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RESUMO 

 

 

Mussi MCM. Parâmetros salivares, proteoma e saúde bucal na síndrome de Moebius [tese]. São 

Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 

 

 

 A síndrome de Moebius (SM) é uma diplegia congênita rara caracterizada por paralisia total 

ou parcial do VI e VII nervos cranianos, que leva à ausência ou deficiência dos movimentos 

dos músculos envolvidos na mímica facial e ao estrabismo convergente. As características 

bucais descritas nesses indivíduos incluem o palato ogival, micrognatia, malformação de 

língua, filtro curto, falta de coaptação de lábios, e maior incidência de lesões de cárie. O objetivo 

deste estudo foi avaliar as características salivares quantitativas e qualitativas, incluindo o 

proteoma salivar, de indivíduos com SM, associá-las com a saúde bucal, e compará-las com as 

características salivares de um grupo controle, não afetado pela SM. Foram incluídos 15 

indivíduos com SM e 15 controles. O comprometimento facial do individuos com a SM foi 

avaliada e graduada em scores 0,1 ou 2, uni ou bilateral,  para os nervos II, III, IV, V, VI, VII 

e XI. Os pesquisadores determinaram o índice de cárie (ICDAS), de doença periodontal (PSR) 

e de placa (Silness Löe) nos dois grupos de estudo. Também realizaram coletas de saliva total 

não estimulada, estimulada e parotídea bilateral, sendo o fluxo salivar estabelecido em ml/min. 

A capacidade tampão foi avaliada na saliva total estimulada através da titulação de HCl 0,01N. 

A atividade de α-amilase nas amostrasmfoi medida através da produção de maltose. Para a 

análise proteômica optou-se pela divisão das amostras de saliva de acordo com o fluxo em 

ml/min. Desta forma, para cada grupo, estudo e controle, os 4 tipos de saliva (estimulada, não 

estimulada, parotídea esquerda, parotídea direita) foram subdivididos de acordo com baixo 

fluxo (abaixo da média do grupo) ou alto fluxo (acima da média do grupo), resultando em 16 

subgrupos. O proteoma foi obtido por duas metodologias distintas, a primeira a partir da 

cromatografia líquida  espectrometria de massas e a segunda que utilizou a técnica de 

eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) associada 

à eletroforese em gel de poliacrilamida (native cationic). A ocorrência das lesões de cárie foi 

significativamente mais alta entre os participantes com SM (p>0,05) no corte 2, bem como a 

ocorrência de doença periodontal (p>0,05), quando comparado ao grupo controle. Não houve 

diferença no índice de placa entre os grupos. A análise proteômica mostrou diminuição de 



 
 

 
 

cistatinas B, S e SN nos indivíduos com SM. Não houve diferença no perfil proteico entre os 

grupos de baixo e de alto fluxo salivar, para indivíduos com SM e controle. Houve aumento na 

quantidade de amilase salivar em e de histatina 1,3 e 5 em indivíduos com SM. Concluímos que 

indivíduos com SM apresentam diminuição de fluxo salivar, de capacidade tampão e alterações 

proteicas que colocam esses indivíduos em situação de maior risco para cárie e para doença 

periodontal. 

 

 

Palavras-chave: Síndrome de Moebius. Paralisia Facial. Saliva. Proteínas e Peptídeos Salivares. 

Proteoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Mussi MCM. Salivary parameters, proteome and oral health in Moebios syndrome [thesis]. São 

Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 

 

 

The Moebius syndrome (MS) is a rare congenital diplegia characterized by total or partial palsy 

of the VI and VII cranial nerves, leading to the absence or disability of the movements of facial 

expression muscles and to convergent strabismus. The oral features described in these 

individuals include high-arched palate, micrognathia, tongue malformation, short filter, lack of 

lips coaptation, and higher incidence of caries lesions. The aim of this study was to evaluate the 

quantitative and qualitative salivary characteristics, including the salivary proteome of 

individuals with MS, associate them with the oral health, and compare them to the salivary 

characteristics of a control group, unaffected by SM. We included 15 subjects with MS and 15 

controls. The facial involvement of individuals with MS was evaluated and graded on scores 0, 

1 or 2, uni or bilateral to the nerves II, III, IV, V, VI, VII and XI. The researchers established 

the caries (ICDAS), periodontal disease (PSR) and plate (Silness Löe) indexes in both groups. 

We also performed unstimulated, stimulated and bilateral parotid saliva collections, and 

salivary flow was calculated (ml / min). The buffer capacity was measured in stimulated saliva 

by titration of 0.01N HCl. The α-amylase activity was determined by maltose production. For 

proteomic analysis it was decided to split the saliva samples in accordance with the flow in 

ml/min. Thus, for each group, study and control, the 4 types of saliva (stimulated, unstimulated, 

left parotid, right parotid) were subdivided according to low flow (below the group average) or 

high flow (above average group), resulting in 16 subgroups. The proteome was obtained by two 

different methodologies, the first was liquid chromatography  mass spectrometry and the second 

was sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) associated with 

cationic PAGE. The occurrence of caries lesions, related to cut-off 2, as well as the occurrence 

of periodontal disease, was significantly higher (p> 0.05) in participants with MS when 

compared to the control group. There was no statistical difference in plaque index between 

groups. Proteomics analysis showed decrease of cystatin B, S and SN in individuals with MS. 

There was no difference in protein profile between the low and high salivary flow groups, for 



 
 

 
 

individuals with MS and control. There was an increase in the amylase amount and histatin 1, 

3 and 5 in individuals with MS. We concluded that individuals with MS present decreased 

salivary flow, decreased buffer capacity and protein alterations that place these individuals at 

increased risk for caries and periodontal disease. 

 

Keywords: Mobius Syndrome. Facial Paralysis. Saliva. Salivary Proteins and Peptides. 

Proteome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Síndrome de Moebius (SM) é uma desordem neuromuscular congênita incomum, 

caracterizada pela paralisia periférica total ou parcial de alguns nervos cranianos, 

obrigatoriamente do VI (nervo abducente) e VII (nervo facial) (1), podendo estar associada a 

anormalidades dos membros, e mais raramente, associada ao comportamento autista, 

artrogripose e síndrome de Poland (2-4).  

A expressividade da SM é variável, mas de modo geral, os indivíduos acometidos são 

incapazes de mover os músculos envolvidos na mímica facial, o que os confere o aspecto de 

face em máscara acompanhada de estrabismo convergente. Alterações bucais, descritas na 

literatura, incluem lábio superior hipoplásico, microstomia, hipoplasia de mandíbula, palato 

alto e arqueado, língua hipoplásica, alteração de força de mordida, mordida aberta e alta 

incidência de cárie (3, 5). 

Alguns trabalhos reportam alta incidência de cárie nos indivíduos com SM e as hipóteses 

aventadas, mas não testadas, incluem o comprometimento da auto limpeza bucal resultante da 

paralisia do nervo facial em associação à ingestão de dieta pastosa e rica em carboidratos (5, 

6). Apesar da descrição dessas alterações, a secreção salivar não tem sido uma preocupação dos 

pesquisadores que estudam a SM. Sabe-se que a força da mordida influencia na capacidade de 

secreção salivar total estimulada e secreção parotídea, e que  quanto menor é a força e o estímulo 

mastigatórios, menor é a secreção salivar (7, 8). 

Considerando que as glândulas salivares são inervadas por alguns dos nervos que podem 

estar comprometidos na SM, nossa hipótese é a de que pessoas com a SM exibam redução do 

fluxo e alteração da composição salivar, e que essa alteração pode ter impacto na saúde bucal 

do indivíduo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A SM é uma condição clínica caracterizada pela paralisia uni ou bilateral, completa ou 

parcial dos VI e VII nervos cranianos (9, 10). Os indivíduos com SM apresentam ausência ou 

deficiência de mímica facial, caracterizando a “face em máscara”, além de estrabismo 

convergente, com graus variados de acometimento (3).  

 

 

2.1 Histórico da síndrome de Moebius  

 

 

Dados não oficiais estimavam que aproximadamente 2000 pessoas em todo o mundo 

vivam com a SM, em 2008 (11). No Brasil, mais de 400 casos foram notificados até 2007 (12).  

A primeira descrição desta diplegia facial congênita foi dada por Von Graaefe em 

1880, contudo Möbius foi o primeiro a estabelecer a associação entre diplegia facial congênita 

com outras malformações, em 1888. Para isso, o autor reuniu 43 casos de paralisia facial 

adquirida e congênita e as separou em sete grupos conforme o acometimento. Um dos grupos 

apresentava seis casos de paralisia facial associada aos nervos cranianos facial e abducente. O 

autor associou esse padrão a degeneração e atrofia no núcleo envolvido (13). Devido a essas 

descrições iniciais realizadas por Möbius, a síndrome leva o seu epônimo, embora sinonímias 

sejam utilizadas, tais como, diplegia facial congênita, agenesia nuclear, hipoplasia nuclear 

congênita, paralisia oculofacial congênita, paralisia abducente-facial congênita e sequência de 

Moebius (3, 14). 
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Figura 2.1 – Aspectos faciais de indivíduos com SM em repouso (A) e durante movimentação dos 

músculos faciais (B)  

 

 

2.2 Critérios de diagnóstico e diagnósticos diferenciais da SM 

 

 

Clinicamente a SM caracteriza-se por paralisia facial congênita e incapacidade da 

abdução ocular, totais ou parciais, determinadas por uma malformação do rombencéfalo (9, 10). 

A falta de estabelecimento preciso de critérios de diagnóstico dificulta a avaliação 

clínica de indivíduos com SM. Kumar (3) estabeleceu alguns critérios de diagnóstico: 1- 

acometimento completo ou incompleto do nervo facial como sendo essencial 2- malformações 

em membros são frequentes, 3- acometimento de outros nervos cranianos, entre eles o autor 

destaca a paralisia uni ou bilateral ocular associada ao acometimento do nervo abducente, 

possível  (3). Verzijl (15) avaliaram 37 indivíduos com SM e definiram a síndrome como uma 

paralisia facial com acometimento ocular abdutor. Apesar de frequentes, outras alterações não 

foram consideradas essenciais para o estabelecimento do diagnóstico de SM (15).   

A primeira conferência científica sobre a SM, intitulada “Moebius Syndrome Scientific 

Conference”, realizada em 2007, nos Estados Unidos, determinou como critérios clínicos 

mínimos para o diagnóstico da SM, a presença de fraqueza facial não progressiva (uni ou 

bilateral) associada à limitação de abdução de um ou ambos olhos (16).   

A B 
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Recentemente, a Academia Americana de Oftalmologia propôs critérios para diferenciar 

as características fenotípicas faciais e oculares de indivíduos com SM. O objetivo foi determinar 

se esses indivíduos previamente diagnosticados com SM apresentavam os critérios mínimos 

para o diagnóstico estabelecido pela “Moebius Syndrome Scientific Conference”. Do total de 

112 indivíduos, 88 indivíduos apresentavam os critérios mínimos que os classificassem como 

SM clássica. Os indivíduos excluídos do estudo apresentavam: limitação do movimento de 

abdução mas movimentos faciais normais (1 indivíduo), 20 apresentavam paralisia facial mas 

não preenchiam o critério de falta de movimento de abdução, 2 apresentavam oftalmoplegia e 

1 apresentava exotropia associada à limitação ocular vertical. Os autores propõem que os 

critérios necessários para o diagnóstico de SM clássica são a paralisia facial e déficit no 

movimento de abdução. Eles ainda sugerem a diferenciação entre a SM clássica e atípica. Para 

isso deve-se observar se há deficiência dos movimentos oculares verticais, associados ou não à 

exotropia (comum na SM atípica). Nesse contexto, os autores incluíram os indivíduos com 

oftalmoplegia (2 indivíduos) e exotropia associada à limitação ocular vertical  (1) no grupo com 

SM, mas do tipo atípica (17).  

A SM pode ainda apresentar outras características adicionais tais como desordens 

comportamentais, envolvimento de outros nervos cranianos, malformações 

musculoesqueléticas, problemas motores, perda de audição, entre outras (3, 15, 18). 

Malformações de músculos e ossos em membros superiores e/ou inferiores estão 

freqüentemente presentes (3, 10). Geralmente, os pacientes com SM não têm acometimento 

mental nem evidência de disfunção de atenção e memória, mas alguns podem se encaixar no 

espectro autista (9, 18-20). A associação com síndrome de Poland (21), artogripose (15), 

hidrosiringomielia (22), síndrome de Kallmann (associação de hipogonadismo hipogonado-

trófico e anosmia) (23) , holoprosencefalia (24) e hipolasia unilateral do disco óptico e nanismo 

hipofisário (25) foram observadas em casos esporádicos. 

Todas essas apresentações tornam a síndrome SM extremamente variável em relação 

aos seus aspectos clínicos (26). As alterações encontradas na SM são comuns ao espectro das 

síndromes de hipogênese oromandibular-membro. A sobreposição desses quadros é 

problemática porque os relatos dessas síndromes são raros, portanto torna extremamente difícil 

a determinação dos limites entre síndromes desse grupo. Além da SM, cinco síndromes fazem 

parte desse grupo e são consideradas, desse modo, importantes no diagnóstico diferencial: 

síndrome hipoglossia-hipodactilia, síndrome de Hanhart, síndrome de anquilose glossopalatina, 

síndrome de fusão esplenogonadal - anomalias dos membros e síndrome de Charlie M (27). 
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Outro importante diagnóstico diferencial para SM é a paralisia facial congênita, a qual apresenta 

acometimento restrito ao nervo facial, enquanto a SM acomete o desenvolvimento do tronco 

encefálico (15, 26, 27). Em neonatais, o diagnóstico diferencial inclui a distrofia miotônica (27). 

 

 

2.3 Achados orofaciais descritos na SM 

 

 

As alterações craniofaciais são as que causam maior impacto na qualidade de vida das 

pessoas com a SM, pois têm implicação na fala, na alimentação, além do prejuízo social (9). 

Ocasionalmente, além do VI e VII, o III (oculomotor), IV (troclear), V (trigêmeo), IX 

(glossofaríngeo), X (vago), XI (acessório) e XII (hipoglosso) nervos cranianos estão 

envolvidos, resultando em dificuldade de mastigação, deglutição e diminuição do reflexo de 

tosse, que pode levar a complicações respiratórias (3, 9, 10, 28).  

Características orofaciais  relatadas são a falta de vedamento labial, micrognatia, palato 

alto e perda da tonicidade do palato mole (29). Alterações motoras e morfológicas na língua, 

representadas por dificuldade de protrusão, hipoplasia lingual e paralisias unilaterais têm sido 

relatadas com frequência (5, 9, 10). Perda de sensibilidade em língua e bochechas também 

sugere comprometimento parcial da raiz sensorial do nervo trigêmeo, podendo ser uni ou 

bilateral (9, 10). 

A alta incidência de cárie em indivíduos com SM foi descrita por alguns autores e 

atribuída ao prejuízo da auto limpeza bucal ocasionado pela paralisia dos músculos faciais e a 

ingestão de alimentos semissólidos ricos em carboidratos (5, 30). 

A função motora oral também pode estar alterada pela SM, resultando principalmente 

em falta de vedamento labial e selamento lingual anterior durante a deglutição. Contudo, em 

um estudo com 33 indivíduos com SM, conduzido pelo nosso grupo, foi observado que as 

funções motoras orais em indivíduos as idades de 11 a 20 anos eram mais eficientes quando 

comparadas aos indivíduos mais jovens. Portanto, apesar da síndrome causar danos 

neurológicos irreversíveis, esses indivíduos podem recuperar parte da função motora das áreas 

afetadas. Acredita-se que indivíduos SM tenham adquirido essa habilidade motora oral através 

do aprendizado que ocorre com avanço da idade, inerente à prática e como um mecanismo de 

adaptação funcional devido às suas restrições motoras. Os autores descreveram ainda que cerca 
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de 45% dos indivíduos com SM apresentavam algum grau de envolvimento do nervo trigêmeo 

(par craniano V) (31).  

 

 

 2.4 Etiopatogenia da SM 

 

  

Na dependência da teoria que suporta a etiopatogenia da alteração, alguns autores optam 

pela nômina “síndrome de Moebius” enquanto outros usam o termo “sequência”, por 

acreditarem que o defeito final decorre de uma cascata de eventos após um trauma embrionário 

(19).  

Towifighi et al. (32) classificaram as alterações neuropatológicas da SM e 

correlacionaram as com as possíveis causas da síndrome. Para isso, os autores utilizaram um 

caso de autópsia em uma criança com SM associado a 14 casos de autópsia descritos na 

literatura. Baseado nos achados neuropatológicos encontrados nas autópsias desses 15 

indivíduos com SM, os autores propuseram quatro classificações para a SM de acordo com os 

achados neuropatológicos encontrados em núcleos do tronco cerebral: grupo I, caracterizado 

por hipoplasia de núcleos dos nervos cranianos afetados; grupo II, caracterizado por perda 

neuronal e degeneração neuronal secundária a injúria física do nervo facial, possivelmente 

causada por malformação do osso temporal ou uso de fórceps durante o parto; grupo III, 

caracterizado pela diminuição na quantidade de neurônios e alterações reativas, assim como 

degeneração, necrose focal e calcificações nos núcleos do tronco cerebral devido a insuficiência 

vascular ou infecção; e grupo IV, caracterizada por alterações de miopatias primárias sem lesões 

nos tronco cerebral ou nervos cranianos. Os autores concluíram que a SM apresentou etiologias 

diferentes e, por vezes, desconhecidas, contudo a patologia se correlacionava principalmente 

com algumas áreas anatômicas como núcleos do tronco cerebral, nervos e músculos . 

Apesar de não existir uma etiologia estabelecida para a SM, há duas hipóteses bastante 

discutidas na literatura. A primeira hipótese descreve que a SM pode ser causada por mal 

desenvolvimento dos rombômeros envolvendo o núcleo motor que origina as fibras do nervo 

facial, responsáveis pela musculatura da mímica (15, 33). A segunda, e mais aceita, versa acerca 

da interrupção do sistema vascular em desenvolvimento e a hipoperfusão fetal, que podem ser 

resultados de uma isquemia fetal transitória, principalmente das artérias vertebrais (24). O 

suporte sanguíneo deficiente pode resultar em necrose e calcificação secundária dos núcleos do 
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tronco cerebral (34).  Dentre os fatores ambientais que levariam a alteração no fluxo sanguíneo 

e que têm sido relacionados com a SM destacam-se as substâncias vasoconstritivas. A 

exposição a agentes teratogênicos, tais como benzodiazepínicos (35), talidomida (36), cocaína 

(37), ergotamina (38) e misoprostol (39) têm sido associados à SM.   

O uso do misoprostrol merece destaque devido ao uso ilícito em nossa sociedade, como a 

droga abortiva mais utilizada no Brasil (40, 41). O misoprostol (Citotec®) é um análogo 

sintético da prostaglandina E1 que é reconhecidamente eficiente no tratamento de úlceras 

pépticas. No entanto, sua capacidade de agir no tônus uterino, provocando contrações e 

sangramentos com expulsão parcial ou total do conteúdo do útero, (42) fez com que essa droga 

se popularizasse como abortiva, no mercado negro brasileiro. Apesar disso, frequentemente o 

misoprostol falha na indução do aborto quando utilizado durante o primeiro trimestre, de 

maneira que até 80% das tentativas são fracassadas (39). A tentativa frustra de aborto através 

do uso do misoprostol pode levar a instalação de distúrbios no desenvolvimento no feto, dentre 

eles, a SM (43, 44).  

A etiologia da SM permanece especulativa, mas certamente é influenciada por fatores 

genéticos e ambientais. O preenchimento dos critérios de diagnóstico da SM é extremamente 

importante quando se estuda a etiopatogenia da síndrome. Sabe-se que mutação homozigótica 

de HOXB1 está associada a paralisia facial congênita, perda de audição, características 

dimórficas e, possivelmente, estrabismo. Contudo, esse gene não está associado à abdução 

ocular limitada, condição essencial para o diagnóstico da SM clássica (45).  Web et al. (2012) 

estudaram 4 indivíduos com mutação HOXB1 e nenhum deles apresentou limitação de abdução 

ocular. Esse resultado corrobora os achados em ratos Hoxb1−/−, que apresentaram as mesmas 

alterações fenotípicas descritas. Desse modo, sugere-se que essa seja uma entidade distinta da 

SM, causada por mutação de HOXB1, contudo mais estudos são necessários com a finalidade 

de se identificar mais indivíduos com essa mutação e determinar melhor o espectro fenotípico 

da síndrome (45). 

Em relação ao campo genético relacionado à SM, muitas regiões cromossômicas foram 

relacionados à SM, sendo que os locus mais acometidos são 1p22, 3q21-q22 (MBS2), 10q21.3-

q22.1 (MBS3), e 13q12.2-13 (MBS1) (33).  

Desse modo, o aspecto genético da SM é bastante complexo e múltiplos modos de herança 

foram relatados. No entanto, mesmo em casos familiares de SM, a genética parece desempenhar 

parte do papel na patogênese da SM, evidenciado pela taxa de penetrância em diferentes 

padrões familiares relatados. Mais ainda, a SM tem apresentado associação a múltiplos genes e 
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cromossomos descritos na literatura. Tal fato favorece uma heterogeneidade genética que 

resulta em diferentes anomalias de gravidade variável (33). 

Embora a maioria dos casos reportados na literatura sejam casos esporádicos, a ocorrência 

familiar existe e se apresenta de maneiras diversas, desde a autossômica recessiva à autossômica 

dominante e ligada ao X (46).  

Apesar do acometimento do nervo facial pela SM, responsável pela inervação das glândulas 

submandibluares e sublinguais, a relação da SM com as características salivares e bucais nunca 

foi explorada. 

 

 

2.5 Saliva  

 

 

O fluído das glândulas salivares é seromucoso, ligeiramente acídico, proveniente da 

secreção das glândulas salivares. A saliva total é composta por fluídos secretados pelas 

glândulas salivares, fluído crevicular e contém ainda debris de alimentos e substâncias 

produzidas por microrganismos orais (47).  

As principais funções da saliva são a lubrificação e proteção dos tecidos bucais, 

capacidade tampão, clearance bucal, manutenção da integridade dos dentes, capacidade 

antimicrobiana e exerce ainda um papel essencial na digestão e palatibilidade dos alimentos 

ingeridos (47). 

