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Componentes Salivares Como Fatores de Defesa Frente a Fatores Locais 

RESUMO 

A saliva é uma mistura de água, eletrólitos, proteínas e enzimas. A secreção diária 

normal é de 800-1500mL em adultos. A chamada saliva total, o fluído que realmente 

está presente na cavidade bucal, é produzida por diferentes glândulas salivares e contém 

ainda fluído crevicular e elementos transudados do plasma, e derivados da rede capilar 

da mucosa bucal.  É importante entender o papel da saliva na proteção dos tecidos 

bucais, principalmente porque a co-infecção pode ser um fator importante na ativação e 

supressão do sistema imune, com papel importante no desenvolvimento e severidade 

das doenças bucais. Além disso, a cavidade bucal tem um vasto número de 

microrganismos e antígenos presentes, o que faz com que seja considerada em 

permanente estado de inflamação, em muitos casos, subclínica. Este estudo se propôs a 

observar a variação da composição salivar frente a presença de alterações locais – 

gengivites e periodontites. Foram comparadas as citocinas salivares TNF-α, IL-1 e IL-

6, e os fatores de defesa, beta defensinas 1 e 2, catelicidina e mucina 2, em três 

diferentes grupos de pacientes: Grupo 1 (controle)– 40 Pacientes, total ou parcialmente 

dentados, sem inflamação/infecção bucal; Grupo 2 – 40 Pacientes total ou parcialmente 

dentados, com sinais clínicos de gengivite; e Grupo 3 – 40 Pacientes total ou 

parcialmente dentados, com sinais clínicos de periodontite. A presença das citocinas e 

fatores salivares foram avaliadas por testes ELISA. Foram significativas as alterações 

encontradas entre os grupos para os diferentes fatores: TNF-α, e IL-6, beta defensinas 1 

e 2, catelicidina e mucina 2. Apenas IL-1 não teve resultados significantes. Assim, 

indica-se que os componentes salivares possuem importante papel salivar frente à 

alterações locais.  

Palavras-chave: Saliva, Periodontite, Peptídeos Antimicrobianos, Citocinas, Mucina 
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Salivary Components as Defense Factors Related to Local Situations 

ABSTRACT 

Saliva is a mixture of water, electrolytes, proteins and enzymes. The daily secretion 

ranges between 800-1500mL in adults. The called whole saliva is composed by the 

production of different salivary glands, gingival crevicular fluid, and contain elements 

transudate from plasma derived from the capillary bed beneath the oral mucosa. It is 

important to consider the evident and important role of saliva in defense and protection 

of oral tissues. The effects of co-infecting pathogens have been postulated as an 

important factor in the activation and/or suppression of immune system, important in 

many situations, including the severity and rate of disease progression. The oral cavity 

is continually confronted with a vast number of pathogens and antigens, so, in some 

way, may be considered an inflammatory environment, although the level of 

inflammation may be sub-clinical. This study proposed to observe how the presence of 

local inflammation – gingivitis or periodontitis, may influence the presence of salivary 

cytokines or defense factors in saliva. The study compared saliva molecular components 

in three different groups of patients: Group 1 (as control group) – 40 Patients, total or 

partially dentate, without oral infectious; Group 2 – 40 Patients total or partially dentate, 

with clinical signs of gingivitis; Group 3 – 40 patients, total or partially dentate, with 

clinical signs of periodontitis. It checked the presence of TNF-α, IL-1 and IL-6 

cytokines, and defense factors, 1 and 2 beta defensins, cathelicidin and mucin 2. ELISA 

kits determined the levels of these proteins. Found alterations were significant between 

groups to TNF-α, IL-6, 1 and 2 beta defensins, cathelicidin and mucin 2. Only IL-1 

had not significant results. Therefore, it indicated that salivary components have 

important hole related to local situations.  

Keywords: Saliva, Periodontitis, Antimicrobial peptides, Cytokines, Mucin    
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A importância da saliva na cavidade bucal 

A mucosa bucal possui um epitélio de revestimento do tipo escamoso 

estratificado, com habilidade de atuar na defesa orgânica, não apenas como barreira 

protetora 1 como também produzindo fatores de defesa, possuindo, assim, inúmeros 

papeis na defesa do organismo. 

 As tonsilas ou amígdalas palatinas e adenóides têm importante quantidade de 

linfócitos de diferentes tipos além de células dendríticas; e todos esses tecidos e células 

atuam em conjunto para proteção do ambiente bucal contra os diferentes 

microrganismos e outros agentes agressores aos quais o ambiente bucal está exposto 2. 

A saliva é uma mistura de água, eletrólitos e proteínas - imunoglobulinas, 

aglutininas, monofostatos de adenosina (AMPs), e enzimas. A secreção média de saliva 

em um indivíduo adulto é de 800 a 1500mL/dia. Saliva total é como se denomina a 

somatória do produto de diferentes glândulas salivares (parótida, submandibular, 

sublingual e glândulas salivares menores), fluído crevicular gengival, elementos do 

transudato plasmático derivados da rede capilar da mucosa bucal 2.   

É importante considerar o evidente papel da saliva na defesa e na proteção dos 

tecidos bucais, tanto que os índices de alterações bucais aumentam em pacientes com 

redução da secreção salivar. Além disso, o fato de ter sido observada a baixa incidência 

de transmissão bucal do HIV, chamou a atenção para os fatores protetores (AMPs) 

encontrados na saliva 3. Estudos têm mostrado que a saliva total apresenta grande 

atividade anti-viral. Atividades anti-virais também foram observadas no colostro, leite 

materno total, e líquido seminal. Muitos desses fatores protetores já foram identificados 

na composição salivar como: mucinas, lactoferrinas e defensinas 4, 5. 

Saliva e fluido crevicular gengival são ferramentas promissoras para estudo de 

doenças locais e sistêmicas 6. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Estudos mostraram que a transmissão do HIV-1 é rara na mucosa bucal 7, embora 

o contato heterossexual seja um dos seus mais importantes modos de transmissão 8. 

Essas diferenças observadas na atividade anti-HIV dos diferentes fluidos corporais 

levou a consideração de que isso poderia ser um reflexo das características específicas 

da saliva. As observações relacionadas ao HIV-1 levaram a pensar sobre a capacidade 

de defesa local da saliva e seu papel na identificação e no controle de diferentes 

doenças sistêmicas. Ainda hoje, pouco se sabe sobre esse importante fluido bucal, a 

saliva, por exemplo, se ela sofre influência de fatores locais e como essa influência 

pode se refletir na sua capacidade de defesa do ambiente bucal.    

A cavidade bucal é continuamente exposta a um grande número de patógenos e 

antígenos, então o ambiente bucal pode ser considerado em constante reação 

inflamatória, embora muitas vezes essa reação inflamatória seja sub-clínica. Apenas 

quando as defesas são vencidas, e os microrganismos conseguem penetrar à mucosa e 

produzir destruições teciduais, as lesões e doenças bucais são observadas 9. 

Dessa forma, a proposta nesse estudo é observar diferentes situações locais 

(mucosites, gengivites e periodontites), de forma a entender sua importância na 

composição da saliva.  

Considera-se que os fatores de defesa da saliva podem prevenir ou diminuir 

infecções concomitantes, limitar a propagação das já existentes impedindo a 

manutenção ou replicação de microrganismos, e que esses mesmos fatores poderiam 

atuar sobre a resposta inflamatória da cavidade bucal, diminuindo a susceptitilidade das 

células a diferentes lesões. A proposta é avaliar a presença desses fatores e de citocinas 

pró-inflamatórias em diferentes situações.   
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Processos Inflamatórios da Cavidade Bucal 

Diferentes processos inflamatórios são encontrados na cavidade bucal, como 

inflamações não específicas, estomatites, entre outros 10.    

As doenças gengivais e periodontais são as mais frequentes reações 

inflamatórias dos tecidos ao redor dos dentes e podem afetar até 90% da população 

mundial 11, sendo consideradas por muitos como algumas das doenças mais prevalentes 

da humanidade 12.  

O sistema imune local desencadeia estas reações gengivais 13 e tanto a 

imunidade inata como o fluxo salivar são fatores importantes para evitar infecções e 

contribuir com a cura 14.  

 

3.1.a Gengivite 

Existem diferentes níveis de doença periodontal e diferentes respostas do 

hospedeiro contribuem para a determinação da progressão da lesão inflamatória 15. 

