 65% e 0% de 

sorbitol foi responsável pela maior redução no incremento de cárie (redução de 

73%), com diferença estatisticamente significante para os demais grupos.   

O efeito preventivo de cárie persistente do xilitol foi verificado para dois tipos 

distintos de população. Primeiramente foi relatado por Isokangas et al. (1993) para 

crianças finlandesas de 11 a 12 anos de idade com acesso a fluoretos e a moderna 

assistência odontológica. Quando as crianças do estudo de Ylivieska (ISOKANGAS; 

TIEKSO; ALANEN, 1988) foram reexaminadas cinco anos após o fim da intervenção, 

as que haviam consumido chicletes com xilitol três vezes ao dia durante dois anos 
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ainda apresentavam redução nos índices de cárie quando comparadas àquelas que 

não consumiram chicletes. As diferenças entre os grupos foram ainda maiores após 

cinco anos do que as diferenças observadas imediatamente após o período de 

intervenção. Posteriormente, efeito semelhante foi observado quando crianças de 

seis anos de idade, com aceso restrito a fluoretos e cuja assistência odontológica se 

limitava basicamente a extrações, do estudo de Belize (MÄKINEN et al., 1996), 

foram reexaminadas anos após o fim do estudo clínico original (HUJOEL et al., 

1999). A probabilidade de que estas crianças tenham consumido algum dos 

produtos experimentais ao longo destes anos é extremamente pequena uma vez 

que eles não estavam disponíveis em um raio de 180 km. Cinco anos após o 

experimento, as crianças que consumiram sistematicamente, por dois anos, 

chicletes contendo xilitol ou uma mistura de xilitol e sorbitol ainda apresentavam 

menores índices de cárie que as crianças do grupo controle original que não 

consumiram chicletes. A proteção foi mais pronunciada entre as crianças que 

consumiram chicletes com apenas xilitol 65% (redução do risco de cárie em 59% no 

grupo xilitol e 44% no grupo xilitol-sorbitol). Comparado ao grupo que não fez uso de 

chicletes, o consumo de chicletes com apenas sorbitol não apresentou efeito 

preventivo persistente. No estudo de Alanen, Isokangas e Gutmann (2000), as 

diferenças no incremento de cárie entre o grupo controle, que não fez uso de 

produtos contendo xilitol, e os grupos que fizeram uso de balas adoçadas com xilitol 

por dois anos continuaram aumentando durante o terceiro ano de acompanhamento 

já sem consumo de balas ou chicletes com xilitol. No estudo de Isokangas et al. 

(2000), o uso de chicletes com xilitol de duas a três vezes ao dia por mães com altos 

níveis salivares de SM a partir de três meses após o parto até que a criança 

completasse dois anos de idade reduziu em aproximadamente 70% o índice de cárie 
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na dentição decídua (ceo) das crianças aos cinco anos de idade em comparação à 

aplicação de verniz fluoretado ou verniz de clorexidina aos seis, 12 e 18 meses após 

o parto. A diferença entre os índices de cárie das crianças aos cinco anos foi 

estatisticamente significante entre o grupo xilitol e os grupos controle. Os dois 

grupos controle se comportaram de forma semelhante em relação à experiência de 

cárie das crianças aos cinco anos de idade. Várias explicações foram sugeridas para 

este efeito preventivo persistente como mudanças microbiológicas duradouras, 

padrões diferentes de colonização bacteriana dos dentes em erupção e/ou 

maturação do esmalte sob circunstâncias mais favoráveis. Embora estes estudos 

não tenham tido um grupo controle adequado para o estímulo do fluxo salivar, 

parece improvável que as diferenças verificadas entre os grupos que consumiram 

chicletes com xilitol e os que não consumiram chicletes se devam apenas a um 

aumento na freqüência mastigatória ocorrido vários anos antes (ISOKANGAS et al., 

1993).  

 Alguns dos estudos clínicos citados acima tentaram comparar o efeito 

preventivo de cárie do xilitol e do sorbitol no mesmo ambiente. No estudo de Belize 

(MÄKINEN et al., 1995b), os incrementos de cárie mais baixos foram de 4,6 lesões 

por 1000 superfícies por ano em crianças que iniciaram o estudo com dez anos de 

idade e mascaram chicletes com xilitol cinco vezes ao dia. Aquelas crianças que 

mascaram cinco chicletes com sorbitol por dia desenvolveram 12,6 lesões de cárie 

por 1000 superfícies por ano. Estes resultados indicam que o xilitol foi 

significantemente superior ao sorbitol em reduzir o risco de ataque cariogênico. Para 

as crianças de seis anos de idade com alta atividade inicial de cárie do estudo de 

Belize (MÄKINEN et al., 1996), o incremento de cárie na dentição decídua não foi 

significantemente diferente entre os grupos que mascaram chicletes com sorbitol ou 
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xilitol e os dois tipos de chiclete reduziram este incremento em relação ao não uso 

de chicletes. O risco de uma superfície de dente decíduo desenvolver lesão de cárie 

em um ano nos grupos de chicletes com xilitol e com sorbitol foi respectivamente de 

35% a 53% e de 44% a 70% do risco observado para o grupo que não mascou 

chiclete. No estudo da Lituânia com crianças de nove a 14 anos de idade, o 

incremento de cárie em três anos do grupo que consumiu chicletes com xilitol (média 

de incremento de 8,1 no CPOS) não foi significantemente diferente do incremento 

verificado no grupo que consumiu chicletes com sorbitol (média de incremento de 

nove superfícies no CPOS) (MACHIULSKIENE; NYVAD; BAELUM, 2001). Assim, 

quando os efeitos preventivos de cárie de chicletes adoçados com xilitol e com 

sorbitol foram comparados diretamente, embora a superioridade do xilitol não tenha 

sido suportada por todos os estudos, há uma sugestão de que haja uma maior 

redução nos índices de cárie com o uso de chicletes adoçados com xilitol.  

O efeito observado nos estudos clínicos de produtos contendo polióis, em 

especial xilitol, de diminuir a incidência de cárie levou ao desenvolvimento de 

estudos in situ, in vitro e com animais buscando entender melhor a ação destes 

açúcares sobre os processos de desmineralização e remineralização do dente e 

sobre o biofilme dental. 
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2.2 Efeitos do xilitol e do sorbitol sobre o substrato dental  

 

 

2.2.1 Efeitos do xilitol e do sorbitol na desmineralização dental  

 

 

 Baseado em estudos in vitro, tem sido proposto que o xilitol, em altas 

concentrações, possa afetar diretamente a desmineralização do esmalte.  

A adição de xilitol a soluções desmineralizadoras reduziu a desmineralização 

do esmalte humano e bovino in vitro, sendo esta influência dependente da 

concentração de xilitol na solução (efeito melhor evidenciado após 21 dias em altas 

concentrações, a partir de 2,63M) (ARENDS et al., 1984). Foi observado, também, 

utilizando-se moléculas radioativamente marcadas com carbono 14C, que o xilitol 

penetra rapidamente no esmalte humano desmineralizado, onde pode afetar o 

transporte de íons. Os autores consideraram que o provável mecanismo através do 

qual o xilitol inibe a dissolução ácida do esmalte possa estar relacionado a sua 

capacidade de interferir no transporte dos componentes dissolvidos do esmalte do 

interior da lesão para a solução circundante. O xilitol apresenta (assim como o 

sorbitol) capacidade não específica de interagir com íons cálcio em solução, 

formando complexos estáveis (MÄKINEN; SÖDERLING, 1984) e reduzindo o 

coeficiente de difusão deste íon (ARENDS et al., 1984). Arends et al. (1990), ao 

investigar através de microrradiografia transversal o efeito do flúor e do xilitol na 

desmineralização do esmalte bovino in vitro, constataram que 6ppm de F ou 2,63M 

de xilitol  tiveram efeito semelhante, reduzindo a lesão formada após 21 dias em 

cerca de 30%. Foi observado efeito aditivo para flúor e xilitol nestas concentrações, 
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de maneira que a redução na desmineralização foi da ordem de 68% quando estes 

agentes foram utilizados em conjunto. Os autores concluíram que, assim como o 

flúor, o xilitol reduz a desmineralização do esmalte, mas provavelmente através de 

mecanismos de ação diversos: enquanto íons fluoreto em solução afetam a taxa de 

dissolução mineral do esmalte ou formam precipitados semelhantes a fluorapatita, o 

xilitol parece agir diminuindo a difusão dos íons cálcio e fosfato para fora do esmalte 

desmineralizado. É interessante notar que 6ppm de F correspondem a 0,3mM de F, 

de maneira que o F demonstrou efetividade muito maior que o xilitol em retardar a 

desmineralização do esmalte.  

Por outro lado, no estudo de Amaechi, Higham e Edgar (1999), o acréscimo 

de xilitol (20% peso/volume) à solução desmineralizadora não diminuiu de maneira 

significativa a perda mineral do esmalte bovino medida por microrradiografia, como 

aconteceu quando flúor 0,5ppm ou flúor 0,5ppm + xilitol 20% foram adicionados à 

solução. Embora a perda mineral tenha sido numericamente menor frente à 

combinação flúor + xilitol em relação à exposição apenas ao flúor, a diferença entre 

estes dois grupos não foi estatisticamente significante, demonstrando apenas sutil 

efeito aditivo do xilitol ao flúor. A limitação na proteção oferecida pelo xilitol foi 

relacionada pelos autores à baixa dose usada.  

Alguns estudos in situ foram desenvolvidos na tentativa de estudar os efeitos 

dos polióis na desmineralização, mas problemas metodológicos presentes na 

maioria deles, como falta de padronização sobre o desafio cariogênico instituído e 

ausência de um grupo controle adequado, dificultam conclusões a partir dos 

mesmos. 

Usando um modelo intrabucal, Kashket, Yaskell e Lopez (1989) observaram 

que mascar um chiclete com sorbitol por 30 minutos imediatamente após um desafio 
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cariogênico realizado com bochecho com solução de sacarose 10% foi 

particularmente efetivo em reduzir a desmineralização de blocos de esmalte bovino 

cobertos por uma camada de células de S. mutans. A desmineralização avaliada, 

através da diferença de permeabilidade à tintura de iodo antes e após a fase 

intrabucal, quando os voluntários mascaram chicletes cinco minutos após o 

bochecho foi 63% menor que a desmineralização verificada quando nenhum chiclete 

foi consumido. Porém, quando o uso do chiclete foi iniciado 30 minutos após o 

bochecho, este não foi capaz de diminuir a desmineralização, pois, neste momento, 

a perda mineral já havia acontecido. Os resultados foram relacionados ao estímulo 

do fluxo salivar induzido pelo ato de mascar.  

Por sua vez, Wennerholm et al. (1994) não observaram efeito do uso 

freqüente de chicletes adoçados com xilitol, sorbitol ou mistura dos dois polióis em 

diminuir a desmineralização. Os autores desenvolveram um estudo in situ duplo-

cego, randomizado e cruzado, com quatro fases de 21 dias nas quais 17 voluntários 

utilizaram dispositivo palatino com dois blocos de esmalte humano previamente 

desmineralizados in vitro e mascaram 12 chicletes por dia, após as refeições. Quatro 

tipos de chicletes foram usados: adoçados com xilitol, com sorbitol ou com mistura 

de xilitol e sorbitol em duas proporções diferentes. Não foi empregado nenhum 

desafio cariogênico além da dieta normal dos voluntários. Todas as amostras de 

esmalte perderam ainda mais mineral durante os períodos experimentais (análise 

por microrradiografia). Contudo, a profundidade da lesão, assim como os valores de 

perda mineral, não diferiu de forma significante entre os grupos.  

Uma alternativa para se tentar avaliar um possível efeito específico dos polióis 

na desmineralização é trabalhar com soluções, eliminando-se, assim, o efeito de 
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estimulação do fluxo salivar que ocorre quando se utiliza produtos do tipo chicletes 

ou balas como veículo.  

Koulourides et al. (1976) avaliaram o efeito de nove açúcares na 

desmineralização do esmalte bovino submetido a desafio cariogênico in situ 

representado pela dieta normal dos voluntários em ausência de dentifrício 

fluoretado. A extensão da desmineralização ocorrida em uma semana na qual os 

blocos de esmalte dos dispositivos eram expostos a soluções teste nas 

concentrações de 3%, quatro vezes ao dia, durante dez minutos, foram medidas 

através de dureza de superfície e comparadas ao efeito produzido por uma solução 

controle (sacarose 3%). Sorbitol provocou desmineralização significantemente 

menor que a sacarose, enquanto xilitol não foi cariogênico neste delineamento 

experimental.  

Exposição a uma solução de xilitol 2,5% durante cinco minutos, duas vezes 

ao dia, reduziu de forma significante a desmineralização do esmalte em superfícies 

livres de biofilme em ausência de dentifrício fluoretado, mas não teve efeito sobre 

superfícies cobertas por biofilme. Estas foram as conclusões do estudo in situ 

randomizado e cruzado de Smits e Arends (1988), no qual blocos de esmalte 

humano, com fissuras artificialmente produzidas e desmineralizadas in vitro, 

montados em próteses removíveis de 11 voluntários, foram imersos em uma das 

soluções experimentais (sacarose 2,5%, xilitol 2,5%, água destilada). Após 16 dias, 

os tratamentos com sacarose e água resultaram em três vezes mais perda mineral 

(microrradiografia) que o tratamento com xilitol na superfície do esmalte. A imersão 

em xilitol provocou, ainda, uma redução na profundidade da desmineralização na 

superfície do esmalte (luz polarizada). Nas paredes laterais e no fundo da fissura, 

não foram observadas diferenças entre os efeitos das três soluções, ou seja, o xilitol 
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não reduziu a desmineralização nestas áreas. Sacarose 2,5% e água destilada 

obtiveram resultados semelhantes, o que mostrou que sacarose na concentração e 

na freqüência empregadas neste estudo não representou um desafio cariogênico 

além do provocado pela dieta normal dos voluntários. 

Gonçalves et al. (2006) investigaram se uma mistura de xilitol com sorbitol 

poderia potencializar o efeito de fluoretos na redução da desmineralização do 

esmalte quando utilizados em enxaguatórios bucais. Para tanto, realizaram estudo in 

situ em que blocos de esmalte bovino, em contato com “biofilme teste” composto por 

uma camada de células de S. mutans previamente cultivados, eram expostos por um 

minuto a um dos seguintes tratamentos: água destilada deionizada (H2O dd = 

controle); solução fluoretada (F = 226g F/ml, concentração encontrada em 

enxagüatórios comerciais); solução com xilitol e sorbitol (X/S = 1: 3, concentração 

final de 1,6M ou 28% de açúcares alcoólicos) e solução fluoretada mais xilitol e 

sorbitol (F + X/S). O efeito dos tratamentos foi avaliado através da redução nos 

valores de dureza de superfície induzida por bochecho com solução de sacarose 

20%. Não foi observado nenhum efeito aditivo para a combinação F + X/S. Ou seja, 

quando avaliadas separadamente, a solução fluoretada foi capaz de reduzir a 

desmineralização, enquanto a solução com X/S não teve efeito. A solução F + X/S 

se mostrou tão efetiva quanto a solução fluoretada em impedir a desmineralização, 

de maneira que este resultado pode ser atribuído a um efeito isolado do flúor 

presente na solução. Os autores consideraram que o tempo limitado de exposição 

às soluções (um minuto) ou a pequena concentração de xilitol usada no estudo 

possam ter sido responsáveis pela inefetividade da mistura.  

Assim, nem o efeito isolado do xilitol e/ou do sorbitol na redução da 

desmineralização do esmalte foi demonstrado consistentemente até agora.  
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2.2.2 Efeitos do xilitol e do sorbitol na remineralização dental  

 

 

Tem sido sugerido que o uso de açúcares alcoólicos promova 

remineralização, mas a evidência para tal informação a partir de estudos clínicos é 

pouco clara.  

No estudo de açúcares de Turku, havia três grupos que consumiam dietas 

adoçadas com sacarose ou com frutose ou com xilitol. No grupo do xilitol, o 

incremento médio de cárie ao longo de dois anos caiu durante os três últimos meses 

de 0,8 para zero (SCHEININ; MÄKINEN; YLITALO, 1976). Estes resultados foram 

interpretados como evidência de remineralização. Contudo, avaliações clínicas e 

radiográficas cuidadosas revelaram o mesmo número de evoluções de “cáries sem 

defeito estrutural” para “superfícies hígidas” em cada grupo de dieta. Reversões de 

lesões mais avançadas não foram observadas. No estudo paralelo com chicletes de 

Turku, um incremento negativo de aproximadamente uma superfície por indivíduo foi 

observado ao longo de 12 meses de uso de chicletes contendo xilitol. Porém, o 

artigo do estudo (SCHEININ et al., 1975) não separa os valores de incidência e 

reversão, de maneira que não fica claro se o incremento negativo se deve a um 

maior número de reversões (inativação de lesões), a um número menor de novas 

lesões ou a ambos.  

Kandelman e Gagnon (1987) interpretaram o número significantemente mais 

alto (três vezes maior) de reversão de lesões observado entre as crianças dos 

grupos experimentais que consumiram chicletes com xilitol em comparação às 

crianças que não usaram chicletes como indicativo de que o uso regular de chicletes 

contendo xilitol (três vezes ao dia) seja capaz de provocar remineralização dental. 



_____________________________________________________________Revisão de Literatura 35

Ao observar clinicamente a paralisação de lesões cariosas que ocorreu 

durante os dois estudos clínicos longitudinais com chicletes de Belize (MÄKINEN et 

al., 1995a), região com alta prevalência de cárie, foi observada remineralização em 

13-27% das lesões dentinárias em dentes permanentes de crianças que mascaram 

chicletes contendo xilitol ou uma mistura de xilitol e sorbitol por 40 meses. No grupo 

de chicletes adoçados apenas com sorbitol, a remineralização ocorreu em 11% das 

lesões. Em dentes decíduos, as taxas de remineralização de lesões dentinárias após 

18 meses variaram de 15% a 28% nos grupos que usaram chicletes com xilitol ou 

com mistura de xilitol e sorbitol, contudo, neste substrato, chicletes com apenas 

sorbitol apresentaram a mesma eficácia quanto a remineralização (15%) que 

aqueles com mistura de xilitol e sorbitol na proporção de 4:1. O uso de chicletes com 

apenas xilitol cinco vezes ao dia apresentou uma tendência a ser mais efetivo (26% 

e 27% das lesões remineralizadas para dentes permanentes e decíduos 

respectivamente) que o consumo de chicletes em uma freqüência menor ou que o 

uso de chicletes adoçados com sorbitol ou mesmo com mistura de xilitol e sorbitol. 

Os autores concluíram que o consumo adequado de chicletes com xilitol pode 

remineralizar lesões cariosas extensas em dentina na ausência de programas 

preventivos de cárie e quando não é possível realizar restaurações funcionais destes 

dentes. No entanto, é preciso ressaltar que o tipo de lesão mostrado na publicação 

foi, em sua maioria, amplas cavidades oclusais de cárie as quais são facilmente 

submetidas à atrição funcional e a remoção mecânica de biofilme, de maneira que o 

efeito mecânico da mastigação, e não o açúcar alcoólico por si só, possa ter tido 

grande responsabilidade nas mudanças clínicas relatadas. 

 Honkala et al. (2006) constataram que o uso regular (três vezes por dia letivo, 

tempo de sucção de cinco a dez minutos) de balas com xilitol durante 18 meses teve 
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efeito remineralizador em lesões de cárie de estudantes com comprometimento 

metal do Kuwait. Esta conclusão foi baseada no alto número de reversão de lesões 

observadas nos estudantes que consumiram balas com xilitol (212 superfícies) em 

relação aos que não consumiram balas (apenas uma superfície). Contudo, o número 

de estudantes no grupo teste era muito maior do que no grupo controle. 

Mais uma vez o problema de ausência de um grupo controle adequado para o 

estímulo do fluxo salivar dificulta a avaliação da real participação dos polióis sobre 

as relatadas remineralizações destes estudos.  

Efeito remineralizador do xilitol em lesões iniciais de cárie foi observado por 

alguns autores (HAVENAAR et al., 1984) em estudo com ratos, independente do alto 

conteúdo de sacarose na dieta destes animais e da presença de S. mutans no 

biofilme. Porém, em lesões mais avançadas, o xilitol não teve efeito. 

Amaechi, Higham e Edgar (1999) avaliaram in vitro a remineralização de 

lesões artificiais de cárie expostas por 21 dias a saliva artificial (SA), SA 

suplementada com flúor 0,05ppm, SA suplementada com xilitol 20% (peso/volume), 

ou SA suplementada com flúor + xilitol. Não houve diferença estatística entre os 

grupos em relação aos parâmetros perda mineral e profundidade de lesão, medidos 

por microrradiografias. Ao considerar os valores numéricos de remineralização 

(diferença entre os parâmetros antes e após a exposição às soluções), esta foi maior 

nos blocos de esmalte bovino do grupo SA + flúor, seguidos pelos dos grupos SA, 

SA + flúor + xilitol e SA + xilitol, nesta ordem. Os resultados demonstraram que o 

xilitol não favoreceu a remineralização de lesões artificiais de cárie, podendo, 

inclusive, diminuir o potencial remineralizador do flúor nas concentrações utilizadas. 

Os autores atribuíram os resultados obtidos quando xilitol foi adicionado a SA à 

ligação de moléculas do poliól a íons cálcio e fosfato formando compostos e 



_____________________________________________________________Revisão de Literatura 37

exaurindo a solução circundante nestes íons, que são de fundamental importância 

na remineralização de lesões de cárie. Contudo, Mäkinen e Söderling (1984) 

relataram, com base em estudos de precipitação, que tanto xilitol 0,5M quanto 

sorbitol 0,5M retardam de maneira significativa a precipitação de fosfato de cálcio a 

partir de uma solução contendo os íons cálcio e fosfato, podendo, com isso, 

favorecer a remineralização de lesões cariosas. Além disso, por apresentarem 

habilidade de se ligarem ao cálcio em solução aquosa formando complexos estáveis, 

o xilitol e o sorbitol são capazes de agir como carregadores de cálcio necessário 

para a remineralização do esmalte (MÄKINEN; SÖDERLING, 1984). 

Miake et al. (2003) observaram in vitro diferentes padrões de remineralização 

do esmalte humano, previamente desmineralizado, em presença ou ausência de 

xilitol 20%. Microrradiografias de contato demonstraram que a remineralização da 

camada mais superficial (0-10µm) foi menor nas amostras expostas ao xilitol, porém, 

nas camadas intermediárias e profundas (≥ 50µm) a remineralição foi maior que a 

obtida na ausência de xilitol. Estes resultados indicam que o xilitol possa induzir a 

remineralização das camadas mais profundas do esmalte, agindo como um 

carregador de cálcio, ou seja, facilitando a movimentação e o acesso de íons Ca2+ 

da solução remineralizadora para as regiões mais internas da lesão. Além disso, 

embora o exato mecanismo permaneça desconhecido, é provável que os íons 

fosfato penetrem com mais facilidade nas amostras expostas ao xilitol pelo fato de a 

camada superficial não estar muito remineralizada. Também não ficou claro o 

mecanismo responsável pela pequena remineralização superficial obtida com o 

xilitol, contrariando a expectativa, pois a remineralização do esmalte desmineralizado 

geralmente ocorre na camada superficial através do reparo de cristais dissolvidos, 

do aumento no tamanho dos cristais existentes e da deposição de novos cristais. 
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Estudos in situ também não evidenciaram efeito dos polióis em favorecer a 

remineralização, uma vez que toda a remineralização observada nestas pesquisas 

parece estar mais relacionada à utilização simultânea de dentifrício fluoretado ou ao 

efeito de estimulação do fluxo salivar. 

