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RESUMO: A saliva é um fluído multifuncional, contribui para a saúde, proteção e 

lubrificação da mucosa oral, fonação, deglutição e ingestão de alimentos. A 

diminuição do fluxo salivar (xerostomia) pode trazer diversas consequências aos 

pacientes, deixando a boca seca e permitindo a ação de diversos microorganismos. 

As principais causas da xerostomia são tabagismo, alcoolismo, consumo excessivo 

de medicamentos, depressão, estresse, diabetes, doenças auto-imunes, 

quimioterapia e radioterapia. Esse trabalho tem como objetivo desenvolver saliva 

artificial em gel para amenizar os sintomas dos pacientes diagnosticados com 

xerostomia, em especial aqueles submetidos a irradiação de cabeça e pescoço. A 

formulação foi adaptada da Farmacopéia Brasileira . Toda metodologia experimental 

e microbiológica será realizada nos laboratórios da Faculdade Max Planck. A 

formulação selecionada será testada em pacientes previamente diagnosticados com 

xerostomia. 
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INTRODUÇÃO: A saliva é um fluído multifuncional com propriedades de grande 

importância na manutenção da cavidade oral.  Essas propriedades são essenciais 

para proteção e lubrificação da mucosa oral, auxiliam na mastigação, deglutição e 

digestão, limpeza dos tecidos orais, inibição de bactérias, cicatrização e controle 

orgânico e inorgânico (CAMARGO, 2008). 

Xerostomia: xerostomia é a sensação de boca seca devida a uma diminuição 

quantitativa apenas do fluxo salivar em repouso (FSR) quando este baixa para 

menos de 50% (FEIO, 2005, COIMBRA, 2009, BROCHADO). As principais causas 

de xerostomia são as medicações, a irradiação da cabeça e pescoço, e a síndrome 

de Sjögren. Menos importantes são a desidratação, a respiração bucal, e os hábitos 

tabágicos ( VICENT, MARQUÉS, ESCODA, 2008). 

Xerostomia e oncologia: Os pacientes irradiados de cabeça e pescoço podem 

manifestar o caso mais acentuado de xerostomia. As complicações da radioterapia 

afetam as células tumorais e os demais tecidos adjacentes, como o parênquima 

glândular. Como consequência a radioterapia ocorre o aparecimento da xerostomia, 



 
 

mucosites, dor oral, infecções locais, cárie dentária e necrose tecidual. (CHAMBERS 

et al, 2004, COIMBRA, 2009). 

OBJETIVO: Desenvolver saliva artificial em gel, de baixo custo, que possa amenizar 

os sintomas da xerostomia, Realizar testes microbiológicos para garantir a aplicação 

da saliva artificial possa ser testada seres humanos.  

METODOLOGIA: O presente estudo é experimental. A fundamentação teórica é 

baseada em Revisão Bibliográfica da Literatura selecionadas nos banco de dados: 

pubmed, Scielo, Google Scholar e Periódicos Capes, bem como livros e sites de 

referência. A parte experimental será desenvolvida em escala laboratorial. 

DESENVOLVIMENTO: Serão produzidas duas salivas artificiais, uma baseada na 

formulação da Farmacopeia Brasileira e outra utilizando a goma xantana, como 

agente de viscosidade e o xilitol como edulcorante sintético. A Saliva artificial em gel 

será totalmente desenvolvida no laboratório da Faculdade Max Planck, envasada em 

frascos contendo bico aplicador para facilitar a aplicação de toda mucosa oral e 

posteriormente testada em pacientes previamente diagnosticados com xerostomia.  

RESULTADOS PRELIMINARES: 
Os resultados preliminares ainda não foram obtidos, devido o presente estudo estar 

em andamento. 
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