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Resumo 
Os fluoretos com o passar dos anos vem sendo cada vez mais empregados, devido aos seus benefícios, pois permitem 

a prevenção da cárie dentária e promovem remineralização, além de serem barato e permitir a administração sobre 

várias maneiras. Diante disso, a utilização excessiva do fluoreto tem ocasionado efeitos adversos, como a fluorose. A 

fluorose é caracterizada por uma anomalia de desenvolvimento do esmalte, causa pela ingestão excessiva de flúor, 

apresenta-se através de estrias esbranquiçadas e áreas opacas, em casos mais severos são escurecidas e amarronzadas, 

acomete principalmente os incisivos e pré-molares. A indicação do uso do fluoreto é fundamentada com a avaliação 

de risco de cárie, que se resume na identificação da presença de lesões, avaliação de elementos biológicos e 

comportamentais. Os novos agentes podem colaborar diminuindo a dependência sobre o fluoreto na prevenção da 

cárie dentária. Assim, fez-se necessário a utilização de novos agentes alternativos ao fluoreto, estes associados ao 

flúor em concentrações menores ou não associados. O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns agentes 

alternativos ao fluoreto que através de estudos demostraram seus efeitos positivos sobre a cárie dentária.  Estes 

incluem o xilitol, os sais de fosfatos, cálcio e zinco. 

 

Palavras-chave: flúor; zinco; fosfato; cálcio; xilitol; cárie dentária 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Abstract 
As the years go by, the fluorides are even more used, because its benefits on prevents of tooth decay and it promotes 

remineralization. Besides that, it is being cheap and allowing its management in different ways. Because of that, 

people have been used it excessively causing side effects such as fluorosis. Fluorosis has its characteristics based on a 

type of development anomaly on enamel caused by the excessive ingestion of fluoride, it leads to white stretch marks, 

opaque areas, in worse cases, these marks are darker and brownish, and it mostly affects the incisors and pre-molars. 

The recommendation of using fluoride is based on an evaluation of caries risks of teeth that can be resumed in 

identifying lesions, biological elements and behavior. The new agents could cooperate decreasing the use of fluoride 

in order to prevent teeth decay. The use of new alternative substances to fluoride, such as any similar to fluoride but 

with less concentrated or not associated. The aim of the present study was show that it would be possible to use 

substances other than fluoride that presents positive effects on prevention of tooth decay. These substances are 

xylitol, the phosphates salts, calcium and zinc. 

 

Keywords: fluorine; zinc; phosphate; calcium; xylitol; dental caries 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Introdução 

 
 
A cárie é uma doença infecto 

contagiosa, de caráter crônico, causada 
pelo processo de desmineralização da 
superfície dental por ácidos orgânicos 
provenientes da fermentação dos 
carboidratos da dieta, pelas bactérias 
(LEITES; PINTO; SOUSA, 2006). 

O uso do fluoreto é um dos 
métodos eficaz contra a cárie dentária. 
Possui potencial anticariogênico que é 
capaz de prevenir o processo de 

desmineralização e promover o de 
remineralização (ROBERTS, 1995). 

O fluoreto, ocupa uma posição 
única e é relativamente barato, podendo 
ser administrado através de inúmeras 
maneira, de baixo custo para grandes 
frações de populações em risco de 
desenvolvimento da doença cárie, sendo 
elas através da fluoretação das águas de 
abastecimento público ou como aditivo 
em dentifrícios e outros produtos de 
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higiene bucal (SANTOS; SANTOS, 
2011). 

Entretanto, a utilização 
excessiva do fluoreto tem levado ao 
aumento na prevalência de outras 
alterações bucais. O seu uso inadequado 
tem levado a efeitos adversos, como a 
fluorose dentária. 

Esta, por sua vez é caracterizada 
por uma anomalia de desenvolvimento 
do esmalte causa pela ingestão 
excessiva de flúor. Existem outros 
fatores que podem influenciar e agravar 
a manifestação da fluorose dentária, 
dentre eles estão baixo peso corporal, 
taxa de crescimento esquelético e 
períodos remodelamento ósseo. 

Clinicamente apresenta-se como 
estrias esbranquiçadas e áreas opacas, já 
nos casos mais severos apresentam-se 
escurecidas e amarronzadas.  
Normalmente acomete dentes 
homólogos em graus semelhantes, nos 
quais os incisivos e os pré-molares são 
os dentes mais afetados (MOURA et al., 
2010). 

