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RESUMO
Objetivo: Reunir as evidências disponíveis em literatura sobre o efeito do uso da goma de mascar no fluxo e pH salivar
sobre a sede em adultos.  Método:  revisão integrativa,  seguindo-se as etapas de Whittemore,  guiado pela questão
norteadora - Quais são as evidências científicas disponíveis na literatura acerca dos efeitos do uso da goma de mascar
no fluxo e pH salivar sobre a sede em adultos? Utilizou-se as bases de dados PubMed, Lilacs, Scopus e Web of Science,
e adotou-se as recomendações do PRISMA.  Resultados:  doze artigos compuseram a amostra final.  As estratégias
podem ser divididas no uso de estimulantes e substitutos salivares. Os estimulantes salivares como a parafina e a goma
de mascar isenta de sabor atuam na estimulação mecânica das glândulas salivares, enquanto as pastilhas aromatizadas
atuam na estimulação gustativa das glândulas. A goma de mascar aromatizada, todavia, atua simultaneamente nos dois
tipos de estimulação dessas glândulas, causando um aumento no fluxo e pH salivar, além de ser a preferência entre os
participantes dos estudos. Já os substitutos salivares, como as salivas artificiais, aliviam a intensidade da sede e seus
desconfortos  por  umedecer  a  cavidade oral,  no  entanto,  seu  alívio  é  passageiro.  Conclusão:  a goma de  mascar
apresentou-se  como  estratégia  predominante  e  de  eficácia  significativa  para  aumentar  o  fluxo  e  pH  salivar,  e
consequentemente minorar a sede. 

PALAVRAS-CHAVE: Revisão Integrativa; Xerostomia; Mastigação; Salivação; Fluxo Salivar. 

1 INTRODUÇÃO

A  sede  é  uma  sensação  subjetiva,  pode  ser  definida  como  o  desejo  de  beber  água  e
apresenta  sinais  identificáveis  que  alteram o  funcionamento  físico,  mental  e  social  do  paciente
(ARAI; STOTTS; PUNTILLO, 2013; CONCHON et al., 2015; SILVA; ARONI; FONSECA, 2016).

Entre  os  sinais  periféricos  ou  atributos  da  sede,  estão  a  boca  e  garganta  secas,  lábios
ressecados, língua e saliva grossas, gosto ruim ou amargo na boca e vontade de beber água, o que
aumenta  de  forma  exponencial  a  percepção  de  desconforto  gerado  pela  privação  hídrica
(CONCHON et al., 2015; GEBREMEDHN; NAGARATNAM, 2014; ARAI; STOTTS; PUNTILLO, 2013;
LANDSTRÖM; REHN; FRISMAN, 2009). 

A saliva é um lubrificante natural, contribui para um estado de conforto do indivíduo, e ganha
importância apenas na sua ausência. Algumas pessoas estão mais expostas aos fatores de risco
para desenvolverem disfunções salivares, que podem ser divididas em três aspectos: xerostomia
(alteração subjetiva); hiposalivação (redução objetiva do fluxo salivar); e alterações na composição
salivar (LÓPEZ-PINTOR, et al., 2017; SALEH et al., 2015; OYAKAWA; CONTRERAS, 2006). 

As estratégias desenvolvidas para minorar o desconforto causado pela boca seca, podem ser
divididas em estimulantes e substitutos salivares. Entre os principais estimulantes salivares está a
goma  de  mascar.  A  goma  de  mascar  age  aumentando  o  pH  e  fluxo  salivar  através  de  uma
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combinação da estimulação gustatória e mecânica, diminuindo a secura da boca e os malefícios que
esse sintoma traz.  

Justifica-se  a  condução  desta  revisão  integrativa  pela  necessidade  de  compilar  o
conhecimento  disponível  em literatura  acerca  dos  efeitos  do  uso  da  goma de  mascar  sobre  a
intensidade e o desconforto da sede, gerando evidências para a implementação na prática clínica.

2 OBJETIVO

Reunir as evidências disponíveis em literatura sobre o efeito do uso da goma de mascar no
fluxo e pH salivar sobre a sede em adultos.

3 MÉTODO

Revisão  integrativa,  as  etapas  percorridas  foram  elaboração  da  questão  de  pesquisa,
amostragem ou busca na literatura dos estudos primários, extração de dados, avaliação dos estudos
primários incluídos, interpretação dos resultados e apresentação da revisão (MENDES; SILVEIRA;
GALVÃO, 2008).

Utilizou-se a estratégia PICO para a elaboração da seguinte questão de pesquisa. Quais são
as evidências científicas disponíveis na literatura acerca dos efeitos do uso da goma de mascar no
fluxo e pH salivar sobre a sede em adultos?

