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Resumo 

 
Rocha, ACSD. Perfil de expressão e acurácia diagnóstica de citocinas salivares candidatas a 
biomarcadores da doença periodontal, Ribeirão Preto, 2022. 100p. – Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 
Diversos estudos têm buscado biomarcadores salivares a fim de diagnosticar e 

monitorar a periodontite. O uso de biomarcadores ainda não é uma realidade clínica, 

devido às variações que as citocinas salivares sofrem em decorrência do desafio por 

agentes patogénicos diários e pela complexidade da resposta do hospedeiro. Este 

trabalho avaliou o perfil de expressão e a acurácia diagnóstica para a determinação 

da doença periodontal da proteína total e das citocinas IL-1β, IL-6, IL8 e TNF-α em 21 

indivíduos com periodonto íntegro, 22 com periodontite estável e 36 com periodontite. 

De cada participante, foram obtidas seis amostras de saliva de acordo com o seguinte 

protocolo: primeira coleta (T1) realizada às 8 horas, em jejum e na ausência de 

escovação dentária. Segunda coleta (T2) em jejum, após 1 hora da escovação. 

Terceira coleta (T3) 2 horas após o desjejum. Após 15 dias, os participantes 

realizaram novas coletas com mesma metodologia. A proteína total foi mensurada por 

ensaio colorimétrico e os níveis salivares das diferentes citocinas foram determinados 

por ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA). Nossas análises observaram 

maiores níveis salivares de proteínas totais, IL-1β, IL-6 em pacientes com periodontite. 

Já os níveis salivares de IL-8 estiveram em maiores concentrações na saliva de 

paciente com o periodonto íntegro. O tempo de coleta influenciou os níveis salivares 

da proteína total, IL-1β e IL-6. A acurácia diagnóstica esteve maior naqueles 

biomarcadores com menor variabilidade entre as mensurações. A IL-6 apresentou 

menor variabilidade de concentrações entre as diferentes mensurações do estudo, e 

maior acurácia diagnóstica para a detecção da atividade da doença periodontal. De 

forma contrária, o TNF-α apresentou maior variabilidade de concentração entre as 

diferentes mensurações do estudo, e, consequentemente menor acurácia diagnóstica 

para a determinação da atividade da doença periodontal. Em conclusão, a grande 

variabilidade diária e semanal das citocinas estudadas pode prejudicar sua utilização 

clínica individual como biomarcadora da doença periodontal, uma vez que um bom 

biomarcador deve apresentar reprodutibilidade da mensuração. 

 
Palavras chaves: Biomarcador; saliva; testes diagnósticos; doença periodontal. 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 
Rocha, ACSD. Expression profile and diagnostic accuracy of candidate salivary cytokines as biomarkers 
of periodontal disease., Ribeirão Preto, 2022. 100p. – College of Dentistry of Ribeirão Preto, University 
of São Paulo. 

 
Several studies have sought salivary biomarkers to diagnose and monitor periodontitis. 

The use of biomarkers has yet to be a clinical reality due to the profile changes of 

salivary cytokines caused by pathogens or host response complexity. This study 

evaluated the expression profiles and diagnostic accuracy of total protein and the 

cytokines IL-1β, IL-6, IL-8, and TNF-α in periodontal disease in 21 patients with intact 

periodontium, 22 with stable periodontitis, and 36 with periodontitis. We obtained six 

saliva samples from each participant based on the following protocol: the first collection 

(T1) was performed at 8 a.m. while fasting and in the absence of tooth brushing; the 

second collection (T2) was during fasting and an hour after brushing; the third collection 

(T3) was performed two hours after breakfast. After 15 days, new samples were 

collected from the participants by following the same protocol. The total protein was 

measured using a colorimetric assay, and the salivary levels of cytokines were 

determined using an enzyme-linked immunosorbent assay. Our results showed higher 

salivary levels of total proteins, IL-1β, and IL-6 in patients with periodontitis than in the 

control group. However, the salivary levels of IL-8 were higher in the saliva of patients 

with intact periodontium than in other groups. The collection time influenced the 

salivary levels of total protein, IL-1β, and IL-6. 

Furthermore, diagnostic accuracy was higher for those biomarkers that showed less 

variability between measurements (T1, T2, and T3). IL-6 showed lesser variability in 

concentrations between the different measurements of the study and greater 

diagnostic accuracy for the detection of periodontal disease. Conversely, TNF-α 

showed higher variability in concentration and, consequently, lower diagnostic 

accuracy for the detection of periodontal disease. In conclusion, the daily and weekly 

variability of the studied cytokines may impair their individual clinical use as biomarkers 

of periodontal disease, considering that biomarkers must show measurement 

reproducibility. 

 
Keywords: Biomarker; saliva; diagnostic tests; periodontal disease. 
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1 INTRODUÇÃO. 

 
 

 
Um biomarcador é uma observação biológica que prevê um desfecho 

clinicamente relevante (ARONSON et al., 2017). Diversos estudos têm buscado por 

biomarcadores salivares para fins de diagnóstico ou de acompanhamento de doenças 

sistêmicas ou bucais (BAQUI et al, 2000; VALENTINE et al, 2016). Bons 

biomarcadores devem ser mensuráveis com pouca ou nenhuma variabilidade e 

devem ter uma relação direta e confiável com o desfecho clínico desejável 

(ARONSON et al., 2017). 

Vários fluidos corporais são utilizados como fontes de biomarcadores de 

doenças, incluindo o sangue, urina, líquido sinovial e saliva (ALAJBEG et al., 2017). 

O interesse pela saliva se justifica por se tratar de um fluido corporal de coleta segura 

não invasiva, e, portanto, ideal para o monitoramento da saúde, já que possibilita 

repetidas amostragens e monitoramento longitudinal (CHIAPPIN et al, 2007; LEE et 

al, 2009). 

Uma pesquisa simples em bases de dados utilizando o termo “salivary 

biomarker”, reflete os inúmeros esforços de pesquisadores em encontrar 

biomarcadores salivares para fins de diagnóstico ou para o acompanhamento de 

doenças. Diversos trabalhos buscam por potenciais biomarcadores que sejam 

capazes de diagnosticar patologias, como: câncer (WANG et al., 2017), doença de 

Alzheimer (LIANG et al., 2019), doença periodontal (LOURENÇO et al., 2013), 

distúrbios neurológicos e emocionais (SORSA et al., 1999), estresse, obesidade (SHI 

et al., 2019), dentre muitas outras. Os biomarcadores estão presentes em vários 

fluidos corporais, incluindo o sangue, urina, líquido sinovial e saliva (ALAJBEG et al., 

2017). Embora muitos trabalhos tenham buscado por potenciais biomarcadores de 

doenças, poucos trabalhos se ocuparam em examinar suas características de 

expressão. Se o perfil de expressão de um biomarcador não é conhecido, sua utilidade 

pode ser questionável. 

Esse estudo propôs analisar possíveis biomarcadores salivares da doença 

periodontal, estabelecendo seu perfil de expressão e a variabilidade da concentração 

salivar intra-indivíduo. O perfil de expressão desses biomarcadores foi avaliado 

comparativamente entre pacientes periodontalmente saudáveis e com periodontite. 

Já para o estudo da variabilidade da concentração salivar desses biomarcadores  
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foi analisado o limiar de expressão frente às variáveis diárias comuns, tempo de 

escovação dentária ou tempo de jejum, comparativamente entre pacientes 

periodontalmente saudáveis e com periodontite. Destacamos que bons 

biomarcadores salivares devem sofrer maior influência da doença do que das 

possíveis variações diárias em sua composição salivar. 

 
 
 

1.1 ASPECTOS GERAIS DA PERIODONTITE. 

 
 

 
As doenças periodontais são associadas às condições inflamatórias comuns 

como gengivite e periodontite, as quais resultam da interação entre uma microbiota 

patogênica e o biofilme subgengival (SILVA et al., 2015). 

A periodontite é uma patologia complexa e irreversível, oriunda de um processo 

inflamatório local dos tecidos de suporte do órgão dentário, progredindo para a 

formação de bolsas periodontais, perda de inserção clínica, perda óssea, podendo até 

chegar à perda dentária. 

No contexto atual, a periodontite caracteriza-se como uma doença multifatorial 

e, por essa razão, não se relaciona apenas com a presença de microrganismos 

patogênicos, mas também com características do hospedeiro, como: condições 

sistêmicas, hereditariedade, hábitos e imunomodulação (HEBERT et al., 2006; 

GROEGER et al., 2015). 