Atualmente, os indivíduos 
possuem uma ampla disponibilidade e 
exposição simultânea a várias fontes de 
fluoreto, seja através da água de 
abastecimento público, dentifrícios, 
soluções para bochechos, vernizes ou 
géis, aumentando assim a chance dos 
indivíduos desenvolverem fluorose 
dentária. 

A fase de risco para o 
desenvolvimento da fluorose está entre 
3 e 6 anos de idade (CANGUSSU et al., 
2002) devido a ingestão excessiva do 
fluoreto, pois é nesse período em que 
ocorre o desenvolvimento dos dentes 
permanentes, ocorrendo uma alteração 
dos ameloblastos. Após 8 anos de idade 
não há mais risco da criança 
desenvolver fluorose dentária, exceto os 
terceiros molares (CLARK; 
SLAYTON, 2014). 

Diante dos benefícios e 
malefícios do flúor faz-se necessário a 
utilização de agentes alternativos na 
qual vem ganhando cada vez mais 
enfoque para prevenção da cárie 
dentária. Sendo o uso da maioria deles 
de forma independe ou associada ao 
flúor. 

Desta maneira o presente 
trabalho tem como objetivo apresentar 
alguns agentes alternativos ao fluoreto 
que através de estudos demostraram 
seus efeitos positivos sobre a cárie 
dentária.  Estes incluem o xilitol, os sais 
de fosfatos, cálcio e zinco.  
 
2. Revisão de Literatura 
 
Xilitol 

Xilitol, é um agente alternativo 
que consiste num poliol natural do 
açúcar de cinco carbonos, é um 
carboidrato cristalino branco, adoçante 
natural que apresenta características 
físico-químicas e fisiológicas de suma 
importância conhecido há mais ou 
menos um século atrás (NAYAK; 
NAYAK; KHANDELWAL, 2014). 

O xilitol apresenta influência na 
redução da cárie e o poder de inverter o 
processo cariogênico precoce. O xilitol 
foi sintetizado em laboratório pela 
primeira vez em 1891, pelo químico 
alemão Emil Fischer. A aprovação do 
seu uso pela FDA ocorreu em 1963 
sendo incluído no grupo dos substitutos 
do açúcar. Desde um estudo realizado 
em Turku, na Finlândia, avaliando a 
eficácia do xilitol na redução da placa 
bacteriana em 1970, o xilitol tem sido 
completamente pesquisado e 
globalmente aceito como um adoçante 
natural, aprovado pela Food and Drug 
Administration (MUSSATO; 
ROBERTO, 2002). 

O principal mecanismo de ação 
deste agente atua reduzindo os níveis de 
Streptococcus mutans (MS) no biofilme 
dental e saliva por perturbar seus 
processos de produção de energia, 
levando a morte de ciclo e célula de 
energia fútil reduz a aderência desses 
microrganismos na superfície dos 
dentes e também reduz a produção de 
ácido (TANZER et al., 2006). 

O xilitol, como qualquer outro 
adoçante, promove a mineralização, 
aumentando o fluxo salivar, quando 
usado como goma de mascar ou pastilha 
de xilitol. A singularidade do xilitol é 
que praticamente não é fermentável por 
bactérias orais. Além disso, há uma 
diminuição nos níveis de MS, bem 
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como a quantidade de placa bacteriana, 
quando há consumo habitual de xilitol. 

Streptococcus mutans (SM) 
transporta o açúcar dentro da célula em 
um ciclo de consumo de energia que é 
responsável pela inibição do 
crescimento. Xilitol é então convertido 
em xilitol-5-fosfato, via 
fosfoenolpiruvato: sistema de frutose 
fosfotransferase por SM, resultando no 
desenvolvimento de vacúolos 
intracelulares e degradação da 
membrana celular involuntariamente 
contribuindo para sua própria morte, 
SM então desfosforila xilitol-5-fosfato. 
A molécula desfosforilada então é 
expulsa da célula. Esta expulsão ocorre 
a um custo de energia com nenhuma 
energia adquirida com metabolismo de 
xilitol. Assim, o xilitol inibe 
crescimento de SM. Assim, o xilitol 
pode inibir o crescimento de bactérias 
orais, como SM descrito acima, mas 
seus benefícios não param na cavidade 
oral (NAYAK; NAYAK; 
KHANDELWAL, 2014). 