Foi demonstrado que chicletes contendo sorbitol como principal açúcar, 

quando mascados por 20 minutos imediatamente depois de cada uma das três 

refeições principais e de dois lanches com sacarose diários pelo período de três 

semanas, aumentaram significantemente (cerca de duas vezes) a remineralização 

de lesões artificiais de cárie em blocos de esmalte humano in situ, quando 

comparados a um grupo controle sem mascar chicletes (LEACH; LEE; EDGAR, 

1989). A remineralização foi quantificada por diferentes parâmetros através de 

microrradiografia e microscopia de luz polarizada e foi considerada pelos autores 

como resultado da estimulação do fluxo salivar provocada pelo chiclete com sorbitol. 

Foi sugerido que o uso freqüente de chicletes com sorbitol tem efeito terapêutico, 

reparando lesões de cárie em estágio inicial de pessoas que estejam usando 

dentifrício fluoretado. Em nenhum momento os autores cogitam a existência de um 

efeito específico do sorbitol no processo de remineralização. Contudo, a magnitude 

do efeito isolado do ato de mascar chicletes não ficou clara, uma vez que a 

concentração de fluoretos nos dentifrícios usados pelos voluntários não foi 

controlada. Quando Creanor et al. (1992) avaliaram chicletes adoçados tanto com 

sorbitol, quanto com sacarose, usados pelo mesmo protocolo de Leach, Lee e Edgar 

(1989), mas por um período de sete semanas, foi observado que ambos 

aumentaram a remineralização em presença de dentifrício fluoretado, porém este 

aumento não foi estatisticamente significante para nenhum dos dois chicletes 

quando comparado ao ganho mineral do grupo controle sem uso de chicletes. O 
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protocolo de uso parece ter grande importância nestes resultados: chicletes com 

sacarose, por exemplo, se mostraram capazes de remineralizar lesões quando 

usados logo após refeições ou lanches açucarados (qualquer possível efeito 

deletério do açúcar dos chicletes fica minimizado) e por um longo período como 20 

minutos (o pico de sacarose na saliva acontece nos dois primeiros minutos, após os 

quais a concentração do açúcar cai rapidamente). 

Em um estudo in situ randomizado e duplo-cego, Manning, Edgar e 

Agalamanyi (1992) compararam o efeito remineralizador de chicletes adoçados com 

sorbitol ou mistura de sorbitol e xilitol na proporção de 3:1 sobre lesões de cárie pré-

formadas in vitro em blocos de esmalte humano. Os chicletes foram mascados cinco 

vezes ao dia, após as três refeições principais e dois lanches contendo sacarose, em 

duas fases cruzadas de 21 dias. Os resultados de luz polarizada e microrradiografia 

mostraram que mastigar qualquer dos dois chicletes sem açúcar depois das 

refeições e lanches esteve relacionado com remineralização significante em 

presença de dentifrício fluoretado, sem diferença estatística entre os chicletes para 

nenhum dos parâmetros de lesão avaliados. O efeito remineralizador observado foi 

relacionado pelos autores ao tempo prolongado de estimulação do fluxo salivar 

(cada chiclete era mascado por 20 minutos) após os desafios cariogênicos.  

Scheinin et al. (1993) avaliaram, através de um estudo in situ em crianças 

com alta atividade de cárie, o efeito do consumo de dez balas adoçadas com xilitol 

por dia, durante oito a 12 dias, na desmineralização e na remineralização do esmalte 

bovino. Para tanto, 24 blocos de esmalte (metade previamente desmineralizados in 

vitro, metade hígidos) foram inseridos com material restaurador provisório em 

cavidades de cárie não tratadas de crianças que consumiram balas com xilitol 

enquanto 30 blocos de esmalte foram inseridos em cavidades de crianças que não 
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tiveram nenhuma alteração na dieta habitual. Ao avaliar a variação de dureza de 

superfície antes e após a fase intrabucal, a diferença entre os grupos foi altamente 

significante. Enquanto nas crianças expostas ao xilitol foi observada remineralização 

(aumento de dureza) tanto para espécimes que iniciaram o estudo hígidos quanto 

para os previamente desmineralizados, nas crianças do grupo controle todos os 

espécimes desmineralizaram (diminuição de dureza). Os resultados foram 

confirmados através de microrradiografias. Os autores concluíram que o uso de 

produtos adoçados com xilitol pode favorecer a remineralização mesmo em 

condições adversas como em populações com alto risco para cárie dentária. O fato 

de o grupo controle não ter sofrido nenhuma alteração na dieta original enquanto o 

grupo teste fez uso de dez balas por dia levanta o velho questionamento sobre ser o 

efeito remineralizador observado decorrente do xilitol ou do aumento do fluxo salivar 

causado pela sucção das balas. 

  Smits e Arents (1985) testaram em um estudo randomizado, cruzado e duplo-

cego o efeito de quatro diferentes dentifrícios (com glicerina, com xilitol 35%, com 

glicerina + 500ppm de NaF e com xilitol + NaF) utilizados duas vezes ao dia durante 

26 dias sobre a remineralização de blocos de esmalte previamente desmineralizados 

in vitro e acoplados em próteses totais de 20 voluntários. Após os períodos 

experimentais, os valores de dureza aumentaram significantemente em todos os 

grupos em relação aos valores iniciais, sem diferença estatisticamente significante 

entre eles, indicando que em superfícies livres de biofilme nem o acréscimo de 

500ppm NaF, nem de xilitol 35%, representou vantagem em relação à 

remineralização. 
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As diferenças entre os delineamentos experimentais dificultam a comparação 

entre os resultados dos estudos. A literatura existente até agora não dá suporte a 

um efeito terapêutico do xilitol e/ou do sorbitol em relação à cárie dentária. 

 

 

2.3 Efeitos do xilitol e do sorbitol sobre o biofilme  

 

 

2.3.1 Efeitos microbiológicos 

 

 

 Sem dúvida, a maior quantidade de trabalhos relacionando os polióis à cárie 

dentária o faz avaliando sua influência sobre os microrganismos da cavidade bucal. 

Tanto o xilitol quanto o sorbitol já foram testados quanto à capacidade de 

serem fermentados pelos microrganismos bucais em estudos com animais, in vitro e 

através de medidas de pH do biofilme in vivo, e foram classificados como pouco ou 

não-acidogênicos.  

Xilitol é um açúcar que não é metabolizado por SM (MÄKINEN et al., 1985). 

Com raras exceções, xilitol não é fermentado pelos microrganismos bucais. Nos 

estudos de açúcar de Turku, algumas cepas de estreptococos isoladas de biofilme 

humano foram capazes de fermentar xilitol muito lentamente, reduzindo o pH in vitro 

a níveis inferiores a 5,5 a partir deste açúcar. Estas bactérias não se enquadraram 

em nenhum dos biotipos ou sorotipos conhecidos de S. mutans nem foram capazes 

de produzir PEC (GEHRING et al., 1974, 1976). Imai et al. (1984) reafirmaram que o 

xilitol é um açúcar não-fermentável por SM ao compararem a velocidade relativa de 
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queda do pH em fase linear e medidas de pH após cinco e 30 minutos de incubação 

obtida em cultura de S. mutans contendo o poliól ou sacarose isoladamente. Biofilme 

humano formado após períodos de quatro, 12, 18 e 24 meses de exposição a dietas 

específicas (com sacarose, frutose ou xilitol), quando inoculado em meios de cultura 

suplementados com diferentes carboidratos, não demonstrou produção ácida 

significativa a partir do xilitol. Após sete dias de inoculação, os valores de pH 

medidos nos meios suplementados com sacarose, frutose e sorbitol se situavam 

entre 4 e 5. Apenas na presença de xilitol e no meio controle sem adição de açúcar 

os valores médios de pH foram superiores a 6. Quando o xilitol é o único carboidrato 

do meio, as células de S. mutans preferem utilizar proteínas como fonte de carbono 

(GEHRING et al., 1974, 1976). A estrutura da molécula do xilitol explica, em parte, 

estes fenômenos: moléculas pequenas como a do xilitol (com apenas cinco grupos 

carbono) não servem como substrato para enzimas microbianas, cujo substrato 

normal são moléculas maiores. Desta forma, os pentitóis inibem as reações 

enzimáticas de carboidratos, que são baseadas em uma estrutura de seis carbonos 

(MÄKINEN et al., 1985). Além disso, o xilitol possui, proporcionalmente ao número 

de átomos de carbono e de oxigênio, dois átomos de hidrogênio extras em relação à 

proporção encontrada nos carboidratos em geral, dificultando, ainda mais, a sua 

fermentação em produtos ácidos, especialmente ácido lático (LOESCHE et al., 

1984).  

Nenhuma adaptação do biofilme dental humano no sentido de utilizar o xilitol 

como uma importante fonte de energia foi detectada em consumidores freqüentes de 

xilitol (BIRKHED et al., 1979; GEHRING et al., 1974; MÄKINEN, 1985; MÄKINEN et 

al., 1985). No último trabalho, microrganismos coletados da saliva de indivíduos que 

utilizavam regularmente uma dose diária média de 100mg de xilitol por quilo de peso 
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corporal durante um período de cinco a 10,5 anos não produziram quantidades 

significativas de ácido em presença de xilitol. Estes mesmos microrganismos 

induziram consideráveis quedas no pH em presença de sorbitol ou glicose. A 

fermentação ácida do biofilme de pessoas que utilizaram dieta adoçada 

exclusivamente com xilitol por dois anos a partir de sacarose, frutose, sorbitol ou 

xilitol não indicou a ocorrência de mutação ou adaptação da microbiota para 

degradar xilitol (GEHRING et al., 1974, 1976). Ou seja, nem mesmo após o consumo 

intensivo e crônico de xilitol o biofilme demonstrou adaptação a este açúcar in vivo. 

Da mesma forma, não há evidência de que uma possível adaptação de S. mutans 

para metabolizar xilitol possa ocorrer in vitro (KNUUTTILA; MÄKINEN, 1975). 

Mesmo a maior parte das cepas de S. Mutans, assim como de Lactobacillus 

casei, sendo capazes de fermentarem facilmente o sorbitol (VADEBONCOEUR; 

PELLETIER, 1997), os produtos finais do seu metabolismo são ácido fórmico, ácido 

acético e etanol, uma mistura que tem pouca capacidade de dissolver o esmalte 

(BROWM; WITTENBERG, 1973). Em contrapartida, glicose e sacarose são 

rapidamente metabolizadas e resultam na formação de ácido lático. Embora o 

sorbitol seja um hexitol, ele tem dois átomos de hidrogênio a mais que a glicose ou a 

frutose e, por isso, é utilizado de maneira menos eficiente pelos SM, pois seu 

metabolismo requer a indução de sistemas de transporte dependentes de energia e 

de caminhos metabólicos específicos (JANDA; KURAMITSU, 1978; TAKAHASHI-

ABBE et al., 2001). Conseqüentemente, a queda de pH após a utilização do sorbitol 

é menor que após o metabolismo de glicose, frutose ou sacarose 

(VADEBONCOEUR; PELLETIER, 1997). Igarashi, Lee e Schachtele (1989), usando 

um eletrodo de pH em humanos, observaram que, em seguida a bochecho com 

solução de sorbitol 10% por um minuto, o pH do biofilme na base da fissura caiu de 
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6,2 para 5,9 ao longo dos 30 minutos de experimento. Na região interproximal, o pH 

caiu de 6,3 para 6,1. Em contraste, exposição à solução de sacarose 10% resultou 

em um valor de pH de 5,0 na fissura após 15 minutos e de 4,3 na região 

interproximal. Ainda em comparação com sacarose, frutose ou glicose, o sorbitol é 

degradado mais lentamente, levando dias para baixar o pH a 5,5 em meio 

microbiológico, enquanto os primeiros açúcares gastam horas ou mesmo minutos, 

sendo, portanto, menos cariogênico (GEHRING et al., 1974, 1976).  

Foi sugerido que o uso prolongado pode aumentar na microbiota bucal o 

número de microrganismos capazes de fermentar sorbitol (BIRKHED et al., 1979; 

GEHRING et al., 1976). Este poliól é utilizado pelos S. mutans via sistema 

fosfotransferase apenas após ser convertido em frutose-6-fosfato, processo que 

depende de um período de adaptação no qual enzimas específicas para a produção 

deste metabólito, as desidrogenases intracelulares, são induzida (BOWEN, 1996; 

BROWN; WITTENBERGER, 1973; JANDA; KURAMITSU, 1978; SLEE; TANZER, 

1983; TAKAHASHI-ABBE et al., 2001). Mäkinen et al. (1985) observaram que 

amostras de biofilme obtidas após o uso de dentifrício com sorbitol duas vezes ao 

dia por três meses exibiram um maior número de microrganismos capazes de utilizar 

o sorbitol do que amostras de biofilme obtido após o uso de dentifrício com xilitol ou 

obtido antes do experimento. Porém, qualquer adaptação que possa ocorrer parece 

não ser clinicamente relevante. Em presença de outro carboidrato como glicose, o 

que normalmente acontece na boca, mesmo microrganismos adaptados para usar 

sorbitol perdem sua habilidade e não o utilizam (BOWEN, 1996; BROWN; 

WITTENBERGER, 1973; SLEE; TANZER, 1983). A presença de xilitol também 

paralisa a metabolização do sorbitol por S. mutans (ASSEV; RÖLLA, 1986). Sorbitol 

é transportado para o interior da célula bacteriana por uma fosfotransferase indutível 
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específica para sorbitol, dependente de fosfoenolpiruvato, resultando na acumulação 

intracelular de sorbitol-6-fosfato. Este composto é posteriormente metabolizado em 

frutose-6-fosfato por uma sorbitol-6-fosfato desidrogenase indutível. As duas 

enzimas são reprimidas na presença de glicose, mesmo em pequena quantidade 

como a encontrada normalmente no ambiente bucal (BROWN; WITTENBERGER, 

1973; SLEE; TANZER, 1983). Este caminho metabólico para catabolismo do sorbitol 

já foi também demonstrado em outras bactérias, como Lactobacillus casei (WOLFF; 

KAPLAN, 1956).  

Nem o xilitol nem o sorbitol servem de substrato para a produção de PEC 

(glucanos e/ou frutanos) pelas bactérias cariogênicas (BOWEN, 1996; IMAI et al., 

1984; SHEMESH et al., 2006). 

O consumo de xilitol, principalmente em chicletes, pode reduzir a quantidade 

de biofilme dental. O uso diário de três, seis ou dez chicletes contendo xilitol reduziu 

significativamente o peso do biofilme formado durante três dias sem escovação 

dental em 38-47% quando comparado com o uso de chicletes contendo sacarose e 

em 20-41% quando comparado ao não uso de chicletes (MOUTON; SCHEININ; 

MÄKINEN, 1975a, 1975b, 1975c). A redução na quantidade de biofilme foi cerca de 

40% maior quando foram consumidos dez chicletes ao dia em relação ao consumo 

de três chicletes, tanto para xilitol quanto para sacarose. O consumo de dez 

chicletes por dia adoçados com uma mistura de sorbitol e xilitol, entre as refeições, 

durante quatro dias, causou uma redução estatisticamente significante de 

aproximadamente 28% na quantidade de biofilme em relação ao não uso de 

chicletes (BIRKHED et al., 1983). No trabalho de Söderling et al. (1989), mascar dez 

chicletes por dia, após refeições e lanches, contendo xilitol ou uma mistura de xilitol 
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e sorbitol durante duas semanas, diminuiu a quantidade de biofilme em 29,4% e 

24,3%, respectivamente, em relação aos valores iniciais. 

Em relação ao sorbitol, a literatura não é unânime. Segundo Bowen (1996), 

quando sorbitol é usado em chicletes, a combinação de efeitos físicos, salivares e do 

próprio poliól sobre o biofilme resultam em uma pequena, mas significante redução 

na sua quantidade. Por outro lado, consumo de chicletes adoçados com sorbitol não 

causou nenhuma mudança na quantidade de biofilme em relação ao não uso de 

chicletes no estudo de Birkhed et al. (1983), e ainda aumentou em 48,3% a 

quantidade de biofilme em relação aos valores iniciais no estudo de Söderling et al. 

(1989). 

Alguns estudos não encontraram diferença entre a quantidade de biofilme 

após uso de chicletes com xilitol, sorbitol ou uma mistura dos dois polióis, sugerindo 

que o sorbitol possa ser tão efetivo quanto o xilitol em chicletes para reduzir biofilme. 

Nenhuma diferença significante foi observada entre a quantidade de biofilme 

formado após um período de 25 dias de uso de 12 chicletes adoçados com xilitol ou 

com sorbitol ou ainda com uma mistura de xilitol e sorbitol por 17 voluntários no 

estudo de Wennerholm et al. (1994). Seis semanas de uso de cinco chicletes ao dia 

adoçados com xilitol ou com sorbitol reduziram significantemente os índices de placa 

em relação aos índices iniciais e em relação aos índices obtidos quando nenhum 

chiclete foi mascado (STEINBERG; ODUSOLA; MANDEL, 1992). Apesar da redução 

entre os índices de placa ter sido mais expressiva para chicletes com xilitol, neste 

estudo a diferença não foi estatisticamente significante em relação aos chicletes com 

sorbitol. O mesmo ocorreu no estudo de Isotupa et al. (1995), no qual, embora a 

redução na quantidade de biofilme após 28 dias tenha sido melhor evidenciada entre 

as crianças que receberam seis vezes ao dia chicletes adoçados com xilitol, 
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chicletes contendo sorbitol ou uma mistura dos dois polióis também produziram 

reduções significantes nos índices de placa em relação às quantidades iniciais. No 

trabalho de Söderling et al. (1997), enquanto o uso por duas semanas de chicletes 

adoçados com xilitol ou com mistura de xilitol e sorbitol reduziu significativamente a 

quantidade de biofilme em relação às quantidades iniciais, chicletes placebo sem 

adoçante, usados pelo mesmo tempo, freqüência e duração, não tiveram efeito 

sobre a quantidade de biofilme. Este resultado sugere que os polióis sejam os 

ingredientes ativos nos chicletes capazes de alterar a quantidade de biofilme dental.  

Mäkinen et al. (1985) não encontraram diferença entre a quantidade de 

biofilme avaliada por peso e índice de placa quando compararam o efeito de 

dentifrícios contendo sorbitol ou xilitol em um estudo cruzado, duplo-cego, em que 

voluntários usaram os dentifrícios experimentais por quatro minutos, duas vezes ao 

dia, durante três meses. A capacidade de adesão do biofilme foi diminuída em 

relação aos valores iniciais pelos dentifrícios contendo os dois polióis, sem diferença 

entre eles.  

É preciso lembrar, porém, que um efeito quantitativo na redução do biofilme 

não pode ser supervalorizado do ponto de vista da cariologia. Mais interessante é a 

capacidade de reduzir a população de bactérias cariogênicas como SM no biofilme.  

 Um retardo no crescimento em glicose devido à presença de xilitol foi relatado 

para S. mutans Ingbritt (KNUUTTILA; MÄKINEN, 1975) e para nove entre dez cepas 

de S. mutans recém isoladas de biofilme humano (VADEBONCOEUR et al., 1983), 

embora nem todas as cepas sensíveis tenham sido afetadas da mesma maneira. O 

acréscimo de xilitol também retardou o crescimento de S. sobrinus em presença de 

glicose (TRAHAN; NÉRON; BAREIL, 1991). A inibição do metabolismo e do 

crescimento de S. mutans e S. sobrinus sensíveis ao xilitol pela presença deste no 
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meio é compatível com uma menor quantidade de energia celular disponível após o 

gasto energético com o “ciclo fútil” do xilitol e com uma inibição de enzimas 

glicolíticas pelo xilitol-5-fosfato in vitro (HRIMECH et al., 2000; TRAHAN; NÉRON; 

BAREIL, 1991). Ao entrar na célula bacteriana via sistema constitutivo frutose 

fosfotransferase fosfoenolpiruvato (Cfru-PTS), a molécula de xilitol inicia o processo 

de fosforilação na via glicolítica produzindo um composto intermediário xilitol-5-

fosfato. Como esse metabólito intermediário não é utilizado pela célula de SM, ele é 

acumulado dentro da célula e acaba sendo desfosforilado e expelido na forma de 

xilitol puro. Esse processo consome energia e é conhecido como “ciclo energético 

fútil”, resultando em inibição do crescimento e do metabolismo bacteriano (TRAHAN 

et al., 1985). Assim, o xilitol funciona como um “veneno”, interrompendo o ciclo 

glicolítico da bactéria e estagnando a produção de ATP (molécula de energia de 

Adenosina Trifosfato) e de ácidos, sendo, em última instância, bactericida por 

esgotar os recursos energéticos da célula e provocar sua morte por depleção de 

energia (TRAHAN, 1995). O efeito tóxico do xilitol sobre a célula bacteriana pode ser 

conseqüência do acúmulo intracelular do composto xilitol-5-fosfato que parece inibir 

o metabolismo dos açúcares úteis, interrompendo a via glicolítica (glicólise) logo nos 

primeiros estágios por inibir enzimas como a fosfoglicoseisomerase (TRAHAN; 

NÉRON; BAREIL, 1991) ou a fosfofrutokinase (ASSEV; RÖLLA, 1986), levando à 

falta de substrato e incapacidade de produção de energia celular. Isso se soma ao 

gasto energético necessário para exportar o produto insolúvel resultante para fora da 

célula, causando um processo de bacteriostase (TRAHAN, 1995). O acúmulo 

intracelular do metabólito fosforilado não-metabolizável xilitol-5-fosfato foi 

demonstrado como inibidor do crescimento devido ao estabelecimento do “ciclo fútil 



_____________________________________________________________Revisão de Literatura 49

do xilitol” também em Lactobacillus casei (HAUSMAN; THOMPSON; LONDON, 

1984).  

Porém, o efeito inibitório do xilitol sobre as bactérias cariogênicas, 

especialmente S. mutans, é ainda conflitante. Enquanto o crescimento de S. mutans 

da cepa OMZ 176 foi inibido pelo xilitol em meio suplementado com glicose (ASSEV; 

VEGARUD; RÖLLA, 1980), Mühlemann et al. (1977) não observaram efeito do xilitol 

sobre o crescimento desta cepa de S. mutans em presença de sacarose. A adição 

de xilitol 6% ou sorbitol 6% a um meio de cultura contendo sacarose 3% apenas 

retardou discretamente o crescimento da cepa de S. mutans ATCC 25175 in vitro 

(SÖDERLING et al., 1987). No estudo de Trahan e Mouton (1987), enquanto a 

adição de 0,5% de xilitol inibiu o crescimento de cepas de S. mutans originadas da 

saliva de voluntários que nunca tinham consumido produtos comerciais contendo 

xilitol em meio suplementado com glicose 0,2%, o acréscimo de xilitol não foi capaz 

de restringir o crescimento bacteriano quando o açúcar do meio era frutose ou 

sacarose. Os autores observaram, ainda, que a presença de frutose ou sacarose no 

meio de cultura abolia a fosforilação do xilitol que ocorria na ausência de outro 

carboidrato ou na presença de glicose e lactose. O acréscimo de xilitol 1% também 

não retardou o crescimento de S. sobrinus quando havia frutose no meio, embora o 

crescimento bacteriano tenha sido inibido em presença de glicose (TRAHAN; 

NÉRON; BAREIL, 1991). Resultado semelhante foi obtido por Assev e Scheie 

(1986). Assim, a presença de frutose ou sacarose representa uma garantia contra a 

toxicidade do xilitol, uma vez que altas quantidades de frutose (seja pelo 

fornecimento direto deste monossacarídeo ou pela liberação de frutose a partir da 

hidrólise extracelular da sacarose) previnem a captação do xilitol para o interior da 

célula bacteriana por competir com este pelo mesmo sistema Cfru-PTS que dá 
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preferência à captação de frutose. A maior afinidade da enzima responsável por este 

sistema de transporte (enzima frutose EII) pela frutose comparada à afinidade da 

mesma pelo xilitol garante que apenas frutose seja captada para o interior da célula 

bacteriana e que a produção intracelular de energia se mantenha, a menos que a 

proporção entre as concentrações de xilitol e de frutose seja muito alta (TRAHAN et 

al., 1985; TRAHAN; MOUTON, 1987; TRAHAN; NÉRON; BAREIL, 1991).  