A periodontite apresenta uma forte associação com outras condições 

inflamatórias, podendo aumentar o risco de condições sistêmicas graves, como: o 

acidente vascular cerebral, diabetes, problemas pulmonares e doenças 

cardiovasculares (PODZIMEK et al., 2016; TSUCHIDA et al., 2018). 

O diagnóstico da periodontite é complexo, pois envolve múltiplos exames 

clínicos que avaliam a profundidade de sondagem, nível clínico de inserção e 

sangramento, além de características radiográficas. A complexidade do diagnóstico 

também se estende para reprodutibilidade inter e intra-examinador, além de exigir a 

presença de um profissional especializado com profundo conhecimento clinico e 

radiográfico da doença periodontal (KACZYŃSKI et al., 2019; ALMOHARIB et al., 

2014). Em suma, o diagnóstico da periodontite se dá por meio de mensuração de 

danos e apresenta pouca relação com a atividade atual da doença. 

Por seu diagnóstico complexo e especializado, é comum que a periodontite seja  
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diagnosticada em estágios avançados o que favorece a progressão da doença e 

dificulta seu sucesso de tratamento (SUKRITI et al., 2019). Dessa forma, estudos que 

contribuam para o diagnóstico precoce ou para o controle da doença são de grande 

importância. 

Apesar de todo avanço científico e tecnológico, o diagnóstico da periodontite 

ainda é conduzido por avaliação radiográfica associada a parâmetros clínicos tais 

como: profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e sangramento à 

sondagem (SAYGUN et al, 2011). Claramente, o diagnóstico da doença periodontal é 

a mensuração dos danos provocados. Portanto, torna-se imprescindível à 

investigação de biomarcadores salivares com o intuito de prever, diagnosticar e 

monitorar as doenças periodontais (NAZAR et al, 2016). 

A classificação da doença periodontal passou por uma profunda reformulação 

em 2018. Atualmente, a periodontite se divide em 4 estágios determinados por 

variáveis que incluem: perda de inserção clínica, quantidade e porcentagem de perda 

óssea, profundidade de sondagem, presença e extensão de defeitos ósseos 

angulares, envolvimento de furca, mobilidade dentária e perda dentária devido à 

periodontite (CATON et al., 2018). Uma outra profunda reformulação foi a ampliação 

do conceito de saúde periodontal. Atualmente, se propõe a existência da saúde 

periodontal em periodonto íntegro e periodonto reduzido. Entende-se como periodonto 

intacto aquele periodonto primitivamente saudável ou acometido pela gengivite e 

entende-se saúde periodontal em periodonto reduzido a diminuição ou ausência de 

sinais inflamatórios em pacientes previamente acometidos pela periodontite (LANG; 

BARTOLD, 2018). 

 
 
 

 
1.2 ASPECTOS GERAIS DA SALIVA E DOS BIOMARCADORES SALIVARES. 

 
 

 
Os biomarcadores podem estar associados com os processos fisiológicos 

normais, com os processos patogênicos, com a resposta a uma intervenção ou a 

agentes externos. 
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Muitos fluidos corporais, como o sangue, a saliva e o fluido crevicular gengival, 

são importantes fontes para a busca de biomarcadores de doenças (ALAJBEG et al., 

2017). O sangue apresenta como principal vantagem sua estabilidade de composição 

e sua estreita relação com os tecidos e órgãos acometidos pela patologia estudada 

(SULLIVAN et al., 2020). O fluido crevicular gengival tem origem nos vasos 

sanguíneos no tecido conjuntivo gengival. É um exsudato inflamatório reconhecido por 

suja estreita relação com a condição periodontal. Sua composição é uma combinação 

complexa de moléculas oriundas do sangue, biofilme subgengival, leucócitos, 

enzimas, produtos de degradação tecidual e mediadores inflamatórios (GHALLAB et 

al., 2018). 

A saliva é um fluido corporal rico em proteínas e complexos imunoativos, como: 

quimiocinas, enzimas celulares que são resultantes de produtos provenientes das 

diversas glândulas salivares, fluido crevicular gengival, elementos do transudado 

plasmático derivados da rede capilar da mucosa bucal e produtos de inflamação do 

periodonto (PODZIMEK et al., 2016). A escolha da saliva como fonte de 

biomarcadores apresenta como vantagem sua coleta segura e não invasiva, e a não 

necessidade de um profissional especializado para sua coleta, fazendo-se ideal para 

o monitoramento da saúde e da doença, uma vez que permite repetidas amostragens 

e acompanhamento longitudinal (CHIAPPIN et al, 2007; LEE et al, 2009).Embora a 

saliva seja uma grande fonte de biomarcadores salivares, é necessário se atentar que 

são muitos os fatores que podem modificar sua composição, como: atividades do 

sistema nervoso simpático e parassimpático (NIEUW AMERONGEN et al., 2007), uso 

de medicações (APS et al., 2005), variações circadianas (NUNES et al., 2011; NUNES 

et al.,2015; SHIRTCLIFF et al., 2001), prática de exercício físico (CHICHARRO et al., 

1998) e estado hormonal em homens e mulheres. 

Posto isso, diversos trabalhos buscam padronizar métodos de coleta de saliva 

a fim de minimizar esses fatores de variabilidade. Dentre as principais padronizações 

destacamos a realização das coletas preferencialmente no período matutino, para 

evitar as variações associadas ao ritmo circadiano (NAVAZESH et al., 1993). Além 

disso, outras instruções de coleta podem variar como a inclinação de cabeça, tempo 

de abstenção de alimentação, fumo, higiene dentária, dentre outras. As orientações 

de jejum antes das coletas geralmente são estabelecidas entre 1 ou 2 horas 

(LOURENÇO et al., 2014; AFACAN et al., 2019; ALAJBEG et al., 2017), podendo 

chegar a 12 horas (NUNES et al., 2011). 
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O estado hormonal possui grande impacto no metabolismo dos tecidos 

periodontais. Dessa forma, o sexo dos indivíduos, o período de puberdade e o ciclo 

menstrual podem influenciar nos níveis salivares de biomarcadores inflamatórios 

(OTOMO-CORGEL et at., 2002). Estudos mostram que há diferenças na resposta 

imune causadas pela infecção e inflamação na doença periodontal entre os sexos 

feminino e masculino (LIPSKY et al., 2021; KLEIN et al., 2016). Fatores genéticos e 

doenças sistêmicas, como o diabetes, também podem aumentar o risco da doença 

periodontal.  

O tipo de coleta de saliva, também pode influenciar na sua composição. Como 

principais métodos de coleta de saliva, podem-se destacar a coleta de saliva 

estimulada ou não estimulada. Para a coleta de saliva estimulada, faz-se uso da 

mastigação de parafina estéril antecedido de um bochecho com solução salina. Já 

para a obtenção da saliva não estimulada, o método mais comum consiste em 

orientar o paciente a inclinar levemente a cabeça para baixo, minimizando os 

movimentos faciais e labiais, e acumular saliva no assoalho bucal. Em seguida, a 

saliva acumulada na base da cavidade oral é cuspida em um tubo de ensaio estéril 

(TOCZEWSKA et al., 2020). 

 
 

1.3 ASPECTOS GERAIS DAS CITOCINAS INFLAMATÓRIAS E SUA 

APLICABILIDADE COMO BIOMARCADORES DA DOENÇA PERIODONTAL. 

 
 
 

Ainda não é possível estabelecer o diagnóstico precoce ou monitoramento da 

doença periodontal com base em níveis de biomarcadores salivares, pois são muitas 

as variações que esses biomarcadores sofrem na cavidade oral, levando a um grande 

desvio padrão observado em diferentes estudos (NAZAR et al, 2016; KHOSRAVI et 

al, 2013). Thomas e colaboradores, em 2009, detectaram que as concentrações de 

biomarcadores salivares sofrem variabilidade dia a dia e semana a semana. No 

entanto, tal variação parece flutuar em torno de um ponto de ajuste homeostático e 

vários biomarcadores salivares têm um limite superior confiável que permite 

determinar um limiar que distingue a saúde da doença (EBERSOLE et al, 2015). A 

precisão de um biomarcador implica a reprodutibilidade da mensuração, ou seja, o 

mesmo teste aplicado ao mesmo paciente inalterado deve produzir o mesmo 

resultado (SACKETT et al, 1991). Portanto, faz-se necessário conhecer os perfis de  
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expressão das proteínas salivares candidatas a biomarcadores da doença 

periodontal. Por meio dessas variações, poderemos determinar, com maior acurácia, 

sua potencialidade como biomarcadores da periodontite. 