Atualmente, diversos países 
aprovaram o uso do xilitol em 
alimentos, produtos farmacêuticos e 
produtos de saúde bucal, principalmente 
goma de mascar, cremes dentais, 
xaropes entre outros. No Brasil, já está 
sendo adicionado em diferentes 
produtos, como nas gomas de mascar. 

O xilitol apresenta vantagens 
superiores a outros póliois levando 
assim diversos benefícios a saúde bucal 
dentre elas, reduz a incidência de cáries, 
aumenta o fluxo salivar, estimula a 
remineralização, controla o pH da placa 
e reduz o crescimento de SM. Estudos 
mostram que a concentração ideal de 
xilitol para eficácia anticárie varia de 6 
a 10% (NAYAK; NAYAK; 
KHALDELWAL, 2014; PEREIRA et 
al., 2009). A ação mecânica de mascar 
uma pastilha contendo xilitol 
juntamente com subsequente aumento 
do volume de saliva pode ajudar com a 
redução da cárie. A dose mínima diária 
e frequência necessária para efeitos 
xilitol em MS, placa, e ocorrência de 
cárie deve ser equilibrado. A inibição 
do crescimento de SM por xilitol ocorre 
com seu consumo total diário de 5 – 6 g 

em uma frequência de três ou mais 
vezes por dia (NAYAK; NAYAK; 
KHANDELWAL, 2014). 

O maior efeito negativo 
relacionado ao xilitol é a diarreia 
osmótica, na qual ocorre quando 
indivíduos consomem o xilitol em 
quantidades superiores, acima de 8g por 
dia sem necessidade para prevenir a 
cárie, principalmente em crianças 
(LOPES, 2010). 
 
Sais de Cálcio e Fosfato 

As estruturas minerais dos 
dentes são essencialmente constituídos 
de cálcio e fosfato que são elementos 
primordiais, tais agentes aumentam a 
efetividade de um dentifrício fluoretado 
fortalecendo assim a remineralização, 
que depende da disponibilidade dos íons 
na saliva. O cálcio é um íon bivalente 
excretado junto com as proteínas 
salivares, com concentração dependente 
do fluxo salivar, assim o cálcio livre ou 
ionizado tem suma importância na 
inibição de desmineralização e no 
reforço da remineralização. Estes 
agentes são fatores de proteção que 
podem equilibrar processo mineral entre 
o esmalte e saliva, a concentração 
desses íons no biofilme bacteriano 
revela uma relação contrária na 
incidência da cárie, além de reverter ou 
prevenir a cárie dentária. Desta forma 
com a chance da ação preventiva do 
cálcio e fosfato se fez praticável o 
desenvolvimento de produtos novos, 
alimentício e odontológicos, oferecendo 
diversas escolhas para o tratamento e 
prevenção (HIRATA, 2006). 

Dentre esses agentes contendo 
sais de cálcio e fosfato, podemos citar o 
glicerofosfato de cálcio (CaCP), na qual 
é uma molécula orgânica com parte de 
fosfato de cálcio. O composto é 
encontrado em forma de pó de 
granulação fina. (CARVALHO, 2011). 

O CaGP foi adicionado aos 
dentifrícios para evitar a cárie dentária, 
por possuir efeitos de reduzir a 
dissolução ácida do elemento dentário, 
diminui a queda do pH no biofilme, 
aumentando a quantidade de fosfato 
sobre a face do dente. O CaGP pode 
reduzir dissolução ácida do esmalte 
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atuar sem o flúor relacionando com as 
camadas mais externas da hidroxipatita 
(CARVALHO, 2011). 
Sendo assim, outros estudos avaliaram a 
adição do glicerofosfato de cálcio aos 
dentifrícios associados ao MFP, e 
mostraram um efeito anti-cariogênico 
(MAINWARING; NAYLOR, 1983).  
Lynch e ten Cate (2006), mostraram 
uma diminuição na desmineralização do 
esmalte, sendo mais eficiente quando 
glicerofosfato de cálcio foi aplicado 
antes do desafio cariogênico. 
 Outro agente alternativo 
utilizado é o trimetafosfato de sódio 
(TMP). Dentre os vários sais de fosfato 
com atividade anticariogênica 
(HARRIS et al, 1967; GONZALEZ, 
1971; GONZALEZ; JEANSONNE; 
FEAGIN, 1973; STÄNDTLER et al, 
1996), o TMP parece ser o mais ativo 
(HARRIS; NIZEL;WALSH, 1967). 
Estudos sugerem que o TMP atua 
reduzindo o processo de 
desmineralização (HENRY; NAVIA, 
1969), entretanto, seu mecanismo de 
ação ainda não está completamente 
definido. A adição do TMP em 
dentifrícios com reduzida concentração 
de F, exaguatórios, géis e vernizes 
fluoretados, tem demonstrado efeito 
sobre a desmineralização e 
remineralização do esmalte e erosão 
dentária (TAKESHITA et al., 2009; 
TAKESHITA et al., 2011; MORETTO 
et al., 2010). 