 

 

2.5.1 Secreção salivar 

 

 

A maioria dos componentes salivares como água, proteínas e íons são secretados pelas 

glândulas salivares, mais especificamente, grande parte dos componentes proteicos é secretada 

pelas unidades secretórias acinares (48).   

 O fluxo salivar possui uma grande variabilidade entre indivíduos. A saliva não 

estimulada apresenta fluxo de aproximadamente 0,5 ml/min na maioria das pessoas adultas (49, 

50). O fluxo salivar sofre influência do ciclo circadiano, onde apresenta maior fluxo durante a 

tarde quando comparado ao período da manhã (51). 
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 Proporcionalmente, as glândulas salivares participam de maneira distinta na produção e 

secreção salivar. Durante o fluxo de saliva não estimulada, a parótida contribui com 20% da 

secreção salivar, a submandibular com 65%, a sublingual com 7 a 8% e as glândulas menores 

com menos de 10%. Durante a secreção de saliva estimulada, ocorre uma alteração em relação 

a produção salivar de cada glândula, sendo que a parótida passa a ser a principal participante 

contribuindo com mais de 50% da secreção salivar (52).   

Algumas glândulas possuem a capacidade inerente de secretar saliva, como as glândulas 

salivares menores. Embora essas glândulas sejam inervadas e aumentem a secreção em  resposta 

ao estímulo nervoso, elas podem ainda secretar saliva em baixa quantidade, mesmo quando não 

são submetidas à estímulos exógenos como durante o período da noite (48).   

A secreção da saliva pode ser estimulada e ela varia de acordo com a natureza do 

estímulo. O ato de comer proporciona grande estímulo à produção de saliva devido a 

estimulação de muitos receptores sensoriais como os gustatórios, os mecanorreceprores, os 

nociceptores e os olfatórios (48). Mesmo entre os estímulos gustativos (salgado, doce, azedo e 

amargo) há diferença na excitação dos núcleos salivatórios, sendo que o azedo é o mais efetivo 

(53).  

Outro estímulo é a mastigação que, através da movimentação lateral dos dentes, causa a 

estimulação de mecanorreceptores localizados na região de ligamento periodontal. Além disso, 

há também a estimulação de mecanorreceprotres localizados no tecido gengival. Outro 

importante tipo de receptores são os olfatórios localizados na lamina crivosa que são 

estimulados por moléculas voláteis (48). 

Inicialmente acreditava-se que a ação de nervos era a única responsável pela secreção 

salivar, contudo alguns estudos mostram conexão entre alguns hormônios, como a progesterona 

e a secreção salivar (54-56). 

As glândulas salivares são compostas por dois tipos celulares: os ácinos e os ductos. Os 

ácinos são responsáveis pela produção de saliva e os ductos pela modificação e distribuição 

salivar (50). Os ácinos são especializados de acordo com a glândula salivar que compõem. As 

glândulas parótidas contêm principalmente ácinos serosos, as submandibulares são 

caracteristicamente glândulas seromucosas (10% das células são mucosas e 90% serosas) e as 

glândulas sublinguais e menores são glândulas principalmente mucosas (48). Os lóbulos 

acinares estão unidos aos segmentos ductais, que exercem diferentes funções baseadas na 

localização dessas células e em seu tamanho. Há diferentes tipos de células ductais como 
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secretoras, mucinosas e ciliadas. Essa heterogeneidade celular é encontrada em todos os 

segmentos do ducto salivar (57). 

As células acinares são responsáveis pela secreção de fluído e da maioria das proteínas, já 

os ductos contribuem de uma maneira menor para a produção de proteínas. Basicamente, a 

produção de fluído salivar ocorre a partir da secreção de um fluido isotônico rico em NaCl pelas 

células acinares serosas, semelhante ao plasma (57). Devido força osmótica exercida pela 

presença de NaCl intraluminal, ocorre o transporte de grande volume de água pelas passagens 

transcelulares e paracelulares. A composição iônica desse fluído é modificada durante sua 

passagem pelo sistema ductal, onde ocorre a secreção de HCO3
- e K+ em níveis inferiores em 

que ocorre a absorção de Cl- e Na+ (48). Desse modo é formada a saliva secundária, hipotônica, 

que serve como veículo para transporte de macromoléculas para fora das glândulas salivares. 

Com a secreção de HCO3
-, ocorre a neutralização de ácido, o que propicia um ambiente com 

pH ótimo que facilita esse transporte de macromoléculas (57). 

A secreção de proteínas salivares ocorre de duas maneiras. A primeira é a secreção 

constitutiva que está relacionada à liberação de proteínas assim que são sintetizadas nas 

vesículas do complexo de Golgi. Esse processo é responsável pela secreção contínua de muitas 

proteínas, independentemente de estímulos externos, contudo é influenciado pela atividade 

nervosa. Outro processo responsável pela secreção de proteínas é a secreção granular, que é o 

tipo de secreção regulada. Inicialmente, as proteínas são armazenadas em grânulos após sua 

síntese. Devido a alguns estímulos, os grânulos esvaziam seus conteúdos proteicos para dentro 

do lúmen ductal. Devido a esses dois mecanismos diferentes de secreção de proteínas para a 

formação de saliva, pode-se notar variações na composição salivar (48). 

 

 

  2.5.2 Inervação das glândulas salivares 

 

 

As glândulas submandibulares e sublinguais apresentam a mesma inervação. Ambas 

glândulas recebem inervação autônoma (simpática e parassimpática) através do nervo corda do 

tímpano, ramo do nervo facial (VII nervo craniano). A inervação sensitiva dessas glândulas é 

feita pelo nervo lingual, do ramo mandibular do nervo trigêmeo (V nervo craniano). Nas 

glândulas parótidas, tipicamente, ocorre inervação sensitiva através do nervo aurículotemporal 

do ramo mandibular (V nervo craniano). A inervação autônoma (simpática e pasrassimpática) 
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provém de ramos do nervo timpânico, cuja origem é o nervo glossofaríngeo (IX nervo craniano) 

(58). 

As glândulas salivares são inervadas pelo sistema nervoso autônomo, através de inervação 

simpática e parassimpática. Porém, ao contrário do que se observa em outros lugares do corpo, 

as funções simpáticas e parassimpáticas não funcionam de maneira antagônica, mas sim de 

maneira complementar culminando na secreção de saliva (59). De modo geral, impulsos 

provenientes da estimulação parassimpática estimulam alto fluxo salivar com baixa 

concentração proteica, diferentemente da estimulação simpática que está associada a um fluxo 

salivar menor com aumento da concentração de proteína da saliva (60-62). Contudo, nem 

sempre esse processo é uma regra, como na importância de estímulos parassimpáticos para a 

secreção de mucina (63). As glândulas (mais especificamente células acinares, mioepiteliais e 

ductais) recebem grande suprimento de nervos parassimpáticos, contudo, a intensidade de 

inervação simpática difere, em relação a sua intensidade, entre as glândulas salivares (48).   

O centro salivatório parassimpático é localizado no bulbo raquidiano e são divididos em 

núcleos superiores, inferiores e em uma zona intermediária. O núcleo superior é responsável 

pela conexão do nervo facial com as glândulas sublinguais e submandibulares. O núcleo inferior 

conecta o nervo glossofaríngeo às glândulas parótidas. A zona intermediária proporciona 

conexões tanto com as glândulas submandibulares quanto com as parótidas. O controle da 

liberação de saliva depende de impulsos nervosos reflexos. O centro salivatório simpático 

localiza-se nos segmentos torácicos superiores da medula espinhal. Os centros superiores do 

cérebro podem exercer tanto influências inibitórias quanto excitatórias nos centros salivatórios 

(64, 65).  

Estímulos aferentes, como aqueles provenientes de receptores gustativos e 

mecanorreceptores, vão para centros salivatórios localizados no tronco cerebral. O estímulo da 

via aferente é processado nos centros salivatórios que, por sua vez, são influenciados pelos 

centros superiores (64). O impulso eferente é passado para as glândulas salivares através de 

nervos parassimpáticos e simpáticos que emergem dos centros salivatórios. Os nervos eferentes 

parassimpáticos conduzem estímulos para as glândulas salivares através de gânglios 

parassimpáticos localizados próximo à glândula alvo. Sabe-se muito pouco sobre as conexões 

entre os centros salivatórios e outros núcleos e seu funcionamento não é bem entendido (66). 

Em relação à inervação pré-ganglionar eferente da glândula parótida, alguns estudos 

sugerem que ela não receba apenas impulsos de fibras do nervo glossofaríngeo, mas também 

de fibras do nervo facial. Mais ainda, acredita-se que o nervo facial que atravessa o parênquima 
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da glândula parótida , através de suas ramificações, forneça inervação colinérgica às células 

secretoras glandulares, participando da secreção salivar (48). 

De modo geral, a acetilcolina é o transmissor pós-ganglionar parassimpático e a adrenalina 

o transmissor pós-ganglionar simpático. A adrenalina age nos receptores adrenérgico α1 e β1, 

enquanto a acetilcolina estimula receptores muscarínicos M1 e M3. A inervação parassimpática 

das glândulas salivares utiliza ainda outros mecanismos de transmissão, além do colinérgico, 

tais como peptídeos (substância P, neurocinina A, entre outros). Esses mecanismos 

parassimpáticos auxiliares evocam efeitos secretórios e potencializam as respostas causadas 

pela acetilcolina (67).  

Os dois tipos mecanismos de inervação autonômica, simpática e parassimpática, estão 

envolvidos no processo de síntese proteica pelas glândulas salivares. O estímulo parassimpático 

parece ser bastante importante para o processo de secreção de mucina (50). Além disso, os 

receptores muscarínicos M1, M3 causam aumento de Ca+2 intracelular, que está associado à 

abertura da membrana apical e dos canais de potássio e cloreto da membrana basolateral das 

células acinares, levando a secreção de água e eletrólitos (48, 68).   

Os estímulos simpáticos, através da atuação em receptores adrenérgicos, principalmente β, 

atuam na via intracelular do monofosfato cíclico de adenosina, sendo responsáveis pela fusão 

dos grânulos secretórios com a membrana apical das células glandulares (50). 

 

 

2.5.3 Propriedades e componentes da saliva 

 

 

A saliva desempenha um papel importante na manutenção das condições fisiológicas 

normais dos tecidos da boca, exercendo diversas funções, tais como, mineralização, capacidade 

de tamponamento, homeostase microbiana, participação no processo gustativo, participação na 

digestão, reparo tecidual, lubrificação e clearance (69). 

O pH salivar normal varia de 6 a 7, portanto, a saliva é ligeiramente ácida.  Contudo, o pH 

salivar pode variar com a alteração do fluxo salivar, passando a apresentar pH de 5.3 (durante 

baixo fluxo salivar), a 7,8 (durante aumento do fluxo salivar) (70). A  hipofunção das glândulas 

salivares se caracteriza quando o fluxo é menor que 0,16 ml/min (71). O fluxo salivar varia 

muito, sendo que, para saliva total não estimulada é considerado normal o fluxo que varia de 

0,3ml/min a 0,5 ml/min, enquanto a saliva estimulada apresenta fluxo de 1,5ml/min (49, 72). 
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Para uma análise individualizada, para clínicos que visem monitorar pacientes que apresentem 

redução no fluxo salivar, estabelece-se uma taxa de fluxo base e, se houver redução de 50% no 

fluxo salivar deve ser considerado hipofunção das glândulas salivares (73). 

A saliva influencia no estabelecimento da integridade dos dentes, através do processo de 

desmineralização e remineralização. Ocorre um dinamismo entre o processo de 

desmineralização e remineralização, onde esses processos se intercalam. Se houver tempo 

adequado entre os desafios acidogênicos é possível que ocorra a remineralização, dessa forma 

haverá tempo suficiente para que os efeitos advindos da desmineralização possam ser revertidos 

(74). 

Um exemplo desse balanço entre desmineralização e remineralização é o processo de 

formação de lesões de cárie, que se inicia com a disponibilidade de sacarose às bactérias 

acidogênicas presentes na placa dental. Com isso, ocorre uma redução rápida de pH, de 7,0 para 

5,0 na região de contato entre a superfície do dente e a placa dental, bem como dentro do fluído 

que compõe essa placa. O pH crítico para a dissolução do esmalte é de aproximadamente 5,5. 

A placa dental apresenta saturação de cálcio e fosfato, porém, o rápido aumento de íons 

hidrogênio resulta na sua difusão para dentro do fluído adjacente aos cristais de hidroxiapatita 

na superfície do esmalte. O aumento de hidrogênio nesses espaços resulta na saída de cálcio e 

fosfato da superfície do esmalte para a placa dental que recobre a superfície de esmalte, 

causando desmineralização. Esse egresso de cálcio e fosfato da superfície dental ocorre devido 

a maior concentração de cálcio e fosfato solúveis na placa dental em comparação com a 

concentração da superfície do esmalte. Determinada quantidade de cálcio e fosfato sofrem 

precipitação na superfície de esmalte afetada pelo processo de cárie, devido à alta concentração 

de cálcio e fosfato na película e placa dental. Esse processo auxilia na manutenção da superfície 

do esmalte. Após esse desafio cariogênico, ocorre o restabelecimento de pH na placa dental, o 

que permite o início do processo de remineralização (74). 

A presença de cálcio e fosfato, bem como um pH neutro ou mesmo básico, é essencial 

para o estabelecimento da remineralização (75). Cálcio, fosfato e algumas proteínas salivares 

atuam de maneira sinérgica, modulando o processo de desmineralização e remineralização (70). 

A saliva é supersaturada de cálcio em relação à hidroxiapatita, o que previne a 

dissolução dentária quando ocorre exposição dos dentes aos fluídos orais, comida e ácidos 

provenientes da dieta (76-78). O cálcio não ionizado pode ser encontrado na saliva ligado às 

proteínas salivares, como estaterina. A estaterina permite a manutenção de supersaturação de 
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cálcio e fosfato na saliva impedindo tanto a precipitação espontânea de fosfato de cálcio e a 

formação de cristais, prevenindo a formação de cálculo (75, 79, 80). 

Outra função importante da saliva é capacidade tampão, que constitui um mecanismo 

de correção das mudanças de pH ocorridas com a formação de íons ácidos e básicos, 

provenientes, por exemplo, da fermentação dos açúcares. A alteração do fluxo salivar e, 

consequentemente, dos componentes salivares, influencia diretamente na realização dessa 

função. Há três sistemas maiores que contribuem para a capacidade tampão inerente à saliva, 

eles são: o sistema bicarbonato, o sistema fosfato e o sistema de proteínas. A atividade de cada 

um desses sistemas é relacionada à taxa de saliva produzida, ou seja, ao fluxo salivar (81, 82). 

O sistema tampão bicarbonato é considerado o principal responsável pela capacidade 

tampão da saliva estimulada. Sua concentração é bastante variável, sendo desde 5mmol/l para 

saliva não estimulada (com fluxo aproximado de 0,3 ml/min) a 24mmol/l na saliva estimulada 

(com fluxo aproximado de 2ml/min). Além disso, esse sistema apresenta sua máxima 

efetividade em pH de 6,1 (83). A concentração de HCO3
- na saliva é determinada pela 

estimulação da saliva e por proteínas reguladoras do fluído epitelial e de secreção de HCO3
-, 

dentre elas destacam-se as anidrases carbônicas. Foi demonstrado que um inibidor de anidrase 

carbônica, o acetazolamida, inibe significantemente o fluído salivar e a secreção de HCO3
- (57).  

Com aumento da taxa de fluxo de saliva, ocorre maior produção de HCO3- como um 

subproduto do metabolismo da célula. Esse HCO3-se difunde na placa dentária e auxilia na 

neutralização de ácidos produzidos por microrganismos orais. Com aumento na concentração 

de HCO3-, ocorre maior remoção de H+ produzido por bactérias, ocorrendo desse modo 

produção de ácido carbônico (H2CO3). Contudo, a concentração de H2CO3 é mantida em níveis 

constantes, não havendo aumento da concentração salivar. Desse modo, o ácido carbônico é 

removido e CO2 é produzido através da ação da anidrase carbônica, que promove a conversão 

rápida de H2CO3 em CO2 e água. Uma vez que essa reação ocorre no interior da boca, que é um 

sistema aberto, e que a pressão parcial de CO2 na saliva é maior que da atmosfera, ocorre difusão 

da saliva para o ambiente externo (83).  

Com a redução da concentração de H2CO3, a partir da ação da anidrase carbônica, mais 

íons de hidrogênio (H+) se ligam ao bicarbonato (HCO3-) para formar ácido carbônico (H2CO3), 

restabelecendo o equilíbrio. Dessa forma, o sistema bicarbonato é capaz de neutralizar e 

remover o excesso de H+, como, por exemplo, aqueles produzidos por microrganismos (81). 

Durante baixo fluxo de saliva não estimulada essa capacidade tampão é quase ineficaz 

e é exercida principalmente pelo sistema fosfato (70). Em pH fisiológico da saliva, a maioria 
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do fosfato é encontrado na forma dihidrogenada (H2PO-) ou monohidrogenada (HOP4
2-). O 

sistema fosfato também é influenciado pelo fluxo salivar, sendo que além da redução na 

concentração de fosfato com aumento do fluxo, também ocorre variação na forma de fosfato 

disponível na saliva. Na saliva estimulada, devido ao maior pH,  a maioria é encontrada na 

forma hidrogenada e na saliva não estimulada na forma dihidrogenada Com aumento do fluxo 

salivar, a concentração de fosfato reduz e, associada à ela, ocorre a redução da capacidade desse 

sistema (81). 

O sistema tampão de proteínas é menos efetivo do que os sistemas bicarbonato e fosfato. 

A saliva total contém inúmeras proteínas com funções biológicas específicas. Além das suas 

propriedades específicas, muitas dessas proteínas ainda possuem a capacidade de agirem como 

tamponantes, contudo, elas apenas exercem essa função quando o pH está abaixo ou acima de 

seus pontos isoelétricos, que geralmente, encontra-se dentro da faixa do pH fisiológico (83). 

A saliva apresenta ainda propriedades antimicrobianas, associadas às proteínas 

imunológicas e não imunológicas. A imunoglobulina A, seguida pela imunoglobulina G, são os 

principais componentes imunológicos da saliva. A imunoglobilina A sofre transporte ativo 

através das células ductais e acinares utilizando, para isso, uma proteína transportadora 

chamada receptor de imunoglobulina polimérica. Nas glândulas, a imunoglobulina A é 

produzida por células plasmáticas e se liga ao receptor de imunoglobulina polimérica localizado 

na superfície basolateral de células acinares e ductais. Uma vez no interior das células, ela é 

transportada em vesícula para a membrana apical, onde o receptor de membrana sofre clivagem 

e libera a imunoglobulina. Embora o processo de transporte ativo de imunoglobulina A possa 

ser super-regulado pela atividade neural, as células não armazenam essa proteína. Desse modo, 

mesmo que as células plasmáticas produzam a mesma quantidade de outras imunoglobulinas 

(como G ou M), a imunoglobulina A se liga preferencialmente ao receptor de imunoglobulina 

polimérica, o que resulta na sua maior abundancia na saliva quando comparada às outras 

imunoglobulinas (84-86). 

 A imunoglobulina é uma das primeiras linhas de defesa antimicrobiana e age 

inicialmente inativando os microrganismos através da ligação e aglutinação dos mesmos, 

impedindo sua adesão à mucosa oral. Desse modo, esses microrganismos, bem como suas 

toxinas, são mais facilmente eliminados (87). A imunoglobulina A é reativa contra várias 

bactérias encontradas na boca, mas mesmo assim o papel da resposta imune no estabelecimento 

da microbiota residente ainda não é completamente entendido. A microbiota residente persiste 

na cavidade oral mesmo na presença de anticorpos (88-90). 
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As proteínas não imunológicas encontradas na saliva, tais como lisozima, histatinas, 

estaterina, cistatina, também apresentam propriedades antimicrobianas e serão descritas 

detalhadamente abaixo.  

 

 

2.5.4 Proteínas salivares 

 

 

A saliva total contém uma grande quantidade de proteínas e peptídeos, os quais 

apresentam funções biológicas específicas. Além disso, composição proteica referente à saliva 

não estimulada é diferente quando comparada à saliva total estimulada e/ou parotídea (70). 

Essas proteínas exercem funções particulares, como atividade antimicrobiana, importância na 

formação da película adquirida, papel na modulação de biofilme, participação no processo de 

desmineralização, entre outras funções (87). 

A α-amilase é uma proteína muito abundante na saliva, sendo que a glândula parótida e 

as glândulas palatinas menores secretam saliva com maiores concentrações dessa proteína (91). 

Sua função mais conhecida é digestão de algumas macromoléculas, como amido e glicogênio, 

devido a sua capacidade de catalisar a hidrolise de ligações α-1,4- glicosídicas (87). 

Apesar do seu importante papel na digestão, a α-amilase  apresenta como função 

secundária a interação com algumas bactérias e com a superfície do dente (92). Nesse contexto, 

uma habilidade importante da α-amilase é sua participação na película adquirida, onde ela 

interage com outras proteínas e apresenta um aumento ao longo da maturação da película 

adquirida de esmalte (93). 

Muitos microrganismos, em especial um grupo referido como “α-amylase-binding 

streptococci”, se ligam a essa proteína. Esse grupo é formado por muitas bactérias tais como, 

Streptococcus gordonii, Streptococcus mitis, Streptococcus cristatus, Streptococcus 

parasanguinis, Streptococcus salivarius, entre outros (92, 94, 95). A α-amilase parece ser um 

fator importante na colonização desse grupo, uma vez que esses microrganismos foram 

encontrados apenas em animais que secretam α-amilase salivar (96). 

Uma vez que os estreptococos são colonizadores iniciais da cavidade oral e favorecem 

a colonização do biofilme por outras espécies (97), a α-amilase pode ter uma função importante 

na colonização desses microrganismos (92). 
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 A α-amilase apresenta ainda outras funções, não estando apenas limitada à adesão de 

estreptococos à película. Ela participa da adesão entre bactérias, fornece substâncias 

importantes para a nutrição de estreptococos e outros coabitantes do biofilme, além de ser 

importante na clearance de bactérias uma vez que interage com algumas dessas bactérias 

impedido sua adesão à placa dental ou mesmo seu crescimento (98-102).  