Possíveis candidatos a biomarcadores da doença periodontal são as citocinas 

Interleucina 1 beta (IL-1β); Interleucina 6 (IL-6); Interleucina 8 (IL-8), Fator de Necrose 

Tumoral alfa (TNF-α) e Proteínas Totais Salivares por refletirem a gravidade da 

inflamação nos tecidos periodontais e por terem um papel importante na patogênese 

dessa doença (NAZAR et al.,2016; EBERSOLE et al.,2015; LEISHMAN et al.,2013; 

HOLT et al., 2000). 

As citocinas são glicoproteínas extracelulares hidrossolúveis, comumente 

oriundas de respostas a estímulos de antígenos, atuando como um mensageiro 

químico para a regulação do sistema imune inato e adaptativo. As citocinas são 

importantes no processo inflamatório e estão estritamente relacionadas com a 

etiologia e progressão da periodontite. Assim vários são os mediadores aspirantes a 

biomarcadores dessa patologia (KACZYŃSKI et al., 2019). Essas citocinas possuem 

um papel importante na patogênese da periodontite, pois refletem a gravidade da 

inflamação nos tecidos periodontais (NAZAR et al., 2016; EBERSOLE et al., 2015; 

LEISHMAN et al., 2013). 

A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória com influência direta na periodontite, já 

que ela atua na formação de osteoclastos, e, consequentemente na reabsorção óssea 

provocada por essa doença (JAEDICKE et al., 2016). A IL-6 favorece uma resposta 

inflamatória crônica, uma vez que, altera a natureza do infiltrado leucocitário (de 

neutrófilos polimorfonucleares para macrófagos), além de exercerem efeitos 

estimuladores sobre células T e B induzindo a produção de anticorpos (GABAY, 2006). 

A IL -8 é um mediador inflamatório que, por meio de quimiotaxia de células 

fagocitárias mononucleares e polimorfonucleares, exerce um papel fundamental na 

resposta imune inata contra os microrganismos presentes no biofilme (VALENTINE et 

al., 2016; MATHUR et al., 1996). A IL-8 possui conhecida atividade angiogênica, ou 

seja, favorece a formação de novos vasos sanguíneos a partir daqueles preexistentes 

no local inflamado (PUNYANI et al., 2013). 

O TNF-𝛼 é uma proteína derivada de macrófagos e células – T que possui 

efeitos pró-inflamatórios e imunomoduladores. Os macrófagos também induzem a 

angiogênese, que tem papel fundamental na formação do tecido de granulação 

periodontal, bem como na proliferação vascular, sendo mediada pelo TNF-𝛼. Além de 

estimular a fase aguda da inflamação, ocasionando a síntese de outras citocinas pró- 
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inflamatórias, como, a IL-1β e a IL-6. O TNF-𝛼 também está relacionado à 

ativação de células T e B, o que sugere sua contribuição na destruição dos tecidos 

periodontais e reabsorção óssea (MELGUIZO-RODRÍGUEZ et al., 2020). 

A IL-1β está associada à destruição tecidual inflamatória, influindo diretamente 

na fisiopatologia da periodontite (OH HYUN., 2015). Ela pode ser secretada e 

sintetizada pelas células do tecido conjuntivo periodontal, como: fibroblastos, células 

endoteliais, leucócitos infiltrantes e macrófagos. Alguns dos efeitos biológicos da IL-

1β englobam: estimulação de linfócitos T, produção de citocinas, proliferação de 

linfócitos B e produção de anticorpos. Também afeta a quimiotaxia e ativação de 

neutrófilos, e a função das células endoteliais (TOBÓN- ARROYAVE et al., 2008). 

Além de expressar um sinergismo com o TNF-𝛼 já que ambas estão associadas à 

destruição tecidual e reabsorção óssea (ÖZER et al., 2015). 

As proteínas totais salivares são diversas e secretadas pelas glândulas salivares 

maiores e menores e também de fontes não glandulares, como fluido crevicular 

gengival, por exemplo (HUMPHREY et al., 2001). As proteínas totais salivares são 

responsáveis por diversos processos, como o paladar, bem como são capazes de 

refletir o estado de inflamação em órgãos distintos, inclusive a inflamação do periodonto 

(PODZIMEK et al., 2016). 

Muitos são os trabalhos que descrevem níveis aumentados de IL-6, IL-8, TNF-

𝛼 e IL-1β em sítios periodontalmente acometidos, tornando tais citocinas potenciais 

marcadores da progressão da doença periodontal (MILLER et al., 2006; SORSA et 

al., 1999; BAQUI et al.,2000; VALENTINE et al.,2016; TURNER et 

al.,2014; MATHUR et al., 1996). Embora, muitos trabalhos verifiquem níveis 

aumentados dessas citocinas na cavidade oral de pacientes periodontalmente 

acometidos, poucos estudos se ocupam de estudar seu perfil de expressão diante de 

desafios diários comuns. Devido à estreita relação dessas citocinas com a doença 

periodontal e suas variações em um mesmo indivíduo, faz-se necessário o  estudo 

dos níveis limiares dessas proteínas em indivíduos com doença periodontal e 

periodontalmente saudáveis; para tanto, julgamos importante a mensuração dessas 

citocinas pelo mesmo indivíduo em tempos e condições distintas.  

 .  
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2 OBJETIVO. 

 
 

 
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL. 

 
 
 

 
Estabelecimento do perfil de expressão da proteína total e das citocinas IL-1β, 

IL-6, IL-8 e TNF-α em indivíduos com periodonto íntegro, periodontite estável e 

periodontite. Assim como determinar a acurácia diagnóstica dos níveis salivares de 

proteína total, IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α sobre o diagnóstico da atividade da doença 

periodontal e da discriminação da periodontite e do periodonto íntegro. 

 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 
 

 
2.2.1 Verificar o perfil de expressão das citocinas salivares no período entre as 

8 e 12 horas da manhã. 

2.2.5 Determinar a correlação das mensurações diárias e semanais dos níveis 

salivares de proteína total e das citocinas estudadas. 

2.2.6 Determinar a acurácia diagnóstica dos níveis salivares de proteína total, 

IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α sobre a atividade da doença periodontal. 

2.2.6 Determinar a acurácia diagnóstica dos níveis salivares de proteína total, 

IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α sobre a discriminação dos casos de periodontite e de 

periodonto íntegro. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS. 

 
 

 
3.1 POPULAÇÃO. 

 
 

 
Todos os participantes foram informados dos objetivos da pesquisa e deram 

seu consentimento livre e esclarecido. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FORP (CAAE 98638818.2.0000.5419) (ANEXO A). Os participantes 

foram classificados em periodontalmente saudáveis com periodonto íntegro, com 

periodontite estável ou com periodontite, segundo a nova classificação da doença 

periodontal da Academia Americana e a Federação Europeia de Periodontia (CATON 

et al, 2018). O número de participantes dessa pesquisa foi estabelecido utilizando o 

software GPower 3.0.10, e para tanto utilizamos tamanho de efeito de 30%. A 

determinação do tamanho de efeito foi baseada em estudos prévios de nosso grupo 

de pesquisa. Para a determinação do tamanho amostral utilizamos poder de 80% e 

nível de significância de 0,05. 

 
  



34 
 

 

 

3.2 CONTROLE DE VIESES. 

 

 
Alguns fatores podem influenciar os níveis de citocinas salivares, como 

exemplificados na Figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama de causalidade. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 
A fim de diminuirmos os possíveis fatores de confusão citados, os participantes 

foram selecionados respeitando os seguintes fatores de inclusão: 

1. Não apresentar envolvimento sistêmico que pudesse interferir nos níveis de 

citocinas salivares, como diabetes mellitus, tratamento antineoplásico ou estado de 

imunossupressão; 

2. Não ter feito uso de medicação anti-inflamatória nos últimos três meses; 

3. Não apresentar envolvimentos protéticos extensos, como uso de prótese 

total ou uso de outra prótese com cobertura palatina; 

4. Não ter feito qualquer tratamento periodontal nos últimos seis meses; 

5. Possuir mais que 14 dentes. 

Para incluirmos a higiene oral diária como um possível fator de variabilidade 

dos níveis das citocinas salivares, as amostras salivares foram coletadas antes e 

depois a escovação dentária matutina, como posteriormente será detalhado. Para 

minimizarmos a influência do ritmo circadiano as amostras salivares foram coletadas 

entre 8 e 12 da manhã. 
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3.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO. 