A gengivite é a forma inicial de inflamação e não destrói as estruturas de suporte 

dentais. É caracterizada pela presença de edema, vermelhidão sangramento 

espontâneo11. É considerada uma condição reversível, está associada à presença de 

biofilme e, em geral, se resolve com procedimentos de higiene 16. 

Ao nível celular, a exposição aos produtos bacterianos com lipopolissacarídeos, 

desencadeia a ativação de leucócitos que promovem a secreção de citocinas e 

mediadores inflamatórios como as interleucinas IL-1 IL-6 e fator de necrose tumoral 

TNF, resultando na liberação de metaloproteinases de matrix (MMPs) 17. 
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Quando a gengivite não é tratada, alguns pacientes desenvolvem periodontite, 

enquanto outros mantêm uma condição crônica. Essa transição gengivite-periodontite 

ainda não foi totalmente elucidada, e estudos indicam que fatores genéticos, 

microbiológicos, ambientais e imunológicos podem influenciá-la 18. 

 

3.1.b Periodontite 

Periodontite é uma afecção inflamatória do ligamento periodontal e osso 

alveolar13. Esse processo envolve inúmeras enzimas e citocinas que degradam colágeno 

e induzem à ativação osteoclástica, resultando em perda óssea e mobilidade dental, se 

não tratada, conduz à perda dentária 12. 

Devido à destruição de fibras gengivais, os tecidos periodontais se separam do 

dente criando o que se conhece como bolsa periodontal13. Assim que a bolsa 

periodontal aumenta em profundidade, a remoção de biofilme se torna mais difícil, o 

que leva à mais inflamação tecidual e destruição, contribuindo para a perpetuação da 

periodontite 12.  

O diagnóstico da periodontite é usualmente feito por um cirurgião dentista e 

inclui inspeção visual dos tecidos gengivais e mensuração da profundidade de bolsa 

periodontal, perda de inserção, observação de sangramento à sondagem e avaliação de 

outros parâmetros como resseção gengival, mobilidade dental e lesões de furca 19. 

As classificações atuais das doenças periodontais são baseadas nas definições de 

Classificação das Doenças Periodontais adotadas pela Academia Americana de 

Periodontia A.A.P. em 1999 20. Tal classificação divide as doenças gengivais entre 

doenças induzidas por placa e doenças não induzidas por placa e as doenças 

periodontais de acordo com os quadros:  
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Doenças Gengivais 

I. Induzida por Placa II. Não induzida por Placa 

1. Doenças gengivais associadas apenas à placa 

A. Sem fatores locais 

B. Com fatores locais 

1. Doenças gengivais de origem bacteriana 

A. Associada à Neisseria gonorrhea 

B. Associada a Treponema pallidum 

C. Associada à Streptococcus sp 

D. Outros 

2. Doenças gengivais modificadas por fatores 

sistêmicos 

A. Associada ao sistema endócrino:  

 Puberdade; Ciclo menstrual; Gravidez; Diabetes 

Mellitus. 

B. Associada à discrasias sanguíneas: 

 Leucemia; Outros. 

2. Doenças gengivais de origem viral 

A. Infecções por herpes 

B. Outros 

3. Doenças gengivais modificadas por 

medicamentos 

A. Hiperplasias influenciadas por drogas 

B. Gengivites influenciadas por drogas:  

 Associada a contraceptivos orais; Outros. 

3. Doenças gengivais de origem fúngica 

A. Infecções por Cândida sp 

B. Eritema gengival linear 

C. Histoplasmose 

D. Outros 

4. Doenças gengivais modificadas por desnutrição: 

 Deficiência de vitamina C; Outros 

4. Lesões gengivais de origem genética 

Fibromatose gengival hereditária; Outras 

5. Manifestações de condições sistêmicas 

A. Alterações mucocutâneas 

B. Reações alérgicas 

6. Lesões traumáticas 

7. Reações de corpo estranho 

8. Outras não especificadas 

 

Doenças Periodontais 

 

1. Periodontite Crônica 

2.Periodontite Agressiva 

3. Periodontite Como Manifestação de Doenças Sistêmicas 

 A. Associada a discrasias sanguíneas 

Neutropenia adquirida; Leucemias; Outros. 

B. Associada a distúrbios genéticos 

 Neutropenia cíclica e familiar; Síndrome de Down; Deficiência de adesão leucocitária;  Síndrome de 

Papillon-Lefèvre; Síndrome de Chediak-Higashi;  Síndrome de histiocitose; Doença de acúmulo de 

glicogênio; Agranulocitose infantil genética; Síndrome de Cohen; Síndrome de Ehlers-Danlos;  

Hipofosfatasia; Outras. 

C. Outras não especificadas 

4. Doenças Periodontais Necrosantes 

A. Gengivite Ulcerativa Necrosante 

B. Periodontite Ulcerativa Necrosante 

5. Abcessos Periodontais 

A. Abcesso Gengival 

B. Abcesso Periodontal 

C. Abcesso Pericoronário 

6. Periodontite Associada a Lesões Endodônticas 

7. Condições e Deformidades Congênitas 

ou Adquiridas 

A. Fatores modificadores locais da doença gengival ou periodontal, relacionados com dente 

 Fatores anatômicos dentais; Restaurações/ Aparelhos dentais; Fraturas Radiculares; Reabsorção 

radicular cervical e deslocamento do cemento. 

B. Deformidades e condições mucogengivais ao redor do dente 

C. Deformidades e condições mucogengivais em rebordos edêntulos 

D. Trauma oclusal 

*Classificações atuais das doenças periodontais 20  

Dias LZS, Piol SAC, Almeida CSL. Atual classificação das doenças periodontais.UFES Rev. Odontol.Vitória.2006; 8(2): 59-65 
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As doenças periodontais (gengivite e periodontite) podem, portanto, estar 

associada à doenças sistêmicas. Muitos estudos mostram associação entre periodontite e 

doenças ou alterações como as cardiovasculares 21, artrite reumatoide 22 e partos 

prematuros 23.  

Na periodontite crônica, citocinas, quimiocinas, metabólitos do ácido aracdônico 

e mediadores inflamatórios são liberados como resultado da atividade de defesa dos 

tecidos contra agentes microbiológicos 18. 

As mudanças gengivais associadas à periodontite, incluindo mudanças na 

expressão de citocinas e produtos da destruição óssea e tissular, são marcadores 

potenciais para o diagnóstico de doença periodontal 6 e para o estudo dessa relação da 

condição bucal e sistêmica.  

 

3.2 Peptídeos Antimicrobianos da Saliva 

Peptídeos antimicrobianos são moléculas catiônicas que participam de múltiplos 

aspectos da resposta imune, incluindo o controle de doenças inflamatórias 24. Mais de 

1500 peptídeos antimicrobianos foram citados em diferentes fontes 25, 26.  

O papel principal dos peptídeos antimicrobianos é de lisar diretamente os 

microorganismos através de uma interação eletrostática com a célula alvo, seguida da 

formação de poros pela inserção na membrana plasmática. Um segundo mecanismo de 

ação desses peptídeos envolve o reconhecimento de moléculas intracelulares como 

DNA e mitocôndria, levando a um decréscimo na produção de ATP mitocondrial e 

sínteses, o que culmina na morte celular 27.    

Em mamíferos, há duas categorias genéticas de peptídeos antimicrobianos: 

Catelicidinas e Defensinas 28, 29, 30. Elas são classificados assim, de acordo com a 
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conformação estrutural secundária: as catelicidinas com uma estrutura helicoidal-α 

linear e defensinas com uma estrutura em tira β 31, 32.  

 

3.2.a Defensinas 

As defensinas são pequenos peptídeos catiônicos ricos em cisteína com 

propriedades antimicrobiana, antiviral e imunomodulatória. Essas defensinas são 

divididas em defensinas α e β, baseado na distribuição dos resíduos de cisteína. Seis 

defensinas α e 4 defensinas β humanas já foram identificadas. Estudos recentes 

mostram que as defensinas contribuem para as defesas antimicrobianas de diferentes 

maneiras, sugerindo sua capacidade de inibir múltiplos patógenos e atuando em 

múltiplos estágios da infecção microbiana 33. 

As defensinas α de 1 a 4 são peptídeos neutrófilos humanos e a defensina α 5 e 6 

são produzidas e estocadas em glândulas secretoras de células intestinais. O espectro 

antimicrobiano das defensinas α abrange bactérias gram-positivas e gram negativas, 

leveduras e fungos filamentosos e inibem diferentes vírus como os adenovírus, os 

herpesvírus, e o vírus influenza, e possivelmente o HIV 34, 35. 