 Nos últimos anos tem sido sugerido o uso da α-amilase como marcador de mudanças 

relacionadas ao estresse emocional, o que estaria associado à conexão entre essa proteína e o 

sistema nervoso simpático. A secreção salivar de α-amilase sofre influência do sistema nervoso 

autônomo, em especial da inervação simpática, através dos mecanismos alfa e beta 

adrenérgicos. Por conseguinte, é esperado um aumento da secreção de α-amilase salivar durante 

situações de estresse psicológico, uma vez que esse estresse exige grande ativação do sistema 

nervoso autônomo (103). 

A lisozima é uma pequena proteína, de 145kDA, presente na saliva e também no fluído 

crevicular. A lisozima possui efeito antimicrobiano que está associado à hidrólise de ligações 

β-1,4-glicosídicas entre o ácido N-acetilmurâmico e N-acetil-D-glucosamina, ambos 

encontrados no componente peptidoglicano da parede celular das bactérias. Desse modo, a 

hidrólise do peptidoglicano resulta em lise celular. A lisozima é mais efetiva contra bactérias 

gram-positivas, isso ocorre, provavelmente, devido à presença de membrana externa nas 

bactérias gram-negativas, o que funcionaria como proteção da camada peptidoglicana dessas 

bactérias. Contudo sua atividade antimicrobiana não se restringe a sua atividade enzimática. 

Acredita-se que a lisozima exerça propriedade antimicrobiana não enzimática contra bactérias 

gram-negativas, gram-positivas e fungos (87, 104-106).  

Embora a lisozima possua a capacidade de hidrolisar peptidoglicanos, ela pode se ligar 

ainda aos lipopolissacarídeos, o que causa a mudança na conformação dos mesmos, resultando 

na redução da atividade imunoestimulatória (107). Os lipopolissacarideos são componentes da 

membrana exterior de bactérias Gram-negativas e são considerados fatores de virulência de 

várias bactérias, contribuindo desde a aderência até a invasão das células hospedeiras  (108). 

A estaterina é uma proteína que exerce diversas propriedades importantes. A estaterina 

possui alta afinidade por hidroxiapatita e é um dos precursores na formação da película 

adquirida de esmalte. A estaterina é bastante susceptível à degradação proteolítica da saliva, 

porém quando aderida ao esmalte para formação da película adquirida, ela mantém seus níveis 

constantes desde os estágios inicias até os finais da formação da película adquirida de esmalte 

(93). Essa fosfoproteína parece contribuir ainda para a atividade de proteção contra a 
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desmineralização da película adquirida (109, 110), participa da manutenção do estado de 

supersaturação de cálcio e fosfato da saliva (75) e auxilia na capacidade de lubrificação da 

saliva (111). A estaterina atua também no desenvolvimento e modulação de virulência do 

biofilme, uma vez que inibe a adesão de alguns microrganismos, como Streptococcus mutans e 

promove a adesão de outros como Actinomyces viscosus e Fusobacterium nucleatum (112-

116). Além de participar na modulação do biofilme, a estaterina pode participar do 

estabelecimento de candidíase. Culturas de Candida albicans, na forma de hifa, quando 

expostas à estaterina, apresentaram aumento na transição de hifa para levedura. Com a deleção 

de cinco aminoácidos carregados negativamente no sítio N-terminal da estaterina, o efeito que 

induz a transição para levedura foi aumentado. Esse fato pode ser explicado pela diminuição de 

forças que se repelem entre aminoácidos carregados negativamente e a superfície carregada 

negativamente de Candida albicans. Uma vez que a forma de hifa de Candida albicans é mais 

invasiva, essa proteína pode desempenhar um papel importante na defesa do hospedeiro contra 

o estabelecimento da candidíase (117).  

As histatinas são um grupo de peptídeos catiônicos ricos em histidina que exercem, 

dentre outras funções, atividade antibacteriana (112, 118-120), antifúngica (121, 122), 

participação na formação da película adquirida (93), proteção contra o processo de 

desmineralização (123) e possível efeito cicatricial (124, 125). Os principais membros desse 

grupo são as histatinas 1 (com 38 aminoácidos), 3 (com 32 aminoácidos) e 5 (com 24 

aminiácidos). A histatina 1 e histatina 3 são produtos dos genes HIS e HIS 2 respectivamente, 

enquanto a histatina 5 é um produto da clivagem da histatina 3 (126-128).  

As histatinas 1 e 3 são mais abundantes durante os estágios iniciais da formação da 

película adquirida, apresentando uma drástica redução depois de 60 e 120 minutos de formação 

de película adquirida de esmalte (93). Apesar de serem altamente susceptíveis à degradação 

proteolítica, a  histatina 1 pode sofrer uma diminuição dessa susceptibilidade quando aderida 

ao esmalte (129). 

Dentre as histatinas, a histatina 5 é a que exibe a maior atividade antifúngica tanto contra 

Candida albicans, quanto contra Cryptococcus neoformans e Aspergillus fumigatu. (130-132). 

A histatina 5 apresenta uma potente atividade contra Candida albicans, incluindo as cepas 

resistentes aos antifúngicos comumente utilizados (131, 133). Essa capacidade antifúngica da 

histatina 5 contra Candida.albicans abrange células planquitônicas, biofilme e, quando 

adsorvida sobre resina ou hidroxiapatita, impede a adesão da cepa à essas superfícies (121, 

134). Adicionalmente, foi demonstrado que a histatina 5 exerce um efeito sinérgico com drogas 
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antifúngicas, demonstrando o seu potencial para uso em terapia de combinação (135, 136). 

Acredita-se que a capacidade antifúngica da histatina 5 ocorra, inicialmente, através da sua 

ligação aos receptores localizados na parede celular fúngica, como Ssa1 e Ssa2, seguida por sua 

internalização (137). Uma vez no interior da célula fúngica, a histatina 5 induzirá a formação 

de espécies reativas de oxigênio, danos à mitocôndria e à membrana citoplasmática, efluxo de 

ATP e íons e morte fúngica (137, 138). 

Alguns autores identificaram a família das histatinas como potente agente cicatrizante 

de feridas, presente na saliva humana, sugerindo até sua utilização como base de um novo 

medicamento para a cicatrização de feridas de pele. Os autores ressaltaram ainda que as 

hitatinas 1 e 2 são, in vitro, as mais potentes na cicatrização de feridas, enquanto que a histatina 

5, com notável ação antimicrobiana, é virtualmente ineficaz no processo de reparo. A histatina 

3 estimulou a migração de células epiteliais e poderia, portanto, ser um dos principais agentes 

que medeiam à atividade de cicatrização da saliva humana (124, 125). 

As cistatinas são uma família de inibidores de proteases de cisteína com capacidade 

antibacteriana e participação no controle da mineralização. As cistatinas são encontradas em 

maior concentração na saliva da glândula submandibular, embora também seja encontrada, em 

uma concentração muito inferior, na saliva de parótida. Elas são agrupadas em família, sendo 

que as cistatinas salivares são membros da família 2 e pelo menos 9 isoformas foram descritas, 

incluindo as citatinas S, C, SN e AS (139, 140). As cistatinas C e S parecem inibir o crescimento 

de Porphyromonas gingivalis, um agente importe durante o início e a progressão da doença 

periodontal severa (141). A cistatina AS mostrou atividade antimicrobiana contra 

Aggregatibacter actinomycetemcomitan, contudo essa atividade mostrou-se independente da 

sua função de inibição de protease. Notou-se ainda uma redução significativa na ligação de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitan às células epiteliais bucais (142).  

Apesar das cistatinas serem componentes constituintes da saliva, elas são encontradas, 

especialmente a cistatina C, em níveis aumentados durante a progressão da doença periodontal 

(143, 144). Há evidências experimentais que apontam que a cistatina C, apesar de não ser a 

principal constituinte da saliva dentro da família das cistatinas, possui a maior capacidade de 

inibição de cisteíno proteases da saliva (145, 146). 

As cistatinas participam também da formação da película adquirida, sendo que a 

cistatina D não apresenta variação de abundancia ao longo da formação da película adquirida. 

Diferentemente, as cistatinas S e AS se encontram aumentadas após 10 e 60 minutos de 
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formação de película adquirida de esmalte, reduzindo sua abundância após 120 minutos de 

formação dessa película (93). 

As mucinas são glicoproteínas secretadas, na cavidade oral, pelas glândulas 

submandibulares, sublinguais e pelas glândulas salivares menores (147). As mucinas são as 

terceiras proteínas mais abundantes na saliva e formam complexos com outras proteínas da 

saliva (128). As mucinas exercem diversas funções como formação de película nas superfícies 

da mucosa oral, lubrificação e modulação de microrganismos (128, 147). 

Na boca existem, pelo menos, duas grandes populações distintas de mucinas, as ligadas 

à membrana e as secretadas (148, 149). As mucinas secretadas são muito mais abundantes na 

boca, e apresentam pelo menos dois subtipos distintos: as de alto peso molecular poliméricas 

formadoras de gel, com massa molecular aproximada de 2–4×104 kD (MUC5B) e as de baixo 

peso molecular monoméricas, MUC7 , com massa molecular de 130–180 kDa (128, 150, 151). 

 As mucinas são glicoproteínas altamente glicosiladas sintetizadas e N-glicosiladas no 

retículo endoplasmático, enquanto que a O-glicosilação ocorre no aparato de Golgi. Após isso, 

elas são armazenadas em grânulos específicos de células secretoras, que liberam seus conteúdos 

no lúmen acinar, que através do sistema de ductos alcançam a cavidade oral (152, 153). 

 As mucinas apresentam elevador teor de oligossacarídeos O-ligados e seus monômeros 

apresentam variáveis de repetições em série (VNTR) de sequência peptídica no centro da cadeia 

polipeptídica, ligadas às cadeias de O-glicanos. As VNTR são ricas em serina, treonina, alanina, 

glicina e resíduos de prolina (128, 154). As mucinas exibem várias cadeias de N-glicanos apesar 

de ocorrer preponderância de O-glicanos (154). 

 As mucinas formadoras de gel possuem, geralmente, um tamanho grande e são 

caracterizadas pela grande quantidade de cadeias de oligossacarídeos.  Próximo às 

extremidades N- e C- terminais das mucinas há cisteínas, que estão envolvidas no processo de 

polimerização através das pontes de dissulfeto (128, 154).  

As mucinas secretadas, como a MUC5B e MUC7, exercem diversas funções como 

lubrificação, proteção da superfície dos tecidos oral e modulação dos microrganismos orais. 

MUC5B possui maior capacidade de lubrificação do que MUC7, isso pode ocorrer 

principalmente devido à sua porção de carboidrato (155).  

MUC5B participa da formação da película adquirida de esmalte, principalmente nas 

camadas sucessivas às camadas iniciais de proteínas que adsorvem à superfície de esmalte. A 

MUC5B apresentou aumento significativo durante o desenvolvimento, in vivo, da película 

adquira de esmalte (93). Foi descrita a capacidade da  MUC5B de formar complexos proteicos 
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com outras proteínas, como α-amilase, histatina e estaterina,  o que justificaria seu aumento nos 

estágios finais da formação dessa da película (93, 156).  

MUC5B também parece apresentar participação no estabelecimento da microbiota oral, 

uma vez que a placa dental degrada a cadeia polipeptídica dessa proteína. Contudo essa 

degradação requer uma atuação sinérgica dos microrganismos que compõe a placa dental, não 

ocorrendo na presença de microrganismos isolados da placa dental (157, 158). 

 As mucinas salivares, em especial MUC7, exibem propriedades antimicrobianas. Uma 

delas é a participação na aglutinação de bactérias, sendo uma das principais proteínas salivares 

na execução desse papel.  Sabe-se que essa proteína apresenta afinidade alta a várias bactérias, 

como Streptococcus sanguis, Streptococcus. mitis, Streptococcus. Gordonii, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli (159-162). A ligação de 

MUC 7 às cepas de estreptococos ocorre independentemente da formação de complexos entre 

MUC7 e outras proteínas salivares. 

 A capacidade da MUC7 interagir com bactérias tem sido atribuída região N-terminal 

dessa proteína (163). Mais ainda, a ligação entre Streptococcus mutans e MUC7 parece ocorrer 

através da região N-terminal da mucina e a superfície bacteriana e ser dependente do domínio 

contendo cisteína, dentro da região N-terminal da MUC7 (164). Peptídeos de MUC7 foram 

testados contra cepas de Streptococcus mutan e exibiram atividade antibacteriana, inibição da 

formação de biofilme e foram efetivos na redução de biofilme (165). A região N-terminal de 

MUC7 também parece exibir atividade fungicida semelhante a histatina 5, contra cepa padrão 

de Candida albicans (164). 

Indivíduos com doença periodontal associada à Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans apresentaram concentrações reduzidas de MUC7, o que sugere que 

concentrações baixas dessa proteína possam ter contribuído para o aumento da susceptibilidade 

desses indivíduos para a doença periodontal (166). 

As glândulas salivares, bem como o epitélio da cavidade oral, expressam mucina ligada 

à membrana MUC1 (167, 168). Após sua secreção, a MUC1 permanece na superfície das 

células epiteliais orais, agindo como segunda linha de defesa, e participa, possivelmente, na 

mediação de sinais intracelulares (168, 169). MUC1 parece ser um componente crítico da 

barreira que protege a mucosa de patógenos. Além disso, acredita-se que esse efeito de proteção 

da MUC1 pode ser bastante importante na cavidade oral, uma vez que seu epitélio está exposto 

constantemente a grande quantidade de microrganismos (170). A infecção por Porphyromonas 
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gingivalis ou o aumento de algumas citocinas pro-inflamatórias aumentam a expressão de 

MUC1 nas células epiteliais de cavidade oral (168). 

Tendo em vista a importância da saliva na manutenção da saúde bucal e a escassez de 

trabalhos científicos sobre o tema, nossa hipótese é a de que pessoas com a síndrome de 

Moebius exibam alterações quantitativas e qualitativas salivares que os coloca em situação de 

maior risco para desenvolverem cárie. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar as características salivares quantitativas e 

qualitativas, incluindo o proteoma salivar, de indivíduos com SM, associá-las com a saúde 

bucal, e compará-las com as características salivares de um grupo controle, não afetado pela 

SM.  

Especificamente pretendemos:  

 Avaliar o fluxo de saliva total estimulada, não estimulada e parotídeo; 

 Avaliar o pH e capacidade tampão da saliva total estimulada; 

 Avaliar a atividade da amilase salivar; 

 Correlacionar esses resultados com os achados de saúde bucal (índices de cárie, 

periodontal e de placa); 

 Avaliar o proteoma e peptidoma salivar. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Este projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FOUSP. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi obtido para todos os sujeitos desta 

pesquisa (Apêndice A e B).  

Foi realizado um estudo caso controle, prospectivo, no qual foram incluídos 30 sujeitos, 

divididos em dois grupos. O grupo 1 foi composto por 15 indivíduos com a síndrome de 

Moebius (SM) e o grupo 2 por 15 indivíduos não sindrômicos, pareados quanto ao gênero e 

idade, que constituíram o grupo controle. Todos os participantes, do grupo 1 e 2, foram 

avaliados quanto as características faciais, saúde bucal, proteoma e peptidoma salivar, bem 

como em relação as alterações no fluxo de saliva, atividade de amilase, capacidade tampão e 

pH da saliva total estimulada.  

Foram incluídos indivíduos com SM com diagnóstico prévio dado por geneticistas e 

atendidos no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais (CAPE - FOUSP). Os participantes 

do grupo controle foram atendidos na Clínica de Adolescentes e na Clínica de Pediatria 

(FOUSP). Os indivíduos do grupo controle não exibiam paralisia de nenhum músculo facial ou 

qualquer outra alteração da normalidade, condições estas determinadas para a inclusão do 

sujeito no grupo controle. Consideramos como critérios de exclusão indivíduos com SM 

associada à outra doença (hidrocefalia, autismo, etc), indivíduos que não colaboravam com a 

coleta salivar e indivíduos que fizeram uso de medicações no mês anterior ao da coleta. 

Todas as avaliações clínicas foram realizadas no Centro de Atendimento a Pacientes 

Especiais (CAPE - FOUSP) e na Clínica de Odontopediatria (FOUSP). 

 

 

4.1 Avaliação clínica  

 

 

Todos os participantes do grupo de estudo e controle, foram examinados sempre pelo 

mesmo pesquisador, cirurgião dentista. Avaliamos a higiene bucal pelo índice de placa, a saúde 

periodontal por meio do Registro Periodontal Simplificado (PSR) e a presença de lesões de 

cárie, pelo “International Caries Detection and Assessment System” (ICDAS). Avaliamos 

também todos os participantes em relação à paralisia facial. 
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4.1.1 Higiene bucal 

 

 

Para determinamos a higiene bucal aplicamos o índice de placa de Silness-Löe (171). 

Para a determinação do índice de placa, cada uma das quatro faces dos dentes (vestibular, 

lingual, mesial e distal) recebeu uma pontuação 0-3. As pontuações das quatro faces do dente 

foram somadas e divididas por quatro, a fim de dar o índice de placa para o dente com a seguinte 

pontuação e critérios: 

 0: Sem placa; 

 1: Placa aderida ao dente e margem gengival que apenas pode ser vista após 

aplicação de evidenciador de placa; 

 2: Acúmulo moderado de depósitos moles dentro da bolsa gengival ou no dente e 

margem gengival que pode ser visto a olho nu; 

 3: Acúmulo abundante de matéria mole dentro da bolsa gengival e/ou no dente e 

margem gengival.  

 

 

4.1.2 Saúde periodontal 

 

  

Avaliamos a condição periodontal através do Registro Periodontal Simplificado 

(PSR). Dez dentes foram sondados com a sonda periodontal, na face vestibular e lingual em 3 

regiões distintas (mesial, distal e cervical). A boca foi dividida em sextantes e os terceiros 

molares não foram analisados. Os dentes utilizados para obtenção desses índices foram 17, 16, 

27, 26, 37, 31, 11, 47 e 46. Para determinar a condição periodontal, apesar da análise de dez 

dentes, apenas 6 anotações foram feitas, uma para cada sextante, utilizando a pior condição 

encontrada (172). As avaliações seguiam o seguinte critério para o PSR: 

 0: Saúde- A faixa colorida (3,5 a 5,5 mm) da sonda está totalmente visível e não há 

sangramento à sondagem; 

 1: Gengivite- A faixa colorida da sonda encontra-se totalmente visível, não há presença 

de cálculos ou margens de restauração mal adaptadas, porém sangramento é percebido 

à sondagem; 

 2: Gengivite ou periodontite leve- A faixa colorida da sonda encontra-se totalmente 
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visível, presença de cálculos e/ou margens de restaurações mal adaptadas na região 

intra-sulcular, podendo ou não ocorrer sangramento à sondagem; 

 3: Periodontite moderada- A parte colorida da sonda está parcialmente intrasulcular; 

 4: Periodontite grave- A faixa colorida da sonda encontra-se totalmente no interior da 

bolsa; 

 Código *- Utilizado para indicar mobilidade dentária, envolvimento de furca, retrações 

gengivais superiores a 3mm e problemas mucogengivais; 

 

 

4.1.3 Índice de cárie 

 

 

Para avaliação do índice de cárie foi utilizado o ICDAS-II (International Caries Detection 

and Assessment System), que fornece informações sobre lesões não cavitadas de cárie ou lesões 

iniciais. O ICDAS-II foi designado para diagnosticar seis estágios do processo carioso, desde 

alterações iniciais na translucidez do esmalte até grandes cavitações, graduando-as de acordo 

com escores.  

Feita a profilaxia e isolamento relativo e sob iluminação artificial, foram avaliadas todas as 

superfícies dentárias (mesial, distal, vestibular, lingual e oclusal), um quadrante de cada vez, 

classificando-as de acordo com os seguintes escores: 

 0: Nenhuma alteração na translucidez do esmalte após secagem de 5s; 

 1: Opacidade visível após secagem de 5 segundos; 

 2: Opacidade visível mesmo na presença de umidade; 

 3: Cavidade localizada em esmalte opaco ou pigmentado; 

 4: Sombreamento da dentina subjacente; 

 5: Cavidade em esmalte opaco ou pigmentado com exposição da dentina subjacente; 

 6: Cavitação em esmalte opaco ou pigmentado com exposição da dentina subjacente, 

envolvendo mais de metade da superfície. 
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4.1.4 Avaliação das características faciais 

 

 

A avaliação do comprometimento motor da face de todos os indivíduos do grupo de 

estudo foi realizada sempre pelo mesmo pesquisador, em cadeira odontológica, sob luz 

artificial.  

Avaliamos a atividade dos nervos II, III, IV, V, VI, VII e XI bilateralmente. Para tanto, 

solicitávamos que o participante executasse um movimento específico e em seguida 

executávamos o movimento para que ele compreendesse. A descrição do movimento solicitado 

para testar cada nervo está descrita no Apêndice C. Conforme a execução do movimento 

solicitado, o resultado obtido se enquadrou em: nervo totalmente comprometido (score 2), 

parcialmente comprometido (score 1) ou não comprometido (score 0). Foi obtida então a média 

em relação ao nervo testado, somando os resultados obtidos por nervo e dividindo pela 

quantidade de movimentos realizados. Os resultados foram transcritos para uma ficha 

especialmente desenvolvida para este estudo (Apêndice C).  

 

 

4.2 Análise quantitativa e qualitativa da saliva  

 

 

Foram coletadas saliva total não estimulada, saliva total estimulada e saliva parotídea 

bilateral. As amostras foram coletadas em sala ventilada e iluminada, com os pacientes sentados 

confortavelmente, no período da manhã, entre 9 e 11 horas, com o objetivo de minimizar o 

efeito do ritmo circadiano. O paciente foi orientado a abster-se de ingestão de qualquer alimento 

ou bebida uma hora antes das coletas. A boca foi lavada com água deionizada antes das coletas. 