Esses estudos demonstraram que 
o mecanismo da ação pode estar 
relacionado com uma ação local, sendo 
adsorvido à superfície do esmalte, 
causando uma redução na solubilidade 
da hidroxiapatita e reduzindo as trocas 
minerais entre o meio e o esmalte 
(MCGAUGHEY; VAN DIJIK et al., 
1980; TAKESHITA et al., 2011).  
 
Caseína fosfato de cálcio amorfo 

A caseína fosfato de cálcio 
amorfo (CPP-ACP) é um dos avanços 
para a prevenção da cárie dentária, pois 
esta apresenta uma atividade 
anticariogênica e promove 
remineralização, impedindo assim que a 
cárie avance. CPP-ACP tem mostrado 
propriedades biológicas que são 

amplamente utilizados na odontologia, 
ortopedia e a medicina. Os primeiros 
estudos quantitativos em CPP-ACP 
foram realizados nos meados dos anos 
60, a partir de então cada vez mais 
atenção tem sido atraída no 
desenvolvimento e aplicação dos 
produtos que contenham CPP-ACP, 
especialmente em campos 
odontológicos (ZHAO et al., 2011). 

A caseína é uma proteína do 
leite, que possui uma ordem de 
aminoácidos que se relacionam com o 
cálcio, fosfato e íons fluoretos na 
solução, para firmar e impedir a sua 
transformação em fases cristalinas. Esta 
união pode ser purificadas, em forma de 
pó adicionando assim várias formas de 
veículos(GROISMAN; JUNIOR; 
CARVALHO, 2013). 

A caseína fosfopeptídeo, 
conhecida pela sigla CPP, se liga ao 
fosfato de cálcio amorfo (ACP), 
formando o complexo CPP-ACP 
(caseína fosfato de cálcio fosfopeptídeo 
amorfo). O potencial do CPP-ACP para 
inibir desmineralização e estimular a 
remineralização é baseado sobre a 
capacidade do CPP para estabilizar a 
ACP e posterior formação de CPP-ACP. 
Este complexo age como um 
reservatório de Ca e P isso para a 
superfície da chapa e o dente. Em face 
de um ácido CPP-ACP médio libera 
íons Ca e P, então esse mineral 
supersaturação é mantida no ambiente 
fora do dente e consequentemente, 
redução da desmineralização processo e 
estimulação de remineralização 
(PEREIRA, 2010). 

As aplicações do CPP-ACP 
podem encontradas em diversos 
veículos como pastilhas sem açúcar, 
mousse, soluções para bochechos, goma 
de mascar. O mousse é utilizado para 
aplicações tópicas cujo seu nome 
comercial é Tooth Mousse (GC, Japan), 
tem um histórico comprovado sucesso 
clínico para pacientes com lesões de 
mancha branca maior e risco de cárie 
(estes incluem: aparelhos ortodônticos, 
clareamento, consumo de bebidas 
esportivas e terapias médicas, causando 
baixo fluxo salivar ou xerostomia). É 
contra indicados em pacientes com 
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alergia a proteína do leite comprovada 
já que é CCP-ACPP é derivada da 
mesma ou suspeita com uma 
sensibilidade ou alergia aos 
conservantes benzoato (BATAYNEH, 
2009). 

Desta maneira, O CPP-ACP tem 
potencial remineralizador para lesões de 
cárie em dentes decíduos e 
permanentes, além de diminuir o nível 
de mancha branca e assim, torna-se 
cada vez mais significativa na 
odontologia, devido a sua excelente 
biocompatibilidade e propriedades. 
Acredita-se que será ainda mais 
extensivamente usada no futuro devido 
ao rápido desenvolvimento de tecido 
técnicas de engenharia e ciência de 
materiais aplicada (ZHAO et al., 2011). 
 