Além disso, Assev, Stig e Scheie (2002) demonstraram que a inibição de 

crescimento causada pelo xilitol em cepas de S. mutans em meio com glicose é 

transitória. In vitro, quando o meio contendo xilitol é substituído por um meio fresco, 

sem xilitol, as células bacterianas readquirem sua taxa de crescimento normal, 

indicando que à medida que deixam de estar expostas ao pentitol, o composto xilitol-

5-fosfato é desfosforilado, expelido e as células reconquistam sua capacidade 

glicolítica. Se este fenômeno também ocorrer in vivo, para que o xilitol desempenhe 

função inibitória ele precisa estar disponível para as bactérias continua e 

simultaneamente a baixas quantidades dos demais carboidratos fermentáveis. 

Dependendo das condições e da natureza dos açúcares exógenos disponíveis, um 

“ciclo fútil” pode ou não ser estabelecido a partir do xilitol, resultando apenas na 

redução ou até na exaustão da energia celular (TRAHAN; NÉRON; BAREIL, 1991). 

Assim, os efeitos do xilitol no biofilme in vivo podem ser pouco significantes e 

provavelmente perceptíveis apenas sob condições extremas (ASSEV; STIG; 

SCHEIE, 2002). 

Os resultados de estudos clínicos mostram que o consumo regular de xilitol 

tem maior probabilidade de reduzir o número de SM no biofilme e na saliva que o 

consumo regular de sorbitol. Entretanto, o efeito mutans-redutor do xilitol não é 

confirmado pela totalidade dos estudos.  
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Nos estudos de açúcar de Turku, a incidência e a contagem de S. mutans no 

biofilme de pessoas que consumiram por quatro meses dietas com xilitol foram 

significativamente menores do que em pessoas submetidas a dietas com frutose ou 

sacarose (GEHRING et al., 1974). A tendência se manteve nas avaliações aos 12 e 

18 meses e a diferença entre os grupos foi estatisticamente significante após 24 

meses de exposição às dietas (GEHRING et al., 1976). Os três grupos de dietas não 

se diferenciaram significantemente em relação às contagens de S. sanguis, S. 

salivarius e do total de microrganismos viáveis ao longo do período experimental. No 

estudo de Loesche et al. (1984), o consumo cinco vezes ao dia de chicletes 

adoçados com mistura de xilitol e sorbitol por quatro semanas induziu uma 

significante redução nos níveis salivares e na proporção de S. mutans no biofilme 

em comparação aos valores anteriores ao tratamento e aos valores obtidos após 

mascar chicletes com mistura de sorbitol e manitol ou com frutose. Da mesma forma, 

o uso de chicletes com xilitol cinco vezes ao dia por 30 dias reduziu estatisticamente 

os níveis salivares de SM nos voluntários do estudo de Trindade (2005), em relação 

aos níveis iniciais. O consumo, também por cinco vezes ao dia, de chicletes 

contendo xilitol ou mistura de xilitol e sorbitol durante duas semanas reduziu a 

proporção de S. mutans no biofilme e os níveis deste microrganismo na saliva 

quando comparados aos valores iniciais, enquanto o consumo de chicletes contendo 

apenas sorbitol aumentou estes valores (SÖDERLING et al., 1989). As diferenças 

entre os efeitos de chicletes contendo xilitol ou sorbitol foram estatisticamente 

significantes. Nestes trabalhos, nenhum dos chicletes avaliados teve efeito 

significante nos níveis de LB no biofilme (LOESCHE et al., 1984) ou na saliva 

(SÖDERLING et al., 1989). Em pacientes usando aparelho ortodôntico fixo, o 

consumo durante um mês de chicletes contendo xilitol ou mistura de xilitol e sorbitol 
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seis vezes ao dia reduziu significantemente os níveis de SM no biofilme e na saliva 

(ISOTUPA et al., 1995). Neste trabalho, o uso de chicletes contendo apenas sorbitol 

não alterou os níveis iniciais de SM. Após um experimento de duas semanas com 

consumidores habituais de xilitol, o número de SM na saliva e a proporção destes 

microrganismos no biofilme diminuiu significantemente em relação aos valores 

iniciais no grupo que mascou chicletes contendo xilitol de três a cinco vezes por dia 

durante aproximadamente três minutos cada. A mesma tendência (0,05< p< 0,1) foi 

observada para as duas variáveis no grupo que mascou chicletes com mistura de 

xilitol e sorbitol, enquanto nenhuma alteração estatisticamente significante ocorreu 

no grupo que mascou chicletes placebo sem adoçante (SÖDERLING et al., 1997). 

Após dois anos consumindo até três chicletes adoçados com xilitol por dia, houve 

uma redução significativa nos níveis de S. mutans no biofilme de crianças 

finlandesas de 11 a 12 anos de idade em relação a crianças de um grupo controle 

que não consumiu chicletes (MÄKINEN et al., 1989). Não havia diferença entre os 

níveis iniciais de S. mutans no biofilme das crianças dos dois grupos. Após o 

experimento de dois anos, algumas crianças continuaram consumindo 

espontaneamente chicletes com xilitol durante os três anos subseqüentes. Decorrido 

este tempo, a contagem de SM no biofilme de regiões interproximais foi 

significantemente menor nas crianças que consumiram habitualmente chicletes com 

xilitol do que em crianças que não consumiram chicletes (ISOKANGAS et al., 1991). 

Mäkinen et al. (2002) também verificaram uma redução na porcentagem de S. 

mutans no biofilme dental interproximal depois de 64 dias consumindo chicletes com 

xilitol cinco vezes ao dia.  

Contudo, um experimento de três meses, no qual duas pastilhas foram 

chupadas quatro vezes ao dia, não demonstrou redução no número de SM ou de LB 
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no biofilme dental (BIRKHED et al., 1979). Havenaar et al. (1984) não observaram 

efeito da adição de xilitol à dieta de ratos na porcentagem de S. mutans do biofilme 

de fissuras ou interproximal. Nenhuma diferença significativa foi observada entre o 

número inicial de SM na saliva (≥ 105 UFC/ml) e no biofilme e após um período de 25 

dias de uso de 12 chicletes adoçados com xilitol ou com mistura de xilitol e sorbitol 

por 17 voluntários (WENNERHOLM et al., 1994). Contudo, embora a diferença entre 

os grupos não tenha sido significante, uma concentração aumentada de xilitol nos 

chicletes resultou em um menor número de SM e LB, tanto na saliva, quanto no 

biofilme.  

Mäkinen et al. (1985) não obtiveram redução significativa de S. mutans no 

biofilme em relação aos valores iniciais após escovação dentária com dentifrício com 

xilitol por três meses, mas a redução dos níveis destes microrganismos na saliva 

após o uso de dentifrício com xilitol foi significantemente maior do que a que ocorreu 

quando foi usado dentifrício com sorbitol. Os dentifrícios não apresentaram efeito 

sobre os níveis salivares de LB. 

Enquanto Birkhed et al. (1979) não observaram alteração entre as contagens 

de SM e LB no biofilme antes e após três meses de consumo de pastilhas contendo 

sorbitol, Mäkinen et al. (2002) verificaram um aumento na porcentagem de S. 

mutans no biofilme dental interproximal depois de 64 dias consumindo chicletes com 

sorbitol cinco vezes ao dia. Wennerholm et al. (1994) demonstraram que, quando 

foram consumidos chicletes adoçados com sorbitol por um período de 25 dias, 

houve um aumento estatisticamente significante no nível inicial de SM na saliva. 

Também Söderling et al. (1989) encontraram um aumento no número de S. mutans 

na saliva e na proporção destes no biofilme após duas semanas de uso de chicletes 

com sorbitol. Uma mistura de sorbitol e manitol nos chicletes aumentou a quantidade 
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de S. mutans tanto no biofilme quanto na saliva em relação aos valores anteriores às 

quatro semanas experimentais (LOESCHE et al., 1984). Os últimos autores 

relacionaram este efeito mutans-estimulador às freqüentes exposições ao sorbitol 

entre as refeições, ou seja, em momentos sem disponibilidade de outros 

carboidratos, o que leva a indução das enzimas necessárias para metabolização do 

sorbitol pelos S. mutans. O efeito do sorbitol de aumentar o número de SM parece 

ser neutralizado quando xilitol é adicionado ao chiclete (WENNERHOLM et al., 

1994). In vitro, pequenas quantidades de sorbitol podem inclusive estimular a ação 

inibidora do xilitol sobre o crescimento e o metabolismo bacteriano (ASSEV; RÖLLA, 

1986). Quantidades maiores de sorbitol, em contrapartida, geralmente passam a ser 

substrato para S. mutans e dão suporte ao crescimento bacteriano (MÄKINEN et al., 

1989). Contudo, as proporções ideais e mesmo o real significado clínico do 

sinergismo de uma mistura de xilitol e sorbitol ainda precisam ser melhor 

estabelecidos. 

 Exposição prolongada ao xilitol leva a emergência de populações de SM 

insensíveis ao mesmo (xilitol resistentes ou tolerantes = Xr).  Todas as cepas de SM 

sensíveis ao xilitol que foram sucessivamente cultivadas in vitro em presença xilitol e 

de glicose evoluíram para populações Xr (GAUTHIER; VADEBONCOEUR; 

MAYRAND, 1984; TRAHAN; BOURGEAU; BRETON, 1996). O consumo de xilitol 

por longos períodos leva ao surgimento de uma população de SM Xr também em 

humanos (SATO; YAMAMOTO; KIZAKI, 2000; TRAHAN; MOUTON, 1987; TRAHAN 

et al., 1992; TRINDADE, 2005), ou seja, SM que conseguem fermentar glicose na 

presença de xilitol sem que seu crescimento seja inibido, o que não significa, 

contudo, que possam fermentar xilitol em produtos ácidos. O que ocorre não é uma 

adaptação da bactéria para crescer na presença de xilitol. São células mutantes 
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naturais, que são desprovidas ou apresentam falha no Cfru-PTS (SATO; 

YAMAMOTO; KIZAKI, 2000; TANZER et al., 2006; TRAHAN, 1995; TRAHAN; 

MOUTON, 1987) e não conseguem captar xilitol do meio. Como a toxicidade do 

xilitol para os SM é causada pelo acúmulo intracelular de xilitol-5-fosfato, o açúcar 

não representa um veneno para estas células (TRAHAN et al., 1985; TRAHAN; 

MOUTON, 1987). Estas cepas normalmente coexistem com cepas sensíveis ao 

xilitol (Xs) na cavidade bucal, mas estão em minoria em relação às últimas nos 

indivíduos para os quais o xilitol não faz parte da dieta. Por sua vez, consumo 

freqüente de xilitol cria um poderoso, provavelmente estressante, ambiente seletivo 

para SM naturalmente Xr (TRAHAN; MOUTON, 1987).  

Tanzer et al. (2006) demostraram que SM Xr apresentam menor capacidade 

de colonizar a superfície dental, mas ainda não está claro se isso se deve a uma 

alteração na sua habilidade de crescer no biofilme dental, a uma alteração na sua 

capacidade de adesão à superfície dental ou a ambos. De qualquer forma, sabe-se 

que o consumo prolongado de xilitol modifica a distribuição de SM entre o biofilme 

dental e a saliva (SATO; YAMAMOTO; KIZAKI, 2000), o que é compatível com a 

redução observada no número de SM no biofilme e na quantidade de biofilme 

usualmente apresentada por consumidores de xilitol. Este mecanismo serviria 

também para explicar porque crianças cujas mães usaram com freqüência xilitol são 

menos colonizadas (ISOKANGAS et al., 2000) e apresentam menores níveis 

salivares de SM até a idade de seis anos (SÖDERLING et al., 2001) do que crianças 

de grupos controle.  

TANZER et al. (2006), quando testaram a cariogenicidade de S. mutans Xr em 

ratos alimentados com dieta rica em sacarose, consideraram que estas cepas são 

menos cariogênicas em virtude de apresentarem menor capacidade de colonizar a 
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superfície dental e ainda de contribuírem menos para a progressão da lesão cariosa 

em dentina do que cepas Xs. Características relacionadas à cariogenicidade de 

cepas de SM Xs e Xr avaliadas por (ASSEV; STIG; SCHEIE, 2002) não suportam 

esta inferência. Pelo contrário, em relação às cepas Xs, as cepas Xr produziram mais 

ácido lático a partir de glicose e quantidades iguais de polissacarídeos (solúveis e 

insolúveis) a partir de sacarose, o que sugere que a menor capacidade de adesão 

das últimas não esteja relacionada com a formação de polissacarídeos.  

Células Xr podem precisar da presença do agente seletivo xilitol por um longo 

período antes de se tornarem estabelecidas na boca de forma forte o suficiente para 

resistir à interrupção da exposição ao agente seletivo que as protege de serem 

eliminadas (TRAHAN; MOUTON, 1987). Contudo, uma vez selecionada pelo 

consumo habitual de xilitol e estabelecida na boca por um consumo prolongado, a 

população naturalmente mutante de SM Xr pode se manter por muitos anos após a 

interrupção da exposição ao agente seletivo (TRAHAN et al., 1992). Isto explica, 

pelo menos em parte, o efeito preventivo de cárie persistente observado anos (cerca 

de até cinco anos) após a interrupção do uso do xilitol (ALANEN; ISOKANGAS; 

GUTMANN, 2000; HUJOEL et al., 1999; ISOKANGAS et al., 1993, 2000).  

Simultaneamente a estes efeitos bacterianos, efeitos salivares e bioquímicos 

podem também estar envolvidos em um possível desempenho anticariogênico do 

xilitol, sugerido pelos resultados de alguns estudos clínicos e com animais 

(MÄKINEN, 1985; MÄKINEN; SÖDERLING, 1984). 

  

 

 

 



_____________________________________________________________Revisão de Literatura 57

2.3.2 Efeitos bioquímicos 

 

 

Resultados de estudos in vivo, in situ e principalmente in vitro têm 

demonstrado alguns efeitos dos polióis, em especial do xilitol, sobre parâmetros 

bioquímicos que podem influenciar a composição e a cariogenicidade do biofilme.  

O xilitol e o sorbitol parecem apresentar habilidade semelhante de se ligarem 

ao cálcio em solução aquosa, formando complexos Ca2+-poliol estáveis e podendo, 

com isso, aumentar a concentração deste íon no biofilme (MÄKINEN; SÖDERLING, 

1984). A quantidade de cálcio e de fósforo inorgânico no biofilme formado in vivo 

não diferiu significativamente quando foram utilizados dentifrícios contendo sorbitol 

ou xilitol por quatro minutos, duas vezes ao dia, durante três meses em um estudo 

cruzado e duplo-cego (MÄKINEN et al., 1985). No estudo randomizado, cruzado e 

duplo-cego de Steinberg, Odusola e Mandel (1992), no qual 25 voluntários 

mascaram cinco chicletes ao dia, durante dez minutos, contendo sorbitol ou xilitol, 

em duas fases experimentais de seis semanas, o uso de qualquer um dos dois tipos 

de chicletes aumentou significantemente a quantidade de cálcio no biofilme em 

relação ao não uso de chicletes, sem diferença entre os dois polióis.  

O estudo de Mäkinen et al. (1985) constatou uma interferência do xilitol sobre 

a presença de amônia no biofilme. A quantidade de amônia na fase extracelular do 

biofilme após o período de uso do dentifrício com xilitol foi significantemente maior 

do que os valores de amônia iniciais. O dentifrício adoçado com sorbitol não alterou 

a quantidade de amônia no biofilme. Estes achados foram relacionados a um 

aumento generalizado do metabolismo de nitrogênio no biofilme em presença de 

xilitol, o que pode levar a um aumento na formação total de amônia. Estudos prévios 
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demonstraram que o metabolismo de nitrogênio do biofilme dental e dos 

microrganismos bucais é acelerado quando seus carboidratos preferidos como fonte 

de energia são substituídos por xilitol em meio de cultura (KNUUTTILA; MÄKINEN, 

1981; MÄKINEN; SCHEININ, 1982). A formação de amônia pode ser importante na 

determinação do pH mínimo do biofilme (MÄKINEN, 1985). Pode-se considerar que 

quanto mais amônia for formada no biofilme, menos ácido e, conseqüentemente, 

menos cariogênico este se torna.  

O uso de três, seis ou dez chicletes por dia contendo xilitol durante três dias 

sem escovação dental alterou a composição bioquímica do biofilme de dez 

voluntários adultos jovens, diminuindo significativamente a atividade de enzimas 

invertase-like (enzimas que agem na quebra da sacarose e na formação de 

polissacarídeos) na fase extracelular solúvel em água do biofilme, em comparação 

ao uso de chicletes com sacarose ou ao não uso de chicletes (MOUTON; 

SCHEININ; MÄKINEN, 1975b, 1975c). Resultado semelhante sobre a atividade de 

enzimas invertase-like foi obtido quando o estudo foi repetido com 96 voluntários 

utilizando seis chicletes por dia (MOUTON; SCHEININ; MÄKINEN, 1975a). A 

atividade da enzima invertase na saliva parece ser afetada da mesma forma pelo 

xilitol e pelo sorbitol quando estes são usados em dentifrícios contendo 20% destes 

açúcares por um período de três meses (MÄKINEN et al., 1985).  

Ainda no estudo de Mouton, Scheinin e Mäkinen (1975a), a quantidade de 

PEC solúveis em água foi significantemente menor no biofilme dos voluntários que 

mascaram chicletes adoçados com xilitol em relação aos que mascaram chicletes 

com sacarose, o que é facilmente compreensível, uma vez que a sacarose é 

substrato para a produção de PEC e o xilitol não. Mouton, Scheinin e Mäkinen 

(1975a) não verificaram diferença entre as quantidades de PEC solúveis presentes 
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no biofilme do grupo do xilitol e do grupo controle, sem chicletes. Também não 

houve diferença entre o grupo do xilitol e o da sacarose quando a quantidade de 

carboidrato foi expressa por miligrama de biofilme úmido e os autores relacionaram 

este último resultado a uma maior quantidade de biofilme formado em presença de 

sacarose. Em um estudo cruzado e duplo-cego, não houve diferença entre a 

quantidade de PEC solúveis em água presentes no biofilme acumulado por quatro 

dias sem escovação em voluntários quando estes usaram dez chicletes por dia 

adoçados com mistura de sorbitol e xilitol ou com apenas sorbitol entre as refeições, 

ou mesmo quando estes não consumiram chicletes (BIRKHED et al., 1983). 

No estudo de Mäkinen et al. (1985) com dentifrícios contendo sorbitol ou 

xilitol, menores quantidades de polissacarídeos solúveis foram encontradas no 

biofilme formado in vivo após o uso dos dentifrícios experimentais (p< 0,001) em 

relação aos valores iniciais, sendo a maior redução obtida pelo dentifrício com xilitol, 

com diferença estatisticamente significante em relação ao sorbitol. Resultados 

semelhantes foram obtidos para polissacarídeos insolúveis, porém apenas o 

dentifrício com xilitol provocou redução significativa na quantidade destes 

polissacarídeos. Não houve diferença significativa entre os efeitos do sorbitol e do 

xilitol sobre os polissacarídeos insolúveis. Já Söderling et al. (1989) não observaram 

alterações estatisticamente significantes no total de carboidratos do biofilme de 21 

voluntários, antes e após duas semanas de consumo de dez chicletes por dia 

contendo xilitol, sorbitol ou uma mistura de xilitol e sorbitol após refeições e lanches. 

Também não houve diferença entre os tratamentos.  

Os dois estudos in vitro melhor delineados a respeito da interferência dos 

polióis na produção de polissacarídeos a partir de culturas puras de S. mutans 

apresentaram resultados contraditórios. 
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Imai et al. (1984) examinaram o efeito de alguns açúcares substitutos da 

sacarose na síntese de glucanos insolúveis por S. mutans in vitro. As análises 

quantitativas da síntese dos glucanos insolúveis foram realizadas pelo sistema de 

cultura de células (S. mutans eram inoculados e cultivados em meio contendo 5mM 

do açúcar substituto teste e/ou 5mM de sacarose, por 24 horas a 37oC) ou pelo 

sistema livre de células (incubação de uma mistura reativa contendo entre outras 

coisas 5mM do açúcar substituto teste e/ou 5mM de sacarose, mais a enzima 

glicosiltransferase extracelular isolada a partir de uma cepa de S. mutans, por 16 

horas a 37oC). Após o cultivo e a incubação, os glucanos sintetizados na mistura 

foram fracionados em glucanos insolúveis e glucanos solúveis. Nem xilitol nem 

sorbitol diminuíram a síntese de glucanos insolúveis por S. mutans a partir da 

sacarose.  

Contudo, Söderling et al. (1987) compararam o efeito do sorbitol e do xilitol na 

solubilidade dos polissacarídeos produzidos por S. mutans a partir de sacarose e 

encontraram resultados diferentes. Polissacarídeos solúveis e insolúveis foram 

extraídos das culturas dos microrganismos em meios contendo 3% de sacarose e 

6% de xilitol ou sorbitol, quando estas atingiram turvação pré-estabelecida, e foram 

dosados. Os dois polióis aumentaram a produção de polissacarídeos solúveis em 

relação ao controle só com sacarose: controle < xilitol < sorbitol. A presença de 

sorbitol aumentou, também, a quantidade de polissacarídeos insolúveis, ao passo 

que o xilitol diminuiu a quantidade destes em relação ao controle. A quantidade mais 

alta de polissacarídeos totais foi produzida na presença de sorbitol: sorbitol > xilitol ≈ 

controle.  

É interessante notar que no estudo de Söderling et al. (1987) os polióis foram 

acrescidos em concentração que correspondia ao dobro da concentração de 
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sacarose presente no meio, enquanto no estudo de Imai et al. (1984) os polióis 

foram acrescidos na mesma concentração da sacarose. Assim, é possível que no 

estudo de Imai et al. a alta proporção sacarose / poliól tenha restringido um possível 

efeito inibitório do xilitol sobre o metabolismo das células de S. mutans e, 

conseqüentemente, sobre a síntese de proteínas como as glicosiltransferases 

(GTFs) relacionadas à produção de polissacarídeos.  

Wunder e Bowen (1999) avaliaram o efeito inibitório de várias substâncias nas 

GTF, que são enzimas produzidas pelos S. mutans responsáveis pela síntese de 

PEC do tipo glucano a partir da sacarose, através da quantificação de glucanos 

formados em solução (após a imersão em meio tamponado contendo a enzima 

isolada) ou em película artificialmente formada (enzima aderida na superfície de 

grânulos de hidroxiapatita cobertos por saliva humana). Nem o xilitol nem o sorbitol 

em concentração até 200mM foram efetivos inibidores de nenhuma das três enzimas 

GTFs [GTF B, que sintetiza glucanos insolúveis (mutanos); GTF D que sintetiza 

glucanos solúveis e GTF C que sintetiza tanto glucanos insolúveis quanto solúveis 

(dextranos)] tanto quando a avaliação foi realizada em solução, quanto quando em 

película. 

Ao examinarem a produção de enzimas GTFs por S. mutans em meio 

contendo diferentes fontes de carbono na concentração de 1%, Janda e Kuramitsu 

(1978) observaram que células que cresceram em presença de sorbitol exibiram 

aproximadamente a metade da atividade de GTFs extracelulares apresentada pelas 

células que cresceram em presença de glicose. Contudo, a proporção da atividade 

correspondente às GTFs capazes de sintetizar glucanos insolúveis foi similar para as 

diferentes fontes de carbono. Assim, a utilização do sorbitol, fonte de carbono menos 
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eficiente, pelas células de S. mutans não afetou a atividade de suas enzimas GTFs 

extracelulares responsáveis pela síntese de PEC insolúveis. 