A análise da capacidade tampão e pH foram realizados no Laboratório de Bioquímica da 

Faculdade de Odontologia da USP. A saliva coletada foi estocada em freezer, a -80°C e 

posteriormente liofilizada a fim de facilitar o transporte para o laboratório da University of 

Western Ontario (Canadá), onde foi realizada a análise proteômica e peptidômica. 
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4.2.1 A coleta de saliva total não estimulada  

 

 

A coleta de saliva total não estimulada permitiu a análise do fluxo, atividade de amilase 

e do proteoma e peptidoma. O indivíduo foi orientado a cuspir a saliva em tubo estéril mantido 

em gelo a cada 1 minuto, por 11 minutos, sendo que o primeiro minuto foi descartado (173, 

174). A saliva, utilizada para análise proteômica e peptidômica, foi centrifugada (20,000 × g 

por 20 minutos a 4°C) (175) e o sobrenadante foi separado em alíquotas de 1 ml e armazenado 

em freezer -80ºC.  

 

 

4.2.2 A coleta de saliva total estimulada  

 

 

A coleta de saliva total estimulada permitiu a realização do proteoma e peptidoma, assim 

como o pH, a capacidade tampão e atividade de amilase. A coleta de saliva total estimulada foi 

realizada através da mastigação de Parafilm® (1 movimento a cada 1 segundo). O indivíduo foi 

orientado a cuspir a saliva em tubo estéril mantido em gelo a cada 1 minuto e a não engolir. O 

primeiro minuto de coleta foi descartado e a coleta de saliva estimulada continuou por mais 10 

minutos. Ao final, o paciente foi orientado a cuspir a saliva com o Parafilm® (176). A saliva, 

utilizada para análise proteômica e peptidômica, foi centrifugada e o sobrenadante foi separado 

em alíquotas de 1 ml e armazenado em freezer -80º C.  

 

 

4.2.3 A coleta de saliva estimulada da parótida 

 

 

 A coleta de saliva estimulada da parótida permitiu a avaliação do fluxo salivar, análise 

da atividade de amilase, realização do proteoma e peptidoma. A coleta de saliva das glândulas 

parótidas, direita e esquerda, foi realizada individualmente. A produção salivar foi estimulada 

pela aplicação de 20 µl de solução de ácido cítrico a 2%, colocadas sobre a porção dorsal da 

língua, no terço posterior, em intervalos regulares de 30 segundos, em ambos os lados da língua, 

exatamente por 6 minutos. A saliva relativa ao primeiro minuto foi descartada. A coleta da 



49 
 

 

saliva foi feita com dispositivo de Carlson-Crittenden modificado (176). O coletor é composto 

por dois círculos concêntricos de plástico. O ajuste do círculo interno foi feito em cima da 

abertura do ducto de Stensen, na face da mucosa jugal direita e esquerda, em direção oposta ao 

primeiro molar superior direito. O portal de saída deste círculo estava conectado por um tubo 

plástico de centrífuga, com fundo cônico (Tipo Falcon, 15ml) descartável. O círculo exterior 

foi conectado à mangueira de sucção do sugador, que quando pressionada, criou vácuo, 

puxando desta forma a mucosa jugal que cerca a abertura do ducto de Stensen, e mantendo o 

coletor em posição. Esse procedimento foi realizado na abertura do ducto de Stensen localizado 

na mucosa jugal esquerda e direita (176).  Durante a coleta o recipiente de saliva foi mantido 

em gelo e após a coleta. A amostra foi ineditamente plaqueada em ágar sangue por 48 horas, 

visando confirmar se não houve contaminação da amostra por saliva total, e o restante foi 

congelada imediatamente em freezer -80ºC. 

 

 

4.2.4 Fluxo salivar, pH e capacidade tampão.  

 

 

O fluxo foi obtido a partir do cálculo do volume da amostra pelo tempo de coleta da 

amostra. Imediatamente após a coleta, foi verificado o pH inicial da saliva com auxílio de 

pHmetro de bancada (Quimis, São Paulo, Brasi). A capacidade de tamponamento foi realizada 

por titulação com solução de HCl 0,01 N, imediatamente após a coleta (177). A capacidade de 

tamponamento e o pH da saliva foram realizados no Laboratório de Biooquímica, da FOUSP. 

 

 

4.2.5 Teste de atividade da amilase salivar 

 

 

O ensaio enzimático foi feito para determinar da atividade de α-amilase na saliva para os 6 

grupos, a saber: saliva não estimulada, estimulada e parotídea do grupo de estudo e saliva não 

estimulada, estimulada e parotídea, do grupo controle. A α-amilase metaboliza o substrato, 

convertendo o amido em maltose. A intensidade da cor desenvolvida é proporcional à atividade 

de α-amilase na amostra. Os tubos foram incubados por 5 minutos em estufa a 37°C e colocados 

em água fervendo por 5 minutos. Foi colocado 200l de cada tubo por poço, em triplicata, em 
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microplaca de 96 poços de polipropileno, e a leitura foi realizada em espectrofotômetro à 560 

nm (178). Os reagentes utilizados seguem no Anexo A. 

 

 

4.2.6 Análise estatística dos parâmetros clínicos (cárie, condição periodontal, higiene) e 

salivares (fluxo salivar, capacidade tampão, e pH) do grupo controle e Moebius 

 

 

Foi realizado um estudo caso-controle, com 15 indivíduos com Síndrome de Moebius, 

comparado com 15 indivíduos de idade similar, sem a síndrome.  

 A maioria das variáveis coletadas é de ordem contínua e foram descritas por meio de 

estatísticas de posição (mínimo, máximo, média, mediana) e escala (desvio padrão e intervalo 

interquartil).  

 Comparações entre os grupos, ou entre indivíduos com e sem PSR, foram realizadas por 

testes não paramétricos de Mann-Whitney. E a correlação entre variáveis ordinais e contínuas, 

como os cortes do ICDAS, o escore do PSR e as variáveis de fluxo, placa e idade, foram 

avaliadas pelo coeficiente de correlação de Pearson e gráficos de dispersão (179). 

 Para avaliar os efeitos conjuntos de fluxo e grupo na variação dos cortes do ICDAS, 

ajustaram-se modelos de regressão beta com interação, utilizando função de ligação logística 

para a média, uma vez que a distribuição da variável respostas era uma proporção (proporção 

de lesões sobre o número de dentes), e a suposição de normalidade dos resíduos de uma 

regressão linear simples não estava satisfeita (180). Para exemplificar os resultados ajustados 

pelo modelo, construíram-se gráficos com as estimativas de saliva não estimulada variando 

segundo o fluxo não por grupo e fixando o valor de saliva parotídea esquerda em 0,3 ml/min. 

 Os testes foram interpretados considerando um nível de significância de 5%. Para as 

análises utilizou-se o software R 3.1.1 (R Core Team) com auxílio do pacote betareg (181). 

 A atividade de amilase salivar foi avaliada através do teste t-Student, comparando o 

grupo controle com o grupo Moebius. 

 

 

4.2.7 Análise proteômica da saliva 
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 Inicialmente as amostras foram centrifugadas para remover materiais insolúveis, 

armazenadas a -80°C e posteriormente liofilizadas. A análise do proteoma e peptidoma salivar 

foi realizada no laboratório do Prof. Walter Siqueira, na University of Western Ontario, Canadá. 

 A concentração de proteína total de cada indivíduo, controle e com SM, foi estabelecida 

através da técnica do ácido bicinconínico (Pierce BCA Protein Assay Kit, Thermo Fisher 

Pierce, Rockford, IL, USA).  

 O proteoma foi obtido por duas metodologias distintas, a primeira a partir da 

cromatografia líquida associada à espectrometria de massas (LTQ-Velos, Thermo Scientific), 

através de separação de proteínas intactas por cromatografia de alta resolução. A segunda 

utilizou a técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio 

(SDS-PAGE) associada à eletroforese em gel de poliacrilamida (native cationic).  

 Uma vez que o proteoma pode sofrer influência do fluxo salivar, as amostras dos 

diferentes tipos de saliva, de ambos os grupos, foram agrupadas de acordo com o fluxo em ml 

por min. Desta forma, para cada grupo, estudo e controle, os 4 tipos de saliva (estimulada, não 

estimulada, parotídea esquerda, parotídea direita) foram subdivididos de acordo com baixo 

fluxo (abaixo da média do grupo ou alto fluxo (acima da média do grupo).  Foram excluídos: 

1- Um indivíduo com SM que apresentou as amostras de saliva estimulada e não estimulada 

com quantidade de proteínas totais menor que 30µg/ml; 2- Indivíduos que apresentaram 

ausência de saliva durante a coleta de saliva total não estimulada (1 indivíduo) e parotídea 

esquerda e direita (7 sujeitos cada). Esta divisão resultou em 16 grupos descritos no Quadro 

4.1: 

 

 

 

Indivíduos avaliados 
Tipo da saliva (média do 

fluxo salivar do grupo) 

Grupos de acordo com o fluxo 

(número de indivíduos 

inseridos no grupo) 

Sigla 

Indivíduos com SM 

Saliva total não estimulada 

(0,17 ml/min) 

Acima do fluxo do grupo  

(5 indivíduos) 
G1 

Abaixo do fluxo do grupo 

 (8 indivíduos) 
G2 

Saliva total estimulada 

(0,45 ml/min) 

Acima do fluxo do grupo 

(6 indivíduos) 
G3 

continua 
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Indivíduos avaliados 
Tipo da saliva (média do 

fluxo salivar do grupo) 

Grupos de acordo com o fluxo 

(número de indivíduos 

inseridos no grupo) 

Sigla 

Abaixo do fluxo do grupo  

(8 indivíduos) 
G4 

Saliva parótida direita 

(0,15 ml/min) 

 

Acima do fluxo do grupo 

 (2 indivíduos) 
G5 

Abaixo do fluxo do grupo 

(5 indivíduos) 
G6 

Saliva parótida esquerda 

(0,14 ml/min) 

 

Acima do fluxo do grupo  

(3 indivíduos) 
G7 

Abaixo do fluxo do grupo  

(4 indivíduos) 
G8 

Indivíduos controle 

Saliva total não estimulada 

(0,68 ml/min) 

Acima do fluxo do grupo  

(7 indivíduos) 
G9 

Abaixo do fluxo do grupo  

(8 indivíduos) 
G10 

Saliva total estimulada 

(1,19 ml/min) 

Acima do fluxo do grupo  

(9 indivíduos) 
G11 

Abaixo do fluxo do grupo  

(6 indivíduos) 
G12 

Saliva parótida direita 

(0,32 ml/min) 

Acima do fluxo do grupo  

(6 indivíduos) 
G13 

Abaixo do fluxo do grupo 

(9 indivíduos) 
G14 

Saliva parótida esquerda 

(0,33 ml/min) 

Acima do fluxo do grupo  

(6 indivíduos) 
G15 

Abaixo do fluxo do grupo  

(9 indivíduos) 
G16 

Quadro 4.1 - Divisões das amostras em 16 grupos de acordo com o fluxo e condição (Síndrome de 

Moebius ou controle) dos indivíduos 

 

 

 

conclusão 



53 
 

 

4.2.7.1 Análise proteômica da saliva por cromatografia líquida associada à espectrometria 

de massa  

 

 

Foi realizado um pool com quantidades iguais de proteínas de cada paciente para que 

totalizasse 10µg para cada grupo estudado (G1-G16). Em seguida, as amostras foram secas com 

a auxílio do evaporador rotacional (VacufugeTM, Eppendorf AG, Barkhausenweg, HH, DEU) 

por 2 horas. Foi adicionado, 50 μL da solução 1 (4M urea+10mM DTT (dithiothreitol)+50mM 

NH4HCO3 com pH=7,8) e incubado por 1 hora a temperatura ambiente. A digestão foi realizada 

adicionando-se 150 μL de solução 2 (50mM NH4HCO3 com pH=7,8) e 5% em peso de tripsina 

(Promega, Madison, WI, USA). A purificação e dessalinização dos peptídeos resultantes da 

digestão e preparo das amostras para espectrometria de massas foram feitas com auxílio de 

microcolunas de fase reversa (ZipTip® Pipette Tips Millipore (Millipore, Billerica, MA, USA). 

A separação dos peptídeos e análises espectrométricas foram realizadas nas amostras 

dos 16 grupos (G1 a G16) utilizando nano- HPLC Proxeon LTQ Velos (Thermo Scientific, San 

Jose, CA, EUA), que permite cromatografia líquida in-line com a coluna capilar de 75mm X 

610cm (Pico TipTM EMITTER, New Obective Woburn, MA) preenchida com resina C18 com 

poros de 5 μm de diâmetro e 200 Å (Michrom BioResources, Aubum, CA), acoplado ao 

espectrômetro de massas (LTQ-Velos, Thermo Scientific, San Jose, CA, EUA) usando 

ionização por electrospray em modo de busca, na faixa de valores m/z 390-2000 em associada 

à MS/MS. Para isso 10μg de amostra referente aos grupos (G1-G16) foram ressuspendidas em 

20μl (0,5μg/μl) de ácido fórmico a 0,1% então submetidas a nLC-ESI-MS/MS. O HPLC de 

fase reversa nanoflow foi desenvolvido com gradiente linear de 85 minutos variando de 0 a 100 

% de solvente B (ácido fórmico 0,1% em acitonitrila), em fluxo de 200 nL/min, com pressão 

máxima de 280 bar (182). 

Os dados de MS/MS foram confrontados com o banco de dados de proteínas humanas 

(UniProt e TrEMBL, Swiss Institute of Bioinformatics, Geneva, Switzerland, 

http://ca.expasy.org/sprot) usando o algoritmo SEQUEST no software Proteome Discoverer 1.3 

(Thermo Scientific, San Jose, CA, USA). Os filtros utilizados no SEQUEST como critério 

aplicado aos espectros MS/MS foram: 1.5; 2.5; 3.1; 3.1; 4.5 para o Xcorr aplicado em adição 

ao filtro Percolator. Os resultados das buscas foram filtrados a uma taxa de falsas descobertas 

de 1% utilizando uma estratégia de pesquisa de banco de dados inversa. 



54 
 

 

Para análise proteômica quantitativa, três arquivos a partir dos dados –MS de cada grupo 

foram analisados usando o software SIEVE (Versão 2.0 Thermo Scientific, San Jose, CA, 

EUA). O fluxo de trabalho experimental do SIEVE foi definido como controle de comparação 

para as análises, onde uma classe de amostras é comparada com uma ou mais diferentes classes 

de amostras. Neste estudo, as seguintes amostras foram comparadas: G1 X G9, G2 X G10, G3 

X G11, G5 X G13, G6 X G14, G7 X G15, G8 X G16, G1 X G2, G3 X G4, G5 X G6, G7 X G8, 

G11 X G12, G13 X G14. 

Para a etapa de alinhamento, um único arquivo MS pertencente ao grupo padrão para 

essa comparação foi selecionado como o arquivo de referência e todos os outros processos 

foram ajustados para gerar a melhor correlação a este. Após o alinhamento, os processos de 

detecção e integração (ou framing) foram realizados utilizando o nível de dados MS com um 

recurso denominado ''quadros de MS2 Scans''. Com este tipo de enquadramento (framing), 

somente os valores MS com razão massa-carga (m/z) associados às análises MS2 foram 

utilizados. Quaisquer medições de m/z que não estivessem presentes em MS2 foram ignoradas. 

O software gerou então os quadros (frames), e a partir da integração foram feitas as análises 

estatísticas para cada quadro. Em seguida as sequências de peptídeos obtidas a partir da 

pesquisa de banco de dados usando o Algoritmo SEQUEST no Proteome Discoverer 1.3 foram 

importadas para o SIEVE. O filtro Percolator foi aplicada às sequências peptídicas durante a 

importação, eliminando todas as sequências com q-value maiores que 1% (taxa de falsa 

detecção). Os peptídeos foram agrupados em proteínas e então foi calculada a relação de 

proteínas e o valor de p. A abundância relativa de uma proteína individual foi considerada 

significativamente diferente quando os valores observados foram, 0,75 para diminuição e 1,25 

para aumento de abundância. Além disso, foi considerado o valor de p <0.05, como descrito 

(182) . 

 

 

4.2.7.2 Análise proteômica da saliva por eletroforese em gel de poliacrilamida contendo 

dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) associada à eletroforese em gel de poliacrilamida (native 

cationic) 

 

 

 Foi realizada ainda a separação proteica através da separação baseada na diferença de 

peso molecular, utilizando a técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil 
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sulfato de sódio (SDS-PAGE) a 12% (182). Para esse ensaio foram utilizadas 35 µg por grupo 

ressuspendidas em 15 µl de tampão de amostra de SDS (0.125 M Tris−HCl, 4% SDS, 2% de 

glicerol, 10% 2 mercaptoetanol). Para controle foi utilizado 5 µl do padrão Precision Plus 

Protein™ All Blue Standards (10-250 kD) (Bio-Rad Laboratories Ltd., Mississauga, ON, 

Canada). Os géis foram corados com 0.2% Coomassie Brilliant Blue em 40% de metanol, 10% 

de ácido acético para o volume final de 1litro. A descoloração foi feita em 40% de metanol, 

10% de ácido acético e 50% de água. Os resultados foram analisados em Image Lab™ software 

(Bio-Rad). Após isso, as bandas evidenciadas por SDS-PAGE foram retiradas do gel, 

descoloridas, tratadas com acetonitrile, digeridas (com solução de tripsina a 1μg/0,1ml) e 

purificadas em microcolunas de fase reversa (ZipTip® Pipette Tips Millipore) e então 

submetidas à nLC-ESI-MS/MS. 

  A análise quantificativa de histatinas (1, 3 e 5) foi realizada por eletroforese em gel de 

poliacrilamida (native cationic) (183). Proteínas catiônicas migram do ânodo para o cátodo 

durante a eletroforese. Para isso, 25 µg de proteínas dos grupos referentes à saliva parotídea 

(G5-G8, G13-G16) foram dissolvidas em tampão de amostra (4g de sacarose, 4mg de Methyl 

Green para volume final de 10 ml). Os géis de empilhamento e de separação foram 

polimerizados sob incidência de luz (120 volts e 60 volts respectivamente) por 2 horas cada.  

Como controle foram utilizados 2μg de cada histatina (1, 3 e 5). Os géis foram corados com 

0.1% Coomassie Brilliant Blue em 8% de metanol, 7% de ácido acético para o volume final 

de 1litro. A descoloração foi feita em 40% de metanol, 10% de ácido acético e 50% de água. 

Os resultados foram analisados em Image Lab™ software (Bio-Rad). 

 

 

4.2.7.3 Ensaio imunoenzimático (Elisa) 

 

 

 A quantificação da concentração de amilase salivar foi realizada nos 16 grupos. 

Portanto, como antígeno para sensibilização da microplaca foi utilizada a amilase (178). As 

amostras dos 16 grupos (100 μL) e os padrões foram adicionadas à placa de 96 poços e 

incubados por 1 hora a 37ºC. Em seguida, a microplaca foi lavada 3 vezes com 250 μL de 

solução salina tamponada (250 μL Tris Buffered Saline -TBS) por poço. Após a lavagem, foram 

adicionados 200 μL de TBST contando 3% de BSA em cada poço, com a finalidade de bloquear 

os sítios não cobertos e a placa foi incubada a 4ºC overnight. A placa foi então lavada três vezes 
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com TBST (250 μL por poço).  

 O anticorpo primário para amilase utilizado foi o anti-alfa amilase (diluição 1:1000, PA 

1- 29115, Pierce Biotechnology, IL, USA) diluído em TBST contando 1% de BSA que foi 

incubado (100 μL por poço) por 1 hora a 37ºC. A placa foi lavada com três vezes com TBST e 

então o anticorpo secundário horse radish peroxidase ligado ao anti-rabbit IgG (diluição de 

1:5000 em TBST contando 1% de BSA, Rockland, PA, USA) foi adicionado a placa (100 μL 

por poço) e incubado a temperatura ambiente por 1 hora, em um ambiente escuro. Após duas 

lavagens com TBST e uma com TBS, foi adicionado o OPD (o-phenylediamine 

dihydrochloride, Sigma-Aldrich, MO, USA) e incubado por 30 minutos a temperatura ambiente 

em local escuro. Após a incubação foi adicionado H2SO4 a 10% (50 μL por poço) e o produto 

foi analisado em espectofotômetro ajustado ao comprimento de onda de 490nm. Para a curva 

padrão foram utilizadas as seguintes concentrações de amilase: 1μg/mL, 0.75μg/mL, 0.5μg/mL, 

0.25μg/mL, 0.1μg/mL. O experimento foi realizado em triplicata. 
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5 Resultados referentes à: 

 

5.1 Avaliação da saúde periodontal, índice de cárie e índice de placa 

5.2 Avaliação das características faciais 

5.3 Fluxo salivar, pH e capacidade tampão. 

5.4 Atividade da amilase salivar 

 

6 Discussão 
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5 RESULTADOS 

 

 

Dos 15 indivíduos com SM, 7 eram do gênero feminino (46,7%) e 8 eram do gênero 

masculino (53,3%). Dos 15 indivíduos do grupo controle, 6 eram do gênero feminino (40%) e 

9 do gênero masculino (60%) (Tabela 5.1). 

 

 

Tabela 5.1- Dados demográficos dos participantes do estudo 

Grupos 
Gênero Etnia Idade 

masculino feminino branco negro média mediana 

Grupo SM 8 (53,3%) 7 (46,7%) 12 (80%) 3 (20%) 13,23 14 

Grupo 

controle 
9 (60%) 6 (40%) 13 (86,67%) 2 (13,33%) 13,43 13,81 

 

 

O grupo formado por indivíduos com SM apresentava faixa etária entre 4 e 21, com média 

de idade de 13,23 e mediana de 14. O grupo controle apresentava idade entre 10 e 19, com 

média de 13,43 e mediana de 13,81 (Tabela 5.1).  

 

 

5.1 Avaliação da saúde periodontal, índice de cárie e índice de placa 

 

 

Em relação a saúde periodontal, a maioria dos indivíduos com SM apresentou gengivite, 

enquanto que a maior parte dos pacientes do grupo controle apresentou boa saúde periodontal. 

O grupo Moebius apresentou escores superiores de PSR quando comparado ao grupo controle. 