A busca dos estudos ocorreu de janeiro a fevereiro de 2017, nas bases de dados Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), National Library of Medicine National
Institutes of Health  (Pubmed),  Scopus e Web of  Science (WOS),  com os seguintes descritores:
controlados  (Medical  Subject  Headings  e  Descritores  em Ciências  da  Saúde)  –  chewing  gum,
salivary glands, artificial  saliva, mastication, paraffin, hydrogen-ion concetration, salivation, saliva,
xerostomia,  goma  de  mascar,  concentração  de  íons  de  hidrogênio,  estratégias,  mastigação,
utilização, e os descritores não controlados (palavras-chave) –  gum of chew, bubble gum, salivary
flow, chicletes, intervenção, combinados com operadores booleanos (AND e OR).

O critério de inclusão estabelecido para os estudos primários foram artigos que abordavam a
utilização  da  goma  de  mascar  sobre  a  intensidade  e/ou  desconforto  da  sede.  As  revisões
tradicionais de literatura, estudos secundários (revisão sistemática e integrativa), carta-resposta e
editoriais  foram excluídos da amostra.  Não houve limitação de data e idioma devido à escassa
produção científica sobre o assunto.

Para  o  processo  de  seleção  das  publicações  incluídas  na  pesquisa  adotou-se  as
recomendações do PRISMA (MOHER et al., 2009).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final da presente revisão integrativa foi composta por 12 artigos primários, em sua
totalidade no idioma inglês e os trabalhos foram desenvolvidos por autores pertencentes à área da
odontologia, medicina e enfermagem.
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 Os métodos abordados nos estudos foram ensaios clínicos randomizados (71,4%); estudo de
coorte (7,1%); estudo observacional (7,1%); estudo quase-experimental (7,1%); estudo pré-pós teste
(7,1%). Portanto, têm-se como evidência científica o nível 2 para a maioria dos estudos (71,4%)
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 2011).

As  estratégias  encontradas  nos  estudos  podem  ser  divididas  no  uso  de  substitutos  e
estimulantes salivares. Cada uma das estratégias tem ação sobre aspectos distintos que compõem
o sintoma sede. 

Dentre as estratégias que atuam na substituição salivar,  temos como principal  método as
salivas artificiais  (FAVARO;  FERREIRA;  MARTINS,  2006;  FEIO;  SAPATA,  2005),  que aliviam a
intensidade da sede e seus desconfortos por umedecer a cavidade oral, no entanto, seu alívio é
passageiro se comparado com os estimulantes salivares (OYAKAWA; CONTRERAS, 2006; FEIO;
SAPATA,  2005;  BOTS  et  al.,  2005a;  BOTS  et  al.,  2005b;  BOTS  et  al.,  2004;  DAVIES,  2000;
AAGAARD et al., 1992; OLSSON; SPAK; AXÉLL, 1991).

Já entre os estimulantes salivares, temos a parafina e a goma de mascar isenta de sabor, que
atuam na estimulação mecânica das glândulas salivares. Enquanto as pastilhas aromatizadas atuam
na  estimulação  gustativa  das  glândulas  (FAN  et  al.,  2013;  SAID;  MOHAMMED,  2013;  KAAE;
STENFELDT; ERIKSEN, 2016). 

As gomas de mascar aromatizadas, toda via, apresentam uma maior produção salivar do que
as gomas de mascar isentas de sabor. Sabe-se que 85% do fluxo salivar está relacionado com a
estimulação gustativa (quimiorreceptores) e apenas 15% com a estimulação mecânica (OYAKAWA;
CONTRERAS, 2006). Os estudos evidenciam que a goma de mascar é mais eficaz para aliviar a
xerostomia porque ativa o sistema parassimpático e induz a secreção salivar mais fluída. Este pode
ser um dos motivos pela preferência de estratégias aromatizadas quando comparadas à parafina ou
à goma de mascar isenta de sabor, ou mesmo que apresentem o aroma por um período de tempo
menor (BOTS et al., 2005a; BOTS et al., 2005b; BOTS et al., 2004; DAVIES, 2000; AAGAARD et al.,
1992; OLSSON; SPAK; AXÉLL, 1991). 

Dessa forma, o uso de estratégias que aumentem o fluxo e pH salivar, desencadeando a
lubrificação  oral,  atuando  na  secura  da  boca,  podem  aliviar  de  forma  efetiva  a  sede  e  seus
desconfortos. Indivíduos com ingestão restrita de líquidos podem ser beneficiados com o seu uso,
acarretando uma melhor adesão aos seus tratamentos com redução do desconforto e sofrimento.

5 CONCLUSÃO

A goma de mascar apresentou-se como estratégia predominante e de eficácia significativa
para aumentar o fluxo e pH salivar, e consequentemente minorar a sede de pacientes que sofrem de
xerostomia. 

Os  estudos presentes  na  revisão  relatam o  uso da goma de  mascar  principalmente  nos
pacientes em tratamento dialítico ou câncer avançado de cabeça e pescoço submetidos a sessões
de radioterapia. 
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Abrem,  no  entanto,  caminho  para  novas  possibilidades  de  uso  da  goma  de  mascar  em
pacientes cirúrgicos, que convivem com a realidade do jejum por períodos prolongados, acarretando
fatores de risco para que este paciente apresente o sintoma sede.
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