As defensinas do tipo beta (Ds) são principalmente produzidas por tecidos 

epiteliais. Na cavidade bucal, Ds humanas são produzidas pelo tecido gengival, 

glândulas parótidas e submandibulares, mucosa oral, amigdalas palatinas e língua 36, 37.  

A D-1 é produzida por vários tecidos epiteliais, e sua expressão é observada 

principalmente em camadas terminais do epitélio. A D-2 é induzida por lesões 

epiteliais inflamatórias, pela presença de LPS (lipopolosacarídeo), TNF- α (Tumor 

Necrosis Factor - alfa), IL-1β (interleucina - um tipo beta), e bactéria. Esta defensina é 

sintetizada e estocada em queratinócitos da camada espinhosa e granular 36. Na 

cavidade bucal é expressa em sua maioria pela mucosa gengival 37.  
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 A D-3 é encontrada em tecidos epiteliais e em tecidos não epiteliais, e sua 

expressão pode ser regulada por estimulação de TNF-α, IL-1β, IFN-γ (Interferon 

gamma) e bacterias. Alguns estudos indicam que a D-3 é mais eficaz do que a 

defensina β na defesa epitelial contra as viroses 33, 35. A D-4 também é regulada pela 

infecção, e é encontrada principalmente em queratinócitos 36. 

Novos estudos sugerem que as Ds atuam com o sistema imune adaptativo 

orquestrando a vigilância imune através da maturação das células dendríticas, 

recrutando as células dendrítricas imaturas e as células T pela interação com o receptor 

CCR6, podendo ativar essas células através do receptor Toll-like 4 35. 

 

3.2.b Catelicidinas 

As catelicidinas são um grupo de peptídeos caracterizados por possuírem um 

domínio terminal NH2 e um domínio antimicrobiano terminal COOH que pode ser 

liberado após clivagem de proteinases 38, 39.  

Até o momento a única Catelicidina humana identificada é a proteína catiônica 

antimicrobiana humana com peso molecular de 18kD (hCAP18) 40. Ela possui 37 

amino-resíduos e por isso essa molécula é também chamada LL-37 e é majoritariamente 

expressa por neutrófilos e células epiteliais 24.  

Os peptídeos antimicrobianos α-helicoidais modulam a expressão gênica de 

macrófagos e podem mediar múltiplos aspectos da defesa do hospedeiro 41. O LL-37, 

produzido por neutrófilos e queratinócitos humanos, mostraram, in vitro, atividade 

antibacteriana em concentrações micro molares 42, 43, 44. Os neutrófilos expressam alfa-

defensinas e LL-37 como parte de seu mecanismo antimicrobiano não oxidativo. Esse 

peptídeo é liberado em vesículas fagocíticas ou nos tecidos durante a inflamação 45. 

  Recentes achados documentam a presença de βD-1 e βD-2 humanas e LL-37 

em culturas celulares epiteliais e tecidos gengivais 46. Alfa defensinas, Beta defensinas, 
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e LL-37 são localizados em diferentes locais gengivais, sugerindo que desempenham 

diferentes papeis no periodonto.  O LL-37 é trazido via neutrófilos para o periodonto, 

estes migram pelo tecido conjuntivo para o epitélio juncional 45. 

 

3.3 Citocinas Salivares 

A produção de citocinas na saliva total é esperada para que ocorra um maior 

impacto de inicialização da resposta inflamatória 10.  

Algumas citocinas tais como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-), a 

interleucina 6 (IL-6) a interleucina 8 (IL-8) são pró-inflamatórias. Estas são 

consideradas NF-B – dependentes, têm um papel importante na diferenciação terminal 

dos linfócitos B para células plasmáticas, aumentam a proliferação das células T e a 

reabsorção óssea 47. 

 Outras citocinas, como a interleucina 10 (IL-10) e interceucina 1 beta (IL-1), 

não são consideradas NF-B - dependentes e, no entanto são também consideradas 

importantes na defesa dos tecidos bucais 48, 49. 

A IL-1β é uma citocina pró-inflamatória potente, liberada por diferentes células 

nas lesões inflamatórias, com propriedades estimuladoras e quimiotáticas para 

neutrófilos, principalmente quando associada a IL-8 50.  

 A IL-6 tem ações pró inflamatórias e anti-inflamatórias, é multifatorial e possui 

papel crucial na diferenciação e maturação de células B, secreção de imunoglobulinas, 

diferenciação citotóxica de células T, regulação da fase proteica aguda, estimulação de 

diferenciação de células da medula óssea, além de participar da função de macrófagos e 

monócitos 51. Na cavidade bucal, parece existir uma boa relação entre os níveis de IL-6 

no fluido crevicular e a severidade da inflamação 47.  
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Ambas interleucinas, IL-1β e IL-6, podem induzir fases proteicas agudas 

ativando neutrófilos na resposta inflamatória 52. 

TNF- tem um papel vital como citocina pró inflamatória e imuno-regulatória. É 

um importante mediador inflamatório com ações direcionadas tanto para a destruição 

quanto para recuperação tecidual, pois enquanto induz a morte de células 

comprometedoras no sítio inflamatório também estimula o crescimento fibroblástico 53.  

Alguns estudos recentes sobre percurso e progressão da periodontite sugerem 

que citocinas pró-inflamatórias como a interleucina 1 (IL-1) e TNF- possam causar a 

destruição dos tecidos periodontais 54, 55. Tanto a IL-1 quanto TNF- induzem a 

produção de metaloproteinases (MMPs) pelas células mesenquimais que podem estar 

relacionadas à destruição dos tecidos de conexão 56, 57. Além disso, microorganismos 

periodontais podem estimular macrófagos a produzirem TNF- 58. 

 

3.4 Mucina 

As glândulas salivares humanas produzem glicoproteínas chamadas de Mucina. 

Há uma mucina de alto peso molecular chamada MG1 e uma mucina de baixo peso 

molecular chamada MG2. A MG2 é uma glicoproteína monomérica com peso 

molecular de 150-180 kDa e de composição química de 30% proteína, 68% carboidrato 

e 1,6% de sulfato (59).  Elas são glicoproteínas complexas sintetizadas pelas células 

epiteliais. Dentre as proteínas salivares, as mucinas são responsáveis primariamente 

pela lubrificação e formação de biofilme bucal, sendo que a MG2 também possui 

interação com microrganismos 60, 61. 
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A barreira mucosa extrínseca composta pelas mucinas, imunoglobulinas e 

moléculas antibacterianas variadas, previne a colonização no hospedeiro por inúmeros 

microrganismos. 

Tal interação ocorre de forma a concentrar fatores antimicrobianos nas finas 

camadas contendo mucina, enquanto que sem esta camada a atividade antibacteriana é 

reduzida 60. 

Pacientes com doença periodontal apresentam diferenças nas proteínas totais 

salivares. Assim, é sugerida na literatura uma correlação positiva entre a concentração 

de proteínas como a amilase e a mucina e a condição periodontal do indivíduo 61. 
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4. PROPOSIÇÃO 

 

4.1 Objetivos Gerais 

 Estudar citocinas e componentes salivares de defesa frente à presença de fatores 

locais .  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Estudar a presença e a expressão de TNF α, IL-1, Il-6, Beta defensinas 1 e 2, 

Catelicidina e Mucina 2 presentes na composição salivar relacionando-as às diferentes 

situações. 

 

5. MATERIAL E MÉTODO 

 

5.1 Parâmetros Éticos e Legais 

Todas as amostras foram coletadas e seguiram orientação do Comitê de Ética 

em Pesquisa com seres humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - 

USP. Os protocolos de pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da FORP-USP – Processo nº. 2010.1.35.58.2, CAAE nº. 

0003.0.138.000-10. 

 

 

5.2 População 

Na cidade de Ribeirão Preto, situada na região nordeste, a 320 Km da capital do estado 

de São Paulo, encontra-se a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FORP-USP), Universidade de grande porte, integrada ao 
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Sistema Único de Saúde (SUS). Essa Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, a 

FORP-USP tem alunos de graduação, extensão e pós-graduação, e atende pacientes em 

diferentes especialidades odontológicas (estomatologia, dentística, periodontia, prótese, 

endodontia, cirurgia, ortodontia).  