Dentre os 15 participantes afetados pela SM, 4 apresentaram os índices PSR iguais a 0 

(zero), que indica boa saúde periodontal; 6 indivíduos apresentaram PSR igual a 1 (sangramento 

a sondagem); 2 indivíduos apresentaram PSR igual a 2 (gengivite ou periodontite leve); e 3 

indivíduos apresentaram PSR igual a 3 (periodontite moderada). No grupo controle, 9 

indivíduos apresentaram PSR igual a 0 (zero), isto é, boa saúde periodontal; 5 indivíduos 

apresentaram PSR igual a 1; apenas 1 indivíduo apresentou PSR igual a 2; e nenhum paciente 
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apresentou PSR igual a 3. O grupo SM apresentou média de PSR superior (p<0,05) ao do grupo 

controle (Tabela 5.2). 

Dos 15 indivíduos com SM avaliados, 9 apresentaram índice de placa inferior a 1, 

representando pouco acúmulo de placa; e 6 pacientes apresentaram índice de placa entre 1 e 2, 

representando um moderado acúmulo de placa. Em relação ao grupo controle, dos 15 indivíduos 

avaliados, 10 indivíduos apresentaram índice de placa entre 0 e 1 (pouco acúmulo de placa)\ e 

5 indivíduos apresentaram índice de placa entre 1 e 2 (acúmulo moderado de placa). A média 

do índice de placa do grupo de Moebius foi 0,99, e maior que a do grupo controle, que foi de 

0,75, contudo não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (Tabela 5.2 e 

Apêndice D). 

 



 
 

 

6
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Tabela 5.2 – Médias do fluxo da saliva total não estimulada (NE), total estimulada (ES) e das glândulas parótidas direita (PD) e esquerda (PE), pH inicial, 

capacidade tampão da saliva ES, e índices de doença periodontal (PSR), placa e ICDAS de indivíduos do grupo Mebius e controle 

 

Análise 

Controle Moebius 

Valor p* 
N Média 

Desvio 

padrão 
N Média 

Desvio 

padrão 

Idade 15 13,43 2,65 15 13,23 5,59 0,922 

PSR 15 0,47 0,64 15 1,27 1,1 0,033 

Placa 15 0,75 0,44 15 0,99 0,57 0,191 

NE (ml/min) 15 0,68 0,34 15 0,17 0,13 <0,001 

ES (ml/min) 15 1,19 0,5 15 0,45 0,28 <0,001 

PD (ml/min) 15 0,32 0,23 13 0,15 0,22 0,01 

PE (ml/min) 15 0,33 0,17 13 0,14 0,16 0,01 

pH inicial ES 15 7,43 0,19 13 7,39 0,21 0,779 

pH 7,0 (ul/ml) 15 471,33 340,94 13 466,67 250,25 0,751 

6,9-6,0 15 1150,67 928,79 13 643,08 239,49 0,013 

5,9-5,0 15 493,33 338,69 13 239,23 52,99 <0,001 

4,9-4,0 15 325,33 294,71 13 265,38 82,83 0,595 

ICDAS - Corte 1  14 0,24 0,21 13 0,47 0,38 0,126 

ICDAS - Corte 2  14 0,19 0,16 13 0,49 0,35 0,012 

ICDAS - Corte 3  14 0,07 0,07 13 0,11 0,12 0,292 

ICDAS - Corte 4  14 0,02 0,03 13 0,05 0,06 0,056 

ICDAS - Corte 5  14 0,01 0,01 13 0,04 0,06 0,108 

                                  (*) Teste de Mann-Whitney
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Em relação ao índice de cárie, a ocorrência das lesões de cárie foi mais alta entre os 

participantes com SM em todos os limiares. O ICDAS apresentou valores superiores no grupo 

Moebius, sendo significativa ao nível de 5% apenas no Corte 2, porém, como mostra o 

Apêndice E, a correlação entre os cortes do ICDAS é moderada para alta. O que indica que essa 

relação pode ser importante em todos os cortes (Apêndice E).  

 

 

5.2 Avaliação do comprometimento motor 

 

 

Os pares de nervos avaliados foram agrupados por indivíduo, conforme os nervos 

afetados (VII, VI, IV, III, II, XII, V, XI) e o grau de acometimento. Os resultados demostram a 

ampla variabilidade de acometimento pela síndrome, e denota que não há um padrão bilateral 

de acometimento (Apêndice F). 

 

 

5.3 Fluxo salivar, pH e capacidade tampão 

 

 

Indivíduos com SM apresentaram fluxo de saliva não estimulada (NE), saliva 

estimulada (ES), saliva da parótida direita (PD) e saliva da parótida esquerda (PE) menor em 

relação ao grupo controle. 

A média referente ao pH inicial da saliva estimulada do grupo Moebius foi semelhante 

ao do grupo controle, como mostra a Tabela 5.2. 

A capacidade tampão da saliva estimulada foi analisada de acordo com a quantidade de 

ácido (solução de HCL a 0,01N) adicionado à saliva durante os seguintes intervalos de pH: pH 

inicial – pH 7,0; pH 6,9 – pH 6,0; pH 5,9 – pH 5,0; pH 4,9 – pH 4,0. A capacidade tampão da 

saliva estimulada dos indivíduos com Moebius foi menor em todas as faixas de pH analisadas, 

em relação aos controles. Na faixa entre pH 6,9 – 6,0, a quantidade de ácido adicionado foi 

maior para os dois grupos estudados (Moebius e controle). As faixas de pH entre 6,9 – 6,0 e 5,9 

– 5,0 apresentaram maior resistência ao ácido no grupo controle quando comparado ao grupo 

Moebius. Esta diferença foi estatisticamente significante (P<0,05) (Tabela 5.2). 
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Foi realizada a correlação entre os índices clínicos como índice periodontal (PSR), índice 

de cárie (ICDAS) com o índice de placa e com os achados salivares como fluxo salivar, 

capacidade tampão e pH. O PSR não exibiu correlação com nenhum aspecto avaliado, como 

fluxo salivar (saliva não estimulada, estimulada e parotídea bilateral), placa, pH e capacidade 

tampão. 

A Tabela 5.3 aponta correlações de Pearson entre os cortes do ICDAS e as variáveis 

coletadas. Nota-se correlação entre medidas de fluxo (saliva não estimulada e saliva parótidea) 

e ICDAS de indivíduos com SM (Tabela 5.3). 

 

 
Tabela 5.3 - Correlação entre achados clínicos como índice de cárie ICDAS (Cortes 1 a 5) com aspectos 

salivares 

Variável 
Proporção sobre o número de dentes 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 

Idade -0,336 -0,121 -0,241 -0,122 -0,275 

PLACA 0,188 0,324 0,046 -0,027 0,092 

NE (ml/min) -0,43* -0,451* -0,286 -0,415* -0,498* 

ES (ml/min) -0,306 -0,366 -0,265 -0,201 -0,087 

PD (ml/min) -0,164 -0,268 -0,367 -0,274 -0,233 

PE (ml/min) -0,214 -0,423* -0,414* -0,502* -0,415* 

pH inicial ES -0,083 0,056 -0,043 0,096 -0,003 

pH 7,0 (ul) 0,104 0,087 0,057 0,091 -0,091 

6,9-6,0 -0,276 -0,463* -0,281 -0,31 -0,215 

5,9-5,0 -0,55* -0,717* -0,52* -0,474* -0,513* 

4,9-4,0 -0,338 -0,224 -0,29 -0,26 -0,246 
(*) valor p < 0,05 para testar nulidade do coeficiente 

 

 

Em relação a regressão beta realizada para analisarmos a influência da saliva não 

estimulada no ICDAS, quando comparados indivíduos com um baixo fluxo de saliva não 

estimulada, o ICDAS dos indivíduos com SM tende a ser superior ao do controle. Porém, se o 

fluxo do paciente com a síndrome for ligeiramente superior (em relação a outros pacientes com 

síndrome), em torno de 0,2, a 0,3 ml/min o seu ICDAS tende a ser similar ao do indivíduo 

controle. O fluxo não está associado ao ICDAS no grupo controle (Figuras 5.1 e 5.2 e Apêndice 

G e H).  
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Figura 5.1 - Valores preditos para o Corte 1 do ICDAS segundo NE (ml/min) e Grupo, fixando PE em 

0,3 ml/min 

 

 

 

Figura 5.2 - Valores preditos para o Corte 2 do ICDAS segundo NE (ml/min) e Grupo, fixando PE em 

0,3 ml/min 
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Notou-se correlação entre fluxo de saliva não estimulada em todos os cortes de ICDAS, 

com exceção do 3. Essa correlação associa o baixo fluxo salivar ao alto índice de cárie. O fluxo 

de saliva parotídea esquerda mostrou correlação com todos os cortes de ICDAS com exceção 

do corte 1. A capacidade tampão, na faixa entre 6,9 – 6,0 mostrou correlação com o corte 2. A 

faixa entre 5,9 – 5,0 mostrou correlação com todos os cortes do ICDAS (Tabela 5.3). Ou seja, 

a capacidade tampão reduzida dos indivíduos com SM apresenta relação com o índice de cárie. 

Foi realizada ainda a análise relacionando o fluxo de parótida direita e parótida esquerda 

segundo o lado da paralisia do caso. Testou-se esses valores segundo os lados da paralisia pelo 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis com valores de p respectivos 0,307 e 0,921. Desse 

modo, não houve correlação entre o lado acometido pela síndrome e o fluxo parotídeo referente 

a esse lado. 

 

 

5.4 Atividade da amilase salivar 

 

 

A saliva não estimulada e a saliva estimulada apresentaram atividade de amilase salivar 

significantemente maior (P<0,05) em indivíduos com SM quando comparada ao grupo de 

indivíduos sem a síndrome. Não houve diferença estatisticamente significante para a saliva 

parotídea entre o grupo controle e o grupo de SM (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Atividade da enzima amilase salivar (U/mg) para indivíduos do grupo de SM e controle 

(*p<0,05) 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Nossos resultados confirmaram a nossa hipótese de que pessoas com a SM têm mais 

lesões de cáries e que este grupo também exibe fluxo salivar diminuído, capacidade tampão 

prejudicada e alteração em sua composição, quando comparada ao grupo controle. Além disso 

os participantes com a SM exibiram maiores índices de doença periodontal e cárie, embora não 

tenha sido observada diferença no índice de placa. 

Acreditamos que a  diminuição do fluxo de saliva não estimulada que constatamos nos 

indivíduos com SM, esteja relacionada com o envolvimento do nervo facial (VII), uma vez que 

ele é responsável pela inervação parassimpática das glândulas submandibular e sublingual 

(184). Nenhum autor, dentro do nosso conhecimento, havia, até o momento apontada essa 

característica da SM. 

Mais ainda, sabe-se que a manutenção da população progenitora de células 

indiferenciadas é essencial para o desenvolvimento de órgãos, tais como as glândulas salivares 

submandibulares. Um recente estudo demonstrou que a inervação parassimpática mantém essas 

células em estado indiferenciado, o que é essencial para a organogênese. Desse modo, uma vez 

que indivíduos com SM apresentam provável deficiência de inervação parassimpática das 

glândulas submandibulares e sublinguais, devido ao acometimento do nervo facial pela SM, 

eles podem exibir alteração no desenvolvimento dessas glândulas (185, 186). Nesse aspecto, 

estudos de imagem seriam importantes para avaliarem o grau de desenvolvimento morfológico 

das glândulas salivares de indivíduos com SM. 

 Segundo Navazesh et al. (71), fluxo de saliva não estimulada que varie entre a faixa de 

0,12 a 0,16 ml/min pode ser considerado hipofunção das glândulas salivares. Nossos resultados 

mostraram média do fluxo salivar de indivíduos com SM de 0,169 ml/min, e 9 indivíduos com 

fluxo inferior a 0,16 ml/min. O fluxo salivar diminuído, como o fluxo salivar estimulado 

variando 0,8-1,0 ml / min, é considerada uma condição patológica e tem sido um forte indicador 

de um risco aumentado para cárie (187). Nos indivíduos com SM a média de fluxo de saliva 

estimulada encontrada foi muito inferior (0,452 ml/min), sendo que em todos os indivíduos 

avaliados o maior fluxo foi de 0,9 ml/min. Uma vez que os indivíduos que participaram do 

presente estudo não tinham nenhuma outra alteração concomitante com a SM, tal como espectro 

autista ou déficit mental, a diminuição significante no fluxo salivar pode ser um dos fatores que 
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justificariam a maior incidência de cárie apesar da higienização adequada realizada pelos 

mesmos, representada pela ausência de diferença estatística entre os índices de biofilme. 

Em relação a cárie, o baixo fluxo salivar apresenta maior embasamento científico do 

que a diminuição da capacidade tampão (187). Alguns estudos realizados com indivíduos 

classificados como “cárie ativos” e “livres de cárie” demonstraram redução da capacidade 

tampão em indivíduos cárie ativos (188, 189). Contudo, não está bem estabelecido a influência 

da atividade da capacidade tampão no processo de estabelecimento de cárie, uma vez que a 

literatura apresenta resultados contraditórios (190-192).  

Em nosso estudo, os indivíduos SM expressaram uma redução na capacidade tampão na 

faixa entre 6,9-6,0, e na faixa de 5,9-5,0. Na faixa de pH de 6,9-6,0 foi necessário adicionar 

mais ácido para a redução do pH para ambos os grupos. Este fato pode ser explicado pelo tipo 

de sistema tampão envolvido neste processo na saliva estimulada. A capacidade tampão da 

saliva estimulada é regulada principalmente pelo sistema de bicarbonato e da saliva não 

estimulada pelo sistema fosfato, os quais apresentam valor de pK em torno do pH 6,1 e 6,8, 

respectivamente (177). Portanto, os indivíduos com SM podem apresentar redução na função 

do sistema tampão bicarbonato. O fluxo salivar parece estar associado à capacidade tampão, 

sendo que qualquer fator responsável pela diminuição no fluxo salivar tende a diminuir também 

a capacidade tampão da saliva (49, 191). No nosso estudo, os indivíduos com SM apresentaram 

tanto o fluxo de saliva estimulada reduzido, quanto diminuição da capacidade tampão dessa 

saliva. E houve relação entre essa diminuição e maior frequência de lesões de cárie. 

No nosso estudo não houve correlação entre a condição periodontal encontrada em 

indivíduos com SM e a diminuição da capacidade tampão ou a diminuição dos fluxos salivares. 

Todavia, é realmente difícil estabelecer uma conexão precisa entre esses parâmetros devido ao 

fator etiológico complexo da doença periodontal que envolve vários níveis, como o microbiano, 

o hospedeiro, o status de saúde e fatores ambientais. Não está estabelecido o papel da 

capacidade tampão e sua influência da progressão periodontal, uma vez que há resultados muito 

contraditórios na literatura (193-196). Nesse contexto torna-se necessária a realização de 

estudos clínicos longitudinais avaliando a relação da capacidade tampão e o fluxo salivar com 

os parâmetros da doença periodontal como perda de osso e formação de cálculo.  

Todos os fluxos salivares avaliados (saliva estimulada, não estimulada e parotídea 

bilateral) estavam reduzidos no grupo Moebius, quando comparados ao grupo controle (Tabela 

5.2). Os estudos recentes têm correlacionado composição salivar e formação de película 
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adquirida com um aumento da susceptibilidade para o desenvolvimento de cárie em indivíduos 

saudáveis (197, 198). 

Nossos resultados demonstraram o aumento na atividade da amilase salivar em 

indivíduos com SM, quando comparados aos controles, para a saliva estimulada e não 

estimulada. É importante salientar que a quantidade dessa enzima não pode ser diretamente 

relacionada à sua atividade, portanto, um aumento na sua capacidade não significa 

necessariamente um aumento na sua quantidade.  

Streptococcus mutans desempenha um papel fundamental na modulação da transição de 

forma não-patogênica para a forma altamente cariogênica do biofilme. Na cavidade bucal, há 

interação de componentes bacterianos e salivares com carboidratos nos biofilmes aderidos 

sobre a superfície do dente. A alfa amilase possui a capacidade de digerir amido em maltose, 

maltodextrinas e outros oligossacarídeos. Portanto, ocorre maior disponibilidade de 

suprimentos para algumas bactérias entre elas, Streptococcus mutans. Há evidencias que 

demonstram que a interação da sacarose e amido com alfa amilase e glicosiltransferases de 

estreptococos podem modular o desenvolvimento de biofilme modificando tanto sua estrutura 

quanto seu metabolismo. Essas interações podem ainda aumentar a patogenicidade do 

Streptococcus mutans dentro do biofilme (199, 200). Desse modo, todas essas alterações 

poderiam contribuir para aumentar o risco para o estabelecimento de lesões de cárie nos 

indivíduos com SM. Contudo mais estudos são necessários a fim de avaliar essa hipótese, como 

por exemplo, avaliação microbiológica do biofilme desses indivíduos. 

Em relação ao acometimento facial pela SM Rucker et al. (201) caracterizaram o perfil 

de deficiência em relação movimentos oculares e faciais de 40 indivíduos com SM. Desses, 37 

apresentaram fraqueza facial em ambos os lados e 3 apresentaram em apenas um dos lados. 

Todos os 15 participantes de nosso estudo, com a SM, apresentaram fraqueza facial bilateral. 

Contudo, o acometimento facial encontrado não era simétrico, sendo que em 13 indivíduos, 

havia predomínio da paralisia em um dos lados da face. 

Uma possível explicação para a diminuição da atividade parotídea em pessoas com a 

SM seria a possível influência da corda do tímpano, ramo no nervo facial, na inervação da 

glândula parótida (202, 203). Apesar desse fato ser inconclusivo devido a achados 

contraditórios na literatura, alguns estudos sugerem que não apenas fibras do nervo 

glossofaríngeo influenciem o fluxo parotídeo, mas também fibras do nervo facial (nervo corda 

do tímpano) (202). Diamant et al. (202) estudaram vinte e dois casos com o objetivo de estudar 

a relação entre a corda do tímpano e a capacidade secretora da glândula parótida. Em 13 casos, 
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a corda do tímpano havia sido danificada e a maioria dos afetados apresentou redução de até 

50% na secreção parótida durante estimulação gustativa. De 6 indivíduos com paralisia facial 

periférica, 4 deles manifestavam envolvimento da corda do tímpano, e, nestes casos, também a 

secreção parótida foi reduzida. De maneira interessante, os pesquisadores observaram que um 

indivíduo com paralisia do nervo glossofaríngeo unilateral envolvendo o nervo timpânico, mas 

a função da corda do tímpano intacto, exibiu uma resposta parotídea secretora satisfatória à 

estimulação gustativa, embora o principal nervo secretor da glândula parótida estivesse 

paralisado. Contudo deve-se ressaltar que mais estudos devem ser feitos visando estudar o papel 

da corda do tímpano na secreção de saliva parotídea e sua relação fisiológica com essa glândula. 

Keur et al., (204), estudou a relação entre fluxo de parótida em indivíduos com paralisia 

de Bell. Os autores relataram que não houve diferença no fluxo parotídeo entre esses indivíduos 

e os controles. Também não houve diferença entre o lado afetado pela paralisia e o lado 

considerado saudável. Nossos resultados demostraram que não houve correlação entre o lado 

afetado e o fluxo parotideo, contudo, indivíduos com SM apresentaram fluxo protídeo reduzido. 

Tal achado pode ser explicado devido ao acometimento congênito de múltiplos nervos 

cranianos pela síndrome de Moebius, diferentemente da paralisia de Bell, que acomete apenas 

o nervo facial tardiamente (205). Outro fator que pode estar relacionado, contudo não há 

pesquisas acerca do assunto, é a influência da SM e dos nervos que podem ser acometidos pela 

síndrome na formação e desenvolvimento das glândulas salivares desses indivíduos.  

Nossos resultados sugerem que as alterações salivares encontradas em indivíduos com 

SM, como redução do fluxo salivar e baixa capacidade de tamponamento, podem estar 

relacionadas com alguns achados clínicos desses indivíduos, como maior frequência de lesões 

de cárie. Assim, nossos resultados podem fornecer informações adicionais importantes sobre 

maior susceptibilidade de cárie em indivíduo com SM. Estes achados clínicos, associados à 

capacidade tampão e fluxos reduzidos reforçam a importância do acompanhamento e uso de 

métodos motivacionais e de prevenção de cárie e doença periodontal entre esses pacientes. 

A aplicabilidade dos resultados está diretamente relacionada com os procedimentos 

clínicos que devem ser adotadas durante o planejamento do tratamento odontológico de 

portadores de SM. Os dentistas devem estar cientes de que esses pacientes têm muitas 

características inerentes da síndrome que favorecem o estabelecimento de lesões de cáries e o 

desenvolvimento de doença periodontal. Algumas destas características foram evidenciados 

pelo nosso estudo, tais como baixo fluxo salivar e capacidade tampão modificado. Portanto, a 

identificação de lesões de mancha branca incipientes não deve ser subestimada e deve receber 
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a atenção imediata de um dentista. Além de diagnosticá-las, o dentista deve tratá-los 

prontamente e utilizar estratégias preventivas com base na característica de reversibilidade da 

lesão. 
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7 RESULTADOS 

 

Os resultados foram organizados conforme a técnica proteômica utilizada. 