Zinco 

O zinco é um oligoelemento 
essencial importante para 
mineralização, participa como 
catalisador em diversas reações 
metabólicas. Um desses processos 
metabólicos, o zinco estimula os 
receptores gustativos na cavidade oral, 
presente naturalmente na placa, saliva e 
esmalte (LYNCH, 2011). 

Apesar de baixas concentrações, 
o zinco pode reduzir a desmineralização 
do esmalte e modificar a 
remineralização. O zinco é prontamente 
adsorvido ao cálcio da hidroxipatita. 
Além, disso em determinadas 
condições, baixas concentrações de 
zinco podem melhorar a 
remineralização das lesões de esmalte, 
delongando o progresso da lesão 
(LYNCH, 2011). 

O zinco é encontrado em 
produtos de saúde bucal para controle 
de placa, reduzir mau odor e inibir 
formação de cálculo, possuindo assim 
bom caráter oral. Podem ser 
encontrados em forma de administração 
como dentifrícios, enxaguatórios 
(LYNCH, 2011). 

Sendo assim o zinco é um agente 
alternativo para a prevenção da cárie 
que tem sido aos poucos estudado para 
melhor compreensão podendo assim 
oferecer mais benefícios à cavidade 
oral. 

 
3. Discussão 
 

Com o passar dos anos o uso do 
fluoreto tem sido cada vez maior devido 
aos seus aspectos positivos que levam a 
cavidade oral, são empregados de 
diversas maneiras e em diferentes 
veículos podendo ser por via sistêmica 
ou tópica, através de suplementos, 
dentifrícios, água de abastecimento 
público, géis ou espumas, e vernizes. 

Entretanto, no final do século 
passado o aumento na utilização desses 
produtos foi relacionado com o aumento 
da fluorose dentária. Lalumandier 
(1992), observou que crianças que 
vivem em áreas com água não 
fluoretada mas que tiveram acesso a 
dentifrícios fluoretados antes de 2 anos 
de idade apresentaram fluorose dentária, 
o que sugere que o uso de dentifrício 
fluoretado antes dessa idade seria um 
fator de significância para o 
desenvolvimento da fluorose dentária. 
(MASCARENHAS; BURT, 1998).  

Crianças menores de 6 anos 
podem ingerir em média 57% (variando 
de 17 a 98%) de dentifrício colocado na 
escova, pois nessa faixa etária o reflexo 
da expectoração ainda não está 
totalmente desenvolvido (LIMA; 
CURY, 2001). Diante disso, várias 
recomendações têm sido feitas para a 
diminuição da incidência de fluorose, 
como a escovação supervisionada, uso 
de pequenas quantidades do dentifrício 
e pequenos orifícios nas embalagens 
(HOROWITZ, 1992; LIMA; CURY, 
2001). Outra maneira de reduzir a 
ingestão de fluoreto pelas crianças seria 
a utilização de dentifrícios com menores 
concentrações desse íon (FORSMAN, 
1974; TANEVER et al., 2006), porém 
os trabalhos na literatura e as revisões 
sistemáticas atuais demostram que esses 
dentifrícios não são tão efetivos quanto 
aqueles com 1100 ppmF na prevenção 
da cárie dentária.  

A partir de 2012, a Associação 
Brasileira de Odontopediatria tem 
recomendado a utilização de dentifrícios 
fluoretados (1100ppmF) para prevenir a 
cárie dentária em diferentes faixas 
etárias sendo, até 3 anos de idade, a 
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quantidade de dentifrício colocado na 
escova é de um grão de arroz cru, e após 
3 anos a quantidade é um de grão de 
ervilha, mostrando que a quantidade de 
flúor é segura, em relação a fluorose e o 
poder anticarie não é perdido (CURY, 
TENUTA; RÉDUA, 2012). Esta 
recomendação está em concordância 
com a Associação Americana de 
Odontologia (ADA, 2014).  

A indicação do uso de fluoreto 
pode ser fundamentado principalmente 
com a avaliação do risco de cárie, no 
qual se resume na identificação da 
presença de lesões, mas também exige a 
avaliação de elementos biológicos e 
comportamentais relacionados a 
condição, assim, requer analisar 
comportamento do indivíduo com 
relação a higiene bucal, hábitos 
dietéticos, exposição a fluoretos, 
valorização da saúde e todos aqueles 
que possam interferir no 
desenvolvimento ou na evolução da 
doença cárie. Desta maneira, podemos 
determinar o grau de risco de cárie de 
cada indivíduo, sendo assim, a 
indicação, de maneira segura, a melhor 
concentração de fluoreto e a quantidade 
adequada de dentifrício com o objetivo 
de prevenir tanto a fluorose como a 
cárie dentária. 