 
 
 

Os participantes do estudo tiveram suas amostras salivares coletadas em seis 

diferentes momentos, em situações diferentes, como se segue: 

 
Dia 0: os participantes foram submetidos ao exame periodontal e foram 

classificados nos diferentes grupos do estudo; 

 
Dia 1: um dia após o exame periodontal, os participantes foram submetidos a 

três coletas de saliva. A primeira coleta (T1) foi realizada em jejum e na ausência de 

escovação dentária matutina, por volta das 8 horas da manhã. Após a coleta da saliva, 

o participante realizou a escovação dentária. Após 1 hora dessa higienização, ou seja, 

por volta das 9 horas da manhã, foi realizada a segunda coleta de saliva (T2), ainda 

em jejum. Após a segunda coleta o participante fez o desjejum. A terceira coleta (T3) 

foi realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 
Dia 15: Após quinze dias, os participantes foram convidados a realizarem 

novamente as três coletas de saliva, utilizando a mesma metodologia. 

O intervalo de 15 dias entre os dois ciclos de coleta salivar se justifica para que 

houvesse mudança na fase do ciclo menstrual das participantes do sexo feminino: 

fase folicular 1-14 dias, fase lútea 15-28 dias e fase hemorrágica (SOBAS et al., 2016). 

Uma vez que a diferença hormonal presente entre homens e mulheres, principalmente 

nos períodos de puberdade, menstrual, e menopausa tem grande impacto no 

metabolismo dos tecidos periodontais (OTOMO-CORGEL et at., 2002). O fluxograma 

das coletas está exemplificado na Figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma dos diferentes tempos de estudo. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
 

3.4 AVALIAÇÕES CLÍNICAS. 

 
 

 
Os participantes foram submetidos a exame clínico-anamnésico e coleta das 

amostras para as análises laboratoriais do estudo, como descrito a seguir: 

 

 
 

3.4.1 Anamnese e exame físico. 

 
 

 
Os participantes foram submetidos a um questionário sobre suas condições 

médico-odontológicas. No exame físico extraoral, foi avaliado: linfonodos, alterações  

  



37 
 

 

 

cutâneas faciais da região da cabeça e pescoço e alterações perilabiais. No exame 

intrabucal, foi realizada a avaliação dos tecidos moles: língua, assoalho bucal, 

gengiva, mucosa jugal, palato duro, palato mole e tonsilas (ANEXO C). 

 
 
 

 
3.4.2 Exame periodontal. 

 
 
 
 

Foram determinados os parâmetros: índice sangramento gengival (ISG), 

profundidade de sondagem (PS) e nível de inserção clínica (NIC), além do número de 

dentes. Cada dente foi avaliado em seis sítios: mésio-vestibular, mésio-lingual, 

vestibular, mésio-lingual/palatino, disto-lingual/palatino, lingual/palatino. O ISG foi 

representado pela presença ou ausência de sangramento em até 20 segundos após 

a sondagem da margem gengival. PS foi mensurada, em milímetro (mm), a partir da 

margem gengival até a base do sulco gengival ou bolsa periodontal, utilizando-se 

sonda periodontal milimetrada North Caroline (HuFriedy, Chicago, III). NIC foi 

mensurada, em mm, por meio da junção cemento-esmalte até a porção mais apical 

do sulco/bolsa  periodontal,  por  meio  da  inserção  da  sonda  milimetrada 

paralelamente ao longo eixo do dente (ANEXO C). O critério de saúde periodontal e o 

diagnóstico da periodontite e seus estadiamento foi estabelecido segundo a nova 

classificação da doença periodontal (CATON et al., 2018), com modificações: 

 
Grupo Periodonto íntegro: Participantes sem perda de inserção periodontal, 

com profundidade de sondagem de até 3mm, sangramento à sondagem em menos 

de 10% dos sítios e sem perda óssea radiográfica. 

 
Grupo Periodontite estável: Perda de inserção, profundidade de até 4mm, sem 

sítios com profundidade igual ou superior a 4mm com sangramento e sangramento à 

sondagem em menos de 10% dos sítios. 

 
Grupo Periodontite: Perda de inserção proximal detectável em dois ou mais 

dentes não adjacentes e/ou perda de inserção de 3 mm ou mais na vestibular ou 

lingual/palatina em pelo menos 2 dentes causado pela doença periodontal. Esses  
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pacientes ainda apresentaram profundidade de sondagem ≥5mm ou profundidade de 

sondagem ≥ 4mm com sangramento à sondagem. 

 
 
 

3.4.3 Coleta da saliva. 

 
 

 
Os participantes foram orientados a ficar sentados, com a cabeça levemente 

inclinada para frente, e deixar salivar normalmente por cinco minutos. O fluxo salivar 

foi determinado. As amostras foram levadas ao laboratório e centrifugadas a 800 x g 

por 30 minutos a 4 °C. A saliva foi aliquotada em criotubos e imediatamente congelada 

a – 80 °C até as análises necessárias. 

 

 

3.5 ANÁLISES LABORATORIAIS. 

 
 

 
3.5.1 Mensuração da proteína total. 

 
 

 
Para a avaliação da concentração de proteínas foi utilizado o ensaio 

colorimétrico Bio-Rad DC Protein Assay (DCTM Protein Assay Reagents Package), 

segundo as recomendações do fabricante. 

 
 
 

 
3.5.2 Mensurações de IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α salivares. 

 
 

 
Os níveis salivares de IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α foram determinados por kits de 

ELISA desenvolvidos pela Peprotech (California, EUA). Para o preparo da placa de 

ELISA, foram realizadas diluições dos anticorpos de captura policlonal, para IL-1β 

(antigen-affinity purified goat anti IL-1β), IL-6 (antigen-affinity purified goat anti-hIL-6), 

IL-8 (antigen-affinity purified rabbit anti-hIL-8) e TNF-α (antigen-affinity purified rabbit 

anti-hTNF-α) com PBS (Phosphate-bufferid saline) na concentração de 0,50 μg/ml  
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(para IL-1β, IL-8 e IL-6) e 1,0 μg/ml (para TNF-α). Foram adicionados 100 μl/poço e 

a placa foi mantida overnight em temperatura ambiente. Após essa etapa, a placa foi 

lavada quatro vezes com 300 μl de 0,05 % Tween-20 em PBS por poço. 

Posteriormente, o bloqueio da placa foi realizado com 300 μl de 1 % albumina de soro 

bovino (BSA) em PBS por poço. A placa foi incubada por 60 minutos. Novas lavagens 

foram realizadas. Para determinarmos o padrão de cada citocina, foram realizadas 

diluições seriadas de cada proteína em diluente (0,05 % Tween-20, 0,1 % BSA em 

PBS). Para cada citocina, uma diferente concentração inicial da proteína padrão foi 

determinada, segundo o fabricante. Cem microlitros de cada diluição foram colocadas 

por poço e a placa foi incubada por duas horas. Quatro novas lavagens foram 

realizadas. Após essa etapa, o anticorpo de detecção para IL-1β (biotinylated Goat 

anti-human IL-1β), IL-8 (biotinylated antigen-affinity purified rabbit anti-hIL-8) foram 

diluídos a 0,50 μg/ml e IL-6 (biotinylated antigen-affinity purified goat anti-hIL-6), TNF-

α (biotinylated antigen-affinity purified rabbit anti-hTNF-α) foram diluídos a 0,25 μg/ml 

e adicionados 100 μl/poço e incubada por duas horas. Novo ciclo de lavagem foi 

estabelecido. Após a incubação com o anticorpo secundário, foi realizada a fase de 

revelação e a conduzida a leitura da absorbância em leitor de ELISA (Thermo 

Scientific, Multiskan GO), segundo as determinações do fabricante. 