 

5.2.1 Seleção e avaliação dos participantes 

A população de estudo foi composta por indivíduos, reconhecidamente 

saudáveis, ou seja, não apresentando doenças sistêmicas debilitantes, os quais tiveram 

os seguintes critérios de inclusão e exclusão. 

5.2.1.a Critério de inclusão 

 Ter mais de 18 anos de idade. 

 Aceitar e assinar o termo de consentimento (ANEXO A) 

 Ter identificada sua condição de não portador de doença sistêmica debilitante, 

seguindo os critérios adotados, por anamnese e avaliação das condições clínicas. 

 

5.2.1.b Critérios de exclusão 

 Estar em tratamento ou utilizando medicamentos ou com comprovação de 

doença sistêmica debilitante. 

 Falta de assinatura nos termos de consentimento. 

  Xerostomia e hipossalivação  

 

Os indivíduos foram convidados a participar da pesquisa. Aqueles que 

concordaram em participar foram conduzidos a um consultório odontológico, onde os 

objetivos da pesquisa seriam detalhadamente explicados e deveriam assinar um termo 

de consentimento livre e esclarecido (ANEXO A). 
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Todos os 120 participantes foram avaliados, uma vez, pelo pesquisador 

responsável, que, para tanto, obedeceu à seguinte ordem: Anamnese, exame clinico e 

coleta de saliva.  

 

5.3 Anamnese 

Os participantes foram submetidos a um questionário contendo perguntas, que 

indagaram sobre suas condições médico-odontológicas (ANEXO B). Algumas destas 

questões foram submetidas diretamente ao entrevistado, como as referentes aos dados 

pessoais, presença de sintomatologia significativa, tabagismo, o uso de automedicação 

e a história odontológica, indagando sobre problemas periodontais, higiene bucal, 

ocorrência de lesão oral nos últimos meses e uso de prótese dental. Exame clínico para 

avaliação das condições bucais foi realizado na mesma ocasião. 

  

5.4 Exame Clínico  

Para o exame clinico, foram utilizados os artefatos necessários à proteção 

individual (EPI): máscara, gorro, luvas e óculos de proteção, assim como o uso de 

espátula de madeira e gaze para a movimentação de mucosas e língua durante o exame 

intraoral. Também, para os exames, utilizou-se luz artificial existente no equipo 

odontológico, a qual será adequada para a manutenção da cavidade oral 

permanentemente bem iluminada. Foi utilizada ficha clínica do serviço para anotações. 

O exame clínico teve início pela palpação dos linfonodos em região de cabeça e 

pescoço atentando para possíveis alterações de volume, consistência e temperatura. No 

exame da região peri-bucal foram avaliados alterações junto à cavidade bucal: 

comissuras labiais, lábios, nariz, bochecha e região mentoniana. 
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No exame intrabucal, com o auxilio de gaze e espátula de madeira, foram 

avaliados sistematicamente: língua, assoalho bucal, gengiva, mucosa jugal, palato duro, 

palato mole, tonsilas e amídalas e eventual deficiência na produção salivar. 

A condição periodontal foi avaliada de acordo com a presença ou não de dentes: 

pacientes parcial ou completamente dentados (com mais de oito elementos dentais 

presentes): tiveram sua condição periodontal avaliada. Para avaliar a condição 

periodontal desses participantes fez-se uso dos critérios clínicos utilizados na 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP-

USP) (de acordo com a Academia Amaricana de Periodontologia) 20 que estabelece:  

a) periodonto saudável (<1 mm de sulco, inexistência de sinais clínicos de inflamação); 

b) gengivite (1-4 mm de profundidade de sondagem, presença de sinais clínicos de 

inflamação – vermelhidão do tecido gengival, sangramento à sondagem – e inexistência 

de destruição óssea);  

c) periodontite (>2 mm de profundidade de sondagem, sinais clínicos de inflamação 

gengival e sinais de destruição óssea). 

 Como estomatite foram consideradas indicações clínicas da presença de 

inflamação/infecção da mucosa bucal. 

 

5.5 Coleta de Saliva 

Para a coleta da saliva inicialmente todos os participantes foram instruídos a não 

se alimentar, não beber, não fumar e não escovar os dentes pelo menos por 1 hora 

anterior à coleta, de forma a minimizar os riscos de contaminação. Os participantes 

foram então orientados a ficar sentado com a cabeça levemente inclinada para frente e 

disponibilizar a saliva em um frasco mili-metrado colocado abaixo do lábio inferior. 

Coletou-se aproximadamente 5mL de saliva total ou por um período de 5 minutos. 
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As amostras foram imediatamente centrifugadas (45000rpm por 30 minutos a 

4ºC), guardadas em freezer –80ºC até sua utilização. 

 

 

5.6 ELISA 

*Foto ilustrativa fase laboratorial Teste ELISA. 

 

As análises das amostras foram realizadas no laboratório do Departamento de 

Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo. As avaliações da presença das citocinas salivares TNF-

α, IL-1 e IL-6, e dos fatores de defesa, beta defensinas 1 e 2, catelicidina e mucina 2, 

foram feitas utilizando-se kits comerciais para testes ELISA já existentes no mercado.    
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5.6.a βD-1 

Realizou-se diluições seriadas de Human Beta defensin peptide em concentração 

inicial de 800pg/mL. Adicionou-se 100μL de cada concentração por poço, em duplicata. 

A saliva dos participantes foi diluída dez vezes em PBS e adicionadas à placa de 

ELISA, em duplicata (100 μL por poço). As diferentes concentrações de Human Beta 

defensin peptide e as amostras dispensadas sobre a placa foram incubadas overnight a 

4oC. Após a incubação e posterior lavagem com PBS realizou-se o bloqueio da placa 

com ovalbumina a 10%, (Sigma Albumin from Chicken Egg Whites Grade II), 

empregando-se 200μL por poço, durante 2 horas em temperatura ambiente. Após 

bloqueio, adicionou-se o anticorpo primário B-defensin 1 Mouse monoclonal IgG (M4-

14b-H4) sc6501 Lot#c2207,  incubado durante duas horas, em temperatura ambiente. 

Após lavagens com PBS adicionamos o anticorpo secundário Goat antimouse IgG-HRP 

sc-2005, Santa Cruz. Incubou-se por 45 minutos, e após nova lavagem com PBS 

realizou-se a revelação com 2,2’ - azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) - ABTS 

enhancer diluído 11 vezes em ABTS Sigma Aldrich, segundo as recomendações do 

fabricante. Para a leitura empregou-se absorbância, realizada em leitor de ELISA 

(DIATECH) a 450nm. 

 

5.6.b βD-2 

Para βD-2 foi utilizado PeproTech Human BD-2 ELISA Development Kit  

900-K172 Lot#0510172 

Realizou-se diluição do anticorpo de captura a 0,25μg/mL e adicionou-se 100μL 

por poço. Incubou-se overnight. Após a incubação e posterior lavagem com PBS, 

realizou-se diluições seriadas de βD-2 (PeproTech Human BD-2 ) em concentração 

inicial de 1ng/mL. Adicionou-se 100μL de cada concentração por poço, em duplicata. 
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A saliva dos participantes foi adicionadas à placa de ELISA, em duplicata (100 μL por 

poço). As diferentes concentrações de PeproTech Human βD-2 e as amostras 

dispensadas sobre a placa foram incubadas por duas horas e posteriormente lavadas 

com PBS. Adicionou-se o anticorpo de detecção do PeproTech Human BD-2 ELISA 

KIT, (100 μL por poço) incubando durante duas horas, à temperatura ambiente. Após 

lavagens com PBS adicionou-se 100 μL do complexo Avidina-HRP, em uma 

concentração de 1:2000 em diluente, por poço. Foi Incubado por 45 minutos e após 

nova lavagem com PBS realizou-se a revelação com 2,2’-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) - ABTS enhancer diluído 11 vezes em ABTS Sigma 

Aldrich, segundo as recomendações do fabricante. Para a leitura empregou-se 

absorbância, realizada em leitor de ELISA (DIATECH) a 450nm. 

 

5.6.c LL-37 

Realizou-se diluições seriadas de Human Cathelicidin Peptide em concentração 

inicial de 100ng/mL. Adicionou-se 100μL de cada concentração por poço, em duplicata. 

