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Objetivo
A Associação Brasileira de Odontopediatria (abo-odontopediatria) reconhece os
benefícios das estratégias para prevenção de cárie envolvendo substitutos do açúcar,
particularmente o xilitol, na saúde bucal de crianças, adolescentes e pessoas com necessidades
especiais. Essas diretrizes têm como objetivo orientar os profissionais nos cuidados de saúde
bucal, informando as decisões sobre o uso dos produtos a base de xilitol na prevenção de
cárie.

Método
Uma busca no MEDLINE foi conduzida usando os termos “xylitol AND dental
caries”, “caries prevention”, “plaque reduction”, ”maternal streptococus mutans (MS)
transmission” and “streptococus mutans long term suppression with xylitol”.

Considerações Gerais
Xilitol é um açúcar-álcool de cinco carbonos, primariamente originado da floresta e de
agro-produtos. Tem sido utilizado desde o início dos anos 60 na terapia por infusão póscirúrgica, em queimaduras e em pacientes em choque; na dieta de pacientes diabéticos e, mais
recentemente, como adoçante em produtos que visam melhorar a saúde bucal1. Os benefícios
para a saúde bucal foram primeiramente reconhecidos na Finlândia, em 1970, usando modelo
animal2. A primeira goma de mascar desenvolvida com o objetivo de reduzir cárie e melhorar
a saúde bucal foi comercializada na Finlândia, em 1975 e nos Estados Unidos imediatamente
depois.
Os primeiros estudos com xilitol em humanos, conhecidos como Estudos de Turku3-4,
demonstraram a relação entre placa dental e xilitol, bem como a segurança no seu consumo
para humanos. Esses estudos iniciais demonstraram que a incidência de dentes cariados,
perdidos e obturados (ceo) em um grupo que utilizou goma de mascar com sacarose foi de
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2,92, comparado a 1,04 no grupo utilizando xilitol. O estudo mais abrangente com goma de
mascar a base de xilitol, conduzido em 1995, comparou os efeitos na incidência de cárie em
relação ao consumo de xilitol, sorbitol e sacarose5. O grupo que recebeu goma de mascar
contendo 100% de xilitol 5 vezes/dia teve níveis de sacarose e ácido siálico na saliva total
significantemente mais baixo quando comparado aos valores iniciais (baseline) e índices de
placa significantemente menores5. O grupo de xilitol também apresentou os índices mais
baixos de lactobacilos ao término do estudo e nesse grupo não se observou um aumento
relacionado à idade no número de estreptococos mutans (SM) em comparação aos outros
grupos.
Os estudos sobre os efeitos do xilitol mostram resultados variáveis na redução da
incidência de cárie e nos níveis de SM5-11. Sugerem que a ingestão de 4-10 gramas por dia de
xilitol, dividida em 3-7 momentos de consumo, produz resultados positivos consistentes

5-11.

Quantidades maiores não culminaram em melhores resultados sobre a incidência de cárie e
podem, ao contrário, levar à diminuição dos efeitos anticariogênicos5-11. Similarmente, uma
freqüência do consumo inferior a 3 vezes/dia de uma quantidade adequada não se mostrou
efetiva12-14. Têm sido relatadas alterações abdominais ou diarréia osmótica após o uso de
xilitol15-16. Diarréia tem sido observada em indivíduos que ingeriram entre 3-60 g de xilitol ao
dia17-21.
O xilitol reduz a formação de placa e a aderência bacteriana (efeito antimicrobiano),
inibe a desmineralização do esmalte (reduz a produção de ácidos) e tem efeito inibitório direto
sobre os SM. Parece que o uso prolongado de xilitol favorece uma mutação das células dos
SM, tornando-os resistentes22. Esses mutantes são deslocados mais facilmente para a saliva
que as cepas que os originaram23, resultando em uma redução de SM na placa24 e,
possivelmente, dificultando a transmissão/colonização de mãe para filho. Têm sido
demonstrados efeitos em longo prazo por períodos de até 5 anos após o uso de goma de
mascar contendo xilitol por 2 anos25. O emprego da goma de mascar com xilitol por mães (23 vezes/dia), iniciando 3 meses após o nascimento da criança e continuando até 2 anos de
idade, reduziu os níveis de SM nas crianças até os 6 anos de idade, foi significantemente
melhor que a aplicação de verniz de flúor ou clorexidina aos 6, 12 e 18 meses após o parto.
Aos 5 anos de idade, o grupo xilitol obteve uma redução de 70% da experiência de cárie (ceo)
quando comparado com os grupos verniz de flúor ou verniz de clorexidina. Isoladamente,
verniz de flúor teve pouco efeito sobre os níveis de SM25. Alguns estudos sugerem que o
processo de mastigação da goma pode favorecer o efeito inibitório sobre a cárie dentária da
goma de mascar contendo xilitol26-29.
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O xilitol está disponível sob várias apresentações (gomas de mascar, pastilhas, tabletes
mastigáveis, dentifrícios, enxaguatórios, medicamentos para tosse e produtos nutricionais)30.
A goma de mascar com xilitol têm se mostrado efetiva como agente preventivo. Contudo, a
utilidade de outros produtos contendo xilitol, que ainda não foram estudados, é incerta. Deste
modo, esses produtos não podem ser recomendados atualmente, porque a formulação e a
dose/freqüência de consumo podem ter impacto sobre sua efetividade.

Diretrizes
Em sintonia com a Academia Americana de Odontopediatria, a Associação
Brasileira de Odontopediatria (abo-odontopediatria):
1. Apóia as estratégias preventivas que visam, especificamente em longo prazo, a supressão
de patógenos cariogênicos e a redução da cárie (ceo) utilizando substitutos do açúcar
comercialmente disponíveis como o xilitol.
2. Recomenda mais pesquisas sobre xilitol para aprofundar o conhecimento científico baseado
em evidência, determinando o impacto de veículos para o xilitol e identificando as melhores
estratégias de prevenção para redução da cárie (ceo) e, consequentemente contribuindo para
melhorar a saúde bucal das crianças.
3. Aconselha que os produtos contendo xilitol sejam rotulados com informações detalhadas,
possibilitando aos profissionais e aos consumidores a completa avaliação de seu valor
terapêutico.
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