 
 
 

 
3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

 
A análise dos resultados foi obtida utilizando o programa The jamovi project 

(Jamovi, 2021). A análise foi realizada utilizando testes bicaudais e alfa de 0,05. As 

análises descritivas incluíram médias, desvios padrão, medianas e quartis. Análises 

qualitativas sem dependência foi analisada por teste qui-quadrado ou teste exato de 

Fisher. A suposição de normalidade foi verificada pelo teste de Shapiro Wilk. 

As análises quantitativas incluem testes paramétricos (teste-T) e Mann Whitney 

para testes não paramétricos. Para comparações da influência da presença da doença 

periodontal e do tempo de coleta sobre os níveis salivares das citocinas estudadas 

fizemos uso da ANOVA para medidas repetidas. Para avaliarmos o perfil de expressão 

diário (T1, T2 e T3) dos níveis salivares das citocinas estudadas, avaliamos as 

amostras coletadas no dia 1 e no dia 15 conjuntamente, ou seja, cada paciente  
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contribuiu com duas amostras por tempo de estudo. 

A variabilidade entre as concentrações salivares das citocinas estudadas das 

diferentes mensurações salivares diárias e semanais foram avaliadas pelo coeficiente 

de correlação de Spearman. As diferenças entre as correlações de Spearman obtidas 

entre as coletas de saliva agrupadas pela condição periodontal ou pelas coletas 

realizadas no mesmo dia ou em semanas distintas foram avaliadas pelo teste t não 

pareado. 

Para as análises de sensibilidade, especificidade e área sob a curva ROC 

(AUC) para a determinação da atividade da doença periodontal, todos os 21 

participantes do grupo periodonto íntegro e os 22 participantes do grupo periodontite 

estável foram considerados como “saúde periodontal”. Apenas os 36 pacientes com 

periodontite foram considerados como “doença ativa”. A capacidade preditora que os 

níveis salivares das citocinas estudadas obtiveram em determinar os pacientes 

doentes foi avaliada pela curva AUC, sendo identificada quando a área sob a curva 

AUC encontrava-se significativamente acima de 0,5. 

Para determinação da sensibilidade e especificidade, e, consequentemente, a 

AUC todas as amostras coletadas de cada citocina foram avaliadas conjuntamente 

independentemente do seu tempo de coleta, sendo denominadas de T1-T3. Também 

determinamos cada AUC dos diferentes tempos de coleta, ou seja, T1, T2 e T3 que 

foram comparativamente avaliadas entre si, a fim de buscar a coleta mais apropriada 

para a otimização da acurácia diagnóstica. 

Para o estudo da acurácia diagnóstica para a discriminação dos casos de 

periodontite dos casos de periodonto íntegro, foram incluídos apenas os pacientes 

com periodontite e os pacientes com periodonto íntegro, ou seja, não foram avaliados 

os participantes com periodontite estável. Para a determinação da AUC, todas as 

amostras salivares coletadas foram avaliadas conjuntamente e foram denominadas 

de T1-T3. Também determinamos a AUC para cada um dos diferentes tempos de 

coleta, ou seja, T1, T2 e T3 que também foram comparativamente avaliadas entre si. 
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4 RESULTADOS 

 
 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

 
 

 
O presente estudo foi realizado no município de Ribeirão Preto, interior do 

estado de São Paulo, entre março de 2020 e fevereiro de 2022. Foram convidados 

para o estudo 125 potenciais participantes. Destes foram incluídos 79 indivíduos, 21 

participantes com saúde clínica em periodonto íntegro, 22 participantes com 

periodontite estável e 36 com periodontite. 

O fluxograma da inclusão dos participantes está detalhado na Figura 3. 

As análises dos dados demográficos e clínicos demonstraram homogeneidade 

entre os grupos em relação ao sexo, tabagismo, drogadição, etilismo, presença de 

doenças sistêmicas crônicas e uso de medicação. No entanto, outros fatores se 

mostraram discrepantes entre os grupos estudados. O grupo de pacientes com 

periodonto íntegro eram mais jovens, com idade média de 39 (± 8 anos), enquanto os 

participantes com periodontite estável e com periodontite apresentaram média de 52 

(± 11) e 59,5 (± 14,3) anos, respectivamente (p< 0,001). 

Os participantes com periodonto íntegro também apresentaram melhores níveis 

educacionais do que aqueles participantes com periodontite estável e com 

periodontite (p= 0,004), como pode ser observado no número de dentes reduzidos, 

maiores índices de sangramento à sondagem, maiores níveis de perda de inserção 

clínica e de placa quando comparados aos participantes com periodonto íntegro e com 

periodontite estável, como pode ser detalhadamente observado na Tabela 1. 



42 
 

 
Figura 3 - Fluxograma de delineamento do estudo. Grupo A: Pacientes com Periodonto Íntegro; Grupo 
B: Paciente com Periodontite Estável; Grupo C: Paciente com Periodontite. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 1: Perfil sociodemográfico e clínico dos participantes. 

 

 Variáveis Periodonto 

Íntegro 

Periodontite Estável Periodontite P valor 

No. de participantes  21 22 36  

Sexo Homens 8 (38,1 %) 8 (36,4 %) 14 (38,9 %) 0,982 

 Mulheres 13 (61,9 %) 14 (63,6 %) 22 (61,1 %)  

Idade (anos)  39 (± 8) 52,0 (± 11,5) 59,5 (± 14,3) < ,001 

Etnia Branco 19 (90,5 %) 16 (72,7 %) 31 (86,1 %)  

 Não branco 2 (9,5 %) 6 (27,3 %) 5 (13,9 %)  

Escolaridade Fundamental incompleto 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (9,1 %)  

 Fundamental completo 2 (9,5 %) 2 (11,1 %) 9 (27,3 %)  

 Médio incompleto 0 (0,0 %) 1 (5,6 %) 4 (12,1 %) 0,004 

 Médio completo 5 (23,8 %) 12 (66,7 %) 10 (30,3 %)  

 Superior incompleto 3 (14,3 %) 0 (0,0 %) 1 (3,0 %)  

 Superior completo 11 (52,4 %) 3 (16,7 %) 6 (18,2 %)  

Tabagismo Sim 2 (9,5 %) 2 (9,1 %) 5 (13,9 %) 0,815 

 Não 19 (90,5 %) 20 (90,9 %) 31 (86,1 %)  

Drogadição Sim 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (2,8 %) 0,546 

 Não 21 (100 %) 22 (100 %) 35 (97,2 %)  

Etilismo Sim 6 (28,6 %) 5 (22,7 %) 8 (22,2 %) 0,851 

 Não 15 (71,4 %) 17 (77,3 %) 28 (77,8 %)  

Comorbidades Sem comorbidades 13 8 14  

 Neurológicas 4 3 4  

 Cardiovasculares 4 6 11  

 Endócrinas 2 6 6 0,578 

 Respiratórias 0 0 1  

 Musculoesqueléticas 0 0 1  

 Autoimunes 0 0 2  

 Gastrointestinais 0 0 1  

 
Medicamento 

 
Sim 

 
10 (47,6 %) 

 
11 (50,0 %) 

 
18 (50,0 %) 

 
0,983 

 Não 11 (52,4 %) 11 (50,0 %) 18 (50,0 %)  

No. dentes  28 (± 4) 27 (± 3) 25 (± 5) < ,001 

Sítios PS ≥ 4mm  0 (± 0,0) 0,50 (± 2,0) 11 (± 27,0) < ,001 

Sítios NIC ≥4  0 (± 0,0) 14 (± 17,8) 31,5 (± 51,0) < ,001 

IS (%)  1,7 (± 3,50) 1,65 (± 4,87) 24,4 (± 29,9) < ,001 

IP (%)  0,6 (± 4,46) 0,0 (± 3,74) 20,5 (± 40,2) < ,001 

CPOD  6 (± 13,0) 10,0 (± 15,0) 12,0 (± 9,75) 0,262 

Nº: Número. PS: Profundidade de sondagem. NIC: Nível de inserção clínica. IS: Índice de 
sangramento. IP: Índice de profundidade. CPOD: Dentes cariados perdidos e obturados. 
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4.2 ESTUDO DO PERDIL DIÁRIO DOS NÍVEIS SALIVARES DE IL-1β, IL-6, IL-8 e 

TNF-α. 

 
 
 

Para avaliarmos o perfil de expressão diário dos níveis salivares das citocinas 

estudadas, avaliamos as amostras coletadas no dia 1 e no dia 15 conjuntamente, ou 

seja, cada paciente contribuiu com duas amostras por tempo de estudo. 