A saliva dos participantes foi diluída oito vezes em PBS e adicionadas à placa de 

ELISA, em duplicata (100 μL por poço). As diferentes concentrações de Human 

Cathelicidin Peptide e as amostras dispensadas sobre a placa foram incubadas overnight 

a 4oC. Após a incubação e posterior lavagem com PBS realizou-se o bloqueio da placa 

com ovalbumina a 10%, (Sigma Albumin from Chicken Egg Whites Grade II), 

empregando-se 200μL por poço, durante 2 horas em temperatura ambiente. Após 

bloqueio, adicionou-se o anticorpo primário Sheep Polyclonal to Cathelicidin (anti 

cathelicidin antibody ab72012), incubado durante duas horas, em temperatura ambiente. 

Após lavagens com PBS adicionamos o anticorpo secundário Rabbit anti-sheep IgG H e 

L – HRP (Rabbit polyclonal secondary antibody to sheep IgG – H e L ab97130). 
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Incubou-se por 45 minutos, e após nova lavagem com PBS realizou-se a revelação com 

2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) - ABTS enhancer diluído 11 vezes em 

ABTS Sigma Aldrich, segundo as recomendações do fabricante. Para a leitura 

empregou-se absorbância, realizada em leitor de ELISA (DIATECH) a 450nm. 

 

5.6.d TNF-alfa 

Para TNF-alfa foi utilizado PeproTech Human TNF-x ELISA Development Kit 

900-K25 Lot#0112025.  

 Realizou-se diluição do anticorpo de captura a 1μg/ml e adicionou-se 100μL por 

poço. Incubou-se overnight. Após a incubação e posterior lavagem com PBS, realizou-

se diluições seriadas de Human TNF-alfa (PeproTech ELISA KIT) em concentração 

inicial de 2ng/mL. Adicionou-se 100μL de cada concentração por poço, em duplicata. A 

saliva dos participantes foi diluída três vezes em PBS e adicionadas à placa de ELISA, 

em duplicata (100 μL por poço). As diferentes concentrações de Human TNF-alfa e as 

amostras dispensadas sobre a placa foram incubadas por duas horas e posteriormente 

lavadas com PBS. Adicionou-se o anticorpo de detecção do TNF-alfa ELISA KIT, (100 

μL por poço) incubando durante duas horas, à temperatura ambiente. Após lavagens 

com PBS adicionou-se 100 μL do complexo Avidina-HRP em uma concentração de 

1:2000 em diluente, por poço. Foi Incubado por 45 minutos e após nova lavagem com 

PBS realizou-se a revelação com 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) - 

ABTS enhancer diluído 11 vezes em ABTS Sigma Aldrich, segundo as recomendações 

do fabricante. Para a leitura empregou-se absorbância, realizada em leitor de ELISA 

(DIATECH) a 450nm. 

 

5.6.e IL-6 
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Para IL-6  foi utilizado PeproTech Human IL-6 ELISA Development Kit 

900-K16 Lot#1205016. 

Realizou-se diluição do anticorpo de captura a 1μg/mL e adicionou-se 100μL 

por poço. Incubou-se overnight. Após a incubação e posterior lavagem com PBS, 

realizou-se diluições seriadas de IL-6 (PeproTech Human IL-6 ) em concentração 

inicial de 2ng/mL. Adicionou-se 100μL de cada concentração por poço, em duplicata. 

A saliva dos participantes foi diluída três vezes em PBS e adicionadas à placa de 

ELISA, em duplicata (100 μL por poço). As diferentes concentrações de PeproTech 

Human IL-6 e as amostras dispensadas sobre a placa foram incubadas por duas horas e 

posteriormente lavadas com PBS. Adicionou-se o anticorpo de detecção do PeproTech 

Human IL-6 ELISA KIT, (100 μL por poço) incubando durante duas horas, à 

temperatura ambiente. Após lavagens com PBS adicionou-se 100 μL do complexo 

Avidina-HRP, em uma concentração de 1:2000 em diluente, por poço. Foi Incubado 

por 45 minutos e após nova lavagem com PBS realizou-se a revelação com 2,2’-azino-

bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) - ABTS enhancer diluído 11 vezes em ABTS 

Sigma Aldrich, segundo as recomendações do fabricante. Para a leitura empregou-se 

absorbância, realizada em leitor de ELISA (DIATECH) a 450nm. 

 

5.6.f  IL-1β 

Realizou-se diluições seriadas de Human IL-1b peptide em concentração inicial de 1 

μg/mL. Adicionou-se 100μL de cada concentração por poço, em duplicata. A saliva dos 

participantes foi diluída cinco vezes em PBS e adicionadas à placa de ELISA, em 

duplicata (100 μL por poço). As diferentes concentrações de Human IL-1b peptide e as 

amostras dispensadas sobre a placa foram incubadas overnight a 4oC. Após a incubação 

e posterior lavagem com PBS realizou-se o bloqueio da placa com ovalbumina a 10%, 
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(Sigma Albumin from Chicken Egg Whites Grade II), empregando-se 200μL por poço, 

durante 2 horas em temperatura ambiente. Após bloqueio, adicionou-se o anticorpo 

primário Anti IL-1b rabbit IgG (Santa Cruz),  incubado durante duas horas. Após 

lavagens com PBS adicionamos o anticorpo secundário Anti Rabbit peroxidase 

conjugated Goat IgG (Santa Cruz). Incubou-se por 45 minutos, e após nova lavagem 

com PBS realizou-se a revelação com 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) 

- ABTS enhancer diluído 11 vezes em ABTS Sigma Aldrich, segundo as recomendações 

do fabricante. Para a leitura empregou-se absorbância, realizada em leitor de ELISA 

(DIATECH) a 450nm. 

 

5.6.g Mucina 2 

A saliva dos participantes foi diluída dez vezes em PBS e adicionada à placa de ELISA, 

em duplicata (100 μL por poço). As amostras dispensadas sobre a placa foram 

incubadas overnight a 4oC. Após a incubação e posterior lavagem com PBS realizou-se 

o bloqueio da placa com ovalbumina a 10%, (Sigma Albumin from Chicken Egg Whites 

Grade II), empregando-se 200μL por poço, durante 2 horas em temperatura ambiente. 

Após bloqueio, adicionou-se o anticorpo primário Mucin 2 (sc 59956) Mouse 

Monoclonal IgG 1:500,  incubando durante duas horas. Após lavagens com PBS 

adicionamos o anticorpo secundário Goat anti-mouse IgG-HRP. Incubou-se por 45 

minutos, e após nova lavagem com PBS realizou-se a revelação com 2,2’-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) - ABTS enhancer diluído 11 vezes em ABTS Sigma 

Aldrich, segundo as recomendações do fabricante. Para a leitura empregou-se 

absorbância, realizada em leitor de ELISA (DIATECH) a 450nm. Para a Mucina não foi 

utilizado a diluição sérica da proteína, sendo a avaliação apenas comparativa entre as 

D.O.s dos grupos da pesquisa. 
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Os resultados de todos os testes foram apresentados como média e desvio padrão. 

Após realização de teste de normalidade, concluiu-se que os resultados eram compostos 

de dados em distribuição livre ou não normal, portanto, utilizou-se a comparação de 

duas medianas utilizando o teste de Mann-Withney. Para a comparação de três 

medianas utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis.  

Consideraram-se para as análises, intervalos de confiança de 95% e valores de p 

significantes quando iguais ou inferiores a 0,05. 

 Para a análise estatística utilizou-se o software GraphPad Prism 5.00 para 

Windows (1992-2007 GraphPad Software, Inc). 