Uma vez que a expressão de enzimas GTFs e frutosiltrasferase (FTF, que 

sintetiza PEC do tipo frutano) por S. mutans pode ser afetada por carboidratos, 

Shemesh et al. (2006) investigaram o efeito do sorbitol (10g/L) e do xilitol (10g/L) 

neste fenômeno em cultura de células bacterianas (meio de cultura sem sacarose) 

usando RT-PCR (real-time polymerase chain reaction / reação de polimerase em 

cadeia em tempo real) quantitativa. Os autores concluíram que, embora o sorbitol 

são seja substrato para a produção de glucanos ou frutanos por S. mutans, ele pode 

afetar indiretamente a formação de lesões de cárie, promovendo a formação de 

biofilme por aumentar a síntese de enzimas GTFs e FTF, ambas envolvidas na 

formação do biofilme e acúmulo bacteriano na presença de sacarose. Por sua vez, a 

maior influência do xilitol foi induzir consideravelmente a síntese de GTF D, enzima 

responsável pela síntese de glucanos solúveis, menos importantes na formação de 

biofilme e agregação bacteriana. Contudo, os próprios autores consideraram que a 

expressão dos genes relacionados a essas enzimas depende de uma série de 

fatores como a cepa de bactéria, a fase de crescimento, o meio de cultura e a 

quantidade de carboidratos, de maneira que o exato mecanismo envolvido neste 

processo ainda não está claro. 

Quando adicionado ao meio de cultura na concentração de 4%, o xilitol 

funcionou como fator de estresse, forte inibidor do metabolismo de S. mutans 

sensíveis ao xilitol, perturbando a síntese protéica, reduzindo a expressão de 

algumas proteínas em até 50% (como HSP-60 e HSP-70 que são proteínas 

necessárias para funções celulares básicas, indispensáveis, e para a adaptação 

bacteriana ao ambiente) e simultaneamente aumentando em cerca de 50% a 
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expressão de outras proteínas. Não foi observado efeito parecido induzido por 

outros polióis como o sorbitol. Os autores consideraram que essa perturbação na 

síntese protéica pode contribuir para a relatada redução do número de SM em 

pessoas que consomem xilitol, por prejudicar a capacidade de sobrevivência na 

presença do pentitol de cepas sensíveis ao mesmo (HRIMECH et al., 2000). 

O xilitol não demonstrou efeito inibitório sobre as enzimas GTFs já produzidas 

(WUNDER; BOWEN, 1999), mas comportou-se como forte inibidor do metabolismo 

de S. mutans, perturbando a síntese protéica (HRIMECH et al., 2000). Foi 

demonstrado que um adequado crescimento das células bacterianas é necessário 

para a produção de enzimas GTFs extracelulares, que fazem parte dos produtos 

constitutivos da célula de S. mutans (JANDA; KURAMITSU, 1978). Assim, os 

resultados dos estudos de Imai et al. (1984), Söderling et al. (1987) e Shemesh et al. 

(2006) permitem imaginar que, se o xilitol tiver efeito inibitório na síntese de PEC 

insolúveis por S. mutans a partir da sacarose, este pode estar relacionado a uma 

inibição no metabolismo geral destas bactérias e, consequentemente, a uma 

perturbação na síntese de proteínas envolvidas na produção de polissacarídeos, 

como as GTFs. Entretanto, este é um assunto complexo, sobre o qual resultados 

contraditórios ainda são encontrados, e que necessita de maiores esclarecimentos.  

Faz-se necessário ressaltar, ainda, que os estudos in vitro citados 

anteriormente trabalharam na sua maioria com altas concentrações de sorbitol e 

xilitol, em culturas puras de microrganismos, de maneira que ainda não se sabe qual 

a real importância dos efeitos bioquímicos relatados para um biofilme dental humano 

in vivo. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 O objetivo do presente estudo foi determinar o efeito de altas concentrações 

de xilitol administrado na forma de pastilhas na composição microbiana e bioquímica 

do biofilme dental e nos processos de desmineralização e remineralização do 

esmalte, comparado a um controle com pastilhas contendo sorbitol. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Seleção dos voluntários 

 

 

 Foram selecionados onze voluntários adultos jovens (21 a 33 anos de idade), 

alunos dos cursos de Pós-Graduação e de Graduação da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (FO-USP). Os critérios para inclusão dos voluntários 

consistiram em condições de saúde bucal e sistêmica favoráveis e disponibilidade 

dos mesmos para comparecerem ao local da pesquisa e cumprirem as 

determinações requeridas pelo protocolo experimental. Era também necessário que 

os voluntários apresentassem níveis detectáveis de estreptococos do grupo mutans 

(SM) na saliva. O teste da espátula (KÖHLER; BRATTHALL, 1979) foi utilizado para 

a contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) de SM por mililitro de saliva 

estimulada. Quatro dos onze voluntários possuíam, inicialmente, níveis salivares de 

SM acima de 105 UFC/ml e os demais apresentavam entre 103 e 105 UFC de SM por 

mililitro de saliva. Foram adotados, também, os seguintes critérios de exclusão: os 

voluntários não podiam apresentar lesão de cárie ativa, periodontite ou aparato 

ortodôntico, nem possuir histórico de doença cardiovascular ou outra doença grave. 

Além disso, não podiam ser fumantes ou ter feito uso de antibiótico sistêmico ou 

tópico no mês anterior, nem de droga ou medicamento que afetassem o fluxo salivar, 

assim como de enxagüatório bucal antibacteriano nos últimos três meses.  
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4.2 Considerações éticas 

 

 

 O estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de 

Saúde (Resolução nº. 196, de 10 de outubro de 1996) e após ter sido aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da FO–USP (Protocolo 244/04 – ANEXO A). Todos os 

voluntários receberam um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, 

explicando os procedimentos, objetivos, riscos e benefícios aos quais estariam 

expostos (APÊNDICE A) e só foram incluídos no estudo após concordarem e 

assinarem o mesmo. Os pesquisadores envolvidos se comprometeram a informá-los 

sobre suas dúvidas a qualquer momento, ainda que isto pudesse afetar a sua 

vontade em continuar participando como voluntário.  

 

 

4.3 Delineamento experimental 

 

 

 O presente estudo foi realizado in situ, utilizando-se um modelo intrabucal de 

longa duração, do tipo cruzado e duplo-cego. Os onze voluntários utilizaram em 

duas fases experimentais de 14 dias dispositivos palatinos contendo seis blocos de 

esmalte humano, sendo três blocos de esmalte hígido para avaliação da 

desmineralização e mais três blocos de esmalte previamente desmineralizado in 

vitro para avaliação da remineralização. Sobre os blocos de esmalte hígido, foi 

gotejada solução de sacarose a 20%, oito vezes ao dia, para indução de desafio 
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cariogênico (CURY; REBELLO; DEL BEL CURY, 1997). Os blocos previamente 

desmineralizados não foram expostos à sacarose. Os voluntários foram 

aleatoriamente alocados por sorteio simples em um dos grupos (teste ou controle) e, 

após o cumprimento da primeira fase, os grupos foram invertidos. Na fase em que 

estiveram participando do grupo teste, os voluntários chuparam minipastilhas 

contendo 88,30% de xilitol (0,1766g de xilitol) e 0,60% de aspartame (Smint®, Chupa 

Chups S.A., Barcelona, Espanha) cinco minutos após cada gotejamento de sacarose 

sobre os blocos hígidos do aparelho. No grupo controle, cinco minutos após cada 

gotejamento de sacarose, os voluntários chuparam minipastilhas contendo 84,50% 

de sorbitol (0,169g de sorbitol) e 0,50% de aspartame. Estas pastilhas eram 

visualmente idênticas às do grupo teste, foram produzidas pela mesma empresa 

(Smint®, Chupa Chups S.A., Barcelona, Espanha) e demonstraram a mesma 

capacidade de estimular o fluxo salivar em teste realizado com os voluntários, em 

dias alternados, no mesmo horário (p= 0,0973, teste t-pareado, APÊNDICE B). Além 

dos adoçantes, a composição das pastilhas incluía aromatizantes (10,0 a 14,9%) e 

óleo vegetal hidrogenado (0,1 a 1,1%). A utilização das pastilhas teste ou controle 

oito vezes ao dia iniciou-se uma semana antes da respectiva fase experimental, 

quando ainda nenhum dispositivo palatino estava presente na boca.  

 Durante todo o período experimental e na semana que precedeu cada uma de 

suas fases, os voluntários escovaram seus dentes naturais normalmente, fazendo 

uso de dentifrício sem flúor (Quinta Essência Cosméticos e Medicamentos, Porto 

Alegre, Brasil), que lhes foi fornecido gratuitamente. O mesmo dentifrício foi usado 

para escovar o dispositivo palatino, com exceção das janelas onde se encontravam 

os blocos de esmalte (AIRES et al., 2006; CURY et al., 2000).  
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 Um intervalo de uma semana foi mantido entre as fases experimentais, sem 

consumo de pastilhas, sem utilização de dispositivo palatino e sem restrições quanto 

ao uso de dentifrício fluoretado (wash-out).  

Ao final de cada fase experimental, o biofilme dental formado sobre os blocos 

de esmalte foi coletado, dez horas após o último gotejamento de sacarose, e os 

fragmentos de esmalte foram removidos do dispositivo para análise. Um novo 

dispositivo acrílico palatino foi construído para cada voluntário em cada fase 

(PECHARKI et al., 2005).  

As variáveis de resposta foram medidas através de análises bioquímica e 

microbiológica do biofilme formado e de análise de dureza de superfície dos blocos 

de esmalte.  

 

 

4.4 Fase preparatória / laboratorial I 

 

 

4.4.1 Obtenção dos dentes 

 

 

 Foram utilizados na pesquisa 132 blocos de esmalte obtidos de terceiros 

molares humanos não-irrompidos, evitando assim a variação na maturidade pós-

eruptiva (CURY; REBELLO; DEL BEL CURY, 1997). Os dentes foram coletados em 

clínicas e cursos de especialização, seguindo os critérios de informação e 

consentimento do paciente exigidos pelos preceitos éticos (APÊNDICE C). 

Passaram por profilaxia com pedra pomes e água destilada, foram esterilizados por 
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radiação gama (25KGy) no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) e 

permaneceram armazenados em ambiente úmido e refrigerado (potes individuais 

contendo gaze umedecida em solução de timol a 0,1%, em geladeira). Dentes que 

apresentaram ao exame visual com auxílio de lupa fraturas, trincas ou hipoplasias 

foram excluídos.  

 

 

4.4.2 Obtenção dos blocos de esmalte 

 

 

 Os terceiros molares foram fixados com cera pegajosa em uma base acrílica 

circular para permitir o posicionamento na cortadeira de precisão (Labcut 1010, 

Extec Co., Enfield, EUA). As porções radiculares, quando existiam, foram 

seccionadas no sentido mesio-distal, posicionando-se um disco de corte diamantado 

dupla-face ligeiramente acima do limite cervical. Um segundo corte foi realizado, 

paralelo ao primeiro, movendo-se o disco 3mm em direção à face oclusal. Desta 

forma, obteve-se uma fatia de dente da porção coronária numa secção transversal 

de 3mm. Devido às irregularidades e angulações do esmalte superficial, as áreas 

planas e sem sulco foram demarcadas com lápis grafite no. 5 para facilitar a análise 

de como poderiam ser feitos os cortes de modo a obter o maior número de 

fragmentos de esmalte por dente. As fatias da porção coronária foram 

reposicionadas, então, com a dentina voltada para a base acrílica, e novos cortes 

foram realizados nos sentidos mésio-distal e vestíbulo-lingual para a obtenção dos 

blocos de esmalte nas dimensões desejadas (3 x 3 x 2mm). Os cortes foram feitos 



_______________________________________________________________Material e Métodos 70

sempre visando a obtenção de uma face paralela à porção externa mais plana, sob 

refrigeração com água destilada.  

 

 

4.4.3 Lixamento e polimento dos blocos 

 

 

 Os blocos de esmalte foram lixados e polidos em uma politriz digital 

(BUEHLER, Lake Bluff, EUA) com sistema de polimento múltiplo capaz de realizar o 

polimento simultâneo de seis corpos-de-prova e de manter o paralelismo entre a 

superfície do esmalte e as lixas, em velocidade baixa (10rpm) e sob força de 5 libras. 

O objetivo foi planificar e polir a superfície a ser lida no microdurômetro. Foi utilizada 

uma seqüência de lixas d’água (Norton Abrasivos do Brasil, Guarulhos, Brasil) com 

granulação decrescente (320 por três segundos, 600 por cinco segundos, 1200 por 

um minuto e 2000 por dois minutos). A cada mudança de granulação de lixa, os 

blocos dentais foram imersos em solução detergente (Ultramet® Sonic Cleaner, 

BUEHLER) diluída na proporção de 20:1 em água destilada deionizada e mantidos 

em aparelho de ultra-som por dois minutos para remoção dos resíduos da lixa 

anterior. O polimento foi finalizado com disco de feltro auto-adesivo e pasta 

diamantada granulação 1μm (BUEHLER), por dois minutos. Em seguida, os blocos 

dentais permaneceram por mais dois minutos em solução detergente em aparelho 

de ultra-som. Ao final do polimento, as amostras foram avaliadas em microscópio 

óptico para verificar a lisura superficial e os blocos foram conservados sob 

refrigeração em ambiente úmido. Foram preparados blocos adicionais para que 

pudessem ser selecionados os melhores através da análise de dureza de superfície.  
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4.4.4 Seleção dos blocos pela análise de dureza 

 

 

 A determinação da dureza de superfície neste momento teve por objetivo 

selecionar os blocos para o estudo. Para esta análise, foi usado um penetrador 

Knoop com carga estática de 50g e tempo de 15 segundos em microdurômetro 

(aparelho Shimadzu Micro Hardness Tests HMV-2, Shimadsu, Kyoto, Japão). No 

centro de cada bloco foram feitas cinco indentações no esmalte, separadas entre si 

por uma distância de 100μm (CURY et al., 2000), e a média destes valores foi 

calculada. Blocos de esmalte com dureza de superfície entre 300 e 363 unidades 

Knoop Hardness Number (KHN) foram selecionados para o estudo (blocos com 

dureza 10% maior ou menor do que a média geral foram descartados para a 

obtenção de uma amostra mais homogênea). Além disso, os blocos foram 

posteriormente distribuídos nos dispositivos de tal modo que a média de dureza de 

superfície inicial dos mesmos fosse numericamente semelhante para todos os 

voluntários em cada cruzamento. 

Os valores de dureza obtidos foram também usados para cálculo da 

porcentagem de variação (perda ou ganho) na dureza de superfície após o 

experimento.  
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4.4.5 Formação das lesões artificiais de cárie in vitro 

 

 

 De acordo com Moreno e Zahradnik (1974), um tampão ácido 50% saturado 

em relação ao esmalte induziria uma desmineralização subsuperficial típica, sem 

erosão. No presente estudo, a solução desmineralizadora foi preparada 

acrescentando-se reagentes contendo íons cálcio, fósforo e flúor nas concentrações 

previamente dosadas de uma solução de tampão acetato 0,05M, pH 5,0, 50% 

saturada em relação ao dente humano (CENCI; CURY, informação pessoal1). Assim, 

os blocos de esmalte selecionados tiveram todas as superfícies protegidas por um 

verniz ácido-resistente (esmalte cosmético), exceto a superfície polida, e foram 

imersos individualmente em 18ml de solução contendo Ca 1,28mM (CaCl2.2H20 

P.A., PANREAC QUÍMICA S. A., Barcelona, Espanha), Pi 0,86mM (NaH2PO4.H2O, 

REAGEN Quimibrás Indústrias Químicas S. A., Rio de Janeiro, Brasil), F 0,43μM 

(NaF, padrão de flúor 100 ppm, Thermo Orion, Beverly, EUA) e ácido acético 0,05M 

(Ácido acético glacial, MERCK, Rio de Janeiro, Brasil), pH 5,0 (CENCI; CURY, 

informação pessoal1), a 37oC por 16 horas. Decorrido este tempo, os blocos foram 

removidos da solução e abundantemente enxaguados em água destilada e 

deionizada.  

 

  

 

 

 
                                                 
1 Metodologia de formação de lesões artificiais de cárie in vitro desenvolvida por Cenci e Cury, 
Doutorado em Odontologia, Área de concentração em Cariologia, FOP-UNICAMP, 2004-2007, 
Piracicaba (dados não publicados). 
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4.4.6 Análise de dureza de superfície após desmineralização in vitro 

 

 

 Os blocos de esmalte submetidos à desmineralização in vitro tiveram a dureza 

de superfície novamente determinada. Foram feitas cinco indentações no esmalte, 

separadas entre si por uma distância de 100μm, com carga estática de 50g por 15 

segundos, 100μm à direita das indentações iniciais (CURY et al., 2005). A média 

destes valores de dureza foi usada para o cálculo da porcentagem de recuperação 

(ganho) de dureza de superfície antes e após o experimento para os blocos que 

iniciaram a fase clínica desmineralizados. 

Foram selecionados para este estudo 66 blocos com dureza média após a 

desmineralização de 25,6 ± 13,1 KHN.  

 

 

4.4.7 Preparo dos dispositivos palatinos  

 

 

 Após moldagem da arcada superior e obtenção de modelos de gesso, foram 

confeccionados dispositivos palatinos removíveis em resina acrílica auto-

polimerizável para cada voluntário, previamente a cada fase experimental. Nos lados 

direito e esquerdo de cada dispositivo foram preparadas duas canaletas (10 x 4 x 

3mm) para adaptação dos blocos de esmalte, deixando 1mm de espaço livre sobre 

eles de modo a promover o acúmulo de biofilme. Três blocos de esmalte ocuparam 

cada uma destas canaletas, blocos hígidos em um dos lados e desmineralizados no 

outro. O lado que recebeu os blocos hígidos ou desmineralizados foi aleatorizado 
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para cada voluntário. Os blocos de esmalte foram presos ao dispositivo com cera 

utilidade e sobre eles foi fixada uma tela plástica para proteger o biofilme formado de 

algum distúrbio mecânico. Para permitir a identificação dos blocos sobre os quais a 

sacarose deveria ser gotejada, a tela plástica foi fixada com resina acrílica vermelha 

sobre os blocos hígidos. Sobre os blocos desmineralizados, utilizou-se resina incolor 

(CURY et al., 2001a; PECHARKI et al., 2005). Os dispositivos, depois de prontos e 

ajustados à boca dos voluntários e antes do início das fases experimentais, foram 

esterilizados por radiação gama (25KGy). 

 

 

4.5 Fase clínica 

 

 

 Onze voluntários foram aleatoriamente distribuídos nos grupos e receberam 

instruções para usar os dispositivos palatinos contendo os blocos de esmalte dia e 

noite durante as fases experimentais de 14 dias (PAES LEME et al., 2004), 

removendo-os apenas durante as refeições e quando consumissem outros alimentos 

ou líquidos. Nos momentos em que estiveram fora da boca, os dispositivos foram 

conservados em ambiente úmido (caixa plástica com gaze umedecida em água) com 

o objetivo de manter as bactérias do biofilme viáveis. Nenhuma recomendação em 

relação à dieta foi passada aos voluntários, uma vez que, por se tratar de um estudo 

cruzado, cada um deles participou de cada um dos grupos.  

Os voluntários foram instruídos a, oito vezes ao dia (8:00, 9:30, 11:00, 14:00, 

15:30, 17:00, 19:00, 21:00 horas), remover os dispositivos da boca e gotejar três 

gotas de solução de sacarose a 20% sobre os blocos de esmalte hígidos, nas duas 
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fases do experimento. O excesso de solução era removido com gaze ou algodão 

para evitar que escorresse sobre os blocos desmineralizados. Cinco minutos após o 

gotejamento de sacarose, o dispositivo era recolocado na boca e, em seguida, o 

voluntário chupava uma pastilha contendo xilitol ou sorbitol, de acordo com o grupo 

experimental. O voluntário iniciou o consumo de oito pastilhas por dia (tanto de 

pastilhas contendo xilitol como de pastilhas placebo) uma semana antes da fase 

clínica propriamente dita. 

Dentifrício sem flúor foi usado pelos voluntários para escovação de seus 

dentes naturais e do dispositivo, exceto os blocos de esmalte, três vezes por dia. O 

mesmo dentifrício começou a ser utilizado uma semana antes de cada fase do 

experimento (AIRES et al., 2006; CURY et al., 2000). Também foi recomendado aos 

voluntários a não utilização de qualquer outro produto fluoretado ou alimento rico em 

flúor durante o período do estudo. Todos os voluntários residiam em cidade com 

água de abastecimento fluoretada. Por se tratarem de estudantes de Graduação e 

Pós-Graduação em Odontologia, os mesmos eram pessoas conscientes em relação 

à necessidade do devido cuidado na utilização do dispositivo e que apresentavam 

bons hábitos de higiene dental. 

Após cada período experimental, dez horas depois da última exposição aos 

tratamentos, com os voluntários em jejum e antes de escovarem seus dentes, os 

dispositivos intrabucais foram retirados da boca e lavados com água destilada 

deionizada, a tela de proteção foi removida e todo o biofilme formado sobre os 

blocos foi coletado e dividido para as análises bioquímica e microbiológica. Os 

blocos de esmalte foram então removidos do dispositivo, escovados com escova de 

dente extra-macia e dentifrício sem flúor com baixa abrasividade, enxaguados em 
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água destilada deionizada e preparados para análise de dureza (PECHARKI et al., 

2005; RIBEIRO et al., 2005). 

 

 

4.6 Fase laboratorial II 

 

 

4.6.1 Análise microbiológica do biofilme 

 

 

 Parte do biofilme formado sobre os blocos foi coletada para análise 

microbiológica através da fricção de hastes de microbrush (Microbrush® 

International, Grafton, EUA) cortadas, previamente pesadas e esterilizadas, na 

superfície do esmalte. O biofilme restante foi usado para análise bioquímica.  

O conjunto hastes de microbrush mais biofilme foi pesado em frasco de 

centrífuga de 1,5ml estéril para determinação do peso do biofilme coletado 

(aproximadamente 1,85mg) e transferido imediatamente para 3,8ml de meio de 

transporte gelatinoso VMGA III (prereduced anaerobically sterilized - PRAS) 

(MÖLLER, 1966). Após a manutenção em estufa a 37ºC por 30 minutos para 

liquefazer a gelatina do meio, o biofilme dental foi disperso no próprio frasco de 

transporte contendo pérolas de vidro através de agitação em agitador de tubos sob 

velocidade máxima por 30 segundos. Em seguida, esse biofilme foi diluído em série 

na ordem de 10-1 a 10–6 em água peptonada e inoculado em meios de cultura em 

placas de Petri. Alíquotas das diluições 10-4, 10-5 e 10-6 foram semeadas na 

superfície de Ágar Brucella (Difco, Kansas City, EUA) acrescido de sangue 
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desfibrinado de carneiro (50ml/L), hemina (Inlab, São Paulo, Brasil) (5mg/ml) e 

menadione (Inlab) (10 mg/ml) para a determinação do total dos microrganismos 

viáveis (TM). Alíquotas das diluições 10-3 e 10-4 foram semeadas em meio Ágar Mitis 

Salivarius (Difco) para determinação do número total de estreptococos (S). Alíquotas 

do biofilme sem diluição e nas diluições 10-1 e 10-2 foram semeadas em meio Ágar 

Mitis Salivarius acrescido de bacitracina (GOLD; JORDAN; VAN HOUTE, 1973) para 

determinação da população de estreptococos do grupo mutans (SM). Alíquotas de 

100 μl de cada diluição foram semeadas na superfície de agar e espalhadas com o 

auxílio de uma alça de Drigalski. Para a verificação da presença de lactobacilos (LB), 

alíquotas (100μl) sem diluição e na diluição 10-2 foram inoculadas em profundidade 

(pour plate) em meio Ágar Rogosa SL (Difco). As placas de Ágar Brucella foram 

incubadas em câmara de anaerobiose (PLAS by LABS, LANSING, MICH., USA) a 

37ºC por sete dias. As placas de Ágar Mitis Salivarius e Mitis Salivarius Bacitracina 

foram incubadas em 10% de CO2 (estufa de CO2 Shel Lab, mod. 2123, Oregon, 

EUA), a 37ºC, por 48 horas. As placas contendo Ágar Rogosa foram incubadas em 

10% de CO2, a 37ºC, por 72 horas.  