A concentração da proteína total esteve em maiores níveis na saliva dos 

pacientes com periodontite quando comparadas aos pacientes com periodontite 

estável (p< 0,001) e aos pacientes com periodonto íntegro (p< 0,001), como pode ser 

observado na Figura 4, Tabela 2. As concentrações salivares de proteína total também 

sofreram influência do tempo de coleta, estando em maiores concentrações no T1 

quando comparado ao T2 (p< 0,001) e quando comparado ao T3 (p< 0,001). As 

concentrações de proteína total no T3 também foram estatisticamente superiores às 

concentrações salivares de proteína total no T2 (p= 0,004). Não foi observado 

interação significativa entre os grupos de estudos e o tempo de coleta (p= 0,581) 

 
Figura 4 - Perfil de expressão diário da proteína total em pacientes com periodonto íntegro, periodontite 
estável e periodontite. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas 
da manhã. T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 

Fonte: Próprio autor. 



45 
 

 

 
Tabela 2: Tabela descritiva das concentrações salivares das proteínas totais (μg/mL) nos diferentes 
grupos do estudo e nos diferentes tempos de coleta. 

Grupo Tempo de 

coleta 

Média DP Mínimo Máximo 

Periodonto íntegro T1 2041 1227 445 5146 

 T2 1316 646 242 2970 

 T3 1559 490 608 2662 

Periodontite T1 2508 1671 133 7115 

estável T2 1797 1176 472 4956 

 T3 1994 646 600 6371 

Periodontite T1 4071 2788 741 12955 

 T2 2960 1953 728 9293 

 T3 3348 1926 133 7534 

DP: Desvio Padrão. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã; T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 

Os níveis salivares de IL-1β estiveram aumentados em todos os tempos nos 

pacientes com periodontite, quando comparados aos pacientes com periodontite 

estável (p= 0,013) e naqueles com periodonto íntegro (p< 0,001), como pode ser 

observado na Figura 5 e Tabela 3. A IL-1β também esteve em maiores concentrações 

em pacientes com periodontite estável quando comparado aos participantes de 

periodonto íntegro (p= 0,049). 

Além da doença periodontal, o tempo de coleta da saliva também influenciou 

os níveis salivares da IL-1β. As coletas realizadas no T2 obtiveram maiores 

concentrações de IL-1β quando comparadas àquelas realizadas no T1 (p= 0,049), e 

com aquelas realizadas no T3 (p< 0,001) em todos os grupos estudados, como 

também pode ser verificado na Figura 5. 
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Figura 5 - Perfil de expressão diário da IL-1β em pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável 
e periodontite. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã. T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 
 
 

Tabela 3: Tabela descritiva das concentrações salivares das IL-1β (ρg/mL) nos diferentes grupos do 
estudo e nos diferentes tempos de coleta. 

Grupo Tempo de 

coleta 

Média DP Mínimo Máximo 

Periodonto íntegro T1 40,9 31,5 2,26 149 

 T2 40,0 34,6 6,11 155 

 T3 29,8 28,6 2,49 123 

Periodontite T1 49,2 30,4 2,04 119 

estável T2 59,0 38,9 1,59 155 

 T3 52,2 34,8 0 142 

Periodontite T1 68,6 36,7 0 149 

 T2 75,5 41,6 4,21 146 

 T3 69,3 37,0 2,26 137 

DP: Desvio Padrão. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã; T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 

De maneira semelhante a IL-1β, a IL-6 também esteve em maiores 

concentrações na saliva de pacientes com periodontite quando comparados aos 

pacientes com periodontite estável (p< 0,001) e com o periodonto íntegro (p< 0,001). 

A IL-6 também esteve em níveis mais elevados na saliva de paciente com o 

periodontite estável quando comparado aos pacientes de periodonto íntegro (p= 

0,002). 
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O tempo da coleta também foi capaz de influenciar os níveis salivares da IL-6 

dentre os participantes com periodontite (p= 0,004). No grupo de pacientes com 

periodontite, as amostras no T1 tiveram menores concentrações de IL-6 do que 

àquelas coletadas no T2 (p< 0,001) e no T3 (p< 0,001), como pode ser observado na 

Figura 6 e na Tabela 4. Já entre o grupo de pacientes com periodontite estável e no 

grupo de pacientes com periodonto íntegro os níveis salivares de IL-6 se mantiveram 

constantes entres os diferentes tempos de estudo. 

 
Figura 6 - Perfil de expressão diário da IL-6 em pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável 
e periodontite. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã. T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 4: Tabela descritiva das concentrações salivares das IL-6 (ρg/mL) nos diferentes grupos do 

estuo e nos diferentes tempos de coleta.  

Grupo Tempo de 

coleta 

Média DP Mínimo Máximo 

Periodonto íntegro T1 50,4 78,4 0 260 

 T2 42,5 67,1 2,39 256 

 T3 45,2 76,6 0 328 

Periodontite T1 161 153 3,03 727 

estável T2 177 170 2,39 662 

 T3 173 167 3,03 616 

Periodontite T1 259 193 0 745 

 T2 306 227 2,39 778 

 T3 318 225 0 721 

DP: Desvio Padrão. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã; T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 

Diferentemente do que foram observados para a IL-1β e para a IL-6, os níveis 

salivares de IL-8 estiveram em maiores concentrações na saliva de pacientes com 

periodonto íntegro, do que na saliva daqueles com periodontite estável (p< 0,001) ou 

com periodontite (p< 0,001), como pode ser observado na Figura 7 e na Tabela 5. A 

IL-8 esteve em níveis similares de concentração em pacientes com periodontite e 

periodontite estável (p= 0,079). 

Não foram observadas variações estatisticamente significantes entre os 

diferentes tempos de coleta em pacientes com periodontite, com periodontite estável 

ou com periodonto íntegro (p= 0,582). 
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Figura 7 - Perfil de expressão diário da IL-8 em pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável 
e periodontite. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã; T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 da manhã. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 
Tabela 5: Tabela descritiva das concentrações salivares das IL-8 (ρg/mL) nos diferentes grupos do 

estudo e nos diferentes tempos de coleta.  

Grupo Tempo de 

coleta 

Média DP Mínimo Máximo 

Periodonto íntegro T1 366 157 104 748 

 T2 348 159 11 743 

 T3 324 136 64,2 694 

Periodontite T1 248 158 67,3 698 

estável T2 266 111 104 635 

 T3 252 94,2 104 477 

Periodontite T1 195 122 43,4 642 

 T2 210 117 52,6 589 

 T3 220 110 37,2 622 

DP: Desvio Padrão. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã; T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 

O TNF-α esteve em concentração salivar semelhante entre os pacientes com 

periodonto íntegro, com periodontite estável e com periodontite (p= 0,064). Como 

podem ser observadas na Figura 8 e na Tabela 6, as concentrações salivares de TNF-

α estiveram em maior concentração na saliva de pacientes com periodontite do 

que naqueles com periodonto íntegro, no entanto, essa diferença não foi 

estatisticamente significante (p= 0,053). 

  



50 
 

 

Numericamente as concentrações salivares de TNF-α foram menores no T3 

quando comparados ao T1 dos grupos de pacientes com periodonto íntegro e nos 

pacientes com periodontite estável, no entanto essa diferença também não foi 

estatisticamente significante (p= 0,056). 

 
Figura 8 - Perfil de expressão diário do TNF-α em pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável 
e periodontite. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã; T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 
Tabela 6: Tabela descritiva das concentrações salivares das TNF-α (ρg/mL) nos diferentes grupos do 
estudo e nos diferentes tempos de coleta. 

 

Grupo Tempo de 

coleta 

Média DP Mínimo Máximo 

Periodonto íntegro T1 19,9 16,0 0 63,9 

 T2 19,1 20,9 0 120 

 T3 12,0 12,3 0 53,9 

Periodontite T1 27,5 37,1 0 239 

estável T2 21,5 31,0 0 173 

 T3 17,7 21,9 0 105 

Periodontite T1 24,7 21,6 1,2 129 

 T2 22,0 15,4 2,23 75,9 

 T3 25,2 21,8 0 129 

DP: Desvio Padrão. T1: Coleta realizada em jejum e na ausência de escovação dentária às 8 horas da 
manhã; T2: Coleta realizada 1 hora após a escovação, em jejum, às 9 horas da manhã. T3: Coleta 
realizada 2 horas após o desjejum, por volta das 11 horas da manhã. 
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4.3 ESTUDO DA VARIABILIDADE ENTRE AS CORRELAÇÕES DAS 

MENSURAÇÕES DIÁRIAS E SEMANAIS DAS CITOCINAS ESTUDADAS. 