 

 

6. RESULTADOS 

*Foto ilustrativa, placa corada por teste ELISA. 
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6.2 Beta Defensina 1 (βD-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Pós-teste: significante 

                                                                                                  Gráfico de resultados 
 

 

Os resultados de análise dos três grupos com relação à βD-1 foram significativos, com 

teste Kruskal-Wallis de valor igual à 8,677 sendo o valor de P = 0,0131. O pós-teste 

revelou significância entre o grupo controle versus grupo  gengivite (p=0,0064) e grupo 

controle versus grupo periodontite (p=0,0227); já na comparação entre os grupos 

gengivite e periodontite (p=0,4741) os acometidos periodontalmente não tiveram 

alterações significantes entre si.  
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6.3 Beta Defensina 2 (βD-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Pós-teste: significante  

                                                                                                                  Gráfico de Resultados 

 

Os resultados de análise dos três grupos com relação à βD-2 foram significativos, com 

teste Kruskal-Wallis de valor igual à 7,719 sendo o valor de P = 0,0211. O pós-teste 

revelou significância entre o grupo controle versus grupo  gengivite (p=0,0142) e grupo 

controle versus grupo periodontite (p=0,0169); já na comparação entre os grupos 

gengivite e periodontite (p=0,8953) os acometidos periodontalmente não tiveram 

alterações significantes entre si.  
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6.4 LL-37 
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Kruskal-Wallis test 

11,59 

Number of groups 3 

P value 0,0030 

Do the medians vary signif. (P < 

0.05) 

Yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                   Pós-teste: significante 

                                                                                                                   Gráfico dos resultados 

 

Os resultados de análise dos três grupos com relação à Catelicidina foram significativos, 

com teste Kruskal-Wallis de valor igual a 11,59 sendo o valor de P = 0,0030. O pós-

teste revelou significância apenas entre o grupo controle versus grupo  gengivite 

(p=0,0001). O grupo controle versus grupo periodontite (p=0,2754) e o grupo gengivite 

versus periodontite (p=0,1201) não tiveram alterações significantes entre si.  
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6.5  TNF-alfa 
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Kruskal-Wallis test 

8,003 

Number of groups 3 

P value 0,0183 

Do the medians vary signif. (P < 

0.05) 

Yes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Pós-teste: significante 

                                                                                                                     Gráfico dos resultados 

Os resultados de análise dos três grupos com relação ao TNF-α foram significativos, 

com teste Kruskal-Wallis de valor igual à 8,003 sendo o valor de P = 0,0183. O pós-

teste revelou significância entre o grupo controle versus grupo  gengivite (p=0,0092) e 

grupo controle versus grupo periodontite (p=0,0222); já na comparação entre os grupos 

gengivite e periodontite (p=0,8517) os acometidos periodontalmente não tiveram 

alterações significantes entre si.  
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6.6  IL-6 

ANOVA 

Kruskal-Wallis test 
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Number of groups 3 

P value 0,0187 

Do the medians vary signif. (P < 
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                                                                                                                     Pós-teste: significante 

                                                                                                                    Gráfico dos resultados 

 

Os resultados de análise dos três grupos com relação à Interleucina-6 foram 

significativos, com teste Kruskal-Wallis de valor igual à 7,962 sendo o valor de P = 

0,0187. O pós-teste revelou significância apenas entre o grupo controle versus grupo  

periodontite (p=0,0240). O grupo controle versus grupo gengivite (p=0,1888) e grupo 

gengivite vs periodontite (p=0,5727) não tiveram alterações significantes entre si.  
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6.7  IL-1β 
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Kruskal-Wallis test 
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Number of groups 3 

P value 0,9509 
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0.05) 
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Os resultados de análise dos três grupos com relação à Interleucina 1β não foram 

significativos, com teste Kruskal-Wallis de valor igual à 0,1007 sendo o valor de P = 

0,9509.  
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6.8  Mucina 2  (D. O.) 

ANOVA 

Kruskal-Wallis test 
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Number of groups 3 

P value < 0,0001 
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                                                                                                                       Pós-teste: significante 

                                                                                                                      Gráfico dos resultados 

 

Os resultados de análise dos três grupos com relação à Mucina foram significativos, 

com teste Kruskal-Wallis de valor igual à 24,64 sendo o valor de P menor que 0,0001. 

O pós-teste revelou significância entre o grupo controle versus grupo  gengivite (p 

menor que 0,0001) e grupo controle versus grupo periodontite (p=0,0005); já na 

comparação entre os grupos gengivite e periodontite (p=0,1259) os acometidos 

periodontalmente não tiveram alterações significantes entre si.  

*Tabela dos testes utilizados 
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7. DISCUSSÃO 

Os resultados foram discutidos individualmente visto que os elementos salivares 

estudados apresentam singularidades características.  

 

7.1 βD-1 

Beta defensinas humanas são moléculas catiônicas que podem matar uma ampla 

variedade de bactérias Gram- positivas e Gram-negativas por induziram a perfuração da 

membrana celular e estimularem células apresentadoras de antígenos 1, 63 através de 

propriedades imunomodulatórias e outras atividades antimicrobianas 64. 

Apesar de estudos apontarem que a beta defensina humana 1 (HBD-1) seja 

constitutivamente produzida por queratinócitos, em contraste com as beta defensinas 2 e 

3 (HBD-2 e HBD-3) que são induzidas pelo contato com produtos microbianos e 

citocinas inflamatórias 65, este estudo apresentou um aumento significativo da expressão 

de Beta Defensina 1 nos quadros de inflamação aguda e crônica, como a gengivite e 

periodontite, quando comparados com o grupo controle. Isso é observado também em 

outros estudos que sugerem que a produção contínua de BD-1 pelos tecidos orais se dá 

devido ao contínuo contato com bactérias 66. 

Uma vez que os tecidos gengivais afetados pela periodontite são caracterizados 

por elevados níveis de elementos proteolíticos bacterianos e do próprio hospedeiro, se 

espera que a gengiva humana afetada por periodontite expresse níveis elevados de 

inflamação associada a MMPs, e consequentemente BD-1 e BD-2 67. 

 Isso também vai ao encontro de estudos que sugerem que peptídeos 

antimicrobianos principiem o microambiente inflamatório por induzirem propriedades 

tanto pró inflamatórias quanto anti-inflamatórias 24.  
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Foi também recentemente mostrado, que ratos knockout de BD-1 morreram mais 

cedo por infecção quando comparados a animais controles, além de apresentarem um 

infiltrado inflamatório precoce, indicando que a BD-1 em ratos tem um papel crítico no 

controle da inflamação por infecção 68.  

No atual estudo foi possível observar uma redução significativa de BD-1 nos 

quadros de periodontite crônica quando comparados ao grupo de gengivite. Isto pode 

indicar que durante a progressão da doença periodontal, HBDs parecem agir como 

mecanismos de defesa primária do organismo contra a infecção bacteriana e inflamação 

69 reduzindo-se quando a doença se prolonga; como é nos casos de infecção crônica.  

 

7.2 βD-2 

Na cavidade oral, a beta defensina humana 2 (HBD-2) é expressa principalmente 

pela mucosa gengival 66, o que destaca a atenção para esse peptídeo quando se estuda 

doença periodontal. 

 Estudos recentes verificaram, assim como neste estudo, que a expressão de 

HBD-2 salivar em pacientes sistemicamente saudáveis com periodontite estava 

aumentada em relação aqueles periodontalmente saudáveis, indicando que a HBD-2 é 

um possível marcador para a doença periodontal 70, 71. Isso já não ocorre tão linearmente 

nas outras condições sistêmicas visto que a HBD-2 salivar não esta correlacionada com 

a condição periodontal em pacientes HIV positivos, possivelmente devido a uma ainda 

incerta influência de tratamentos com antirretrovirais na concentração salivar de HBD-2 

37. 

Estudos mostram que as HBD-2 e HBD-3 são induzidas pelo contato com 

produtos microbianos e citocinas inflamatórias, sendo a BD-2, produzida por leucócitos 

e células epiteliais 65. Os resultados encontrados nesse estudo também coincidem com 
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tais afirmações, visto que nos quadros relacionados à infecção periodontal, gengivite e 

periodontite, a concentração de BD-2 se elevou significantemente. 

Um estudo de Vardar-Senguel et al. 72, mostrou que a expressão de mRNA de 

HBD-1 e HBD-2 era significantemente alta na periodontite crônica quando comparado 

ao grupo controle.      

No entanto, os resultados do nosso estudo não mostraram diferença significante 

entre os níveis de BD-2 entre as fases aguda e crônica da doença periodontal. A 

prevalência aumentada de P. gingivalis e níveis de TNF-alfa parecem estar associados 

aos altos níveis de HBD-2 na periodontite crônica, visto que só após o tratamento 

periodontal que os níveis de HBD-2 se reduzem 70. 

Ainda com relação à BD-2, estudos mostram que se pode buscar supostas 

relações a respeito da predisposição individual para a progressão gengivite-doença 

periodontal, uma vez que um grande número de estudos clínicos têm mostrado que 

inúmeras doenças inflamatórias estão associadas com mudanças na produção de 

peptídeos antimicrobianos. Por exemplo, indivíduos com um baixo número de cópias 

genéticas para HBD-2 tem maior risco de desenvolver doença de Crohn, doença 

intestinal inflamatória aguda 73, 74, então mais estudos são necessários. 