 

7.1 Cromatografia líquida associada à espectrometria de massa  

 

 

Para a realização da metodologia cromatografia líquida associada à espectrometria de 

massa dois passos foram empregados: a identificação das proteínas e a razão de abundância 

de proteínas na quantificação relativa da saliva 

 

 

7.1.1 Identificação das proteínas 

 

 

Primeiramente foram comparadas as amostras de indivíduos com SM e controles em 

relação à saliva não estimulada, para ambos os parâmetros, acima e abaixo do fluxo salivar do 

grupo. Desse modo, 4 grupos de saliva não estimulada estavam inclusos: SM acima do fluxo 

salivar (G1), SM abaixo do fluxo salivar (G2), controles acima do fluxo salivar (G9) salivar e 

controles abaixo do fluxo salivar (G10). Foram encontradas um total de 1246 proteínas, sendo 

que 89 eram exclusivas do G1, 325 encontravam-se apenas no G2, 187 apenas no G9 e 441 

apenas no G10. Os quatro grupos apresentaram 29 proteínas semelhantes, tais como α-amilase, 

anidrase carbônica, albumina, mucina-19, mucina 5B, cistatina S, cistatina SN, mucina 5 C, 

entre outras. Foram encontradas 16 proteínas comuns aos grupos G1 e G2, 8 proteínas comuns 

aos grupos G1 e G9, 13 aos grupos G1 e G10, 24 proteínas aos grupos G2 e G9, 49 proteínas 

aos grupos G2 e G10 e 26 proteínas comuns aos grupos G9 e G10. Para os grupos G1, G2 e G9, 

foram encontradas 5 proteínas comuns a todos esses grupos. Quando analisados os grupos G1, 

G2 e G10, eles apresentavam 9 proteínas semelhantes (Figura 7.1).  
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Figura 7.1 - Diagrama de Venn mostrando a relação do número de proteínas identificadas em cada 

grupo e suas interrelações; G1- Saliva não estimulada de SM (fluxo acima); G2- - Saliva 

não estimulada de SM (fluxo abaixo); G9- Saliva não estimulada dos controles (fluxo 

acima), G10- Saliva não estimulada dos controles (fluxo abaixo) 

  

 

 Para a análise da saliva estimulada, foram utilizadas amostras de indivíduos com SM 

e do grupo controle, para ambos os parâmetros, acima e abaixo da média de fluxo do grupo. 

Assim, 4 grupos de saliva estimulada foram incluídos: SM acima do fluxo salivar (G3), SM 

abaixo do fluxo salivar (G4), controles acima do fluxo salivar (G11) salivar e controles abaixo 

do fluxo salivar (G12). Um total de 833 proteínas foram encontradas, sendo que 298 eram 

exclusivas do G3, 193 do G4, 153 do G11 e 53 encontravam-se apenas no G12. Os quatro 

grupos apresentaram 16 proteínas em comum, tai como α-amilase, albumina, anidrase 

carbônica, mucina 5B, cistatina S, cistatina SN, cistatina B, entre outras. Foram encontradas 19 

proteínas comuns aos grupos G3 e G4 (como mucina 17), 27 comuns aos grupos aos grupos G3 

e G11, 17 comuns aos grupos G4 e G11, 8 aos grupos G11 e G12, 13 aos grupos G3 e G12 e 6 

aos grupos G4 e G12. Para os grupos G3, G4 e G11 foram encontradas 11 proteínas em comum 

e 10 proteínas em comum para os grupos G3, G11 e G12. Para os grupos G4, G11 e G12 foram 

encontradas 2 proteínas em todos os grupos.  Para os grupos G3, G4 e G12 foram encontradas 

7 proteínas em comum nesses grupos (Figura 7.2). 
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Figura 7.2 - Diagrama de Venn mostrando a relação do número de proteínas identificadas em cada grupo 

e suas interrelações; G3- Saliva estimulada de SM (fluxo acima); G4- Saliva estimulada de 

SM (fluxo abaixo); G11- Saliva estimulada dos controles (fluxo acima), G12- Saliva 

estimulada dos controles (fluxo abaixo) 

 

 

 A análise proteica também foi realizada nas amostras de saliva proveniente da 

parótida direita, tanto para indivíduos com SM quanto para controles, respeitando os parâmetros 

relativos ao fluxo salivar do grupo. Desse modo, 4 grupos referentes a saliva de parótida direita 

foram avaliados: indivíduos com SM acima do fluxo salivar (G5), indivíduos com SM abaixo 

do fluxo salivar (G6), controles acima do fluxo salivar (G13), controles abaixo do fluxo salivar 

(G14). Um total de 1008 proteínas foram observadas, sendo que 11 encontravam-se apenas no 

grupo G5, 28 apenas no G6 (entre elas a cistatina C), 315 exclusivas do G13 e 536 exclusivas 

do G14. Os quatro grupos apresentaram 6 proteínas em comum (dentre elas a anidrase carbônica 

e a α-amilase). Apenas 1 proteína foi comum aos grupos G5 e G6, 1 proteína ao grupo G5 e 

G13, 3 proteínas comuns aos grupos G5 e G14, 3 proteínas comuns aos grupos G6 e G13, 14 

proteínas comuns aos grupos G6 e G14 e 75 proteínas comuns aos grupos G13 e G14. Para os 

grupos G5, G6 e G14 foram encontradas 2 proteínas em comum e 2 proteínas em comum para 

os grupos G5, G13 e G14. Para os grupos G6, G13 e G14 foram encontradas 11 proteínas em 

todos os grupos (Figura 7.3).  
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Figura 7.3 - Diagrama de Venn mostrando a relação do número de proteínas identificadas em cada 

grupo e suas interrelações; G5- Saliva parotídea direita de SM (fluxo acima); G6- Saliva 

parotídea direita de SM (fluxo abaixo); G13- Saliva parotídea direita dos controles (fluxo 

acima), G14- Saliva parotídea direita dos controles (fluxo abaixo) 
 

 

 Para avaliação da saliva de parótida esquerda, foram analisadas amostras de 

indivíduos com SM e controles, levando em consideração o fluxo salivar dos mesmos. Desse 

modo, 4 grupos de saliva parotídea esquerda foram avaliados: indivíduos com SM acima do 

fluxo salivar (G7), indivíduos com SM abaixo do fluxo salivar (G8), controles acima do fluxo 

salivar (G15), controles abaixo do fluxo salivar (G16). Foram encontradas um total de 702 

proteínas, sendo que 16 eram exclusivas do G7, 95 encontravam-se apenas no G8, 248 apenas 

no G15 e 235 apenas no G16. Os quatro grupos apresentaram 10 proteínas semelhantes (entre 

elas a α-amilase e a anidrase carbônica). Foram encontradas 3 proteínas comuns aos grupos G7 

e G8, 9 proteínas comuns aos grupos G7 e G15, 5 aos grupos G7 e G16, 10 proteínas aos grupos 

G8 e G15, 16 proteínas aos grupos G8 e G16 e 34 proteínas comuns aos grupos G15 e G16. 

Para os grupos G7, G8 e G15, foram encontradas 2 proteínas comuns a todos esses grupos. 

Quando analisados os grupos G7, G8 e G16, eles apresentavam 2 proteínas semelhantes. Os 

grupos G7, G15, G16 apresentavam 2 proteínas em comum. Para os grupos G8, G15 e G16, 

foram encontradas 15 proteínas semelhantes (Figura 7.4).  
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Figura 7.4 - Diagrama de Venn mostrando a relação do número de proteínas identificadas em cada grupo 

e suas interrelações; G7- Saliva parotídea esquerda de SM (fluxo acima); G8- Saliva 

parotídea esquerda de SM (fluxo abaixo); G15- Saliva parotídea esquerda dos controles 

(fluxo acima), G16- Saliva parotídea esquerda do grupo controle (fluxo abaixo) 

  

 

 Foram também estabelecidas as intersecções entre o grupo composto por saliva não 

estimulada de indivíduos com SM e o grupo de saliva não estimulada de indivíduos sem SM 

(controle). Um total de 1.246 proteínas foram encontradas, sendo que 162 estavam em ambos 

os grupos, 430 foram encontradas apenas nos indivíduos com SM e 654 exclusivas do grupo 

controle (Figura 7.5 A). Para intersecções entre o grupo composto por saliva estimulada de 

indivíduos com SM e o grupo de saliva estimulada de indivíduos controle, um total de 833 

proteínas foram encontradas. Dessas, 109 eram comuns a ambos os grupos, 510 eram exclusivas 

da saliva estimulada de indivíduos com SM e 214 eram exclusivas dos controles (Figura 7.5 B). 

As intersecções entre o grupo composto por saliva parotídea de indivíduos com SM e o grupo 

de saliva parotídea de indivíduos controle revelaram um total de 1.378 proteínas. Dessas, 125 

proteínas eram comuns aos dois grupos, 109 eram exclusivas dos indivíduos com SM e 1.253 

dos indivíduos sem síndrome (Figura 7.5 C).  
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Figura 7.5 - Diagramas de Venn mostrando a relação do número de proteínas identificadas em cada 

grupo e suas interrelações. A representa a saliva não estimulada, B saliva estimulada e C 

saliva parotídea. 

 

 

 

Saliva não estimulada      

Moebius 

Saliva não estimulada 

Controle 

162 

430 654 

Saliva estimulada      

Moebius 

Saliva estimulada 

Controle 

109 

510 214 

Saliva parótida  

Moebius 

Saliva parótida 

 Controle 

125 

109 1253 

A 

B 
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7.1.2 Razão de abundância das proteínas na quantificação relativa da saliva 

 

 

A partir da quantidade inicial de proteínas encontradas nas comparações pré-

determinadas, foram estabelecidas as proteínas que tiveram uma razão na quantificação relativa 

entre os grupos comparados. Desse modo, a razão de abundância de cada proteína para cada 

comparação estudada foi considerada significante quando o nível de proteína apresentava valor 

<0,75 (para as proteínas menos abundantes e >1,25 (para as proteínas mais abundantes). Foram 

realizados um total de 163cruzamentos, dos quais 7 foram feitos entre grupo de indivíduos com 

SM (G1 a G8) e grupo controle (G9-G16). O restante visou avaliar a abundância em relação ao 

fluxo salivar dentro condição (SM ou Controle). A razão de abundância e as proteínas mais 

abundantes em cada combinação entre os grupos está descrita na Tabela 7.1. A descrição 

detalhada e a função das proteínas estão descritas no Apêndice I. 

 

Tabela 7.1- Comparação entre dois grupos onde foi determinado o total de proteínas quantificadas, a 

quantidade de proteínas que apresentaram razão de abundância. Com base na razão entre 

os grupos foi determinada a quantidade de proteína mais abundante em cada grupo (<1,25 

ou >0,75) 

Razão 

entre os 

grupos 

Total de 

proteínas 

quantificadas 

Proteínas 

com razão de 

abundancia 

Proteínas com 

razão de 

abundancia >0,75 

Proteínas com 

razão de 

abundancia <1,25 

G9/G1 45 14 0 14 

G2/G10 109 9 9 0 

G3/G11 64 12 2 10  

G5/G13 9 1 1 0 

G6/G14 33 8 8 0 

G7/G15 23 7 3 4   

G8/G16 43 3 1 2 

G1/G2 59 8 8 0 

G3/G4 53 9 0 9 

G5/G6 9 2 0 2  

G7/G8 17 1 0 1 

G12/G11 36 12 11 1  

G13/G14 94 18 18 0 
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7.2 Eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 

associada à eletroforese em gel de poliacrilamida (native cationic) 

 

 

  O SDS-PAGE é uma técnica bioquímica responsável pela separação de proteínas e 

peptideos baseado na diferença de peso molecular. Esta técnica proporciona evidenciar da 

separação das proteínas e peptídeos através do seu tamanho. Foram feitas 4 comparações para 

saliva não estimulada (G9XG1, G10XG2, G1XG2, G9XG10) estimulada (G11XG3, G12XG4, 

G3XG4, G11XG12) e parotídea direita e esquerda (G13XG5, G15XG7, G5XG7, G13xG15, 

G14XG6 G16XG8, G6XG8, G14XG16). Em todos os casos o primeiro grupo foi considerado 

como 100%, e comparado ao segundo grupo. No presente estudo foi possível notar diferença 

na quantidade de algumas bandas quando comparadas as amostras de indivíduos com SM e 

controle. Nota-se um aumento na intensidade de algumas bandas nos indivíduos com SM, 

principalmente aquelas relacionadas às proteínas de alto peso molecular. Esse perfil foi 

observado principalmente na saliva estimulada e não estimulada de indivíduos com SM. As 

amostras de parótida também mostraram alterações porem não seguiam um padrão. A banda 

correspondente à amilase não apresentou grande variação entre os grupos analisados. A banda 

8, que correspondia à cadeia leve de imunoglobulina, também se mostrava mais intensa na 

saliva estimulada e não estimulada de indivíduos com SM. A banda 1, que continha mucina 5B, 

apresentou coloração mais intensas na saliva estimulada e não estimulada de indivíduos com 

SM (Tabelas 7.2 a 7.5) (Figuras 7.6 a 7.9). 

 As bandas cortadas dos géis SDS-PAGE que foram submedidas ao nLC-ESI-

MS/MS, confirmaram a presença das proteínas de alto peso molecular (Muc 5B), peso 

molecular médio (amilase), e baixo peso molecular (cistatina) nas amostras estudadas (Figura 

7.10).  

 A eletroforese em gel de poliacrilamida (native cationic) foi realizada com o objetivo 

de analisar a quantidade de histatinas (1, 3 e 5) na saliva das parótidas esquerda e direita de 

indivíduos com SM e controle. Comparando grupo controle com grupo SM, para os grupos 

determinados como acima da média de fluxo salivar (G5, G7, G13 e G15), para ambas as 

parótidas, nota-se uma tendência a maior abundância de histatina 1, 3 e 5, tanto do lado direito 

quanto esquerdo, em saliva parotídea de indivíduos com SM. Houve exceção da Histatina-1 

(G5XG13) e histatina-3 (G7XG15). Foram também confrontados os grupos controle com 

grupos SM, para os grupos determinados como abaixo da média de fluxo salivar (G6, G8, G14 

e G16). Nota-se que o G6 apresentou menor quantidade das três histatinas quando comparado 
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ao grupo G14. O oposto foi observado para os grupos G8 e G16, onde os indivíduos com SM 

(G8) apresentaram maior quantidade de histatinas 1,3 e 5 quando comparados ao controle (G16) 

(Tabelas 7.6 e 7.7; Figuras 7.11 e 7.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 - Bandas avaliadas através de SDS-PAGE para saliva não estimulada de indivíduos com SM 

(G1 e G2) e controles (G1 e G9) 

 

 

Tabela 7.2 - Comparação, em porcentagem, das bandas de saliva não estimulada. O primeiro grupo de 

cada comparação (grupo em negrito) foi considerado como controle, ou seja, 100%. Desse 

modo, valores considerados positivos significam que o segundo grupo apresentou maior 

concentração na banda analisada (B1 a B13) 

  

 

 

 

 

 

Bandas G9XG1 G10XG2 G1XG2 G9XG10 

B1 30,2 27,3 1,3 3,6 

B2 15,5 11,0 -3,5 0,5 

B3 21,7 8,3 1,9 14,5 

B4 25,3 23,3 -2,1 -0,5 

B5 -3,9 8,8 2,1 -9,9 

B6 24,2 21,3 -9,1 -7,0 

B7 29,1 15,3 -9,8 1,1 

B8 19,0 8,4 2,2 12,1 

B9 1,8 24,7 -1,6 -19,6 

B10 13,3 15,7 -11,0 -12,9 

B11 9,8 -24,6 -35,0 -5,3 

B12 52,1 2,8 -32,4 -0,1 

B13 -11,2 -8,6 -22,5 -24,7 

G9 G1 G10 G2 
Standard 

All Blue 
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Figura 7.7 - Bandas avaliadas através de SDS-PAGE para saliva estimulada de indivíduos com SM (G3 

e G4) e controles (G11 e G12) 

 

 

Tabela 7.3 - Comparação, em porcentagem, das bandas de saliva estimulada. O primeiro grupo de cada 

comparação (grupo em negrito) foi considerado como controle, ou seja, 100%. Desse 

modo, valores considerados positivos significam que o segundo grupo apresentou maior 

concentração na banda analisada (B1 a B14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandas G11XG3 G12XG4 G3XG4 G11XG12 

B1 39,5 11,3 -9,1 14,0 

B2 24,6 17,1 -4,0 2,1 

B3 19,5 4,8 9,1 24,3 

B4 30,2 20,1 -1,9 6,4 

B5 2,7 -3,7 -6,4 -0,2 

B6 19,5 3,2 -9,0 5,4 

B7 26,0 7,0 -2,6 14,6 

B8 21,4 4,3 -2,7 13,3 

B9 -11,1 11,6 1,6 -19,1 

B10 4,8 12,0 7,3 0,4 

B11 12,0 9,1 -5,5 -3,0 

B12 -2,3 -4,7 -0,7 1,7 

B13 -16,6 25,6 -1,6 -34,7 

B14 -7,9 20,5 2,3 -21,8 

G11 G3 G12 G4 
Standard 

All Blue 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8 - Bandas avaliadas através de SDS-PAGE para saliva parotídea esquerda e direita (acima da 

média de fluxo do grupo) de indivíduos com SM (G5 e G7) e controles (G13 e G15) 

 

  

Tabela 7.4 - Comparação, em porcentagem, das bandas de saliva parotídea esquerda e direita com fluxo 

acima da média do grupo. O primeiro grupo de cada comparação (grupo em negrito) foi 

considerado como controle, ou seja, 100%. Desse modo, valores considerados positivos 

significam que o segundo grupo apresentou maior concentração na banda analisada (B1 a 

B14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandas G13XG5 G15XG7 G5XG7 G13xG15 

B1 -2,5 16,9 30,6 8,9 

B2 -0,6 16,2 5,6 4,9 

B3 1,4 1,1 -0,5 0,9 

B4 45,9 14,5 -27,4 5,9 

B5 -13,7 -9,7 9,7 -5,4 

B6 9,4 20,1 -5,3 3,6 

B7 11,8 -1,8 -3,1 8,3 

B8 28,7 3,4 -20,6 2,2 

B9 31,4 10,6 -24,4 -0,6 

B10 30,8 17,7 -15,0 11,2 

B11 15,1 11,8 -20,7 -8,7 

B12 26,9 10,1 -34,0 -16,3 

B13 61,5 6,3 -22,0 25,9 

B14 -9,3 -3,6 14,2 3,6 

G13 G5 G15 G7 
Standard 

All Blue 
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Figura 7.9 - Bandas avaliadas através de SDS-PAGE para saliva parotídea esquerda e direita (abaixo da 

média de fluxo do grupo) de indivíduos com SM (G6 e G8) e controles (G14 e G16) 

 

 

Tabela 7.5 - Comparação, em porcentagem, das bandas de saliva parotídea esquerda e direita com fluxo 

abaixo da média do grupo. O primeiro grupo de cada comparação (grupo em negrito) foi 

considerado como controle, ou seja, 100%. Desse modo, valores considerados positivos 

significam que o segundo grupo apresentou maior concentração na banda analisada (B1 a 

B14) 

Bandas G14XG6 G16XG8 G6XG8 G14XG16 

B1 13,9 -4,0 -9,1 7,8 

B2 10,4 0,9 4,1 14,0 

B3 0,0 4,4 2,4 -1,9 

B4 -2,2 0,1 -1,1 -3,4 

B5 -5,4 14,5 20,3 -0,5 

B6 -3,2 2,2 6,4 0,7 

B7 -2,3 -6,8 -5,8 -1,2 

B8 -5,7 6,9 3,2 -8,9 

B9 -8,1 13,6 20,0 -2,9 

B10 -6,9 9,8 9,8 -6,9 

B11 -1,1 8,3 11,2 1,5 

B12 -8,7 36,5 38,5 -7,3 

B13 -8,9 32,8 25,8 -13,7 

B14 -12,4 -12,6 -1,6 -1,4 

 

G14 G6 G16 G8 
Standard 

All Blue 
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Figura 7.10 - SDS-PAGE mostrando identificação das respectivas bandas submedidas ao nLC-ESI-

MS/MS  

 

 

 

Tabela 7.6 - Quantidade de histatinas 1,3 e 5 (g) na saliva parótidea dos grupos de Moebius e 

controle com fluxo salivar acima da média (G5, G13, G7 e G15) 

Proteína G5 G13 G7 G15 

Histatina 1 0,13 0,17 0,24 0,19 

Histatina 3 0,55 0,24 0,26 0,28 

Histatina 5 0,80 0,73 0,80 0,54 

 

 

Tabela 7.7 - Quantidade de histatinas 1,3 e 5 (g) na saliva parótidea dos grupos de Moebius e controle 

com fluxo salivar acima da média (G6, G14, G8 e G16) 

Proteína G6 G14 G8 G16 

Histatina 1 0,18 0,30 0,28 0,15 

Histatina 3 0,12 0,55 0,28 0,15 

Histatina 5 1,06 1,52 1,38 1,23 
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Figura 7.11 - Quantificação de histatina 1, 3 e 5 (em µg) provenientes em 25 µg de saliva parotídea 

esquerda e direita acima da média de fluxo do grupo (G5, G13, G7, G15) através da 

eletroforese em gel de poliacrilamida (native cationic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.12 - Quantificação de histatina 1, 3 e 5 (em µg) provenientes em 25 µg de saliva parotídea 

esquerda e direita acima da média de fluxo do grupo (G6, G14, G8, G16) através da 

eletroforese em gel de poliacrilamida (native cationic)  

  

G5 G13 G7 G15 

 

Histatinas 
(2µg cada) 

Histatina 1 

Histatina 3 

Histatina 5 
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7.3 Teste imunoenzimático (Elisa) 

 

 

Em relação a quantificação de amilase salivar, houve diferença estatística (p<0,05) entre 

os grupos G2XG10, G4XG12, G5XG13 e G6XG14. Os outros grupos não apresentaram 

diferença estatítica, sempre que comparado grupos de indivíduos com SM com controle (Figura 

7.13). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13 - Teste de ELISA com anticorpo anti-amilase (1:1000). A chave mostra a comparação 

realizada entre os grupos e * representa p<0,05. Grupos de indivíduos com SM (G1 e 

G8) e controle (G9 e G16). 

 

 

 

* 

* 

* 

* 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

As alterações bucais encontradas em indivíduos com SM, tais como maior índice 

periodontal (PSR) e maior índice de cárie, denotam a importância de um maior aprofundamento 

em relação à composição salivar de indivíduos com SM. Uma vez que o fluxo salivar desses 

indivíduos encontra-se alterado e a SM envolve nervos responsáveis pela inervação das 

glândulas salivares, a nossa hipótese foi que a composição proteica da saliva desses indivíduos 

também estaria alterada. A secreção proteica salivar ocorre devido o processo de exocitose 

principalmente das células acinares.  Esse processo é regulado pelo sistema nervoso simpático 

e parassimpático nas glândulas salivares maiores. A secreção proteica é controlada pelo sistema 

nervoso autônomo que através da inervação simpática estimula a liberação de proteínas dos 

ácinos presentes nas glândulas parótida e submandibulares. A inervação parassimpática induz 

o mesmo processo nos ácinos das glândulas sublinguais bem como das glândulas parótidas 

(103, 206, 207). 