Após a incubação, foi realizada a contagem das colônias características em 

cada placa, observadas com auxílio de microscópio estereoscópico com aumento de 

dez vezes, na diluição que apresentou entre 30 e 300 colônias por placa.  

Todos os procedimentos foram realizados em duplicata e a média das 

contagens foi calculada. Os resultados foram expressos em UFC de SM e LB / mg 

de biofilme úmido e em proporção de estreptococos (% S / TM), de estreptococos do 

grupo mutans (% SM / TM) e de lactobacilos (% LB / TM) em relação ao total de 

microrganismos viáveis. Para SM, foi calculada também a proporção em relação ao 
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total de estreptococos (% SM / S) (CCAHUANA-VÁSQUEZ et al., 2007; PECHARKI 

et al., 2005; RIBEIRO et al., 2005). 

 

   

4.6.2 Análise bioquímica do biofilme 

 

 

 Após a coleta para a análise microbiológica, todo o biofilme remanescente 

sobre os blocos de esmalte foi coletado para a análise bioquímica com uma espátula 

plástica para resina composta previamente esterilizada e dispensado em tubo de 

centrífuga de 1,5ml esterilizado. O tubo foi pesado antes e após a colocação do 

biofilme e pela diferença foi possível calcular o peso do biofilme úmido. Este material 

foi, então, desidratado a vácuo em dessecador com P2O5 por 24 horas e pesado 

novamente para determinação do peso do biofilme seco. 

Para extração do biofilme, foram acrescentados 100µl de HCl 0,5M titulado a 

cada miligrama de biofilme seco. Após um período de três horas de constante 

agitação (mesa agitadora velocidade 100rpm à temperatura ambiente), foram 

adicionados ao tubo 100µl de TISAB II, contendo 20g de NaOH por litro, pH 5,0, por 

miligrama de biofilme. As amostras foram agitadas, centrifugadas por três minutos 

(14.000 rpm) e o sobrenadante (SOB1) foi separado para as dosagens de flúor (F), 

cálcio (Ca) e fósforo inorgânico (Pi). A concentração de F foi determinada utilizando-

se potenciômetro EA-940 (Expandable íon Analyser, ORION, Beverly, EUA) com 

eletrodo específico para flúor ORION 96-09. A concentração de Ca foi medida por 

espectrofotometria de absorção atômica (SpectrAA 50, Varian Inc., Palo Alto, EUA) 

(CURY et al., 2000; CURY; REBELLO; DEL BEL CURY, 1997; PECHARKI et al., 
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2005; RIBEIRO et al., 2005). Um método colorimétrico com determinação da 

absorbância em espectrofotômetro (DU 800 Spectrophotometer, Beckman Coulter, 

Inc., Fullerton, EUA) a 660nm foi empregado para a avaliação de Pi (FISKE; 

SUBBAROW, 1925).  

Ao precipitado (PPT1) foram acrescentados 200µl de NaOH 1M titulado por 

miligrama de biofilme seco. As amostras foram homogeneizadas por um minuto em 

agitador de tubos, mantidas sob agitação por três horas à temperatura ambiente e 

centrifugadas por três minutos (14.000 rpm). Ao sobrenadante (SOB2a), foram 

adicionados três vezes o volume de etanol gelado e a amostra foi mantida em 

geladeira por uma noite para precipitação dos polissacarídeos. Depois de nova 

centrifugação por três minutos (14.000 rpm), o sobrenadante (SOB2b) foi descartado 

e os tubos eppendorfs foram mantidos abertos para evaporação total do etanol. O 

precipitado (PPT2b) foi ressuspendido em NaOH 1M titulado (200µl de NaOH por 

miligrama de biofilme seco). A concentração de polissacarídeos extracelulares 

insolúveis (carboidratos álcali-solúveis) foi determinada na suspensão através de um 

método colorimétrico de dosagem de carboidratos totais (DUBOIS et al., 1956). A 

intensidade de cor foi determinada por absorbância em espectrofotômetro (DU 800 

Spectrophotometer, Beckman Coulter, Inc., Fullerton, EUA) a 490nm (CCAHUANA-

VÁSQUEZ et al., 2007). 

 Ao precipitado (PPT2a) foram acrescentados 200µl de NaOH 1M titulado por 

miligrama de biofilme seco. As amostras foram mantidas em aquecimento (100oC) 

por 15 minutos em aparelho DryBlock MA 4004 (MARCONI EQUIPAMENTOS PARA 

LABORATÓRIO LTDA, Piracicaba, Brasil) e centrifugadas por três minutos (14.000 

rpm) (AIRES et al., 2007). Ao sobrenadante (SOB3), foram adicionados três vezes o 

volume de etanol gelado e a amostra foi mantida em geladeira por uma noite. Depois 
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de nova centrifugação por três minutos (14.000 rpm), o sobrenadante (SOB4) foi 

descartado e os tubos eppendorfs foram mantidos abertos para evaporação total do 

etanol. O precipitado (PPT4) foi ressuspendido em NaOH 1M titulado (200µl de 

NaOH por miligrama de biofilme seco). A concentração de polissacarídeos 

intracelulares foi determinada na suspensão através do mesmo método empregado 

para dosagem de polissacarídeos extracelulares insolúveis (CCAHUANA-VÁSQUEZ 

et al., 2007; DUBOIS et al., 1956). 

 

 

4.6.3 Análise de dureza de superfície após fase clínica 

 

 

 Ao final de cada fase experimental, dois dos três blocos de esmalte 

inicialmente hígidos e dois dos três blocos desmineralizados in vitro (os que estavam 

nas posições mais posteriores no dispositivo) de cada voluntário foram novamente 

submetidos à análise de dureza de superfície utilizando um penetrador Knoop com 

carga de 50g por 15 segundos, em um microdurômetro (Shimadzu Micro Hardness 

Tests HMV-2). Uma nova fileira de cinco indentações adjacentes, com espaçamento 

de 100μm entre elas, foi realizada do lado esquerdo (a 100μm) das indentações 

iniciais e foi calculada a média dos cinco valores (CURY et al., 2000, 2005). Para os 

blocos que iniciaram a fase clínica hígidos, foi calculada a porcentagem de perda de 

dureza de superfície [% PDS = 100(DSinicial – DSapós fase clínica) / DSinicial] (TENUTA et 

al., 2003). Para os blocos que iniciaram a fase clínica desmineralizados, foi 

calculada a porcentagem de recuperação (ganho) de dureza de superfície [% GDS = 
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100(DSapós fase clínica – DSapós desmineralização in vitro) / (DSinicial - DSapós desmineralização in vitro)] 

(CURY et al., 2005). 

 

 

4.7 Análise estatística 

 

 

Para o tratamento estatístico dos dados foi adotado um modelo de Análise de 

Variância (ANOVA) para estudos do tipo cruzado (cross-over), usando o software 

SAS (Statistical Analysis System) 9.1.3 for Windows. Com base nesse modelo, foi 

verificado o efeito de seqüência, período e tratamento para cada um dos parâmetros 

avaliados. O efeito de seqüência avalia se os resultados obtidos durante o segundo 

tratamento são afetados pelo que aconteceu no primeiro tratamento. O efeito de 

período informa se há alguma diferença entre os dois períodos do estudo. O efeito 

de tratamento compara os dois tratamentos em questão: xilitol e sorbitol em 

pastilhas. 

A característica especial da análise estatística de um experimento cruzado é o 

cuidado que se deve ter na análise da presença ou não do efeito de seqüência ou 

efeito carry-over. Quando não é identificado efeito de seqüência, prossegue-se a 

análise verificando-se a presença ou não dos efeitos de período e tratamento. Nos 

casos em que há efeito de seqüência, a análise do efeito de tratamento é baseada 

apenas nas observações obtidas no primeiro período experimental. 

Devido à alta variabilidade dos dados, optou-se por utilizar uma 

transformação logarítmica nos mesmos. Após o ajuste do modelo foi realizada uma 

análise de resíduos para avaliar as suposições do modelo adotado.  
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O nível de significância foi fixado em 10% (α= 0,10) para avaliação do efeito 

de seqüência (GRIZZLE, 1965). Para o restante da análise estatística foi adotado um 

nível de significância de 5%, ou seja, foram considerados como estatisticamente 

significantes os resultados que apresentaram p-valor inferior a 5% (p< 0,05).  
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5 RESULTADOS 

 

 

Cada um dos 11 voluntários participantes do estudo recebeu cada um dos 

tratamentos (pastilhas com xilitol e com sorbitol) em dois períodos. Como os 

voluntários foram alocados aleatoriamente às seqüências xilitol-sorbitol (XS) ou 

sorbitol-xilitol (SR), o planejamento utilizado no estudo pode ser descrito como 

cruzado com dois períodos e dois tratamentos (cross-over 2 x 2). Visando determinar 

se houve efeito residual do uso de pastilhas com os poliálcoois (xilitol e sorbitol) e, 

posteriormente, se estes açúcares tiveram efeito sobre cada um dos parâmetros 

avaliados, os dados log-transformados foram submetidos a um modelo de Análise de 

Variância (ANOVA) para estudos cruzados. O voluntário foi considerado como 

unidade experimental, assim, n foi igual a 11. Porém, a quantidade de biofilme 

acumulado durante o período experimental por alguns voluntários foi insuficiente 

para algumas análises bioquímicas e, nestes casos, n foi menor que 11. 

 

 

5.1 Análise dos efeitos de seqüência (carry-over) e de período  

 

 

Para o parâmetro % PDS, as duas seqüências e os dois períodos não 

diferiram de maneira estatisticamente significante (p= 0,652 e p= 0,930; 

respectivamente. Tabela 5.1). As duas seqüências (p= 0,966) e os dois períodos (p= 

0,073) também não diferiram em termos de média de % GDS (Tabela 5.2).  
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Tabela 5.1 -  Médias ± desvio-padrão de % PDS de acordo com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 36,08 ± 14,17 

(n=5) 
27,11 ± 22,16 

(n=5) 
31,60 ± 18,16 

(n=10) 
2 (X-S) 23,98 ± 13,31 

(n=6) 
40,51 ± 16,49 

(n=6) 
32,24 ± 16,70 

(n=12) 

 29,48 ± 14,45 
(n=11) 

34,42 ± 19,53 
(n=11)  

% PDS = porcentagem de perda de dureza de superfície; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no 
primeiro período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol 
no primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.2 -  Médias ± desvio-padrão de % GDS de acordo com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 15,91 ± 11,98 

(n=5) 
20,54 ± 5,50 

(n=5) 
18,23 ± 9,12 

(n=10) 
2 (X-S) 15,05 ± 6,42 

(n=6) 
19,76 ± 5,58 

(n=6) 
17,40 ± 6,24 

(n=12) 

 15,44 ± 8,84 
(n=11) 

20,11 ± 5,28 
(n=11)  

% GDS = porcentagem de ganho de dureza de superfície; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no 
primeiro período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol 
no primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

No experimento de desmineralização, a média das concentrações de Ca no 

biofilme dos voluntários que participaram do estudo na seqüência sorbitol-xilitol foi 

significantemente menor (p= 0,069) do que a observada para os voluntários da 

seqüência xilitol-sorbitol (Tabela 5.3). No experimento de remineralização, não 

houve diferença entre as médias das concentrações de Ca apresentadas pelas duas 

seqüências (p= 0,777) e pelos dois períodos (p= 0,144; Tabela 5.4).  
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Tabela 5.3 -  Médias ± desvio-padrão de Ca (μg/mg) no experimento de desmineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 4,93 ± 4,37 

(n=5) 
1,89 ± 0,88 

(n=5) 
3,41 ± 1,33 

(n=10) 
2 (X-S) 8,35 ± 7,55 

(n=6) 
7,84 ± 6,88 

(n=6) 
8,09 ± 1,21 

(n=12) 

 6,79 ± 6,27 
(n=11) 

5,13 ± 5,80 
(n=11)  

Ca = cálcio; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período experimental e de pastilhas com 
xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e de pastilhas 
com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.4 -  Médias ± desvio-padrão de Ca (μg/mg) no experimento de remineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 21,38 ± 37,81 

(n=5) 
16,23 ± 18,33 

(n=5) 
18,81 ± 28,15 

(n=10) 
2 (X-S) 13,52 ± 14,60 

(n=6) 
23,69 ± 32,79 

(n=6) 
18,60 ± 24,77 

(n=12) 

 17,09 ± 26,37 
(n=11) 

20,30 ± 26,21 
(n=11)  

Ca = cálcio; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período experimental e de pastilhas com 
xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e de pastilhas 
com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

A média das concentrações de Pi no biofilme da seqüência sorbitol-xilitol foi 

significantemente menor (p= 0,053) do que a observada para a seqüência xilitol-

sorbitol, no experimento de desmineralização (Tabela 5.5). Pode-se observar 

também que houve uma maior variabilidade nas concentrações de Pi entre os 

voluntários no segundo período. Entre as médias das concentrações de Pi 

apresentadas pelas duas seqüências e os dois períodos no experimento de 

remineralização, não houve diferenças estatisticamente significantes (p= 0,469 e p= 

0,480; respectivamente. Tabela 5.6).  
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Tabela 5.5 -  Médias ± desvio-padrão de Pi (μg/mg) no experimento de desmineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 1,84 ± 0,04 

(n=2) 
1,91 ± 1,06 

(n=4) 
1,89 ± 0,82 

(n=6) 
2 (X-S) 5,90 ± 0,43 

(n=3) 
4,57 ± 3,87 

(n=6) 
5,01 ± 3,14 

(n=9) 

 4,27 ± 2,24 
(n=5) 

3,51 ± 3,25 
(n=10)  

Pi = fósforo inorgânico; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período experimental e de 
pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e 
de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.6 -  Médias ± desvio-padrão de Pi (μg/mg) no experimento de remineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 14,22 ± 22,53 

(n=4) 
11,13 ± 12,75 

(n=4) 
12,67 ± 17,03 

(n=8) 
2 (X-S) 9,39 ± 7,73 

(n=5) 
12,62 ± 14,24 

(n=6) 
11,15 ± 11,32 

(n=11) 

 11,53 ± 15,06 
(n=9) 

12,02 ± 12,94 
(n=10)  

Pi = fósforo inorgânico; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período experimental e de 
pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e 
de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

A seqüência sorbitol-xilitol apresentou média significantemente menor, 

também, das concentrações de F no biofilme (p= 0,006) em relação à seqüência 

xilitol-sorbitol no experimento de desmineralização (Tabela 5.7). Por sua vez, a 

variabilidade foi maior nos dados da seqüência xilitol-sorbitol quando comparada à 

variabilidade observada na seqüência sorbitol-xilitol, e esta observação é válida para 

os dois períodos. No experimento de remineralização, a média das concentrações 

de F da seqüência sorbitol-xilitol foi menor do que a observada para a seqüência 

xilitol-sorbitol, porém sem significância estatística (p= 0,288; Tabela 5.8). Foi 

observado efeito estatisticamente significante de período (p= 0,010): a média das 
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concentrações de F obtida no segundo período foi maior do que a observada no 

primeiro período. Como as médias de ambos os tratamentos foram maiores no 

segundo período, este resultado não é importante.   

 

Tabela 5.7 -  Médias ± desvio-padrão de F (μg/g) no experimento de desmineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 6,01 ± 3,42 

(n=5) 
3,83 ± 0,80 

(n=5) 
4,92 ± 2,61 

(n=10) 
2 (X-S) 14,99 ± 11,51 

(n=6) 
12,79 ± 11,03 

(n=6) 
13,89 ± 10,81 

(n=12) 

 10,91 ± 9,64 
(n=11) 

8,71 ± 9,11 
(n=11)  

F = flúor; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período experimental e de pastilhas com 
xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e de pastilhas 
com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.8 -  Médias ± desvio-padrão de F (μg/g) no experimento de remineralização de acordo com 
a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 26,17 ± 27,91 

(n=4) 
37,60 ± 28,18 

(n=4) 
31,88 ± 26,67 

(n=8) 
2 (X-S) 24,27 ± 17,80 

(n=6) 
59,63 ± 37,22 

(n=6) 
41,95 ± 33,39 

(n=12) 

 25,03 ± 20,90 
(n=10) 

50,82 ± 34,12 
(n=10)  

F = flúor; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período experimental e de pastilhas com 
xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e de pastilhas 
com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

A tabela 5.9 mostra que a média das concentrações de PEC insolúvel no 

biofilme da seqüência sorbitol-xilitol foi maior do que a observada para a seqüência 

xilitol-sorbitol no experimento de desmineralização, com diferença estatisticamente 

significante (p= 0,012). Houve uma alta variabilidade de PEC insolúvel na seqüência 

sorbitol-xilitol no segundo período. A média das concentrações de PEC insolúvel da 
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seqüência sorbitol-xilitol também foi maior do que a observada para a seqüência 

xilitol-sorbitol no experimento de remineralização, entretanto, neste caso, a diferença 

não foi estatisticamente significante (p= 0,485; Tabela 5.10). As médias não se 

diferenciaram entre os dois períodos (p= 0,718). 

 

Tabela 5.9 -  Médias ± desvio-padrão de PEC insolúvel (μg/mg) no experimento de desmineralização 
de acordo com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 21,21 ± 10,77 

(n=5) 
129,78 ± 73,25 

(n=4) 
69,46 ± 73,10 

(n=9) 
2 (X-S) 15,94 ± 14,86 

(n=5) 
19,62 ± 6,86 

(n=6) 
17,95 ± 10,75 

(n=11) 

 18,58 ± 12,55 
(n=10) 

63,69 ± 71,07 
(n=10)  

PEC insolúvel = polissacarídeo extracelular insolúvel; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro 
período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no 
primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.10 - Médias ± desvio-padrão de PEC insolúvel (μg/mg) no experimento de remineralização 
de acordo com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 19,30 ± 4,55 

(n=4) 
13,87 ± 7,70 

(n=3) 
16,97 ± 6,21 

(n=7) 
2 (X-S) 12,31 ± 14,95 

(n=5) 
15,49 ± 10,56 

(n=6) 
14,04 ± 12,06 

(n=11) 

 15,41 ± 11,54 
(n=9) 

14,95 ± 9,23 
(n=9)  

PEC insolúvel = polissacarídeo extracelular insolúvel; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro 
período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo;  X-S = uso de pastilhas com xilitol no 
primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

As médias das concentrações de PIC não diferiram estatisticamente entre as 

duas seqüências (p= 0,775) e os dois períodos (p= 0,590) no experimento de 

desmineralização (Tabela 5.11) e no experimento de remineralização (p= 0,507 e p= 

0,140; respectivamente. Tabela 5.12).  
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Tabela 5.11 -  Médias ± desvio-padrão de PIC (μg/mg) no experimento de desmineralização de 
acordo com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 0,22 ± 0,21 

(n=5) 
9,33 ± 13,13 

(n=4) 
4,27 ± 9,36 

(n=9) 
2 (X-S) 10,36 ± 10,98 

(n=5) 
0,24 ± 0,08 

(n=5) 
5,30 ± 9,06 

(n=10) 

 5,29 ± 9,01 
(n=10) 

4,28 ± 9,36 
(n=9)  

PIC = polissacarídeo intracelular; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período 
experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro 
período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.12 -  Médias ± desvio-padrão de PIC (μg/mg) no experimento de remineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 2,12 ± 3,85 

(n=4) 
0,19 ± 0,13 

(n=5) 
1,05 ± 2,57 

(n=9) 
2 (X-S) 0,34 ± 0,28 

(n=3) 
2,59 ± 4,06 

(n=6) 
1,84 ± 3,40 

(n=9) 

 1,36 ± 2,89 
(n=7) 

1,50 ± 3,13 
(n=11)  

PIC = polissacarídeo intracelular; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período 
experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro 
período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários. 

 

Pode-se observar na tabela 5.13 que a média das contagens de SM da 

seqüência 2 foi maior do que a média observada na seqüência 1 no experimento de 

desmineralização, mas sem diferença estatisticamente significante (p= 0,807). As 

médias também não diferiram significantemente entre os períodos (p= 0,843). Já no 

experimento de remineralização, a média das contagens de SM foi maior na 

seqüência 1, mas também sem significância estatística para os efeitos de seqüência 

(p= 0,192) ou de período (p= 0,528; Tabela 5.14).  
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Tabela 5.13 -  Médias ± desvio-padrão de SM (UFC/mg) no experimento de desmineralização de 
acordo com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 24.915,2 ± 35.676,8 

(n=5) 
9.889,5 ± 12.410,2 

(n=5) 
17.402,4 ± 26.398,2 

(n=10) 
2 (X-S) 349.425,4 ± 852.705,0 

(n=6) 
500.495,8 ± 1.179.105,2 

(n=6) 
424.960,6 ± 984.213,6 

(n=12) 

 201.920,8 ± 626.723,3 
(n=11) 

277.493,0 ± 872.267,2 
(n=11)  

SM = estreptococos do grupo mutans; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período 
experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro 
período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.14 -  Médias ± desvio-padrão de SM (UFC/mg) no experimento de remineralização de 
acordo com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 492.749,3 ± 465.154,2 

(n=5) 
21.680,6 ± 41.206,7 

(n=5) 
257.214,9 ± 398.194,5 

(n=10) 
2 (X-S) 913,3 ± 734,4 

(n=6) 
312.347,1 ± 608.105,2 

(n=6) 
156.630,2 ± 441.066,4 

(n=12) 

 224.475,1 ± 390.539,5 
(n=11) 

180.225,9 ± 456.746,2 
(n=11)  

SM = estreptococos do grupo mutans; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período 
experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro 
período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

A média das porcentagens de SM / TM da seqüência 2 foi menor do que a 

média observada na seqüência 1 no experimento de desmineralização (Tabela 

5.15). A média também foi menor no primeiro período em relação ao segundo 

período, mas as diferenças não foram significantes nem entre as seqüências (p= 

0,986), nem entre os períodos (p= 0,337). No experimento de remineralização, não 

houve efeito estatisticamente significante de seqüência (p = 0,126) ou de período 

(p= 0,084) para as médias das porcentagens de SM / TM (Tabela 5.16).  
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Tabela 5.15 - Médias ± desvio-padrão de % SM / TM no experimento de desmineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 0,0028 ± 0,0044 

(n=5) 
0,00013 ± 0,00017 

(n=5) 
0,0015 ± 0,00033 

(n=10) 
2 (X-S) 0,00023 ± 0,00026 

(n=6) 
0,0014 ± 0,0018 

(n=6) 
0,00081 ± 0,0014 

(n=12) 

 0,0014 ± 0,0031 
(n=11) 

0,00081 ± 0,0014 
(n=11)  

SM = estreptococos do grupo mutans; TM = total de microrganismos viáveis; S-X = uso de pastilhas 
com sorbitol no primeiro período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de 
pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = 
número de voluntários 

 

Tabela 5.16 -  Médias ± desvio-padrão de % SM / TM no experimento de remineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 0,038 ± 0,042 

(n=5) 
0,00032 ± 0,00047 

(n=5) 
0,019 ± 0,034 

(n=10) 
2 (X-S) 0,000068 ± 0,000071 

(n=6) 
0,0037 ± 0,0076 

(n=6) 
0,0019 ± 0,0055 

(n=12) 

 0,017 ± 0,033 
(n=11) 

0,0022 ± 0,0057 
(n=11)  

SM = estreptococos do grupo mutans; TM = total de microrganismos viáveis; S-X = uso de pastilhas 
com sorbitol no primeiro período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de 
pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = 
número de voluntários 

 

De acordo com a tabela 5.17, as duas seqüências (p= 0,952) e os dois 

períodos (p= 0,289) não diferiram em termos de média das porcentagens de SM / S 

no experimento de desmineralização. No experimento de remineralização, a média 

das porcentagens de SM / S foi maior na seqüência sorbitol-xilitol e no primeiro 

período, porém sem significância estatística (p= 0,181 e p= 0,126; respectivamente. 