 

7.3 LL-37 

Catelicidina, ou LL-37, está presente no organismo humano em estágios muito 

precoces do desenvolvimento, visto que foi encontrado em aspirados traqueais de bebês 

com infecção 75. LL-37 é codificado por apenas um gene que está localizado no 

cromossomo 3 (3p21.3) e é expresso no epitélio escamoso de vias aéreas, boca, língua, 

esôfago e intestino. Esse peptídeo é constitutivamente sintetizado no baço, fígado, 

estômago, intestino e medula óssea 24. Nos achados deste estudo, foi significante a 
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maior quantidade de LL-37 no grupo controle quando comparado com o grupo de 

gengivite.  

Diferentemente de alguns autores que relataram que LL-37 é encontrado sob 

condições inflamatórias em altos níveis 76, 77, 78, sob condições de inflamação aguda, 

como a gengivite, a concentração de LL-37 reduziu-se significantemente quando 

comparado ao grupo controle. Isso também ocorreu em estudos com pacientes 

acometidos por eczema atópico, condição inflamatória aguda, que tiveram uma redução 

na expressão de LL-37, HBD-2 e HBD-3 79.  

Autores reportaram que a atividade sinergética antimicrobiana do LL-37 e HBD-

2 eficientemente param o crescimento de grupos B Streptococus 24. A noção de que, em 

humanos, a catelicidina, em cooperação com outros peptídeos antimicrobianos, como a 

BD-2, previne infecção nos sistemas digestivo e pulmonar indicam que a atividade 

imunomodulatória do LL-37 pode ser aumentada por outros peptídeos 

antimicrobianos24. Em nosso estudo, houve um aumento significativo de BD-2 nos 

quadros de gengivite enquanto que as concentrações de LL-37 se reduziram muito em 

relação aos controles.  

Em contrapartida, houve um aumento na concentração de LL-37 nos casos de 

periodontite instalada quando comparados com gengivite. Recentemente foi 

demonstrado o importante papel da secreção de catelicidina por neutrófilos na indução 

da migração quimiotática de células inflamatórias in vivo 80. Foi reportado também, que 

LL-37 induz em queratinócitos, a liberação de IL-1β, IL-8, TNF-alfa, IL-6 e Fator 

estimulador de colônia de macrófago-granulócito (GM-CSF), e TNF-alfa e IL-6 por 

células dendríticas imaturas 81, 82, isso sugere o papel do LL-37 nas infecções de 

característica crônica como a periodontite.  
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Estudos recentes mostraram que altos níveis de LL-37 estão presentes em 

complexos de psoríase e que tais peptídeos ativam células dendríticas plasmocitoides. 

Esses complexos ativam TLR9 nas células para produzirem intérferons do tipo 1. Os 

intérferons disparam a maturação de células dendríticas mielóides que ativam células 

autoreativas Th1 ou Th17, mantendo a produção de IL-17 e IL-22. Essas interleucinas 

conduzem à expressão de LL-37 que forma um ciclo de feedback, mantendo a resposta 

inflamatória na psoríase 83. 

 

7.4  TNF-alfa 

O Fator de Necrose Tumoral Alfa tem um papel vital como citocina pró-

inflamatória e imuno-regulatória 84. As atividades patológicas do TNF-alfa já chamaram 

muita atenção. Altos níveis se relacionam com maior risco de mortalidade, participando 

de doenças inflamatórias e não inflamatórias, locais ou sistêmicas 85. Sabe-se, também, 

que altas concentrações dessa citocina são encontradas em pacientes com câncer bucal 

86.  

A gengivite e periodontite, como doenças inflamatórias bucais, apresentaram em 

nosso estudo, um aumento significante na concentração do fator de necrose tumoral alfa 

quando comparados com o grupo controle, sem condições inflamatórias.  

Da mesma forma, estudos mostram a participação desta citocina em outras 

condições sistêmicas dessa natureza. Citocinas pró- inflamatórias, particularmente o 

TNF-alfa, podem ter um papel importante na patogênese da Sindrome de Sjogren 87, 88 

89; recentemente, agentes anti-TNF foram descritos como efetivos no tratamento de 

artrite reumatoide, condição inflamatória crônica, o que sugere a participação do TNF-

alfa na patogênese dessa doença também 90.  



54 

 

Estes trabalhos estão de acordo com nossos resultados nos quais a condição 

inflamatória aguda ou crônica não tiveram alterações significativas de concentração de 

TNF-alfa, se mantendo elevada em ambas as comorbidades.  

Em contrapartida, no estudo de ONG et al. de 2007 91, nos Estados Unidos, 

inúmeros fatores salivares, incluindo TNF-alfa foram revisados e avaliados. Nesse 

estudo, diferente do nosso, as amostras examinadas não tiveram níveis significantes 

entre casos e controles. Porém, outros estudos sugerem que o aumento local da 

produção de citocinas possa levar a mudanças na resposta imune, suprimindo-a 92, 93.  

O próprio desenvolvimento e progressão da condição periodontal pode estar 

associado à ação do TNF-alfa na destruição tecidual visto que dois grandes grupos de 

microorganismos, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Porphyromonas 

gingivalis, influenciam a condição periodontal e são capazes de estimular monócitos e 

macrófagos a produziram TNF-alfa 58, 94, 95. 

Além disso, citocinas como o TNF-alfa e hormônios realizam e diversas 

interações com a matrix extracelular regulando enzimas proteolíticas. Estas enzimas 

levam à destruição de tecidos que estão relacionadas às alterações periodontais 96.  

 

7.5  IL-6 

Existem relatos de que os níveis de IL-6 salivar não tem correlação com os 

níveis dessa mesma citocina no plasma ou outros soros corporais 97, 98. Enquanto que 

outros relatos trazem uma correlação entre níveis salivares e plasmáticos, sendo o 

salivar 3 a 4 vezes maior 99.  

 A síntese e secreção de IL-6 salivar feita pelas glândulas salivares, tem seus 

níveis alterados em pacientes com problemas de saúde bucal 100. Isso se dá porque a IL-

6 salivar reflete níveis de inflamação local e é relativamente independente de outros 
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níveis de inflamação sistêmica, podendo estar envolvida na imunidade de mucosa contra 

antígenos invasores 101. 

O aumento tecidual na expressão de RNA mensageiro para IL-6, IL-8 e IL-10 

indica uma resposta imune do tipo Th2, caracterizada por ser mais efetiva contra 

bactérias extracelulares e seus metabólitos, como por exemplo, as bactérias presentes no 

processo de doença periodontal crônica 102. Há evidencias que o aumento da IL-6 esteja 

associado à transição da doença da fase aguda para fase crônica. 

Estes achados se relacionam com os resultados deste estudo, no sentido de que 

foi significante a alteração nos níveis de IL-6 de pacientes acometidos pela doença 

periodontal instalada quando comparados com aqueles dos estágios iniciais e do grupo 

controle. 

Como todas as amostras não apresentaram pacientes com alterações sistêmicas 

foi possível avaliar essa relação apenas localmente, sendo necessários mais estudos 

sobre a influência das condições sistêmicas nesse padrão, até porque alguns estudos 

trazem associações inclusive entre altas concentrações de IL-6 e quadros de depressão, 

ansiedade e stress 103, 104.  

Significantemente, níveis elevados de IL-6 e IL-8 se mostraram associados a 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço com alto estagiamento de nódulos 105 e 

Rhodus et al. 86, demosntraram que IL-6 estava aumentada nas displasias leves, 

moderadas e severas quando comparadas aos controles.  

Porém estudos também trazem a participação da doença periodontal nesses 

quadros, visto que grande número de bactérias gram-negativas periodontopatogênicas 

parecem ser a causa mais óbvia para o aumento de IL-6. Estas bactérias não invadem 

necessariamente o tecido, mas solubilizam componentes nos tecidos periodontais que 

estimulam a produção de citocinas. Esses componentes bacterianos agem em uma 
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família de receptores de membrana, chamados receptores Toll-like, ativando a via NF-

kB que resulta na transcrição de genes que levam à produção de IL-6 e outras 

citocinas106. 

Assim, nossos resultados podem mostrar a participação de periodonto-patógenos 

no aumento da concentração de IL-6 salivar. Um aumento significativo quando 

comparado aos controles, e um aumento evidente, mas não significativo entre os grupos 

de gengivite e periodontite.  