 Através da análise dos diagramas de Venn é possível notar que as amostras de saliva de 

indivíduos com SM apresentam menor número de proteínas identificadas do que indivíduos 

controle, com exceção da saliva estimulada. Mais ainda, na saliva parotídea essa característica 

se acentua, ou seja, havia muito mais proteínas identificadas na saliva do grupo controle (1.378) 

do que do grupo SM. Essa alteração na saliva estimulada pode ser justificada pela participação 

de outros fatores na composição da saliva total (estimulada e não estimulada), tais como 

transudato da mucosa oral, fluído crevicular, muco da cavidade nasal e faringe, células epiteliais 

descamadas, produtos bacterianos, entre outros (47, 69). Uma vez que o fluxo salivar desses 

indivíduos encontrava-se diminuído, sugere-se que a SM afete também o perfil proteico da 

saliva desses indivíduos. Outro fator interessante é o tipo de estímulo aplicado para o estímulo 

da saliva total (mastigação) e parotídea (gustatório), o que pode ter influenciado na secreção de 

proteínas. Uma vez que o paladar de indivíduos de SM pode encontrar-se alterado devido ao 

acometimento do nervo facial e possível acometimento do glossofaríngeo em alguns 

indivíduos, o estimulo exclusivamente gustatório pode estar diminuído nesses indivíduos.  

 Essa mesma análise, utilizando o Diagrama de Venn, pode ser realizada para indivíduos 

com a mesma condição (SM ou controle) mas com fluxo salivar diferente. Desse modo, pode-

se avaliar a possível influência do fluxo salivar no perfil proteico. É possível notar que para 

saliva não estimulada do grupo SM (G1 e G2) e controle (G9 e G10) houve um aumento no 

número de proteínas identificadas para indivíduos com baixo fluxo (G2e G10), quando 
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comparados aos seus pares com fluxo mais alto (G1 e G9). Praticamente o mesmo padrão foi 

observado para a saliva parotídea bilateral, contudo, com uma discrepância não tão acentuada 

na quantidade de proteínas identificadas. Contudo, para saliva estimulada nota-se o oposto, um 

maior número de proteínas identificadas para indivíduos com fluxo superior (G3 e G11), 

quando comparado aos seus pares com fluxo abaixo da média (G4 e G12). Essa alteração 

encontrada no número de proteínas identificadas na saliva estimulada, tanto de indivíduos 

controle quanto SM, pode estar associada ao tipo de estímulo aplicado para coleta da saliva, ou 

seja, estímulo mecânico. Sabe-se que diferentes estímulos influenciam de maneira distinta na 

síntese e secreção proteica na saliva (208). Os resultados encontrados para saliva não 

estimulada, em relação ao fluxo, corroboram os achados de Wu et al. (209), que notou que um 

grupo de adolescentes apresentavam aumento do fluxo salivar mas redução da secreção de 

proteína total. Nesse contexto, devido à escassez de trabalhos sobre o assunto, seria interessante 

a realização de novos estudos que avaliem o perfil proteico em relação ao fluxo salivar, 

utilizando para isso LC-ESI-MS/MS, considerada o padrão ouro para esse tipo de análise. 

 Em relação à abundância de proteínas, quando comparados grupos SM com grupos 

controle, foi possível notar que algumas proteínas estavam presentes com mais abundância em 

indivíduos com síndrome de Moebius. As cistatinas S e SN foram mais abundantes na saliva 

não estimulada de indivíduos controle, enquanto que a cistatina B foi mais abundante no grupo 

controle quando comparado ao grupo SM apenas para o grupo com fluxo acima da média 

(G9XG1). Acredita-se que a cistatina S iniba o crescimento de Porphyromonas gingivalis, um 

patógeno importante para a progressão da doença periodontal (141). Outros estudos 

demonstraram que indivíduos saudáveis apresentaram maior concentração de cistatina S 

quando comparados com indivíduos com periodontite (145). A cistatina SN possui capacidade 

de inibir (in vitro) catepsinas (B, H e L), umas das proteases responsáveis pela degradação e 

destruição periodontal tecidual (210). A cistatina B parece regular para baixo (down-regulate) 

a atividade intracelular de catepsina K e desse modo diminui a reabsorção óssea, uma vez que 

a catepsina K é a principal proteinase osteoclástica associada a esse processo (211). Indivíduos 

com SM também apresentaram redução da proteína histone. Sabe-se que essa proteína participa 

da sinalização celular, inibe angiogênese, regula negativamente a resposta inflamatória e exerce 

papel protetor no osso (212). Outra característica importante das cistatinas é que elas mantem 

o estado de supersaturação da saliva. Os indivíduos com SM avaliados no presente estudo 

apresentaram índice periodontal superior aos controles e diminuição de cistatinas (S, SN e B) e 

histone. 
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 O papel das cistatinas no processo de cárie não está bem estabelecido. Hong et al. (213) 

observaram aumento de cistatinas C, SN e S em indivíduos com alto cárie quando comparados 

a indivíduos livres de cárie. De maneira conflitante, Vitorino et al. (197) notaram que cistatinas 

S e SN encontradas na película adquirida de indivíduos livres de carie apresentaram forte 

correlação com baixos índices de cárie e parecem exercer efeito inibidor na degradação de 

outras proteínas salivares. No presente estudo, os indivíduos com SM apresentaram índice de 

cárie elevado e redução das cistatinas. 

 Acredita-se que fatores de ambos os ramos do sistema nervoso autônomo, simpático e 

parassimpático, participem na expressão do gene cistatina S na glândula submandibular (214, 

215). Além disso, quando ocorre supressão parassimpática unilateral, a variante contraleteral 

dessa inervação possa dispor de uma resposta neurocompenssatória para o gene cistatina S em 

resposta a um agonista B adrenérgico isoproterenol. Ademais, nota-se quase a mesma 

diminuição de RNAm de cistatina S quando ocorre remoção da inervação simpática ou 

parassimpática da glândula submandibular. Esse fato pode ocorrer devido à similaridade de 

neuropeptídios e ou neurotransmissores envolvidos na regulação da expressão do gene cistatina 

S (214). Portanto, indivíduos com SM podem apresentar expressão desse gene modificada, uma 

vez que a síndrome acomete o nervo facial, responsável pela inervação autônoma das glândulas 

submandibulares. Mais ainda, a atividade compensatória descrita quando apenas um lado é 

suprimido provavelmente encontra-se modificada, uma vez que a síndrome acomete os dois 

lados com frequência. Dos 15 indivíduos com SM avaliados no presente estudo, apenas 1 

apresentava acometimento facial unilateral pelo nervo facial. 

 Não foi possível correlacionar o fluxo salivar com a abundância de proteínas, quando 

foram analisados pares com fluxo acima e abaixo. Diante do achado, sugere-se que a alteração 

encontrada nos indivíduos com SM pode não estar associada à diminuição de fluxo salivar 

diminuído nesses indivíduos. Contudo, torna-se necessário uma amostra maior para que essa 

hipótese seja confirmada. 

 As histatinas, observadas através da eletroforese em gel de poliacrilamida (native 

cationic), encontraram-se elevadas na saliva parotídea de indivíduos com SM. Esse achado pode 

ter ocorrido devido à maior produção dessas proteínas pelos indivíduos com SM quando 

comparados aos controles. Outra hipótese está relacionada a susceptibilidade das histatinas à 

degradação proteica, que embora seja mais exacerbada na saliva total também acomete a saliva 

parotídea. Um exemplo é a presença de produtos resultantes da clivagem de histatina 3 na saliva 
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parotídea (216). Com base no exposto, os indivíduos com SM podem apresentar maior 

concentração devido a maior estabilidade (menor degradação) dessas proteínas. 

 Os resultados imunoenzimáticos revelaram uma maior quantidade de amilase salivar 

para indivíduos com SM. Cerca de 80% da amilase salivar é sintetizada nas glândulas parótidas 

(103). Estudos demonstraram que o sistema nervoso parassimpático exerce uma função 

sinérgica ao simpático na produção de amilase salivar (59). O sistema nervoso simpático, 

através de estímulo de mecanismo β-adrenergicos e α-adrenergicos, desempenha um papel 

fundamental na secreção de amilase salivar. Sabe-se que as vias eferentes parassimpáticas das 

glândulas sublinguais e submandibulares originam-se do nervo facial e da glândula parótida 

originam-se do nervo glossofaríngeo (103). As vias simpáticas pós-ganglionares são 

provenientes do gânglio cervical da cadeia simpática. Contudo o papel do sistema nervoso 

simpático e parassimpático, isoladamente e sinergicamente, parece muito mais complexo e 

ainda não está completamente elucidado (54). Com base no exposto, duas hipóteses podem 

justificar a maior quantidade de amilase salivar em nesses indivíduos. A primeira estaria 

relacionada a uma menor taxa de degradação de amilase salivar nos indivíduos com SM. A 

segunda hipótese estaria associada a uma maior produção de amilase salivar devido influência 

do sistema nervoso simpático e parassimpático. Por isso, torna-se extremamente difícil 

estabelecer como esses sistemas influenciariam na secreção da amilase salivar nos indivíduos 

com SM.  

No presente estudo foram utilizadas duas técnicas distintas para identificação proteica: 

eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) e a 

cromatografia líquida associada à espectrometria de massa. Como descrito, foi observado maior 

abundancia de cistinas S, SN e B nos indivíduos controle através da técnica nLC-ESI-MS/MS. 

O contrário foi observado através da análise das intensidades das bandas dos géis SDS-PAGE, 

onde observou-se uma maior abundância dessas proteínas no grupo SM quando analisadas. A 

banda da amilase salivar também apresentou ligeira alteração quando comparado os grupos de 

saliva estimulada, não estimulada e parotídea bilateral (acima e abaixo do fluxo). Essa diferença 

foi maior para a comparação entre os grupos G10XG2, onde a banda da amilase apresentou 

intensidade 8,8% superior no G2. Todas as outras bandas de amilase apresentaram diferença 

inferior a 5% para todos as comparações entre grupos SM com grupos controle (G1XG9, 

G3XG11, G4XG12, G5XG13, G6XG14, G7XG15 e G8XG16). Esses achados corroboram os 

resultados encontrados através da técnica nLC-ESI-MS/MS.  
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 Ao longo dos últimos 30 anos, diferentes metodologias têm sido desenvolvidas para 

eletroforese em gel de poliacrilamida, visando solucionar os diferentes problemas. A 

eletroforese em gel de poliacrilamida unidimensional é uma ferramenta simples, barata e 

altamente sensível no estudo das proteínas. Dentre as diferentes apresentações dessa técnica, o 

sistema de eletroforese descontínuo contendo poliacrilamida  e dodecil sulfato de sódio (SDS-

PAGE) é a mais utilizada para fracionar as proteínas conforme seu tamanho (217). Os géis de 

poliacrilamida podem ser corados com diferentes substancias, entre elas destacam-se 

Coomassie Brilliant Blue (CBB) e métodos de coloração de prata. Esse segundo método de 

coloração é consideravelmente mais sensitivo e permite a detecção de pequenas quantidades, 

em nanogramas, de proteínas. Contudo a analise proteica por géis de poliacrilamida pode não 

ser muito apreciada, em partes devido à dificuldade de quantificar as proteínas coradas com 

precisão (218). Outro problema que pode ser encontrado na técnica SDS-PAGE é a migração 

anormal das glicoproteínas, resultando em um peso molecular diferente conforme a 

concentração do gel. Isso ocorre devido à característica hidrofílica de sua porção glicano, que 

causa redução na interação hidrofóbica entre a proteína e o SDS, impedindo a correta ligação 

da mesma ao SDS (219).  

 Atualmente, métodos de proteômica reconhecidos como “state of art” têm se mostrado 

bastante promissores na análise de peptídeos e proteínas salivares. Essa abordagem consiste no 

emprego de várias ferramentas para caracterizar as proteínas expressas a parir de determinado 

genoma (220). O uso dessas ferramentas permitiu não só a identificações das proteínas mais 

conhecidas (como amilase, MUC 5B, histatinas, cistatinas, etc) como também um grande 

número de traços de proteínas, até então desconhecidas, foram detectas na saliva (221). Dentre 

os diversos métodos de quantificação de proteínas descritos na literatura, a espectrometria 

tornou-se uma das principais tecnologias para a análise proteômica, devido a sua alta precisão 

e sensibilidade para medição da massa dos peptídeos e proteínas, o que viabiliza a identificação 

de macromoléculas (222).  

A técnica proteômica padrão envolve a separação das proteínas por eletroforese em gel 

bidimensional e sua evidenciação por coloração. Para identificar as proteínas, as bandas de 

interesse são removidas e digeridas com tripsina. Após isso, elas são submetidas à Ionização e 

dessorção a laser assistida por matriz associadas ao espectrômetro de massas (MALDI-MS) 

para obtenção da massa molecular dos peptídeos. Adicionalmente, informações suplementares 

acerca da sequência podem ser obtidas por cromatografia líquida associada à espectrometria de 

massa, uma vez que essa ferramenta fornece uma identificação mais precisa (223, 224). Uma 
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técnica alternativa, que pode ser utilizada para identificação de proteínas, é conhecida como 

“shotgun”. Essa abordagem é mais rápida pois elimina a fase de separação pelo gel de 

eletroforese. A abordagem “shotgun” é baseada na clivagem, química ou enzimática, de uma 

mistura complexa de proteínas (como a saliva), seguida pela sua classificação através da 

cromatografia (225).  

Nos últimos anos houve um aumento na quantidade de publicações relacionadas ao 

proteoma salivar e à espectrometria de massa, o que consequentemente acarretou no aumento 

significante do número de proteínas descritas (221). 

Hu (225) propõem a identificação proteica através da abordagem “shotgun” e da 

eletroforese eletroforese em gel bidimensional seguida pela espectrometria de massa.  Os 

autores observaram que, de modo geral, a abordagem “shotgun” abrangeu proteínas dentro das 

escalas mais amplas de ponto isoelétrico e de massa molecular do que a eletroforese 

bidimensional associada à espectrometria de massa. 2-DE / MS. Apenas a abordagem “shotgun” 

foi capaz de identificar proteínas pequenas como proteínas ricas em prolina, estaterinas, histatinas 

e defensinas. As menores proteínas identificadas pela eletroforese bidimensional associada à 

espectrometria de massa foram as cistatinas e cadeias de imunoglobulina, que apresentaram 

mais do que 10 kDa. A abordagem “shotgun” foi capaz de identificar tanto proteínas pequenas 

(<10kDA) quanto proteínas maiores (>100kDa), que não foram identificadas pela outra técnica. 

Esses achados reiteram a escolha da técnica para identificação de proteínas no nosso estudo, 

demonstrando sua grande eficácia e facilidade de execução quando comparada à técnica 

tradicional (eletroforese em gel bidimensional seguida pela espectrometria de massa). 

Não há estudos que comparem a técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-

PAGE com a cromatografia líquida associada à espectrometria de massa. Contudo as 

informações expostas corroboram as diferenças observadas no nosso trabalho entre as duas 

técnicas, onde foi observado que a primeira técnica apresenta baixa especificidade e algumas 

outras limitações, tais como identificação de glicoproteínas e dificuldade na quantificação.  

Dessa forma, o presente trabalho mostrou que indivíduos com SM apresentaram tanto 

alteração na abundância de algumas proteínas (como cistatinas S, SN e B) quanto modificação 

na quantidade de proteínas identificadas. Essa alteração pôde ser evidenciada mais 

precisamente através do emprego cromatografia líquida associada à espectrometria de massa.  
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9 CONCLUSÕES 

 

 

 O fluxo salivar diminuído, capacidade tampão menos eficiente, e aumento da 

atividade da amilase salivar apresentado pelos indivíduos com SM explicam, em 

parte, a maior ocorrência de cárie observada nesse grupo;  

 

 Indivíduos com SM exibiram mais frequentemente doença periodontal e 

gengivite embora não apresentassem maior quantidade de placa que o grupo 

controle; 

 

 Foram poucas as alterações encontradas no perfil proteico da saliva de pessoas 

afetadas pela SM, sendo a mais relevante, a diminuição das cistatinas. 
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ANEXO A- Soluções utilizadas para o ensaio da atividade de amilase 

 

 

Preparo das soluções  

 Cfinal MW 

*KH2PO4 20mM 136.09 g/mol 

*NaCl 0.7mM 58.44 g/mol 

Maltose 1mg/mL 360.31 g/mol 

Starch 1% 162.15 g/mol 

DNS 1% 228.12 g/mol 

 

Receita do tampão: 

- 0.272 g of KH2PO4 

- 0.0041 g of NaCl 

- DD water (Volume final = 50 mL) 

- Adicionar a solução ácido à solução básica até atingir pH 7.0. 

 

Receita da solução de Maltose 

- 10 mg of Maltose 

- DD water (Final volume = 10 mL) 

 

Receita da solução de amido (1%) 

- 0.5 g of Starch 

- Água destilada (Volume final = 50 mL) 

 

Receita da solução de DNS  

- DNS 1% 

- 49.5 mL of water 

- NaOH 0.4M 

- Potassium Sodium Tartrate 30%
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APÊNDICE A- Aprovação do Comitê de Ética - FOUSP 
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APÊNDICE B- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Dados de identificação 

Título do Projeto: Características da saliva produzida pela parótida e a relação com 

índice de cárie e doença periodontal em indivíduos com síndrome de Moebius 

Pesquisadores: Maria Carolina Martins Mussi (CROSP 95380) e Gabrielle Oliveira 

Pesquisador Responsável: Marina Helena Cury Gallottini (CROSP 34881)  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade de São Paulo (FOUSP) 

O estudo será realizado no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo. 

Telefones para contato: (11) 8766-6140 - (11) 3091-7894 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos    R.G. ________________________ 

Responsável legal (se necessário): _________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

  

             O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Características da saliva produzida 

pela parótida e a relação com índice de cárie e doença periodontal em indivíduos com síndrome de Moebius”, 

desenvolvido pelas alunas Maria Carolina Martins Mussi e Gabrielle Oliveira, sob orientação da Profa. Dra. Marina 

Helena Cury Gallottini. 

             O presente trabalho visa avaliar algumas características da saliva que podem estar associadas ao 

aparecimento de lesões de cárie em pacientes com Síndrome de Möbius e compará-las as características 

encontradas na saliva de pacientes que não apresentam a síndrome. Esse trabalho visa melhor entendimento 

acerca da composição salivar desses pacientes, visando, no futuro, um melhor direcionamento do tratamento 

odontológico.  

             Assim, benefícios ao paciente e futuros benefícios a ele e a população em geral podem advir da melhora 

dos serviços odontológicos a serem prestados, baseados nas suas condições e necessidades especiais. Os riscos 

ou desconfortos serão mínimos, já que o questionário e o exame bucal são parte dos cuidados a serem tomados 

com estes pacientes. A coleta e avaliação dos pacientes serão realizadas em uma única sessão com tempo médio 

de uma hora. As amostras salivares obtidas serão armazenadas para pesquisas futuras 

 Os pacientes que concordarem em participar da pesquisa serão avaliados em relação ao acometimento 

pela síndrome de Möbius, mediante a alguns exercícios mímicos e sensitivos. Serão também coletados, sob leve 

sucção, 2 ml de saliva total sem estímulo e a saliva estimulada de origem na glândula parótida, durante um período 

de 5 minutos. A identificação do paciente será preservada de forma que seu nome e dados pessoais não 

aparecerão nas publicações subseqüentes à pesquisa nem serão citados em cursos, palestras ou aulas 

expositivas. O paciente não receberá e não efetuará nenhum pagamento pela sua participação na pesquisa ou 

pelo atendimento prestado. 

              Você poderá ter todas as informações que quiser sobre a pesquisa. Fica claro que o paciente terá o direito 

de não aceitar participar da pesquisa ou de retirar o consentimento cedido a qualquer momento, sem prejuízo de 

qualquer beneficio que esteja recebendo. 
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              Em relação ao armazenamento das amostras de saliva obtidas, devido à escassez de trabalhos com 

saliva de pacientes com Möbius e a baixa incidência dessa síndrome na população, temos a intenção de realizar 

novos estudos com essas amostras, de maneira que possam contribuir para melhor conhecimento das 

características bucais específicas deste grupo de pacientes. Os tipos de informação que poderão ser obtidos nas 

pesquisas futuras, a partir da utilização da amostra de saliva armazenada, envolvem alterações na saliva 

associadas ao alto índice de cárie descrito na literatura nos indivíduos com síndrome de Möbius, ou qualquer outra 

alteração salivar que possa ser relacionada à saúde bucal e geral desses indivíduos. 

              Os pesquisadores declaram que toda nova pesquisa a ser realizada com o material armazenado será 

submetida para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) institucional e, quando for o caso, da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

               O consentimento livre e esclarecido referente à coleta, depósito, armazenamento e utilização da saliva 

em Biorrepositório é formalizada através deste termo de consentimento, onde o paciente deve manifestar sua 

opinião com relação à sua vontade de permitir que o material seja armazenado para uso futuro ou não, assinalando 

com um x apenas uma das alternativas:  

 

(   ) necessidade de novo consentimento a cada pesquisa;  

(   ) dispensa de novo consentimento a cada pesquisa; 

(   ) não permito o armazenamento da saliva em Biobanco 

 

                 O paciente envolvido na pesquisa ou seu responsável legal tem acesso ao conhecimento de todos os 

resultados, bem com as suas respectivas implicações, obtidos a partir da utilização de sua amostra de saliva. 

Todos os dados fornecidos, coletados e obtidos a partir desta pesquisa poderão ser utilizados para pesquisas 

futuras. 

                 O descarte das amostras de saliva armazenadas no Biorrepositório, ou sua transferência, será 

comunicada ao sujeito da pesquisa. O descarte da amostra de saliva pode ocorre devido à retirada do 

consentimento do sujeito, inadequação da amostra por critérios de qualidade, iniciativa da instituição e pela 

dissolução do Biorrepositório. Se você preferir, podemos informar caso seja necessário o descarte da(s) amostra(s) 

referente ao seu material  

                 As amostras de saliva serão armazenadas com inibidor de protease, em tubos de 1,5ml, em freezer -

80°C e são do paciente, permanecendo armazenadas no Departamento de Patologia Bucal (FOUSP) sob a 

responsabilidade da Profa.Dra. Marina Helena Cury Gallottini. O paciente, ou seu representante legal, a qualquer 

momento e sem qualquer prejuízo, pode retirar o consentimento de guarda e utilização das amostras de saliva 

armazenadas. A retirada do consentimento será formalizada por manifestação por escrito e assinada pelo sujeito 

da pesquisa ou seu representante legal. 