Tabela 5.18).  
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Tabela 5.17 -  Médias ± desvio-padrão de % SM / S no experimento de desmineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 0,048 ± 0,043 

(n=5) 
0,0026 ± 0,0047 

(n=5) 
0,025 ± 0,037 

(n=10) 
2 (X-S) 0,0033 ± 0,0038 

(n=6) 
0,04 ± 0,047 

(n=6) 
0,021 ± 0,037 

(n=12) 

 0,023 ± 0,036 
(n=11) 

0,023 ± 0,038 
(n=11)  

SM = estreptococos do grupo mutans; S = total de estreptococos; S-X = uso de pastilhas com sorbitol 
no primeiro período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com 
xilitol no primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de 
voluntários 

 

Tabela 5.18 -  Médias ± desvio-padrão de % SM / S no experimento de remineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 0,52 ± 0,5 

(n=5) 
0,0052 ± 0,011 

(n=5) 
0,26 ± 0,43 

(n=10) 
2 (X-S) 0,0014 ± 0,0022 

(n=6) 
0,11 ± 0,22 

(n=6) 
0,054 ± 0,16 

(n=12) 

 0,24 ± 0,42 
(n=11) 

0,061 ± 0,16 
(n=11)  

SM = estreptococos do grupo mutans; S = total de estreptococos; S-X = uso de pastilhas com sorbitol 
no primeiro período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com 
xilitol no primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de 
voluntários 

 

Pode-se observar pela tabela 5.19 que a média das contagens de LB da 

seqüência 2 foi maior do que a média observada na seqüência 1, assim como no 

primeiro período em relação ao segundo período no experimento de 

desmineralização, mas as diferenças não foram significantes estatisticamente entre 

as seqüências (p= 0,696) e entre os períodos (p= 0,537). No experimento de 

remineralização, a média das contagens de LB foi maior na seqüência 2 e no 

segundo período, mas também sem diferença significante (p= 0,932 e p= 0,258; 

respectivamente. Tabela 5.20). 
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Tabela 5.19 -  Médias ± desvio-padrão de LB (UFC/mg) no experimento de desmineralização de 
acordo com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2 
 

1 (S-X) 1.712.624,8 ± 3.168.696,8 
(n=5) 

3.700.149,4 ± 6.827.974,3 
(n=5) 

2.706.387,1 ± 5.126.436,1 
(n=10) 

2 (X-S) 6.741.120,3 ± 15.970.899,0 
(n=6) 

1.668.331,8 ± 2.550.572,9 
(n=6) 

4.204.726,1 ± 11.221.224,7 
(n=12) 

 4.455.440,6 ± 11.766.358,0 
(n=11) 

2.591.885,3 ± 4.798.656,0 
(n=11)  

LB = lactobacilos; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período experimental e de pastilhas 
com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e de 
pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.20 -  Médias ± desvio-padrão de LB (UFC/mg) no experimento de remineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2 
 

1 (S-X) 34.000 ± 40.000 
(n=5) 

15.000 ± 23.000 
(n=5) 

25.000 ± 32.000 
(n=10) 

2 (X-S) 1.900 ± 2.400 
(n=6) 

420.000 ± 830.000 
(n=6) 

210.000 ± 600.000 
(n=12) 

 17.000 ± 30.000 
(n=11) 

240.000 ± 620.000 
(n=11)  

LB = lactobacilos; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no primeiro período experimental e de pastilhas 
com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol no primeiro período experimental e de 
pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Para o parâmetro % LB / TM, as duas seqüências e os dois períodos não 

diferiram de maneira estatisticamente significante (p= 0,341 e p= 0,783; 

respectivamente) no experimento de desmineralização (Tabela 5.21) e no 

experimento de remineralização (p= 0,660 e p= 0,775; respectivamente. Tabela 

5.22).  
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Tabela 5.21 - Médias ± desvio-padrão de % LB / TM no experimento de desmineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 0,09 ± 0,11 

(n=5) 
0,05 ± 0,10 

(n=5) 
0,07 ± 0,10 

(n=10) 
2 (X-S) 0,01 ± 0,02 

(n=6) 
0,07 ± 0,11 

(n=6) 
0,04 ± 0,08 

(n=12) 

 0,05 ± 0,08 
(n=11) 

0,06 ± 0,10 
(n=11)  

LB = lactobacilos; TM = total de microrganismos viáveis; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no 
primeiro período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol 
no primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Tabela 5.22 - Médias ± desvio-padrão de % LB / TM no experimento de remineralização de acordo 
com a seqüência e o período  

 Período  

Seqüência 1 2  
1 (S-X) 0,0019 ± 0,021 

(n=5) 
0,00029 ± 0,00043 

(n=5) 
0,0011 ± 0,0016 

(n=10) 
2 (X-S) 0,0033 ± 0,008 

(n=6) 
0,0037 ± 0,0057 

(n=6) 
0,0035 ± 0,0066 

(n=12) 

 0,0027 ± 0,0059 
(n=11) 

0,0021 ± 0,0044 
(n=11)  

LB = lactobacilos; TM = total de microrganismos viáveis; S-X = uso de pastilhas com sorbitol no 
primeiro período experimental e de pastilhas com xilitol no segundo; X-S = uso de pastilhas com xilitol 
no primeiro período experimental e de pastilhas com sorbitol no segundo; n = número de voluntários 

 

Quando as transformações logarítmicas dos dados originais foram 

submetidas ao modelo de ANOVA, foi verificado efeito estatisticamente significante 

de seqüência para os parâmetros quantidade de Ca, de Pi, de F e de PEC insolúvel 

no biofilme no experimento de desmineralização, ou seja, houve efeito residual ou 

persistente do primeiro tratamento sobre o segundo período. Desta forma, as 

observações do segundo período foram abandonadas para estas variáveis e 

comparou-se o efeito dos tratamentos somente com as observações do primeiro 

período. Para todas as demais variáveis que não apresentaram efeito 
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estatisticamente significante de seqüência, a análise do efeito dos tratamentos foi 

realizada com as observações dos dois períodos experimentais. 

 

 

5.2 Análise do efeito dos tratamentos 

 

 

Embora o teste estatístico não tenha detectado diferença significante entre os 

tratamentos (p= 0,066), a % PDS dos blocos de esmalte expostos ao xilitol 

apresentou uma tendência a ser menor que a % PDS observada na presença de 

sorbitol (Figura 5.1). Já em relação à % GDS, não houve diferença entre os grupos 

(p= 0,788). 

As médias das concentrações dos componentes inorgânicos do biofilme 

foram maiores em presença de xilitol no experimento de desmineralização e em 

presença de sorbitol no experimento de remineralização (Figura 5.2), contudo, o 

efeito dos tratamentos só foi estatisticamente significante para Pi no experimento de 

desmineralização (p< 0,001). Este resultado deve ser avaliado com cautela, uma vez 

que para esta variável o teste foi realizado com apenas cinco observações. O teste 

estatístico não foi capaz de detectar diferenças significantes entre os tratamentos 

com xilitol ou sorbitol no experimento de desmineralização para as variáveis Ca (p= 

0,752) e F (p= 0,153), e no experimento de remineralização para as variáveis Ca (p= 

0,544), Pi (p= 0,767) e F (p= 0,367). Este fato pode ser atribuído à alta variabilidade 

e ao pequeno número de observações disponíveis para estes parâmetros.  
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Figura 5.1 -  Médias das porcentagens de perda (% PDS) e de ganho (% GDS) de dureza de 
superfície dos blocos de esmalte, de acordo com o tratamento. Barras verticais 
representam os valores de desvio-padrão. Letras minúsculas iguais indicam ausência 
de diferença estatisticamente significante entre os tratamentos (p > 0,05). Letras 
minúscula e maiúscula indicam tendência à diferença estatisticamente significante entre 
os tratamentos (0,05< p< 0,1). n = Número de voluntários 

 

Os tratamentos com os diferentes poliálcoóis também não influenciaram de 

forma significante as médias das concentrações de PEC insolúvel no biofilme no 

experimento de desmineralização (p= 0,264) e no experimento de remineralização 

(p= 0,444), assim como as médias das concentrações de PIC no biofilme no 

experimento de remineralização (p= 0,328; Figura 5.3). Já as médias das 

concentrações de PIC no biofilme no experimento de desmineralização foram 

significantemente menores (p= 0,007) no grupo do sorbitol em relação ao grupo do 

xilitol.  
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Figura 5.2 -  Médias das concentrações inorgânicas no biofilme total, de acordo com a condição e o 
tratamento. Barras verticais representam os valores de desvio-padrão. Letras diferentes 
sob a mesma condição indicam diferença estatisticamente significante entre os 
tratamentos (p< 0,05)  

 

No experimento de desmineralização, as contagens de SM (p= 0,248) e LB 

(p= 0,818), assim como as porcentagens de LB no biofilme (p= 0,341) não foram 

influenciadas de maneira significante pelos dois tratamentos (Tabela 5.23). A média 

das porcentagens de SM / TM foi menor no grupo do xilitol em relação ao grupo do 

sorbitol, mas o teste estatístico não foi capaz de evidenciar tal diferença, 

apresentando um resultado apenas marginalmente significante (p= 0,051). Para o 

parâmetro porcentagem de SM / S, os tratamentos apresentaram efeito 

estatisticamente significante, ou seja, o grupo do xilitol apresentou média de 

porcentagem de SM / S estatisticamente menor do que a apresentada pelo grupo 

sorbitol (p= 0,037). No experimento de remineralização, a diferença entre o efeito 

dos tratamentos foi estatisticamente significante para quase todos os parâmetros 
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microbiológicos, com exceção da porcentagem de LB / TM (p= 0,109). As contagens 

de SM (p= 0,035) e LB (p= 0,048), assim como as porcentagens de SM / TM (p= 

0,035) e SM / S (p= 0,017) foram significantemente menores no biofilme formado em 

presença de xilitol (Tabela 5.23). 
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Figura 5.3 -  Médias das concentrações de polissacarídeo extracelular insolúvel (PEC insolúvel) e de 
polissacarídeo intracelular (PIC) no biofilme, de acordo com a condição e o tratamento. 
Barras verticais representam os valores de desvio-padrão. Letras diferentes sob a 
mesma condição indicam diferença estatisticamente significante entre os tratamentos 
(p< 0,05)  
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Tabela 5.23 -  Médias ± desvio-padrão das variáveis microbiológicas do biofilme, de acordo com as 
condições e os tratamentos 

xilitol sorbitol xilitol sorbitol

SM, UFC / mg biofilme X 104 19,51 ± 62,85a 28,43 ± 87,03a 1,04 ± 2,82a 39,44 ± 52,95b

(n=11) (n=11) (n=11) (n=11)

% SM / TM 0,0002 ± 0,0002a 0,002 ± 0,003A 0,0002 ± 0,0003a 0,019 ± 0,032b

(n=11) (n=11) (n=11) (n=11)

% SM / S 0,003 ± 0,004a 0,043 ± 0,043b 0,003 ± 0,007a 0,297 ± 0,413b

(n=11) (n=11) (n=11) (n=11)

LB, UFC / mg biofilme X 106 5,36 ± 12,19a 1,69 ± 2,70a 0,01 ± 0,02a 0,25 ± 0,62b

(n=11) (n=11) (n=11) (n=11)

% LB / TM 0,03 ± 0,07a 0,08 ± 0,15a 0,002 ± 0,006a 0,003 ± 0,004a

(n=11) (n=11) (n=11) (n=11)

 tratamentos (0,05< p< 0,1) 

SM = estreptococos do grupo mutans; TM = total de microorganismos viáveis; S = total de estreptococos; LB = lactobacilos; 
 n = número de voluntários. 
Letras minúsculas diferentes sob a mesma condição indicam diferença estatisticamente significante entre os tratamentos (p< 0,05). 
Letras minúscula e maiúscula sob a mesma condição indicam tendência à diferença estatisticamente significante entre os 

Condições

Variáveis
               Tratamentos                              Tratamentos               

            Desmineralização                          Remineralização             
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os estudos in situ funcionam como uma ponte entre a situação clínica natural 

não controlada e a situação laboratorial altamente controlada. A intenção destes 

modelos é simular o que ocorre no processo natural da lesão de cárie através de um 

substrato dental exposto à saliva na cavidade bucal, com formação de biofilme 

cariogênico e presença de um desafio de carboidrato controlado experimentalmente, 

em função do tempo determinado pela longevidade do período experimental. Os 

modelos de cárie in situ podem prover informação clinicamente relevante e elucidar 

detalhes não compreendidos em estudos clínicos, em um período relativamente 

curto de tempo, sem causar alterações irreversíveis na dentição natural (ZERO, 

1995). Estudos in situ randomizados, duplo-cegos e cruzados com a participação de 

10 a 15 voluntários são amplamente utilizados para testar efeitos cariogênicos ou 

anticariogênicos de diversas substâncias (AIRES et al., 2006; CURY et al., 2000, 

2001a, 2001b, 2003, 2005; CURY; REBELLO; DEL BEL CURY, 1997; LEACH; LEE; 

EDGAR, 1989; RIBEIRO et al., 2005; SMITS; ARENDS, 1985, 1988; TENUTA et al., 

2003).  

Quando os resultados do presente estudo foram submetidos a um modelo de 

análise de variância para estudos cruzados, pôde-se observar que o intervalo de 

uma semana mantido entre as fases experimentais (wash-out) foi insuficiente para 

evitar efeito residual dos polióis em alguns parâmetros (componentes inorgânicos e 

PEC insolúvel, no experimento de desmineralização, Tabelas 5.3, 5.5, 5.7 e 5.9), de 

maneira que o primeiro tratamento influenciou os resultados do segundo tratamento. 

No experimento de desmineralização, os voluntários que iniciaram o estudo no grupo 
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do sorbitol apresentaram um biofilme com quantidades significantemente menores 

de componentes inorgânicos e maiores de PEC insolúvel do que os voluntários que 

iniciaram o experimento no grupo do xilitol, tanto na primeira fase experimental 

quando na segunda. A exposição ao sorbitol no primeiro período produziu um 

biofilme com características de maior cariogenicidade (AIRES et al., 2006; CURY et 

al., 2000; CURY; REBELLO; DEL BEL CURY, 1997) em presença de sacarose e 

este efeito persistiu após sete dias, fazendo com que o biofilme formado em 

presença de xilitol no segundo período também tivesse estas características, o que, 

por sua vez, não aconteceu quando a exposição ao xilitol ocorreu no primeiro 

período. Este é um achado intrigante, mas que pode estar relacionado ao fato de as 

bactérias em presença de sorbitol estarem metabolicamente mais ativas do que em 

presença do xilitol, de maneira a utilizarem com mais eficiência os carboidratos 

disponíveis a ponto de interferir na composição bioquímica do biofilme. Esta maior 

eficiência metabólica parece ter minimizado uma inibição que poderia ter sido 

produzida pelo xilitol, quando este foi usado após o sorbitol. Desta maneira, para 

estes parâmetros (componentes inorgânicos e PEC insolúvel, no experimento de 

desmineralização) foram considerados apenas os resultados da primeira fase, o que 

diminuíu o número amostral e pode ter contribuído para a não observação de 

diferenças estatisticamente significantes entre os tratamentos (Figuras 5.2 e 5.3). 

Por sua vez, o uso do xilitol no primeiro período experimental não demonstrou efeito 

residual anti-mutans no biofilme quando este foi formado em presença de sorbitol no 

segundo período experimental, nem no experimento de desmineralização nem no 

experimento de remineralização (Tabelas 5.13 a 5.18). Ou seja, para os parâmetros 

microbiológicos o período de wash-out de sete dias foi adequado. 
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Os resultados de estudos clínicos de longa duração sugerem que a utilização 

freqüente de produtos contendo xilitol provoque uma mudança prolongada na 

homeostase e na cariogenicidade do biofilme dental (ALANEN; ISOKANGAS; 

GUTMANN; 2000; HUJOEL et al., 1999; ISOKANGAS et al., 1993, 2000; 

SÖDERLING et al., 2001). Contudo, estas alterações no biofilme só se tornam 

persistentes o bastante para resistirem à interrupção da exposição ao xilitol após 

longos períodos de contato com o açúcar (TRAHAN; MOUTON, 1987). Segundo 

Loesche et al. (1984), o consumo de chicletes com xilitol por curtos períodos (quatro 

semanas) causa mudanças na flora bucal, principalmente reduzindo os níveis 

salivares e a proporção de S. mutans no biofilme, porém estes valores retornam aos 

valores iniciais uma vez que a exposição é interrompida, de maneira a não mais 

diferir destes de forma significante já na primeira avaliação realizada duas semanas 

após o fim do tratamento. O mesmo ocorreu no estudo de Trindade (2005): a 

redução nos níveis salivares de SM ocorrida após o uso regular de chicletes com 

xilitol não persistiu após 30 dias de interrupção do uso. No estudo de Birkhed et al. 

(1983), o uso por curtos períodos (quatro dias) de chicletes com sorbitol ou com uma 

mistura de sorbitol e xilitol não demonstrou efeito residual sobre a composição 

bioquímica do biofilme três horas após o encerramento das fases experimentais. 

Os estudos que avaliaram produtos contendo xilitol e sorbitol em 

delineamento cruzado relataram diferentes períodos de wash-out, variando de dois 

dias (MÄKINEN et al., 1985; SMITS; ARENTS, 1985), até uma, seis ou sete 

semanas (BIRKHED et al., 1983; STEINBERG; ODUSOLA; MANDEL, 1992; 

WENNERHOLM et al., 1994). Alguns autores, inclusive, não relataram período de 

wash-out (LEACH; LEE; EDGAR, 1989; MANNING; EDGAR; AGALAMANYI, 1992; 

SMITS; ARENDS, 1988). Nenhuma menção foi encontrada na literatura sobre qual 
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seria um período de wash-out ideal ou mínimo para evitar efeito residual (carry-over) 

dos polióis sobre o próximo período experimental. De acordo com Hujoel et al. 

(1999), mais estudos são necessários para determinar a duração tanto do lag period 

(período entre o início do tratamento e o momento no qual este atinge sua 

efetividade máxima) quanto do carry-over period com produtos contendo xilitol.  

Assim, adotou-se neste estudo um período de wash-out de sete dias entre os 

cruzamentos, que corresponde ao intervalo observado em vários estudos do tipo 

cruzado que serviram de base para a definição da metodologia empregada (AIRES 

et al., 2006; CCAHUANA-VÁSQUEZ et al., 2007; CURY et al., 2001a, 2003; 

PECHARKI et al., 2005; TENUTA et al., 2003, 2006a, 2006b).  

É interessante investigar o papel do xilitol na desmineralização e na 

remineralização separadamente uma vez que os maiores benefícios de um agente 

anticariogênico são alcançados através de uma alternância na dinâmica de des-re 

em favor da remineralização durante a formação da lesão e, assim, prevenindo o 

desenvolvimento da mesma, em vez de apenas reparar lesões já bem estabelecidas 

(LEACH; LEE; EDGAR, 1989). O uso de diferentes desafios cariogênicos (split-

mouth) no mesmo dispositivo palatino intrabucal se baseou na ausência de efeito 

cruzado em estudos prévios (AIRES et al., 2006; CCAHUANA-VÁSQUEZ et al., 

2007; CURY et al., 2001a; PAES LEME et al., 2004; PECHARKI et al., 2005, 

RIBEIRO et al., 2005). O excesso de solução de sacarose era removido com gaze 

ou papel absorvente para evitar que este escorresse para o outro lado do 

dispositivo, sobre os blocos de esmalte previamente desmineralizados in vitro e que 

não deveriam ser expostos ao desafio cariogênico.  

Vários autores (CURY et al., 2000, 2003; CURY; REBELLO; DEL BEL CURY, 

1997; PAES LEME et al., 2004; PECHARKI et al., 2005; TENUTA et al., 2006a) já 
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haviam relatado que exposição a solução de sacarose 20%, oito vezes ao dia, 

diminuía significantemente as concentrações de F, Ca e Pi e aumentava, também 

com significância estatística, a concentração de PEC insolúvel no biofilme dental 

formado sobre blocos de esmalte humano polidos em modelo in situ semelhante ao 

desenvolvido neste estudo, em comparação a não exposição a solução de sacarose. 

Embora estas diferenças não tenham sido testadas estatisticamente, a exposição à 

sacarose provocou efeito semelhante nesta pesquisa para todos os componentes 

inorgânicos avaliados, assim como para PEC insolúvel, tanto no grupo do xilitol 

quanto no grupo do sorbitol (Figuras 5.2 e 5.3). O aumento nas quantidades de PEC 

insolúvel em presença de sacarose pode ser explicado pelo fato de este tipo de 

polissacarídeo ser sintetizado exclusivamente na presença deste carboidrato. Ainda 

não há uma explicação conclusiva para a menor concentração inorgânica no biofilme 

formado em presença de sacarose (CCAHUANA-VÁSQUEZ et al., 2007; CURY et 

al., 2000; PAES LEME et al., 2006).  

Considerando-se que a sacarose é substrato para a produção de ácidos pelas 

bactérias, e que promove a adesão e agregação de bactérias que expressam 

enzimas glicosiltransferases na superfície, um aumento na quantidade de espécies 

acidúricas como SM e LB (KRALJ et al., 2004; R∅LLA, 1989; SÖDERLING et al., 

1987) poderia ser esperado em presença deste dissacarídeo. Com relação aos SM, 

entretanto, sua contagem e proporção no biofilme não foi numericamente maior 

quando o grupo do sorbitol esteve exposto à sacarose (Tabela 5.23). No grupo do 

xilitol, as quantidades de SM foram numericamente maiores no biofilme formado em 

presença de sacarose (Tabela 5.23), mas este achado parece estar mais 

relacionado a um efeito diferenciado desta pentose sobre este grupo microbiano em 

presença ou ausência de sacarose, que será discutido mais adiante. Em estudos in 
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situ, nos quais a exposição a carboidratos e o acúmulo de biofilme são 

experimentalmente controlados, uma relação direta entre exposição à sacarose e 

aumento de SM no biofilme não foi demonstrada (CCAHUANA-VÁSQUEZ et al., 

2007; CURY et al., 2001b; PAES LEME et al., 2004; TENUTA et al., 2006b).  

In situ, LB costumam aumentar de quatro a dez vezes mais do que SM em 

biofilmes formados em presença de sacarose, quando comparados a biofilmes 

formados em ausência deste carboidrato (MINAH; LOVEKIN; FINNEY, 1981). Neste 

estudo, os LB predominaram proporcionalmente em relação aos SM no biofilme 

formado em presença de sacarose, tanto no grupo do xilitol quanto no grupo do 

sorbitol (Tabela 5.23). A seleção de LB já foi previamente demonstrada in situ 

quando o biofilme foi formado em presença de sacarose em protocolos semelhantes 

a este (CCAHUANA-VÁSQUEZ et al., 2007; PECHARKI et al., 2005; RIBEIRO et al., 

2005; TENUTA et al., 2006b). Segundo Tenuta et al. (2006b), de alguma forma a 

maior acidogenicidade e aciduricidade do LB em relação ao SM pode promover sua 

seleção no biofilme durante freqüentes quedas de pH causadas pela sacarose. 