A utilização de agentes 
alternativos ao fluoreto vem colaborar 
com o objetivo citado acima. Apesar de 
trabalhos demostrarem que a fluorose 
dentária não afeta a qualidade de vida 
das crianças, diferentemente da cárie 
dentária (ONORIOBE et al., 2014), 
esses agentes alternativos podem 
colaborar diminuindo a dependência 
sobre o fluoreto na prevenção da cárie 
dentária. Estudo recentes tem 
demostrado que a utilização desses 
agentes em associação com o fluoreto 
em diferentes veículos pode promover 
uma ótima resposta. Dentre esses 
agentes podemos citar o xilitol, a 
caseína fosfato de cálcio amorfo, os sais 
de fosfato e o zinco.  

Vários estudos na literatura 
tiveram como objetivo compreender os 
efeitos do xilitol sobre o metabolismo, a 
eficiência acidogênica, e verificar o 
número de streptoccocus mutans no 

biofilme e saliva (HAREKASU et al., 
2007; HOLGERSON, 2006; 
MÄKINEN et al., 2005) e avaliaram 
também a influência do xilitol sobre a 
remineralização do esmalte (MIAKE et 
al., 2003; SUDA et al., 2006) e a 
oportunidade do desenvolvimento de 
bactérias resistentes ao xilitol 
(MEURMAN et al., 2005; TANZER et 
al., 2006). 
Estudos clínicos tem evidenciado que a 
utilização de produtos com xilitol 
beneficia a diminuição de biofilme 
orais, assim quando as bactérias estão 
expostas ao xilitol tornaram-se pouco 
ligadas, sendo facilmente isolado da 
superfície dentária e extinto da cavidade 
oral pela saliva. (HAREKASU et al., 
2007; TRAHAN et al.,1992; TANZER 
et al.,2006). 

Já estudos in vitro, tem proposto 
que a fusão de xilitol e fluoreto tem 
efeito inibitório adicional no 
crescimento e na produção de ácidos 
pelos microrganismos bucais (SCHEIE 
et al.,1988), assim, espera-se um efeito 
acessório ao fluoreto na inibição da 
desmineralização do esmalte. 

Diferentes veículos de 
administração do xilitol já foram usados 
em estudos clínicos como: pastilhas, 
tabletes mastigáveis, dentifrícios, 
enxaguatórios e chupetas perfuradas. A 
maioria deles apresentaram estimulação 
mecânica da saliva durante seu 
consumo, seja por mastigação, 
bochecho ou sucção, porém a eficácia 
da ação preventiva e da diminuição do 
Streptococcus mutans, é incerta e deve 
ser investigada melhor, pois são poucos 
estudos com tal preocupação 
(STECKSÉN- BLICKS et al., 2008; 
HONKALA et al., 2006). 

A concentração ideal para a 
prevenção da cárie dentária através do 
uso de xilitol é de 4 a 12g através de 
gomas de mascar (PELDYAK; 
MÄKINEN, 2002). Sintes, et al. (2002), 
realizou um estudo para avaliar a 
capacidade de prevenir a cárie dentária, 
adicionando o xilitol em dentifrícios, e 
após a avaliação conclui-se que o xilitol 
na concentração de 10% adicionado aos 
dentifrícios obteve resultados que 
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melhoraram a capacidade preventiva 
contra da cárie dentária. 

Os estudos clínicos que tiveram 
a goma de mascar como veículo de 
administração com o objetivo de 
verificar o poder acidogênico sobre o 
biofilme, redução dos streptococcus 
mutans e prevenir a cárie dentária 
demostrou que o xilitol possui relação 
no controle de desenvolvimento da cárie 
ou prevenção da mesma (PENG et al., 
2004; HOLGERSON et al., 2007). 
Porém, o uso repetitivo da goma de 
mascar para alcançar a prevenção da 
cárie dentária pode ser considerado um 
incômodo (MILGROM et al., 2006) e 
impossível na saúde pública. Dessa 
maneira, existe a necessidade de 
veículos novos com capacidade de 
liberação mais lenta para que seu 
consumo seja racional e econômica. 
Assim, há poucos estudos clínicos em 
relação a efetividade do xilitol na 
prevenção da cárie dentária. A 
explicação sobre os melhores veículos, 
meios de administração, as doses 
mínimas para a prevenção da doença e a 
frequência ainda dependem de vários 
procedimentos, estudos clínicos e 
laboratoriais, para auxiliar nas 
evidências cientificas já estudadas. 