                Em qualquer momento durante o andamento do estudo as pesquisadoras alunas Maria Carolina Martins 

Mussi e Gabrielle Oliveira estarão disponíveis para dúvidas ou esclarecimentos pelos telefones 3091-7859 ou 

3091-7838. 

               Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia (Av. Lineu Prestes 2227, 05508-000 São Paulo ou pelo e-mail cepfo@usp.br). 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _________________, após ter sido informado e 

ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pelo pesquisador concordo em participar de forma voluntária 

desta pesquisa descrita acima. 

mailto:cepfo@usp.br
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ou 

Eu, __________________________________________, RG nº _________________, responsável legal por 

_________________________________, RG nº ____________ após ter sido informado e ter minhas dúvidas 

suficientemente esclarecidas pelo pesquisador concordo em participar de forma voluntária desta pesquisa descrita 

acima. 

 

São Paulo, _____ de ____________ de  201___ 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 

________________________________________________ 

Nome, assinatura e CRO ou documento relacionado do pesquisador 

 

________________________________________________ 
Nome, assinatura e CRO ou documento relacionado do orientador responsável pelo estudo 

 

________________________________________________ 

Nome e assinatura de testemunha 

Este documento é feito em duas vias: uma via fica com o investigador e a outra fica com o participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

APÊNDICE C - Folha de testes para avaliação da capacidade motora e sensitiva de indivíduos com 

síndrome de Moebius 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APÊNDICE D -  Valores descritos, por paciente com SM, das análises realizadas. 

 

SIGLA VII 

Lado com 

VII mais 

acometido 

VI IV III II XII V XI Soma 

Lado 

total mais 

acometido 

PSR 

Índice 

de 

placa 

NE 

(ml/min) 

SE 

(ml/min) 

PD 

(ml/min) 

PE 

(ml/min) 

M1 1 E 1 0 0,25 0 1 0,2 0 3,45 E 0 0,79 0,305 0,9 0,2 0,25 

M2 0,875 E 1 4 1,5 0 1 0,6 1 9,975 E 1 1,58 0,4 0,5 0,56 0,3 

M3 2,25 DE 4 4 1,25 0 1 0 0 12,5 DE 2 2 0,21 0,4 0,68 0,19 

M4 2,625 D 3 4 1 0 2 0,4 0 13,025 DE 1 1,75 0,13 0,38 0,09 0 

M5 0,5 D 2 1 0,25 0 0 0,4 0 4,15 D 1 0,54 0,125 0,31 0 0,32 

M6 3,25 DE 1 2 1,5 0 1 0,8 2 11,55 D 1 0,66 0,036 0,19   

M7 3,125 D 2 4 1,5 0 1 0,2 0 11,825 D 2 1,41 0 0,75 0 0 

M8 1,875 E 0 3 1 1 1 0,4 0 8,275 E 1 0,875 0,06 0,24 0,1 0,5 

M9 2,375 E 1 1 0,25 0 1 0 0 5,625 E 3 0,16 0,38 0,052 0 0 

M10 1 DE 3 2 0,5 0 1 0 0 7,5 E 3 0,33 0,25 0,175 0 0,07 

M11 3,625 D 1 4 1,5 0 0 0,4 1 11,525 D 3 1,5 0,014 0,6 0 0 

M12 3,125 D 2 4 1 0 1 0 0 11,125 D 1 0,66 0,12 1 0,16 0,15 

M13 2,75 E 1 3 1,25 0 4 0 0 12 E 0 1,41 0,05 0,21   

M14 3,25 E 1 3 1 0 2 1,2 0 11,45 E 0 0,375 0,15 0,55 0,15 0 

M15 0,375 E 1 2 0,75 0 0 0,2 0 4,325 E 0 0,79 0,3 0,53 0 0 
PSR (Periodontal Screening And Recording), NE (saliva não estimulada), SE (saliva estimulada), PD e PE (saliva parotídea direita e esquerda) 

1
2

0
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APÊNDICE E - Dispersão dois a dois e coeficiente de correlação de Pearson entre os Cortes do      

ICDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÊNDICE F - Tabela graduando o acometimento facial de acordo com o nervo envolvido (nervos VII, VI, IV, III, II, XII, V, XI) e lado mais acometido 

SIGLA VII VI IV III II XII V XI Soma Lado total mais acometido 

M1 1 1 0 0,25 0 1 0,2 0 3,5 E 

M2 0,88 1 4 1,5 0 1 0,6 1 10,0 E 

M3 2,25 4 4 1,25 0 1 0,0 0 12,5 DE 

M4 2,63 3 4 1 0 2 0,4 0 13,0 DE 

M5 0,50 2 1 0,25 0 0 0,4 0 4,2 D 

M6 3,25 1 2 1,5 0 1 0,8 2 11,6 D 

M7 3,13 2 4 1,5 0 1 0,2 0 11,8 D 

M8 1,88 0* 3 1 1 1 0,4 0 8,3 E 

M9 2,38 1 1 0,25 0 1 0,0 0 5,6 E 

M10 1 3 2 0,5 0 1 0,0 0 7,5 E 

M11 3,63 1 4 1,5 0 0 0,4 1 11,5 D 

M12 3,13 2 4 1 0 1 0,0 0 11,1 D 

M13 2,75 1 3 1,25 0 4 0,0 0 12,0 E 

M14 3,25 1 3 1 0 2 1,2 0 11,5 E 

M15 0,38 1 2 0,75 0 0 0,2 0 4,3 E 

*paciente com cirurgia para correção de estrabismo 

 

1
2
2
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APÊNDICE G - Gráficos preditos auxiliares relativos aos cortes 3,4 e 5 de ICDAS 

 

 

Valores preditos para o Corte 3 do ICDAS segundo NE (ml/min) e Grupo, fixando PE em 0,3 

ml/min 

 

Valores preditos para o Corte 4 do ICDAS segundo NE (ml/min) e Grupo, fixando PE em 0,3 

ml/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores preditos para o Corte 5 do ICDAS segundo NE (ml/min) e Grupo, fixando PE em 0,3 

ml/min 
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APÊNDICE H - Modelos para o corte do ICDAS segundo Grupo, saliva não estimulada e parotídea 

esquerda 

 

Resposta Coeficientes Estimativa Erro padrão valor p 

Corte 1 ICDAS 

(prop.) 

Intercepto 0,325 0,911 0,721 

Grupo (Moebius) 0,48 1,149 0,676 

NE (cl/min) -0,116 0,098 0,238 

PE (cl/min) -0,077 0,193 0,691 

Grupo (Moebius) : NE (cl/min) -0,701 0,292 0,016 

Grupo (Moebius) : PE (cl/min) 0,383 0,293 0,192 

φ (parâmetro de dispersão) 1,233 0,31 <0,001 

Corte 2 ICDAS 

(prop.) 

Intercepto -0,632 0,863 0,464 

Grupo (Moebius) 2,43 1,118 0,03 

NE (cl/min) 0,044 0,093 0,636 

PE (cl/min) -0,261 0,181 0,15 

Grupo (Moebius) : NE (cl/min) -0,978 0,294 0,001 

Grupo (Moebius) : PE (cl/min) 0,291 0,28 0,299 

φ (parâmetro de dispersão) 1,648 0,447 <0,001 

Corte 3 ICDAS 

(prop.) 

Intercepto -1,305 0,677 0,054 

Grupo (Moebius) -0,073 0,811 0,928 

NE (cl/min) -0,033 0,077 0,663 

PE (cl/min) -0,417 0,152 0,006 

Grupo (Moebius): NE (cl/min) -0,479 0,221 0,03 

Grupo (Moebius): PE (cl/min) 0,302 0,222 0,174 

φ (parâmetro de dispersão) 9,278 3,105 0,003 

Corte 4 ICDAS 

(prop.) 

Intercepto -4,177 0,799 <0,001 

Grupo (Moebius) 2,486 0,868 0,004 

NE (cl/min) -0,005 0,081 0,946 

PE (cl/min) -0,071 0,159 0,655 

Grupo (Moebius): NE (cl/min) -0,454 0,21 0,031 

Grupo (Moebius): PE (cl/min) -0,438 0,235 0,062 

φ (parâmetro de dispersão) 18,903 7,539 0,012 

Corte 5 ICDAS 

(prop.) 

Intercepto -4,159 0,81 <0,001 

Grupo (Moebius) 1,933 0,886 0,029 

NE (cl/min) -0,023 0,081 0,78 

PE (cl/min) -0,084 0,159 0,599 

Grupo (Moebius): NE (cl/min) -0,753 0,23 0,001 

Grupo (Moebius): PE (cl/min) -0,169 0,236 0,473 

φ (parâmetro de dispersão) 19,734 8,579 0,021 



 
 

 
 

 APÊNDICE I - Proteínas com razão de abundância (>1,25 ou < 0,75) para o cruzamento entre os grupos 

Razão 

entre os 

grupos 

Número de 

acesso da 

proteína 

Nome da proteína 

Número 

de 

peptídeos 

Valor da 

razão 

 

pValor 
Principal 

função* 

G1/G2 Q9UF83 Uncharacterized protein DKFZp434B061  41 0,48 0,017 Componente 

celular 

 H7BYZ0 Mucin 5B  17 0,59 0,005 Lubrificação e 

antimicrobiano 

 P12273 Prolactin inducible protein  5 0,60 0,001 Interação 

proteína/proteína 

 G3CIG0 MUC19 variant 12  58 0,62 0,001 Lubrificação 

 P01833 Polymeric immunoglobulin receptor  10 0,64 0,007 Transporte 

 P07737 Profilin 1  3 0,68 0,003 Interação 

proteína/proteína 

 C3PTT6 Pancreatic adenocarcinoma upregulated factor  4 0,69 0,044 Angiogênse 

 P04080 Cystatin B  3 0,70 0,001 Metabolismo 

G3/G4       

 Q8NDH2 HUMAN Coiled coil domain containing protein 

168 

5 1,29 0,001 Desconhecida 

 Q96AY4 HUMAN Tetratricopeptide repeat protein 28 8 1,31 0,001 Divisão celular 

 F8WBW8 HUMAN BAH and coiled coil domain containing 

protein 1 

7 1,31 0,007 Ligação à 

cromatina 

 Q5SZK8 HUMAN FRAS1 related extracellular matrix 

protein 2 

6 1,45 0,001 Metabolismo 

 P20930 HUMAN Filaggrin 18 1,47 0,001 Agregação de 

queratina 

 E9PAV3 HUMAN Nascent polypeptide associated 

complex subunit alpha 

8 1,56 0,001 Regulação da 

transcrição 

 P49792 HUMAN E3 SUMO protein ligase RanBP2 6 1,62 0,001 Transporte 

continua 1
2

5
 



 
 

 
 

 P12273 HUMAN Prolactin inducible protein  4 1,65 0,001 Interação 

proteína/proteína 

 Q96DR5 HUMAN BPI fold containing family A member 2  3 1,71 0,001 Antimicrobiana 

G5/G6       

 A8K739 HUMAN cDNA FLJ77339 6 1,70 0,001 Interação com 

lipídeos 

 P12273 HUMAN Prolactin inducible protein 4 1,81 0,001 Interação 

proteína/proteína 

G7/G8       

 P04080 HUMAN Cystatin B  3 1,60 0,020 Metabolismo 

G12/G11       

 P01034 HUMAN Cystatin C  3 0,10 0,001 Antimicrobiano 

 B5ME49 HUMAN Mucin 16  95 0,50 0,001 Lubrificação e 

proteção 

 A8K5R2 HUMAN cDNA FLJ77293  highly similar to 

Homo sapiens vasohibin 1 (VASH1) mRNA  

4 0,53 0,001 Angiogênese  

 

 Q5SYE7 HUMAN NHS like protein 1  28 0,55 0,001 Estrutural 

 Q96DR5 HUMAN BPI fold containing family A member 2  3 0,56 0,002 Antimicrobiana 

 C3PTT6 HUMAN Pancreatic adenocarcinoma upregulated 

factor  

6 0,57 0,001 Angiogênse 

 P04080 HUMAN Cystatin B  4 0,59 0,001 Metabolismo 

 P01037 HUMAN Cystatin SN  2 0,60 0,001 Metabolismo 

 P12273 HUMAN Prolactin inducible protein  7 0,63 0,001 Interação 

proteína/proteína 

 H7BYZ0 HUMAN Mucin 5B  11 0,64 0,001 Lubrificação e 

antimicrobiana 

 A1L447 HUMAN Ubiquitin carboxyl terminal hydrolase  6 0,67 0,001 Metabolismo 

 P01833 HUMAN Polymeric immunoglobulin receptor  7 1,29 0,001 Transporte 

G13/G14       

continuação 
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 B4DYX1 HUMAN cDNA FLJ57672  highly similar to 

Homo sapiens MORC family CW type zinc finger 

1 (MORC1) mRNA  

6 0,23 0,006 Diferenciação 

celular 

 Q5T1R4 HUMAN Transcription factor HIVEP3  5 0,24 0,001 Diferenciação 

celular 

 Q8NDH2 HUMAN Coiled coil domain containing protein 

168  

4 0,38 0,017 Desconhecida 

 P01833 HUMAN Polymeric immunoglobulin receptor  9 0,46 0,001 Transporte 

 Q8NFC6 HUMAN Biorientation of chromosomes in cell 

division protein 1 like  

16 0,47 0,001 Divisão celular 

 B7Z421 HUMAN cDNA FLJ51227  highly similar to 

Homo sapiens KIN  antigenic determinant of recA 

protein homolog  mRNA  

24 0,56 0,001 Desconhecida 

 Q6AWC2 HUMAN Protein WWC2  6 0,57 0,001 Metabolismo 

 Q5JV73 HUMAN FERM and PDZ domain containing 

protein 3  

8 0,64 0,001 Componente 

celular 

 B7ZLX3 HUMAN CLASP1 protein  18 0,64 0,001 Divisão celular 

 Q8IVF2 HUMAN Protein AHNAK2  8 0,65 0,001 Interação 

proteína/proteína 

 Q9NR48 HUMAN Histone lysine N methyltransferase 

ASH1L  

7 0,67 0,001 Sinalização 

celular 

 C9J908 HUMAN Uncharacterized protein  4 0,67 0,003 Desconhecida 

 A6NKC6 HUMAN Retinitis pigmentosa 1 like 1 protein  13 0,68 0,001 Sinalização 

celular 

 E9PAV3 HUMAN Nascent polypeptide associated 

complex subunit alpha  

6 0,71 0,019 Regulação da 

transcrição 

 B4DR76 HUMAN Eukaryotic translation initiation factor 

4E transporter  

5 0,72 0,003 Metabolismo 

 Q5CZC0 HUMAN Fibrous sheath interacting protein 2  7 0,73 0,001 Desconhecida 

 Q12830 HUMAN Nucleosome remodeling factor subunit 

BPTF  

13 0,75 0,001 Regulação de 

transcrição 

continuação 
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 Q8N9E0 HUMAN Protein FAM133A  11 0,75 0,001 Interação 

proteína/proteína 

G9/G1       

 E9PAV3 HUMAN Nascent polypeptide associated 

complex subunit alpha  

5 1,36 0,001 Regulação da 

transcrição 

 B2R7Z6 HUMAN cDNA FLJ93674 14 1,48 0,001 Interação com 

lipídeos 

 P98088 MUC5A HUMAN Mucin 5AC (Fragments)  35 1,58 0,001 Lubrificação e 

proteção 

 P01833 HUMAN Polymeric immunoglobulin receptor  6 1,59 0,001 Transporte 

 Q9NR48 HUMAN Histone lysine N methyltransferase 

ASH1L  

3 1,66 0,001 Sinalização 

celular 

 Q5CZC0 HUMAN Fibrous sheath interacting protein 2  13 1,78 0,001 Desconhecida 

 Q08378 HUMAN Golgin subfamily A member 3  12 1,85 0,001 Transporte 

 Q96DR5 HUMAN BPI fold containing family A member 2  3 1,87 0,001 Antimicrobiana 

 Q12955 HUMAN Ankyrin 3  16 1,94 0,001 Metabolismo 

 P04080 HUMAN Cystatin B  3 1,94 0,001 Metabolismo 

 P12273 HUMAN Prolactin inducible protein  6 2,22 0,001 Interação 

proteína/proteína 

 P01036 HUMAN Cystatin S  5 2,62 0,001 Metabolismo 

 C3PTT6 HUMAN Pancreatic adenocarcinoma upregulated 

factor  

5 2,62 0,001 Angiogênse 

 P01037 HUMAN Cystatin SN  2 2,99 0,001 Metabolismo 

G2/G10       

 Q9P206 HUMAN Uncharacterized protein KIAA1522  16 0,35 0,001 Deconhecida 

 P01037 HUMAN Cystatin SN  2 0,37 0,001 Metabolismo 

 C3PTT6 HUMAN Pancreatic adenocarcinoma upregulated 

factor  

6 0,43 0,001 Angiogênse 

 P01036 HUMAN Cystatin S  5 0,47 0,001 Metabolismo 

1
2
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continua 

continuação 



 
 

 
 

 B3KWI5 HUMAN cDNA FLJ43124 fis clone 

CTONG3004072  highly similar to Protein 

EMSY  

6 0,53 0,025 Desconhecida 

 Q96JH7 HUMAN Deubiquitinating protein VCIP135  3 0,57 0,004 Metabolismo 

 P12273 HUMAN Prolactin inducible protein  4 0,57 0,001 Interação 

proteína/proteína 

 P01833 HUMAN Polymeric immunoglobulin receptor  10 0,73 0,001 Transporte 

 P32926 HUMAN Desmoglein 3  3 0,74 0,010 Adesão celular 

G3/G11       

 C3PTT6 HUMAN Pancreatic adenocarcinoma upregulated 

factor  

6 0,55 0,001 Angiogênse 

 Q5D862 HUMAN Filaggrin 2  19 0,63 0,001 Estrutural 

molecular 

 B4E209 HUMAN cDNA FLJ53463  highly similar to 

Bactericidal/permeability increasingprotein like 1  

4 1,30 0,001 Interação com 

lipídeos 

 P01833 HUMAN Polymeric immunoglobulin receptor  7 1,31 0,001 Transporte 

 H7BYZ0 HUMAN Mucin 5B  9 1,33 0,001 Lubrificação e 

antimicrobiana 

 E9PAV3 HUMAN Nascent polypeptide associated 

complex subunit alpha  

18 1,34 0,001 Regulação da 

transcrição 

 B7Z9A6 HUMAN N sulphoglucosamine sulphohydrolase  5 1,39 0,001 Metabolismo 

 A8K5R2 HUMAN cDNA FLJ77293  highly similar to 

Homo sapiens vasohibin 1 (VASH1) mRNA  

4 1,41 0,001 Angiogênese 

 P20930 HUMAN Filaggrin  13 1,43 0,001 Agregação de 

queratina 

 G3CIG0 HUMAN MUC19 variant 12  44 1,45 0,001 Lubrificação 

 Q96DR5 HUMAN BPI fold containing family A member 2  3 1,48 0,001 Antimicrobiana 

 B4E223 HUMAN cDNA FLJ52075  moderately similar to 

Mus musculus SPT2  Suppressor of Ty  domain 

containing 1  mRNA  

3 1,79 0,001 Desconhecida 

G5/G13       

1
2

9
 

continua 

continuação 



 
 

 
 

 Q9UF83 HUMAN Uncharacterized protein 

DKFZp434B061  

17 0,26 0,001 Componente 

celular 

       

G6/G14 Q9NV58 HUMAN E3 ubiquitin protein ligase RNF19A  10 0,10 0,001 Componente 

celular 

 B4E392 HUMAN cDNA FLJ52602  highly similar to 

Pinin  

25 0,14 0,001 Desconhecida 

 Q9NR48 HUMAN Histone lysine N methyltransferase 

ASH1L  

7 0,18 0,001 Sinalização 

celular 

 P20930 HUMAN Filaggrin  9 0,27 0,001 Agregação de 

queratina 

 A8K5R2 HUMAN cDNA FLJ77293  highly similar to 

Homo sapiens vasohibin 1 (VASH1) mRNA  

4 0,29 0,001 Angiogênese 

 G3CIG0 HUMAN MUC19 variant 12  108 0,30 0,001 Lubrificação 

 P01833 HUMAN Polymeric immunoglobulin receptor  9 0,55 0,001 Transporte 

 P12273 HUMAN Prolactin inducible protein  3 0,59 0,001 Interação 

proteína/proteína 

G7/G15       

 B2RU27 HUMAN Testis expressed 15 9 0,16 0,001 Homeostase 

 G3CIG0 HUMAN MUC19 variant 12  29 0,17 0,001 Lubrificação 

 P01833 HUMAN Polymeric immunoglobulin receptor  7 0,49 0,001 Transporte 

 P02812 HUMAN Basic salivary proline rich protein 2  2 1,26 0,001 Resposta imune 

 
P12273 HUMAN Prolactin inducible protein  3 1,39 0,001 

Interação 

proteína/proteína 

    E9PH94 HUMAN Uncharacterized protein C5orf42  3 1,52 0,001 Desconhecida 

    
H0Y4T4 

HUMAN Centrosomal protein of 170 kDa 

(Fragment)  
8 1,55 0,001 

Componente 

celular 

G8/G16          

    

Q9UF83 

HUMAN Uncharacterized protein 

DKFZp434B061  14 0,60 0,001 

Componente 

celular 

    Q96Q06 HUMAN Perilipin 4  8 1,34 0,045 Metabolismo 

1
3
0

 

continua 

continuação 



 
 

 
 

*Os dados referentes às principais funções das proteínas foram retirados dos bancos de dados: Uniprot e Protein Information Resource (PIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Q5T4S7 HUMAN E3 ubiquitin protein ligase UBR4  18 1,45 0,002 

Componente 

celular e regula 

sinalização 

conclusão 
1
3

1
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