Mesmo no biofilme formado em ausência de sacarose, altas contagens de LB foram 

obtidas tanto no grupo do xilitol quanto no grupo do sorbitol (Tabela 5.23). No 

modelo experimental desenvolvido nesta tese, no qual o biofilme se forma e se 

mantêm sem ser perturbado durante 14 dias, é possível que este se assemelhe mais 

ao biofilme de região interproximal ou mesmo de uma lesão cariosa, rico em LB 

(LOESCHE; SYED, 1973; TENUTA et al., 2006b), do que ao biofilme de uma 

superfície lisa onde predominam SM. Os SM, que possuem uma vantagem 

competitiva na colonização de superfícies lisas, são menos prevalentes em estudos 

in situ nos quais blocos de esmalte são posicionados sob uma tela. Na presença de 

tela, ocorre uma alteração do perfil microbiano uma vez que a colonização se torna 
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menos dependente da capacidade de adesão (KOULOURIDES et al., 1976). Assim, 

o mecanismo através do qual a sacarose aumentaria as quantidades de SM e LB no 

biofilme por ser substrato para a formação de grandes quantidades de PEC insolúvel 

pode não ser muito importante in situ. Os resultados de Tenuta et al. (2006b) 

sugerem que PEC insolúveis não sejam mesmo relevantes na seleção de SM ou LB 

no biofilme in situ.  

Segundo Leach, Lee e Edgar (1989), o uso de tela para promover retenção de 

biofilme pode ter dois efeitos. Na presença de dieta cariogênica (sacarose), pode 

dificultar o acesso de saliva à interface dente-biofilme, aumentar a retenção 

bacteriana e, com isso, induzir a desmineralização; alternativamente, as altas 

concentrações de cálcio, fósforo e flúor no biofilme em ausência de sacarose podem 

fazer com que este biofilme funcione como reservatório de íons, favorecendo a 

remineralização. 

Neste estudo, os blocos de esmalte submetidos a desafio cariogênico 

desmineralizaram nos dois grupos de tratamento. Embora não tenha havido 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, chupar pastilhas com xilitol 

demonstrou uma tendência a diminuir a desmineralização em comparação a chupar 

pastilhas com sorbitol (Figura 5.1).  

Estes resultados estão de acordo com os estudos clínicos longitudinais que 

compararam diretamente o efeito preventivo de cárie de chicletes adoçados com 

xilitol e com sorbitol, e que sugerem uma redução discretamente maior nos índices 

de cárie com o uso de chicletes adoçados com xilitol. Enquanto no estudo de 

Mäkinen et al. (1995b) o xilitol foi significativamente superior ao sorbitol em reduzir o 

risco ao ataque cariogênico em dentes permanentes, nos estudos de Machiulskiene, 

Nyvad e Baelum (2001) e Mäkinen et al. (1996) a superioridade preventiva do xilitol 
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sobre o sorbitol não foi suficiente para demonstrar diferenças estatisticamente 

significantes nos incrementos de cárie em dentes permanentes e decíduos, 

respectivamente. Os estudos clínicos que examinaram o efeito de produtos contendo 

xilitol ou sorbitol em comparação ao efeito de produtos adoçados com sacarose ou 

ao não consumo de chicletes ou pastilhas, no geral, demonstraram uma maior 

redução na incidência de cárie dentária para o xilitol, de 30% a 85% (ALANEN; 

ISOKANGAS; GUTMANN, 2000; HONKALA et al., 2006; ISOKANGAS; TIEKSO; 

ALANEN, 1988; KANDELMAN; GAGNON, 1990; MÄKINEN et al., 1995b; SCHEININ 

et al., 1975, 1985) do que para o sorbitol, de zero a 48% (BÁNÓCZY et al., 1981; 

MÄKINEN et al., 1996; MÖLLER; POULSEN, 1973; SLAKC; MILLWARD; MARTIN, 

1964; VAN LOVEREN, 2004).  

Problemas metodológicos presentes na maioria dos estudos in situ que 

investigaram os efeitos dos polióis na desmineralização, como falta de padronização 

sobre o desafio cariogênico instituído (KOULOURIDES et al., 1976; SMITS; 

ARENDS, 1988; WENNERHOLM et al., 1994) e ausência de um grupo controle 

adequado para o poliól (KOULOURIDES et al., 1976; SMITS; ARENDS, 1988) ou 

para o estímulo do fluxo salivar causado por seu veículo (KASHKET; YASKELL; 

LOPEZ, 1989), dificultam conclusões a partir dos mesmos.  

Pastilha, balas ou chiclete aumentam o fluxo salivar como resultado de 

estímulos mecânicos (sucção ou mastigação intensas) e gustativos (doce). Quando 

as glândulas salivares são estimuladas, a composição salivar muda de 

predominantemente mucosa para predominantemente serosa, contribuindo para um 

aumento na remoção de alimentos e açúcares ingeridos da cavidade bucal. Além 

disso, um aumento no fluxo salivar aumenta automaticamente todas as 

características protetoras da saliva, como capacidade tampão, atividade imunológica 
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e antimicrobiana, remoção bacteriana por agregação, e manutenção de 

supersaturação de íons cálcio e fósforo em relação à hidroxiapatita (HICKS; 

GARCIA-GODOY; FLAITZ, 2003). Assim, em ausência de um controle adequado 

para o estímulo do fluxo salivar fica difícil avaliar se o efeito preventivo de mascar 

chicletes sem açúcar está relacionado apenas ao processo de mastigação ou se há 

um efeito preventivo do poliól por si só.  

Os estudos in situ não evidenciaram capacidade dos polióis em chicletes 

(WENNERHOLM et al., 1994) ou em solução (GONÇALVES et al., 2006) de diminuir 

a desmineralização do esmalte in situ, com comportamento semelhante para xilitol e 

sorbitol (WENNERHOLM et al., 1994). No estudo de Gonçalves et al. (2006), foi 

avaliado o efeito de uma única exposição por apenas um minuto às soluções com 

concentrações baixas dos polióis, e essas peculiaridades podem ter dificultado a 

observação de efeito destes açúcares sobre a desmineralização.  

O fato de as concentrações de xilitol variarem muito entre os trabalhos 

também prejudica a comparação dos resultados de diferentes estudos. Nesta 

pesquisa, foi usado um produto comercial contendo xilitol 88,30%, o que representa 

0,1766g de xilitol por pastilha (mini-pastilhas Smint®, Chupa Chups S.A., Barcelona, 

Espanha). Os voluntários consumiram oito pastilhas por dia, o que equivale a 

1,4128g de xilitol por dia. Uma vez que ainda não há evidência de uma dose 

preventiva mínima de xilitol (ALANEN; ISOKANGAS; GUTMANN, 2000; VAN 

LOVEREN, 2004), a dose de 1,4128g foi definida em função da freqüência desejada 

e do momento conveniente para o emprego das pastilhas. Contudo, cuidado foi 

tomado para que a dose diária de xilitol não fosse inferior a 0,9g, dose mínima para 

a qual há relato de efeito preventivo de cárie na literatura (KANDELMAN; GAGNON, 

1990). Os estudos clínicos sugerem que a freqüência de uso do xilitol possa ser tão 



______________________________________________________________________Discussão 109

ou até mais importante que a quantidade, de maneira que, para o controle da cárie 

dentária, é necessário que os chicletes ou pastilhas sejam consumidos pelo menos 

três vezes ao dia (VAN LOVEREN, 2004). Como a indicação mais constante 

observada na literatura para a utilização de produtos contendo xilitol é que esta seja 

feita em seguida a refeições ou lanches açucarados (LEACH; LEE; EDGAR, 1989), 

optou-se por instituir o consumo das pastilhas logo após os desafios cariogênicos e, 

portanto, na mesma freqüência destes.  

O fato das pastilhas terem sido usadas logo após o desafio cariogênico 

poderia ter tornado a estimulação do fluxo salivar ainda mais relevante neste estudo, 

pois é bem estabelecido que em presença de alto fluxo salivar o pH do biofilme não 

cai a valores críticos de desmineralização do esmalte, ou retorna mais rapidamente 

ao normal (CREANOR et al., 1992; LEACH; LEE; EDGAR, 1989). Contudo, como 

houve um adequado controle para este parâmetro, obtido através de pastilhas com 

sorbitol que demonstraram a mesma capacidade de estimular o fluxo salivar dos 

voluntários que as pastilhas teste com xilitol (APÊNDICE B), as porcentagens de 

perda e ganho de dureza de superfície foram influenciadas pelo aumento do fluxo 

salivar de maneira semelhante nos dois grupos. Assim, as diferenças encontradas 

podem ser atribuídas a diferenças entre os dois polióis. 

A constatação de que a adição de altas concentrações de xilitol a soluções 

desmineralizadoras diminui a desmineralização in vitro (ARENDS et al., 1984, 1990) 

chamou a atenção para o fato de que o xilitol possa influenciar diretamente o 

processo carioso interagindo com os minerais do esmalte. Os autores consideraram 

que o mecanismo através do qual o xilitol inibe a dissolução ácida do esmalte in vitro 

está relacionado à sua capacidade de interferir no transporte dos componentes 

dissolvidos do esmalte, retardando a difusão de íons cálcio e fosfato para fora do 
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esmalte desmineralizado. Por sua vez, este processo foi sugerido com base na 

capacidade não específica demonstrada pelo xilitol de se associar a íons cálcio em 

solução aquosa, formando complexos estáveis (MÄKINEN; SÖDERLING, 1984). 

Esta capacidade de ligação a íons cálcio também é verificada para o sorbitol 

(MÄKINEN; SÖDERLING, 1984). O xilitol em concentrações menores não foi capaz 

de diminuir a desmineralização in vitro (AMAECHI; HIGHAM; EDGAR, 1999). 

Considerando que a dose utilizada nesta pesquisa foi muito inferior à dose eficaz 

nos trabalhos de Arends et al. (1984, 1990), e que os resultados para o xilitol têm 

por base os resultados do sorbitol, pode-se supor que um possível efeito direto dos 

polióis sobre os minerais do esmalte não tenha afetado de maneira importante os 

resultados deste trabalho.    

No experimento de desmineralização, o uso de pastilhas com xilitol aumentou 

de maneira significante as concentrações de Pi no biofilme, em relação ao uso de 

pastilhas com sorbitol (Figura 5.2). Maiores concentrações de Pi no biofilme e assim 

de tampão fosfato, podem provocar valores mais altos de pH (TENUTA et al., 2006a) 

e, com isso, menor desmineralização. Entretanto, seria precipitado traçar conclusões 

a respeito das concentrações de Pi neste estudo devido ao pequeno número de 

observações disponíveis para esta variável. Como as concentrações de Ca e F não 

diferiram no biofilme formado em presença de xilitol e de sorbitol (Figura 5.2), e foi 

observada uma tendência a maior perda de dureza do esmalte hígido no grupo do 

sorbitol (Figura 5.1), as concentrações destes minerais inorgânicos no biofilme total 

parecem não ter influenciado a desmineralização em presença de sacarose. Este 

efeito havia sido sugerido em alguns trabalhos (CURY et al., 2000; CURY; 

REBELLO; DEL BEL CURY, 1997; TENUTA et al., 2003). A composição inorgânica 

do biofilme estabelece condições de sub ou supersaturação em relação ao esmalte 
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que favorecem ou a desmineralização ou a remineralização. Estes minerais são 

importantes para manterem o ambiente supersaturado em relação ao conteúdo 

mineral do esmalte dental, de maneira que quando o pH cai os compostos minerais 

no biofilme serão dissolvidos antes da hidroxiapatita e da fluorapatita (HICKS; 

GARCIA-GODOY; FLAITZ, 2003). Porém, é preciso ressaltar que são apenas os 

níveis de Ca, Pi e F presentes no fluido do biofilme que efetivamente determinam a 

saturação mineral do ambiente bucal em relação ao dente (MARGOLIS; MORENO, 

1992; VOGEL et al., 1990), e que, assim, controlam se está ocorrendo 

desmineralização ou remineralização dental. A importância da concentração destes 

íons no biofilme total em relação à cárie dentária ainda precisa ser esclarecida 

(CCAHUANA-VÁSQUEZ et al., 2007). Alguns estudos também não encontraram 

diferenças entre as concentrações de Ca (MÄKINEN et al., 1985; STEINBERG; 

ODUSOLA; MANDEL, 1992) e Pi (MÄKINEN et al., 1985) no biofilme formado in vivo 

em presença de sorbitol ou de xilitol, e ambos os polióis quando usados em chicletes 

aumentaram significantemente a quantidade de Ca no biofilme em relação ao não 

uso de chicletes (STEINBERG; ODUSOLA; MANDEL, 1992). O presente estudo não 

dosou a quantidade destes íons no biofilme formado sem o uso de pastilhas, assim, 

um possível efeito dos polióis de aumentar as concentrações de Ca no biofilme não 

pôde ser estimado.  

A tendência a uma maior desmineralização observada no grupo do sorbitol 

em relação ao grupo do xilitol sugere um potencial cariogênico maior deste biofilme 

em presença de sacarose, o que pode estar relacionado à composição e à atividade 

bacteriana do mesmo. A porcentagem de SM em relação ao total de estreptococos 

foi significativamente maior no biofilme formado em presença de sorbitol do que no 

biofilme formado em presença de xilitol (Tabela 5.23). A mesma tendência foi 
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observada para a porcentagem de SM em relação ao total de microrganismos 

viáveis. Embora a contagem de SM (UFC/mg de biofilme) tenha sido numericamente 

maior no grupo do sorbitol, não foi atingida diferença estatisticamente significante 

entre os grupos para este parâmetro. Os parâmetros proporcionais são considerados 

mais confiáveis nas análise microbiológicas porque minimizam possíveis distorções 

na pesagem de biofilme fresco, cujo peso é influenciado pela sua umidade. A 

proporção de SM nas amostras de biofilme é importante, uma vez que estes são os 

causadores primários de lesões iniciais de cárie em superfícies lisas (GEHRING et 

al., 1976). A ocorrência de S. mutans esteve relacionada à incidência de cárie 

dentária (GEHRING et al., 1974; SCHEININ; MÄKINEN; YLITALO, 1976) e a 

quantidade de SM no biofilme foi considerada como fator indicativo de atividade de 

cárie (KÖHLER; PETTERSSON; BRATTHALL, 1981) em alguns trabalhos, embora 

outros autores não tenham demonstrado correlação significativa entre a proporção 

de SM no biofilme e a % PDS in situ (TENUTA et al., 2003). É preciso considerar 

que, como foi mencionado anteriormente, o biofilme formado in situ pode se 

assemelhar mais ao biofilme de região interproximal ou mesmo de uma lesão 

cariosa do que ao biofilme de uma superfície lisa, de maneira que outras bactérias 

bucais podem estar também envolvidas no seu potencial cariogênico. Investigações 

epidemiológicas e ecológicas adicionais neste campo podem ajudar a esclarecer 

esta correlação. 

Em relação aos SM, a literatura já demonstrou claramente que este grupo 

bacteriano tem seu metabolismo e crescimento inibido pelo xilitol in vitro, através do 

estabelecimento de um “ciclo energético fútil”: ao entrar na célula via sistema frutose 

fosfotransferase fosfoenol piruvato (Cfru-PTS), o xilitol é acumulado como xilitol-5-

fosfato. Uma vez que esse metabólito não é utilizado pela célula de SM, ele acaba 
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sendo desfosforilado e expelido na forma de xilitol puro. Esse ciclo consome energia 

resultando, em última instância, em inibição do crescimento bacteriano. Por sua vez, 

o acúmulo intracelular do composto xilitol-5-fosfato inibe o metabolismo dos 

açúcares úteis, interrompendo a via glicolítica (glicólise) da bactéria logo nos 

primeiros estágios por inibir enzimas importantes neste processo (ASSEV; RÖLLA, 

1986; HRIMECH et al., 2000; TRAHAN, 1995; TRAHAN et al., 1985; TRAHAN; 

NÉRON; BAREIL, 1991). Contudo, este “ciclo fútil” parece não ocorrer em presença 

de frutose ou sacarose (ASSEV; SCHEIE, 1986; MÜHLEMANN et al., 1977; 

TRAHAN; MOUTON, 1987; TRAHAN; NÉRON; BAREIL, 1991), uma vez que altas 

quantidades de frutose (seja pelo fornecimento direto deste monossacarídeo ou pela 

liberação de frutose a partir da hidrólise extracelular da sacarose) previnem a 

captação do xilitol para o interior da célula bacteriana por competir com este pelo 

mesmo sistema Cfru-PTS que dá preferência à captação de frutose (TRAHAN et al., 

1985; TRAHAN; MOUTON, 1987; TRAHAN; NÉRON; BAREIL, 1991). In vivo, 

dependendo das condições e da natureza dos açúcares exógenos disponíveis, um 

“ciclo energético fútil” pode ou não ser estabelecido a partir do xilitol, resultando 

apenas na redução ou até na exaustão da energia celular (TRAHAN; NÉRON; 

BAREIL, 1991), e se refletindo em bactérias menos ativas metabolicamente e até 

mesmo em uma redução na proporção de SM no biofilme.  

Enquanto os estudos clínicos mostram que o consumo regular de xilitol 

geralmente diminui os níveis e a proporção de SM no biofilme (ISOKANGAS et al., 

1991; ISOTUPA et al., 1995; LOESCHE et al., 1984; MÄKINEN et al., 1989, 2002; 

SÖDERLING et al., 1989, 1997), indivíduos que consomem habitualmente 

quantidades consideráveis de sorbitol e pouco ou nenhum xilitol costumam exibir 

níveis aumentados destes microrganismos no biofilme (LOESCHE et al., 1984; 
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MÄKINEN et al. 2002; SÖDERLING et al. 1989). O efeito mutans-estimulador do 

sorbitol parece ser mais evidente quando o sorbitol é consumido em alta freqüência 

entre as refeições, ou seja, em momentos sem disponibilidade de outros 

carboidratos, o que leva a indução das enzimas necessárias para metabolização do 

sorbitol pelos SM (LOESCHE et al., 1984). Em presença de outro carboidrato de fácil 

metabolização, os microrganismos geralmente não utilizam o sorbitol como fonte de 

energia (BOWEN, 1996; BROWN; WITTENBERGER, 1973; SLEE; TANZER, 1983). 

É difícil distinguir entre um efeito de estimulação do sorbitol e um efeito de 

inibição do xilitol nos SM. Provavelmente os resultados deste experimento, assim 

como os dos demais trabalhos que comparam o efeito dos dois polióis, sejam 

conseqüência da combinação destes dois efeitos sobre SM. A alta freqüência do uso 

da sacarose pode ter impedido a evidenciação de diferenças mais expressivas entre 

as contagens e porcentagens de SM no biofilme formado em presença de xilitol e de 

sorbitol no experimento de desmineralização, pois a presença deste dissacarídeo 

tem potencial para minimizar ao mesmo tempo o efeito mutans-redutor do xilitol e o 

efeito mutans-estimulador do sorbitol. 

Em relação à contagem e porcentagem de LB no biofilme, não houve 

diferença entre os tratamentos (Tabela 5.23), resultado corroborado por alguns 

estudos clínicos que também não mostram efeito nem do xilitol nem do sorbitol sobre 

as proporções de LB no biofilme (BIRKHED et al., 1979; LOESCHE et al., 1984). 

Neste estudo, o metabolismo das bactérias presentes no biofilme não foi 

diretamente testado, mas é possível que este tenha sido inibido em algum grau pela 

exposição ao xilitol através das pastilhas, o que pode ter influenciado na tendência 

deste biofilme de ser menos cariogênico. Se esta inibição metabólica realmente 

ocorreu, ela pode também estar relacionada à concentração significantemente 
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menor de PIC observada no biofilme exposto ao sorbitol em relação ao biofilme 

exposto ao xilitol no experimento de desmineralização (Figura 5.3). Alguns 

microrganismos da cavidade bucal têm a habilidade de sintetizar PIC do tipo 

glicogênio na presença de excesso de carboidratos exógenos como sacarose 

(BIRKHED et al., 1983). Ao contrário dos PEC insolúveis que desempenham uma 

função estrutural e dificilmente são quebrados para produção de energia (CURY et 

al., 2003), os PIC são facilmente metabolizados. Como as dosagens foram feitas 

cerca de dez horas após o último desafio cariogênico, é possível que as bactérias 

expostas ao sorbitol, estando mais ativas metabolicamente que as bactérias 

expostas ao xilitol, tenham consumido suas reservas energéticas intracelulares de 

glicogênio durante o período noturno de “fome”, produzindo ácidos. Foi sugerido que 

PIC podem contribuir para a desmineralização, prolongando a exposição das 

superfícies dentais a ácidos orgânicos e mantendo um pH baixo na matriz do 

biofilme durante períodos de restrição de carboidratos externos (CCAHUANA-

VÁSQUEZ et al., 2007; TENUTA et al., 2006a). 

Não houve diferença significativa entre os efeitos do sorbitol e do xilitol sobre 

a quantidade de PEC insolúvel no biofilme no experimento de desmineralização 

(Figura 5.3). Estas observações estão de acordo com os resultados do estudo in vivo 

de Mäkinen et al. (1985), mas a princípio parecem inconsistentes com os resultados 

dos estudos in vitro. Estudos in vitro (HRIMECH et al., 2000; JANDA; KURAMITSU, 

1978; SHEMESH et al., 2006; SÖDERLING et al., 1987) sugerem que o xilitol possa 

ter efeito inibitório sobre a síntese de PEC insolúvel por S. mutans a partir da 

sacarose, possivelmente como resultado de uma inibição no metabolismo geral 

destas bactérias e de uma perturbação na síntese de proteínas relacionadas com a 

produção de polissacarídeos como as glicosiltransferases. Por sua vez, sorbitol 
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parece aumentar a síntese de enzimas glicosiltransferases e frutosiltransferases 

(SHEMESH et al., 2006), e a quantidade de PEC insolúvel produzida por S. mutans 

(SÖDERLING et al., 1987). Porém, não há consenso sobre esses resultados, uma 

vez que o sorbitol não afetou a capacidade de S. mutans de produzir 

glicosiltransferases extracelulares responsáveis pela síntese de PEC insolúveis no 

trabalho de Janda e Kuramitsu (1978), e que as quantidades de glucanos insolúveis 

produzidas por S. mutans a partir da sacarose não foram afetadas nem por xilitol 

nem por sorbitol no trabalho de Imai et al. (1984). Faz-se necessário ressaltar que 

estes estudos in vitro trabalharam com altas concentrações de sorbitol e de xilitol, 

em culturas puras de S. mutans, de maneira que ainda não se sabe qual a real 

importância dos efeitos relatados acima para um biofilme dental humano in vivo. 

PEC insolúveis podem ser produzidos por outras bactérias além de SM no biofilme 

dental. Outras espécies de estreptococos orais assim como algumas espécies de 

lactobacilos também produzem enzimas glicosiltransferases e polissacarídeos ricos 

em ligações glicosídicas 1-3, insolúveis em água (KRALJ et al., 2004). Thurnheer et 

al. (2006) observaram que cerca de 30% do PEC produzido por um biofilme dental 

supragengival típico se deve a outras espécies bacterianas não estreptococos, 

provavelmente a Actinomyces naeslundii, importante bactéria acidogênica do 

biofilme dental com conhecida capacidade de produzir polissacarídeos 

extracelulares de baixa solubilidade em água (ROSAN; HAMMOND, 1974). 