Um outro agente alternativo ao 
fluoreto são os sais de cálcio e fosfato. 
Alguns estudos demostram que os 
dentifrícios suplementados com o 
complexo de cálcio e fosfato são mais 
efetivos em prevenir a desmineralização 
(HICKS; FLAITZ, 2000). Bergamaschi 
(2003), demonstrou, in vitro, que 
dentifrícios suplementados com cálcio e 
fosfato foram efetivos em reduzir a 
perda mineral em esmalte bovino. Estas 
propriedades são de grande vantagem 
em populações com alto índice de cárie, 
pois a capacidade em diminuir a 
desmineralização e promover a 
remineralização é maior. 
Alguns estudos avaliaram a adição do 
glicerofosfato de cálcio aos dentifrícios 
associados ao MFP, e mostraram um 
efeito anti-cariogênico 
(MAINWARING; NAYLOR, 1983).  
Lynch  &  ten  Cate  (2006), mostraram 
uma diminuição na desmineralização do 
esmalte, sendo mais eficiente quando 

glicerofosfato de cálcio foi aplicado 
antes do desafio cariogênico. 

A utilização do trimetafosfato de 
sódio (TMP) como suplemento em 
dentifrícios fluoretados tem 
demonstrado resultados favoráveis 
contra a cárie dentária. Takeshita et al. 
(2009) demostraram in vitro, que a 
suplementação com 1% de TMP em 
dentifrício de reduzida concentração de 
F (500 ppmF) proporcionou um efeito 
semelhante à um dentifrício 
convencional (1100 ppmF) no processo 
de desmineralização do esmalte. 
Quando o TMP foi associado ao 
fluoreto e adicionados em outros 
veículos como géis, vernizes e resina 
composta, demonstraram bons 
resultados promovendo a 
remineralização e prevenindo a 
desmineralização do esmalte dentário.  

Outro agente, o CCP-ACCP, é 
uma nova tecnologia de prevenção que 
vem ganhando cada vez mais espaço no 
mercado, os estudos clínicos in situ 
demostraram que houve a 
remineralização do esmalte após a 
utilização do CPP-ACP, em goma de 
mascar ou leite bovino (ALENCAR, 
2013). Já um estudo in vitro mostrou 
uma remineralização bem maior nas 
lesões cariosas quando foram 
adicionados creme dental contendo 
CPP-ACP (ZHANG et al., 2011). Na 
literatura são poucos os de estudos 
existentes que demonstram a eficácia do 
CPP-ACP em creme dental ou mousse 
(ALENCAR, 2013) e aplicações 
tópicas. 

Pesquisas recentes tem 
demostrado o zinco como agente 
inibitório na produção de ácidos de 
bactérias sobre a placa (GONÇALVES, 
2004). Sua associação com fluoreto tem 
demonstrado um aumento na 
remineralização de lesões de cárie 
superficial (LYNCH, 2011), entretanto, 
essa propriedade pode ser melhorada 
apenas quando o zinco é associada a 
altas concentrações de fluoreto 
(LYNCH et al., 2012). Com isso, a alta 
concentração do fluoreto já seria 
suficiente para causar seu efeito 
anticariogênico, não dependendo da 
concentração de zinco adicionada.  
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Apesar das pesquisas publicadas na 
literatura, é um agente pouco estudado 
sendo necessários novos estudos para 
verificar o rela potencial deste agente. 

Desta maneira a utilização de 
produtos suplementados com agentes 
alternativos associados ao fluoreto tem 
demonstrados que sua efetividade é 
aumentada sendo comparável a um de 
alta concentração ou padrão. Com isso, 
a exposição ao fluoreto pode ser 
considerada mais segura para as 
crianças de baixa faixa etária e com alto 
risco de cárie dentária. 
 
4. Considerações finais 
Conclui-se que os agentes alternativos 
tem sido uma forma de colaborar com a 
ação do fluoreto na prevenção da cárie 
dentária. Entretanto, são necessários 
mais estudos clínicos para comprovação 
de sua efetividade e emprego na prática 
odontológica. 
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