 
 
 

As concentrações salivares de proteínas totais apresentaram maiores 

correlações entre as mensurações realizadas no grupo de pacientes com periodontite, 

quando comparadas àquelas mensurações realizadas no grupo de pacientes 

periodontalmente estável ou com periodonto íntegro (p< 0,001, ANOVA), como se 

pode observar na Figura 9 e Figura 10. 

O grupo com periodontite apresentou média de coeficiente de correlação de 

0,73 (± 0,1). Essa média correlação foi reduzida para 0,58 (± 0,13) entre os pacientes 

com periodontite estável e 0,51 (± 0,13) para os pacientes com periodonto íntegro (p< 

0,001, ANOVA). 

A correlação entre as concentrações de proteína total se mantiveram 

semelhantes entre as mensurações diárias e as mensurações semanais, como pode 

ser observado na Figura 11. O coeficiente de correlação médio entre as mensurações 

realizadas no mesmo dia foi de 0,7 (± 0,07) e o coeficiente de correção médio entre as 

mensurações entre semanas diferentes foi de 0,67 (± 0,06) (p= 0,4539, teste t). 

  
Figura 9 - Correlação de Spearman de proteínas totais entre os diferentes tempos de estudos nos 
pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável e com periodonto íntegro. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 10 -Coeficiente de correlação de Spearman médio entre as mensurações de proteínas totais 
dos pacientes com periodonto íntegro, periodonto estável e com periodontite. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 11 - Matrix de correlação de Spearman das concentrações de proteínas totais entre todos os 
participantes de estudo. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As diferentes mensurações de concentrações salivares de IL-1β apresentaram 

maiores correlações entre as mensurações realizadas no grupo de pacientes com 

periodontite estável, quando comparadas àquelas mensurações realizadas no grupo 

de pacientes com periodontite ou com periodonto íntegro (p< 0,001, ANOVA), como  
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se pode observar na Figura 12. Ainda, as correlações médias entre as mensurações 

de IL-1β apresentaram-se em maiores níveis nos pacientes com periodonto íntegro 

quanto comparados aos pacientes com periodontite (p< 0,05). 

O grupo de pacientes com periodontite apresentou média de coeficiente de 

correlação de 0,57 (± 0,11). Essa correlação foi aumentada para 0,7 (± 0,1) entre os 

pacientes com periodonto íntegro e para 0,8 (± 0,0,7) nos pacientes com periodonto 

estável (p< 0,001), como pode-se observar na Figura 13. 

 
 

Figura 12 - Correlação de Spearman de IL-1β salivares entre os diferentes tempos de estudos 
nos pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável e com periodonto íntegro. 

 

Fonte: Próprio autor. 
  



54 
 

Figura 13 - Coeficiente de correlação de Spearman médio entre as mensurações de IL-1β dos 
pacientes com periodonto íntegro, periodonto estável e com periodontite. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

A correlação entre as concentrações salivares de IL-1β se mantiveram 

semelhantes entre as mensurações diárias e as mensurações semanais, como pode 

ser observado na Figura 14. O coeficiente de correlação médio entre as mensurações 

realizadas no mesmo dia foi de 0,78 (± 0,04) e o coeficiente de correção médio entre 

as mensurações realizadas em semanas diferentes foi de 0,72 (± 0,07) (p= 0,06 - teste 

t). 

 

Figura 14 - Matrix de correlação de Spearman das concentrações de salivares de IL-1β entre todos os 
participantes de estudo. 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
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As correlações entre as concentrações salivares de IL-6 apresentaram-se em 

menores níveis no grupo de pacientes com o periodonto íntegro quando comparadas 

às correlações encontradas no grupo de pacientes com periodontite estável e em 

pacientes com periodontite (p= 0,012, ANOVA), como se pode observar na Figura 

15. 

O grupo de pacientes com o periodonto íntegro apresentou média de 

coeficiente de correlação entre as mensurações de IL-6 de 0,56 (± 0,11), essa média 

correlação foi aumentada para 0,84 (± 0,06) entre os pacientes com periodontite 

estável e para 0,84 (± 0,05) para os pacientes com periodontite (p< 0,012, ANOVA), 

como se pode observar na Figura 16. 

 
Figura 15 - Matrix de correlação de Spearman entre os níveis salivares de IL-6 entre os diferentes 
tempos de estudos nos pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável e com periodonto 
íntegro. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 16 - Coeficiente de correlação de Spearman médio entre as mensurações de IL-6 salivares 
dos pacientes com periodonto íntegro, periodonto estável e com periodontite. 
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Fonte: Próprio autor.  

 

A correlação entre as concentrações de salivares de IL-6 foi maior entre as 

mensurações realizadas no mesmo dia quando comparada às mensurações 

realizadas entre semanas diferentes (p= 0,0012 - teste t). O coeficiente de correlação 

médio entre as mensurações realizadas no mesmo dia foi de 0,90 (± 0,03) e o 

coeficiente de correção médio entre as mensurações realizadas entre semanas 

diferentes foi reduzido para 0,84 (± 0,03) (p= 0,0012 - teste t), como pode ser 

observado na Figura 17. 
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Figura 17 - Matrix de correlação de Spearman das concentrações salivares de IL-6 entre todos os 
participantes de estudo. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As correlações entre as concentrações salivares de IL-8 apresentaram-se em 

níveis semelhantes nos diferentes grupos de estudo (p= 0,109, ANOVA), como se 

pode observar na Figura 18. 

O grupo de pacientes com o periodonto íntegro apresentou média de coeficiente 

de correlação entre as mensurações de IL-8 de 0,6 (± 0,16), enquanto os pacientes 

do grupo com periodontite estável e com periodontite apresentaram coeficiente de 

correlação de Spearman médio de 0,57 (± 0,11) e 0,66 (± 0,07), respectivamente, 

como se pode observar na Figura 19. 
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Figura 18 -Matrix de correlação de Spearman entre os níveis salivares de IL-8 dos diferentes tempos 
de estudos nos pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável e com periodonto íntegro. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 19 - Coeficiente de correlação médio entre as mensurações de IL-8 salivares dos pacientes 
com periodonto íntegro, periodonto estável e com periodontite. 
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Fonte: Próprio autor. 
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A correlação entre as concentrações de IL-8 foi maior entre as mensurações 

realizadas no mesmo dia quando comparada às mensurações realizadas entre as 

semanas diferentes (p= 0,0223 - teste t). O coeficiente de correlação médio entre as 

mensurações realizadas no mesmo dia foi de 0,75 (± 0,06) e o coeficiente de correção 

médio entre as mensurações entre semanas foi reduzido para 0,67 (± 0,06) (p= 

0,0223 - teste t), como pode ser observado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Matrix de correlação das concentrações de IL-8 entre todos os participantes de estudo. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Por fim, as correlações entre as concentrações salivares de TNF-α 

apresentaram-se em menores níveis entre as mensurações realizadas nos pacientes 

com periodontite, quando comparados às mensurações realizadas nos pacientes com 

periodonto íntegro e com periodontite estável (p= 0,0017 ANOVA), como se pode 

observar na Figura 21. 

O grupo de pacientes com periodontite apresentou média de coeficiente de 

correlação entre as mensurações de TNF-α de apenas 0,26 (± 0,16). Esta média de 

coeficiente de correlação foi aumentada para 0,44 (± 0,17) para as mensurações 

realizadas no grupo de pacientes com periodontite estável e para 0,5 (± 0,19) para o 

grupo de pacientes com periodonto íntegro (Figura 22). 
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Figura 21 - Matrix de correlação de Spearman de níveis salivares de TNF-α entre os diferentes tempos 
de estudos nos pacientes com periodonto íntegro, periodontite estável e com periodonto íntegro. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 22 - Coeficiente de correlação de Spearman médio entre as mensurações de TNF-α salivares 
dos pacientes com periodonto íntegro, periodonto estável e com periodontite. 
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Fonte: Próprio autor. 
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As médias de correlações do TNF-α foram semelhantes entre as mensurações 

diárias e semanais (p= 0,447 - teste t). O coeficiente de correlação médio entre as 

mensurações realizadas no mesmo dia foi de 0,30 (± 0,15) e o coeficiente de correção 

médio entre as mensurações entre semanas foi reduzido para 0,37 (± 0,16), como se 

pode observar na Figura 23. 