Actinomyces naeslundii ocuparam uma porcentagem considerável (10,4%) do total 

de microrganismos viáveis no biofilme formado in situ em presença de sacarose, 

durante 14 dias, em protocolo semelhante a este (RIBEIRO et al., 2005). Estas 

bactérias parecem ser menos eficientes que os estreptococos orais na habilidade de 

usar sorbitol como fonte de energia. Foi demonstrado, também, que o sorbitol inibe o 
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seu metabolismo de açúcar in vitro (TAKAHASHI; KALFAS; YAMADA, 1994). É 

possível que o sorbitol tenha algum efeito inibidor sobre a síntese de PEC destas 

bactérias, o que poderia compensar um também possível efeito inibidor do xilitol em 

outros grupos microbianos como SM. Porém, o efeito dos polióis sobre a produção 

de PEC no biofilme in vivo ainda precisa ser melhor esclarecido. 

A concentração de PEC insolúvel não foi determinada em biofilme formado 

sem o consumo de pastilhas, desta maneira, o resultado de Mäkinen et al. (1985) de 

que biofilme formado após exposição ao xilitol possua quantidades significantemente 

menores de PEC insolúvel em relação aos valores iniciais não pôde ser testado 

neste estudo. Embora as concentrações de PEC insolúvel, tanto no biofilme do 

grupo do xilitol quanto no biofilme do grupo do sorbitol, tenham sido menores do que 

as concentrações destes polissacarídeos verificadas no biofilme formado em 

presença de apenas sacarose em estudos prévios (AIRES et al., 2006; CCAHUANA-

VÁSQUEZ et al., 2007; CURY et al., 2000, 2003; CURY; REBELLO; DEL BEL 

CURY, 1997; PECHARKI et al., 2005; RIBEIRO et al., 2005; TENUTA et al., 2006b), 

nenhuma conclusão pode ser tirada a respeito de um efeito dos polióis em diminuir 

as concentrações de PEC insolúvel no biofilme, pois comparações quantitativas 

entre diferentes estudos in situ não são válidas, uma vez que os voluntários não são 

os mesmos e há grande variação individual entre os eles. 

Alguns autores observaram correlação estatisticamente significante entre a 

quantidade de PEC insolúveis no biofilme e a % PDS do esmalte in situ (TENUTA et 

al., 2003) ou entre PEC insolúvel e cárie dentária na dentição decídua in vivo 

(NOBRE DOS SANTOS et al., 2002). O potencial cariogênico de um biofilme rico em 

PEC insolúvel foi demonstrado por vários estudos in situ (AIRES et al., 2006; 

CCAHUANA-VÁSQUEZ et al., 2007; CURY et al., 2000; CURY; REBELLO; DEL BEL 
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CURY, 1997; RIBEIRO et al., 2005). Dibdin e Shellis (1988) consideraram que 

biofilme dental com maior quantidade de PEC insolúveis seria mais cariogênico por 

apresentar porosidades na sua matriz extracelular que facilitariam a difusão de 

açúcares até a interface dente-biofilme, onde estes são fermentados em ácidos, 

provocando maiores quedas no pH (ZERO et al., 1992). Grandes quantidades de 

PEC insolúvel também aumentam a cariogenicidade por aumentar a adesão 

bacteriana. No entanto, adesão bacteriana pode não ser um fator importante quando 

se utilizam dispositivos nos quais blocos de esmalte são posicionados sob uma tela. 

Os dados sugerem que a concentração de PEC insolúvel no biofilme não esteve 

relacionada à desmineralização neste trabalho, uma vez que a diferença entre os 

grupos não atingiu significância estatística (Figuras 5.1 e 5.3).  

A remineralização de lesões artificiais de cárie em esmalte ocorreu de forma 

semelhante com o uso de xilitol e de sorbitol em pastilhas (Figura 5.1). Estes 

resultados estão de acordo com a literatura disponível até agora, que não suporta 

um efeito terapêutico dos polióis em relação à cárie dentária. Estudos clínicos 

longitudinais sugerem que o consumo regular e por longos períodos de balas ou 

chicletes contendo xilitol possa promover a remineralização de lesões de cárie 

(HONKALA et al., 2006; KANDELMAN; GAGNON, 1987; SCHEININ et al., 1975). O 

uso de chiclete com xilitol demonstrou tendência de ser mais efetivo do que o uso de 

chiclete com sorbitol (MÄKINEN et al., 1995a). Porém, problemas metodológicos 

como falta de clareza quanto aos critérios de diagnóstico e ausência de controle 

adequado para o estímulo do fluxo salivar dificultam a avaliação da real participação 

dos polióis sobre as relatadas remineralizações destes estudos. Ausência de 

controle para o estímulo do fluxo salivar também impossibilita conclusões sobre o 

efeito dos polióis na remineralização a partir dos estudos in situ (CREANOR et al., 
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1992; LEACH; LEE; EDGAR, 1989; SCHEININ et al., 1993). Os dois trabalhos que 

contaram com controles adequados, não evidenciaram nenhuma vantagem 

específica nem do sorbitol (MANNING; EDGAR; AGALAMANYI, 1992), nem do xilitol 

(SMITS; ARENTS, 1985; MANNING; EDGAR; AGALAMANYI, 1992) em favorecer a 

remineralização. Resultados controversos são obtidos pelos estudos in vitro. 

Mäkinen e Söderling (1984) relataram, com base em estudos de precipitação, que 

tanto xilitol quanto sorbitol retardam de maneira significativa a precipitação de fosfato 

de cálcio a partir de uma solução contendo os íons cálcio e fosfato, e apresentam 

habilidade de se ligarem ao cálcio em solução aquosa, formando complexos 

estáveis. Estes mecanismos foram usados para explicar comportamentos opostos 

do xilitol frente à remineralização in vitro. Miake et al. (2003) justificaram a maior 

remineralização nas camadas intermediárias e profundas de lesões cariosas 

observadas no seu estudo quando xilitol foi acrescentado à solução remineralizadora 

ao fato de este poliól agir como um carregador de cálcio, ou seja, facilitar a 

movimentação e o acesso de íons Ca2+ da solução remineralizadora para as regiões 

mais internas da lesão. Já Amaechi, Higham e Edgar (1999) explicaram os menores 

valores de remineralização obtidos no seu trabalho quando o xilitol foi adicionado à 

solução remineralizadora também através dos processos bioquímicos descritos por 

Mäkinen e Söderling (1984): a ligação do xilitol aos íons cálcio e fosfato formando 

compostos teria exaurido a solução circundante nestes íons, que são de 

fundamental importância na remineralização de lesões de cárie.  

Xilitol e sorbitol se comportam de maneira semelhante em experimentos de 

remineralização provavelmente devido à natureza comum de poliól dos dois 

açúcares e ao efeito inespecífico de estimulação do fluxo salivar de seus veículos. O 

potencial remineralizador é determinado pela interação entre o dente e o ambiente 



______________________________________________________________________Discussão 120

ao seu redor. O fator principal neste processo é a saturação da saliva e do biofilme 

em íons cálcio (GRON, 1973). Sais de cálcio existem em estado de equilíbrio 

dinâmico entre esmalte, saliva e biofilme e sua difusão em direção ou para fora do 

esmalte pode promover remineralização e desmineralização, respectivamente, por 

uma mudança nos gradientes de concentração (LOESCHE, 1985). Tanto o xilitol 

quanto o sorbitol parecem ter potencial para agir como moléculas fisicoquimicamente 

ativas, contribuindo para a estabilização de cálcio e fosfato na saliva e no biofilme e 

sendo capazes de trabalhar como carregadores destes íons (MÄKINEN; 

SÖDERLING, 1984). De fato, neste experimento de remineralização também não 

foram verificadas diferenças significantes entre as concentrações de Ca, Pi e F no 

biofilme formado quando os indivíduos estiveram expostos ao xilitol ou ao sorbitol 

(Figura 5.2). Como citado previamente, o desenho experimental usado nesta 

pesquisa não mediu os possíveis efeitos bioquímicos específicos dos polióis, uma 

vez que não foram feitas dosagens inorgânicas no biofilme formado na ausência 

destes açúcares, mas também não exclui a possibilidade da ocorrência destes 

efeitos, principalmente para concentrações maiores dos polióis. Embora estes e 

outros efeitos químicos possam estar envolvidos, o conhecimento atual suporta, 

sobretudo, um efeito microbiológico do xilitol. Os efeitos microbiológicos são mais 

fáceis de serem entendidos, descritos e demonstrados do que os efeitos chamados 

de bioquímicos. Uma pequena dose de xilitol pode ser suficiente para afetar o 

crescimento de SM e, entretanto, não provocar mudanças bioquímicas significativas. 

Alterações bioquímicas ficam mais evidentes com o aumento da dose de xilitol.  

No experimento de remineralização, chupar pastilhas com xilitol afetou 

significantemente quase todas as variáveis microbiológicas, com exceção das 

porcentagens de LB no biofilme (Tabela 5.23). As contagens de SM e LB, assim 
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como as porcentagens de SM em relação ao total de microrganismos e ao total de 

estreptococos, foram reduzidas no biofilme formado em presença de xilitol quando 

comparado ao biofilme exposto ao sorbitol. É interessante notar que o efeito 

antibacteriano do xilitol foi mais evidente, inclusive se extendendo aos LB, no 

biofilme formado em ausência de sacarose, ou em presença de pequenas 

quantidades de sacarose proveniente de resíduos deste dissacarídeo remanescente 

na saliva dos voluntários após a ingestão de alimentos, situação que favorece o 

estabelecimento de um “ciclo energético fútil” nas células bacterianas a partir do 

xilitol. Há relatos de que um “ciclo energético fútil” a partir do xilitol, semelhante ao 

observado para SM, possa ocorrer também em Lactobacillus casei (HAUSMAN; 

THOMPSON; LONDON, 1984). Por outro lado, em ausência de sacarose, a maior 

parte das cepas de S. Mutans, assim como de Lactobacillus casei, são capazes de 

fermentar facilmente o sorbitol para obtenção de energia (VADEBONCOEUR; 

PELLETIER, 1997). Embora nos estudos de Birkhed et al. (1979) e Loesche et al. 

(1984) nem o xilitol nem o sorbitol tenham demonstrado efeito sobre as proporções 

de LB no biofilme, Wennerholm et al. (1994) observaram quantidades maiores de LB 

no biofilme quando os voluntários usaram chicletes com sorbitol em relação ao uso 

de chicletes com xilitol, porém sem diferença estatisticamente significante.  

Comparar os efeitos de pastilhas contendo xilitol sobre as bactérias do 

biofilme em ausência e em presença de sacarose (Tabela 5.23) sugere um 

questionamento sobre a indicação de produtos contendo xilitol após as refeições e 

lanches açucarados. Esta indicação se baseia nos efeitos benéficos de um aumento 

no fluxo salivar logo após os desafios cariogênicos. Entretanto, o consumo destes 

produtos nos intervalos de refeições e lanches talvez possa potencializar os efeitos 

antibacterianos do xilitol, sendo mais interessante na prevenção da cárie dentária.  
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A ausência de diferença entre os valores de % GDS dos dois grupos sugere 

que a capacidade do xilitol de inibir significantemente as contagens de SM e LB, 

assim como as porcentagens de SM no biofilme, não tenha relevância com respeito 

à remineralização em um período curto de tempo (Figura 5.1, Tabela 5.23). O 

presente estudo não exclui uma possível influência do xilitol sobre a remineralização 

em conseqüência de um efeito antimicrobiano quando os produtos contendo xilitol 

são usados por longos períodos.  

De maneira semelhante ao observado para PEC insolúvel no experimento de 

desmineralização, as concentrações de PEC insolúvel e de PIC no biofilme não 

foram influenciadas de maneira significante pelo açúcar das pastilhas no 

experimento de remineralização (Figura 5.3). 

Por todos os resultados expostos, pode-se considerar que talvez o sorbitol 

não seja o controle ideal para estudos que pretendem investigar os efeitos do xilitol 

sobre o substrato e o biofilme dental. Substâncias mais inertes em relação aos 

processos des-re e ao biofilme, de outra natureza que não poliól, e com maior poder 

adoçante (o que possibilitaria a sua utilização em quantidades mínimas) como os 

adoçantes utilizados no chiclete placebo do estudo de Machiulskiene, Nyvad e 

Baelum (2001) parecem mais adequadas. Contudo, a produção de pastilhas-controle 

exclusivamente com estes adoçantes é dificultada pelo fato de que, para estes 

produtos, o poliól (xilitol ou sorbitol) tem função não apenas de adoçante, mas 

também de umectante, sendo responsável pela consistência final das pastilhas.  

No presente estudo, optou-se por utilizar pastilhas como veículo para o xilitol 

uma vez que já foi demonstrado que estas são tão efetivas na prevenção de cárie 

quanto chicletes contendo xilitol (ALANEN; ISOKANGAS; GUTMANN, 2000) e, no 

entanto, são consideradas mais inofensivas para um público infantil. O ato de 
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mascar chicletes é dificultado pela presença de poucos dentes, gera resíduo 

ambiental, trás preocupações quanto ao esforço mastigatório excessivo imposto à 

articulação têmporo-mandibular, além ser um hábito inaceitável em certas 

sociedades e situações.  

Por fim, os resultados estão de acordo com o que se poderia esperar de ação 

do xilitol nos processos de desmineralização e remineralização dental com base nos 

conhecimentos atuais: um efeito indireto por agir sobre a ecologia bacteriana do 

biofilme. Ao reduzir especificamente as contagens de importantes grupos de 

microrganismos cariogênicos como SM e LB, assim como as porcentagens de SM, 

no biofilme, o xilitol estaria suprimindo a etapa desmineralização do ciclo des-re que 

ocorre constantemente in vivo e, conseqüentemente, favorecendo a remineralização 

em longo prazo. Porém, o período de 14 dias não foi suficiente para evidenciar estes 

efeitos, principalmente em relação à remineralização. Sabe-se que o processo de 

remineralização in vivo é complexo, sendo por volta de três a quatro vezes mais 

lento que o processo de desmineralização (ARENDS et al., 1984).  

Uma vez que o efeito do xilitol em pastilhas sobre os processos de 

desmineralização e remineralização ainda não havia sido testado através de um 

delineamento experimental adequado, optou-se por trabalhar na ausência de 

dentifrício fluoretado. Os fluoretos são os agentes mais efetivos na prevenção da 

cárie dentária nos dias atuais, diminuindo drasticamente a desmineralização do 

esmalte e ainda aumentando a remineralização. Estudo prévio demonstrou que os 

fluoretos são cerca de nove vezes mais efetivos que o xilitol em diminuir a 

desmineralização do esmalte in vitro, mas que os dois agentes apresentam 

mecanismos de ação diversos, podendo ter efeito aditivo (ARENDS et al., 1990). 

Desta forma, se a tendência demonstrada por pastilhas contendo xilitol de diminuir a 
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desmineralização do esmalte se confirmar em períodos experimentais mais longos, 

seria interessante testar o produto também em presença de dentifrício fluoretado, o 

que corresponde à realidade da maioria da população, para saber se o xilitol em 

pastilhas representaria alguma vantagem ao uso de fluoretos em dentifrício, que, por 

si só, é reconhecidamente um bom método preventivo de cárie dentária. 

 



____________________________________________________________________Conclusões 125

7 CONCLUSÕES 

 

 

O uso de pastilhas com xilitol por curtos períodos de tempo não apresentou 

vantagem efetiva nem em diminuir a desmineralização, nem em favorecer a 

remineralização do esmalte em comparação ao uso de pastilhas com sorbitol. 

 

A composição inorgânica e a concentração de polissacarídeos extracelulares 

insolúveis do biofilme dental, formado na presença ou na ausência de sacarose, 

foram semelhantes quando o biofilme foi exposto a pastilhas com xilitol ou com 

sorbitol.  

 

O uso por períodos curtos de tempo de pastilhas com alta concentração de 

xilitol alterou a ecologia bacteriana do biofilme, reduzindo as contagens e as 

porcentagens de estreptococos do grupo mutans em relação ao uso de pastilhas 

com alta concentração de sorbitol.  

 

O efeito antibacteriano do xilitol foi mais evidente em ausência de sacarose,  

situação na qual o poliól foi capaz de reduzir também as contagens de lactobacilos 

no biofilme. 

 

Bactérias expostas ao sorbitol demonstraram menores concentrações de 

polissacarídeos intracelulares de reserva após períodos (cerca de 10 horas) de 

restrição de carboidratos externos (sacarose) do que bactérias expostas ao xilitol.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO* 

Título da Pesquisa 

“Efeito do xilitol em pastilhas na composição do biofilme dental e na 

desmineralização e remineralização do esmalte”  

Justificativa e Objetivo da Pesquisa 

Apesar dos conhecimentos já existentes sobre o xilitol, estamos longe de entender 

completamente suas múltiplas influências sobre um complexo ecossistema como o 

biofilme dental e sobre os também complexos fenômenos de perda e ganho mineral 

do esmalte. Ainda há necessidade de maiores esclarecimentos a respeito dos 

mecanismos de ação do xilitol em relação à doença cárie, principalmente diante de 

um adequado controle para o estímulo do fluxo salivar. O objetivo do presente 

estudo é determinar o efeito de altas concentrações de xilitol administrado na forma 

de pastilhas na composição microbiana e bioquímica do biofilme dental e nos 

processos de desmineralização e remineralização do esmalte, comparado a um 

controle com pastilhas contendo sorbitol.  

Procedimentos 

Este estudo será realizado utilizando-se um modelo intrabucal de longa duração, do 

tipo cruzado e duplo-cego. Os voluntários utilizarão, em duas fases experimentais de 

14 dias, dispositivos palatinos contendo seis blocos de esmalte humano, sendo três 

blocos de esmalte hígido para avaliação da desmineralização e mais três blocos de 

                                                 
* Os voluntários foram selecionados entre alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da FO-
USP, assim, os termos técnicos foram mantidos por acreditarmos serem de fácil entendimento para 
os mesmos.  
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esmalte previamente desmineralizado in vitro para avaliação da remineralização. 

Sobre os blocos de esmalte hígido, será gotejada solução de sacarose a 20%, oito 

vezes ao dia, para indução de desafio cariogênico. Os blocos previamente 

desmineralizados não deverão ser expostos à sacarose. Os voluntários serão 

aleatoriamente alocados por sorteio simples em um dos grupos (teste ou controle) e, 

após o cumprimento da primeira fase, os grupos serão invertidos. Na fase em que 

estiverem participando do grupo teste, os voluntários chuparão minipastilhas 

contendo xilitol e aspartame (Smint®, Chupa Chups S.A., Barcelona, Espanha) cinco 

minutos após cada gotejamento de sacarose sobre os blocos hígidos do aparelho. 

No grupo controle, cinco minutos após cada gotejamento de sacarose, os voluntários 

chuparão minipastilhas contendo sorbitol e aspartame. A utilização das pastilhas 

teste ou controle oito vezes ao dia se iniciará uma semana antes da respectiva fase 

experimental, quando ainda nenhum dispositivo palatino estará presente na boca. 

Durante todo o experimento e na semana que preceder cada uma de suas fases, os 

voluntários escovarão seus dentes naturais normalmente, fazendo uso de dentifrício 

sem flúor, que lhes será fornecido gratuitamente. Ao final de cada fase experimental, 

o biofilme dental formado sobre os blocos de esmalte será coletado e os fragmentos 

de esmalte serão removidos do dispositivo para análise. Um novo dispositivo acrílico 

palatino será construído para cada voluntário em cada fase. 

Desconfortos e Riscos 

Será feito uso de solução de sacarose, não implicando em qualquer aumento do 

risco de cárie dentária aos voluntários, pois os mesmos estarão com os dentes 

naturais escovados e a sacarose só é cariogênica na presença de biofilme. O 

dispositivo intrabucal pode causar um leve desconforto, que é, entretanto, 

semelhante ao desconforto causado por um aparelho ortodôntico móvel. Os 
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voluntários utilizarão, antes e durante cada fase da pesquisa, dentifrício não 

fluoretado, o que não trará nenhum prejuízo para sua saúde bucal por se tratarem 

de Cirugiões-dentistas esclarecidos em relação ao controle da cárie dentária e que 

estarão fazendo uso de água fluoretada. 

Forma de acompanhamento e assistência 

Os pesquisadores envolvidos na pesquisa estarão à disposição dos voluntários para 

ajuste no aparelho intrabucal a fim de minimizar qualquer desconforto.  

Garantia de esclarecimento 

O voluntário tem garantia de que receberá resposta ou esclarecimento a qualquer 

dúvida quanto aos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados 

à pesquisa, ainda que isso possa afetar a vontade do indivíduo em continuar 

participando. Qualquer dúvida ou problema com o dispositivo intrabucal, favor entrar 

em contato o mais breve possível. 

Tel: 11 3091 7835 (Sala dos alunos de pós-graduação – Odontopediatria)

           11 3091 7835 (Secretaria da disciplina de Odontopediatria) 

        11 5083 2873 (Residência Fernanda) 11 8227 9748 (Celular Fernanda) 

Formas de indenização 

Não há danos previsíveis decorrentes desta pesquisa. 

Garantia de sigilo 

Os pesquisadores asseguram a sua privacidade quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa. 

Liberdade para se recusar em participar da pesquisa 

A decisão de fazer parte desta pesquisa é voluntária. O voluntário pode escolher se 

quer ou não participar, assim como poderá desistir de participar a qualquer 

momento.  
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SUA ASSINATURA INDICA QUE VOCÊ DECIDIU PARTICIPAR DA PESQUISA COMO 
VOLUNTÁRIO E QUE LEU E ENTENDEU TODAS AS INFOMAÇÕES EXPLICADAS 
ANTERIORMENTE. 

  

Nome do voluntário: ___________________________________________________  

Data de nascimento: ____________________ Documento: ____________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

CEP: ______________ Telefone: ______________ E-mail: ____________________ 

 

 

 

Assinatura do voluntário                             Assinatura do pesquisador 

 

 

 

São Paulo, _____ de __________________ de ________.  

 

ATENÇÃO: A SUA PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE PESQUISA É 

VOLUNTÁRIA. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO AOS SEUS DIREITOS, ESCREVA PARA 

O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FO-USP (Av. Prof. Lineu Prestes, 2227, São 

Paulo, SP. CEP 05508-900). 

 

 

 
 

 

 

 



 140

APÊNDICE B – Tabela de Fluxo Salivar Estimulado 

 

 

Tabela A.1 – Resultado do teste t-pareado para comparação das médias (± desvio-padrão) do fluxo 
salivar dos voluntários (n = 9) estimulado por pastilha com xilitol ou sorbitol 

n = Número de voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Pastilha com xilitol Pastilha com sorbitol p-valor 

Fluxo salivar (ml/min) 1,00 ± 0,39 0,87 ± 0,39 0,0973 
 (n=9) (n=9) 
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APÊNDICE C – Termo de Doação de Dentes 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO DE DENTES 
Identificação do Doador:  
Nome (legível):_______________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/_______ Naturalidade:_________________UF:____ 

RG no.:___________________________CPF no.:____________________________ 

Endereço (Rua ou Avenida / no. / complemento):_____________________________ 

Cidade: ________________________________UF:____ CEP:_________________ 

Telefones para contato:_________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro ter sido esclarecido sobre quais os motivos que levaram à 
necessidade de remoção do(s) dente(s) __________________________: 
(razão)___________________________________. Concordo que os mesmos 
sejam utilizados na pesquisa de título “Efeito do xilitol em pastilhas na 

composição do biofilme dental e na desmineralização e remineralização do esmalte”, 

que objetiva avaliar se pastilhas contendo o adoçante xilitol podem diminuir a 

formação de cárie dentária e a quantidade de bactérias causadoras de cárie dentária 

na placa bacteriana. 

 

Fui, ainda, esclarecido pelo pesquisador que minha identidade não será divulgada 

por qualquer meio e que o material recolhido será utilizado unicamente para 

pesquisa citada acima. 

 

 

Assinatura do Doador 

 

 

São Paulo, _____de _______________de _______. 



 
 
 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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