 

7.6  IL-1β 

IL-1 é uma citocina pró-inflamatória importante na patogênese da doença 

periodontal 107, 108, 109. Ela induz a expressão da ciclooxigenase-2 e metaloproteinases 

que ativam osteoclastos e levam à reabsorção óssea 110. 

 Apesar de IL-1alfa e IL-1beta terem atividades biológicas similares, a IL-1beta 

é mais potente na estimulação da reabsorção óssea na periodontite 111. Porém, é 

importante considerar que a IL-1beta é um marcador geral tanto para inflamação tanto 

local quanto sistêmica e não pode ser usado como diagnóstico de doenças específicas 52. 

Ao contrario dos estudos já citados, Teles et al. 112 em 2009, avaliou 

concentrações salivares de IL-1beta -2 -4 -5 -6 -8 -10 e não encontrou diferenças 

significantes entre 74 indivíduos acometidos periodontalmente e 44 indivíduos 

saudáveis. No atual estudo apesar de ocorrer um aumento na concentração de IL-1beta, 

ele também não foi significante entre os grupos controles e os acometidos por doença 

periodontal: gengivite e periodontite. 

A diluição do fluido crevicular gengival na saliva total varia com a quantidade e 

qualidade dos sítios afetados, sendo que os indivíduos periodontalmente saudáveis têm 
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uma quantidade de fluido crevicular liberado na saliva de 3 µL/h enquanto que bolsas 

periodontais intermediarias liberam 20 µL/h e bolsas periodontais profundas liberam 

44 µL/h 113.  A possível explicação, também encontrada por Teles et al. 112, seria a de 

que a discrepância de resultados pode estar de acordo com os níveis da doença 

periodontal das populações estudadas, conforme a porcentagem de sítios periodontais 

acometidos pela doença, e a relação dessa proteína com bactérias não patogênicas, 

necessitando maior aprofundamento no estudo para essa quantificação. 

 

7.7  Mucina 2 

As mucinas encontradas na cavidade oral possuem estruturas e funções distintas. 

A MG1 apresenta um papel lubrificante das superfícies orais enquanto que a MG2 

interage com microrganismos 61.  

  De um ponto de vista funcional, tanto as mucinas quanto os peptídeos 

antimicrobianos catiônicos (CAPs) são membros do sistema imune que parecem 

influenciar a atividade um do outro. As células epiteliais sujeitas aos produtos 

bacterianos (lipopolissacarídeos ou lipoproteicos) aumentam a expressão de LL-37 e 

Mucina. Em pH fisiológico, CAPs e Mucina possuem cargas opostas que promovem 

suas interações eletrostáticas o que indica que em sítios de infecção há possibilidade de 

indução de CAPs pelo aumento da concentração de mucina. Juntamente, já se mostrou 

que tais interações de carga podem influenciar a atividade bactericida do local 60. 

 Tais colocações vão de acordo com os resultados do atual estudo tanto no que se 

refere à concentração do LL-37 quanto às concentrações proporcionais de Mucina no 

pacientes com alterações periodontais. Foi encontrado um aumento significativo na 

concentração de Mucina 2 nos pacientes com alguma alteração periodontal (gengivite 
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ou periodontite) quando comparados com o grupo controle. Porém esta relação não foi 

significante quando se comparou os quadros de inflamação periodontal aguda e crônica. 

  O aumento de mucina salivar com relação ao status periodontal pode indicar que 

glândulas salivares e células do epitélio respondem à doença aumentando o potencial 

protetor salivar quando necessário para o processo inflamatório 114.  

 Atualmente tem se estudado a relação entre mucinas e a condição sistêmica, 

como o diabetes.  Os genes de expressão das diferentes mucinas exibem polimorfismo 

genético e estão historicamente associados com os tecidos dos quais foram clonados - 

15 MUC1 (pancreático); MUC2 e MUC3 (intestinal); MUC4, MUC5AC e MUC5B 

(traqueobronquial); MUC6 (gástrico); e MUC7 (salivar), podendo assim ter influencia 

de acordo com a origem 115. 

Este é um campo a ser estudado, mas em nosso estudo não foram consideradas 

condições sistêmicas para comparação, apenas a influencia das condições locais.   

 

 

8.0 CONCLUSÕES 

 

Os dados indicam que a saliva é um identificador adequado dos biomarcadores 

inflamatórios da condição periodontal. Eles mostraram muitas alterações significativas 

relacionadas aos estados bucais em condições de saúde sistêmica normais.  

 As substâncias salivares indicam que são uma ferramenta de grande valia para 

diagnóstico e avaliação do tratamento periodontal, nestes pacientes. Porém, mais 

estudos são necessários para avaliar o conjunto dos fatores de defesa nesse processo 

inflamatório e a correlação entre eles. 
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10. ANEXOS 

ANEXO A 

______________________________________________________________________ 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o senhor(a) para participar do estudo sobre componentes salivares 

frente a locais. 

 

Pesquisador Principal: Marilena Chinali Komesu 

 

Outros pesquisadores. Ana Carolina Fragoso Motta 

                                 Ana Elisa Rodrigues Alves Ribeiro 

                                      

Fones de Contato: (16) 3602 4119, (16) 3602-3985  

 

 

ESCLARECIMENTO AO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Esse trabalho irá estudar as substâncias existentes na saliva capazes de defender 

a cavidade bucal contra o desenvolvimento de lesões. 

Caso concorde em participar desta pesquisa, o senhor(a) responderá algumas 

perguntas sobre suas condições de saúde geral e bucal, e será submetido a um exame de 

boca, no qual será avaliada a existência ou não de alguma lesão ou alteração, e por fim 

será coletado um pouco de saliva. As feridas encontradas serão anotadas, e caso haja 

alguma não diagnosticada o senhor(a) será encaminhado para avaliação. 

Sua participação no estudo é voluntária e caso o senhor(a) deseje abandonar o 

estudo, não haverá qualquer tipo de represália ou constrangimento, bem como nada 

mudará o seu atendimento nesta unidade  de Ensino e Pesquisa. 

 O senhor(a) não será identificado, o seu nome não aparecerá. Os resultados da 

pesquisa poderão ser apresentados em congressos, em reuniões médicas e de dentistas, 
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mas seu nome jamais aparecerá. Caso necessário serão feitas fotos das feridas, mas seu 

rosto não aparecerá, e não haverá seu nome em qualquer documento que o identifique.  

 

Eu_______________________________________________________________. 

Abaixo assinado, tendo sido esclarecido devidamente sobre as condições que 

constam do documento “ESCLARECIMENTO AO SUJEITO DA PESQUISA” de que 

trata o projeto intitulado “COMPONENTES SALIVARES DE DEFESA” que tem 

como pesquisador responsável a Sra. Ana Elisa Rodrigues Alves, declaro que tenho 

pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram asseguradas, a seguir 

relacionados. 

1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações 

relacionadas com a pesquisa a que serei submetido. 

2. A liberdade de retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo, a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízo ao meu atendimento nessa Faculdade. 

3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada à minha privacidade. 

4. O compromisso de que será me prestada informação atualizada durante o 

estudo, ainda que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando. 

5. O ressarcimento de eventuais despesas decorrentes especificamente pela  

minha participação no projeto. 

 

Declaro, ainda que concordo inteiramente com as condições que me foram 

apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido 

projeto. 

 

 

          Ribeirão Preto, ____ de _________________de 20__ 

 

 

 

Assinatura do pesquisador                                 Assinatura do participante 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

PROJETO DESMISTIFICANDO O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A 

PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DAPE 

 

FICHA CLÍNICA 

 

1.IDENTIFICAÇÃO 

NÚMERO DO PACIENTE NA PESQUISA: _______ 

IDADE_______ 

 

2.ANAMNESE 

 

HISTÓRIA 

RELEVANTE__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

HÁBITOS/VÍCIOS:_____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3.EXAME FÍSICO 

 

EXAME LOCO-REGIONAL/EXTRA-BUCAL: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 EXAME INTRA-BUCAL: 

 

 



78 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

PERIODONTO – Periodontal Screening and Recording - PSR 

 

   

   

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________  

 

EXAME DE DENTES: 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

                                                                   

5.EXAMES COMPLEMENTARES (SE NECESSÁRIO) 

 

EXAME RADIOGRÁFICO: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

EXAMES LABORATORIAIS E/OU OUTROS: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