 

Figura 23 - Matrix de correlação de Spearman das concentrações de TNF-α entre todos os 
participantes de estudo. 
 

 

Fonte: Próprio autor. 

 
 
 
 
 

4.4 ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DOS BIOMARCADORES SALIVARES PARA A 

DETECÇÃO DA ATIVIDADE DA DOENÇA PERIODONTAL. 

 
 

 
Para determinação da sensibilidade e especificidade, e, consequentemente, a 

AUC da curva ROC, todas as amostras coletadas de cada citocina foram avaliadas 

conjuntamente independentemente do seu tempo de coleta, sendo denominadas de 

T1-T3. Também determinamos cada AUC dos diferentes tempos de coleta, ou seja,  
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T1, T2 e T3 que foram comparativamente avaliadas entre si, a fim de buscar a coleta 

mais apropriada para uma melhor acurácia diagnóstica. 

Para as avaliações de acurácia diagnóstica por meio da curva ROC, foi 

considerado doença “ativa” apenas os casos de periodontite. Já os casos de 

periodontite estável e de periodonto íntegro foram unicamente tratados como “saúde 

periodontal”. 

Os níveis salivares de proteína total, avaliados de forma conjunta T1-T3 foram 

capazes de determinar a atividade da doença periodontal com AUC de 0,739. Quando 

avaliadas separadamente, os diferentes tempos de estudo apresentaram AUC 

semelhantes, como pode ser observado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
determinação da doença periodontal ativa por meio da mensuração dos níveis salivares da proteína 
total. A) Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares coletas no T1. 
C) Amostras salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Quando avaliados conjuntamente entre os tempos T1-T3, os níveis salivares 

de IL-1β foram capazes de determinar a atividade da doença periodontal com AUC  
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de 0,69. Tal resultado foi semelhante quando avaliamos separadamente os tempos 

de estudo. A AUC entre as amostras coletadas no T1, T2 e T3 foram respectivamente: 

0,690; 0,675 e 0,705, como detalhadamente apresentados na Figura 25. 

 

Figura 25 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
determinação da doença periodontal ativa por meio da mensuração dos níveis salivares da IL-1β. A) 
Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares coletas no T1. C) 
Amostras salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Dentre as citocinas estudas a IL-6 revelou ser a citocina com maior capacidade 

de determinar a atividade da doença periodontal com AUC de 0,752, quando se 

avaliaram conjuntamente as amostras do T1-T3. As áreas sobre as curvas ROC 

mantiveram níveis semelhantes quando se avaliou os tempos de coleta 

separadamente, com AUC de 0,731 para o T1, AUC de 0,747 para o T2 e AUC de 

0,77 para o T3, como pode ser observado na Figura 26. 
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Figura 26 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
determinação da doença periodontal ativa por meio da mensuração dos níveis salivares de IL-6. A) 
Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares coletas no T1. C) Amostras 
salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os níveis salivares da IL-8 conseguiram determinar a atividade da doença 

periodontal com AUC de 0,690, quando avaliamos conjuntamente as amostras do T1-

T3. Tais resultados também se mantiveram semelhantes quando avaliamos os tempos 

T1, T2 e T3 separadamente, como pode ser observado na Figura 27. 
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Figura 27 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
determinação da doença periodontal ativa por meio da mensuração dos níveis salivares de IL-8. A) 
Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares coletas no T1. C) Amostras 
salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

De todas as citocinas estudadas, o TNF-α apresentou a menor capacidade de 

distinguir a atividade da doença periodontal com uma AUC de 0,615 para as 

avaliações conjuntas de T1 e T3. Da mesma maneira que as demais citocinas, 

também não verificamos diferenças expressivas de capacidade de diagnóstico 

quando avaliamos os tempos de estudo separadamente entre si, como pode ser 

detalhadamente observado na Figura 28. 
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Figura 28 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
determinação da doença periodontal ativa por meio da mensuração dos níveis salivares de TNF-α. A) 
Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares coletas no T1. C) Amostras 
salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 
 

 
4.5 ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DOS BIOMARCADORES SALIVARES PARA 

DISCRIMINAÇÃO ENTRE PERIODONTO ÍNTEGRO E PERIODONTITE. 

 
 
 

Para esse estudo foram incluídos apenas os pacientes com periodontite e os 

pacientes com periodonto íntegro, ou seja, não foram avaliados os participantes com 

periodontite estável. Para a determinação da AUC, todas as amostras salivares 

coletadas foram avaliadas conjuntamente e foram denominadas de T1-T3. Também 

determinamos a AUC para cada um dos diferentes tempos de coleta, ou seja, T1, T2 

e T3 que também foram comparativamente avaliadas entre si. 

Considerando apenas os casos de periodonto íntegro e de pacientes com 

periodontite, observamos um aumento na acurácia diagnóstica de todas as citocinas  
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avaliadas. E de maneira geral, não observamos grandes variabilidades de acurácia 

diagnóstica em decorrência dos tempos de coleta de saliva em cada grupo de estudo. 

Avaliando os tempos de coletas conjuntamente, a concentração salivar de 

proteína total discriminou periodontite de periodonto íntegro com AUC de 0,78. Valores 

semelhantes de AUC foram observados quando avaliamos separadamente os tempos 

do estudo, como pode ser observado na Figura 29. 

 

Figura 29 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
discriminação dos casos de periodontite e de periodonto íntegro por meio da mensuração dos níveis 
salivares de proteína total. A) Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras 
salivares coletas no T1. C) Amostras salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

Também observamos maior acurácia diagnóstica da IL-1β e da IL-6 para a 

distinção dos casos de periodontite dos casos de periodonto íntegro, com AUC de 

0,752 e 0,838, respectivamente, quando foram avaliados conjuntamente os 

diferentes tempos de estudo. Também não observamos variabilidade na AUC quando 

avaliamos a AUC de cada tempo de estudo separadamente, como pode ser observado 

nas Figura 30 e Figura 31. 
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Figura 30 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
discriminação dos casos de periodontite e de periodonto íntegro por meio da mensuração dos níveis 
salivares de IL-1β. A) Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares 
coletas no T1. C) Amostras salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 31 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
discriminação dos casos de periodontite e de periodonto íntegro por meio da mensuração dos níveis 
salivares de IL-6. A) Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares 
coletas no T1. C) Amostras salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

A AUC da IL-8 para a discriminação dos casos de periodontite daqueles casos 

de periodonto íntegro foi de 0,773, quando avaliamos os tempos conjuntamente. 

Quando avaliamos os tempos de estudo separadamente, observamos maior AUC no 

T1 (AUC de 0,816). Como pode ser observado na Figura 32. 
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Figura 32 -Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
discriminação dos casos de periodontite e de periodonto íntegro por meio da mensuração dos níveis 
salivares de IL-8. A) Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares 
coletas no T1. C) Amostras salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

Apenas os níveis salivares de TNF-α do T1-T3 e do T3 foram capazes de 

distinguir os casos de periodontite daqueles de periodonto íntegro, com AUC de 0,635 

(p= 0,002) para o T1-T3 e de 0,734 (p= 0,004) para o T3. Os níveis salivares de TNFα 

coletados no T2 e T3 não foram capazes de detectar a periodontite e apresentaram 

AUC-ROC de 0,579 (p= 0,830) e 0,581 (p= 0,649), respectivamente, como pode ser 

observado na Figura 33. 
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Figura 33 - Curva ROC (Receiver Operator Characteristics). Área sob a curva (AUC) para a 
discriminação dos casos de periodontite e de periodonto íntegro por meio da mensuração dos níveis 
salivares de TNFα. A) Amostras avaliadas conjuntamente entre T1, T2 e T3. B) Amostras salivares 
coletas no T1. C) Amostras salivares coletadas no T2; D) Amostras coletadas no T3. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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5 DISCUSSÃO 

 
 

 
O presente trabalho observou uma importante variabilidade entre as diferentes 

mensurações diárias e semanais de todos os biomarcadores salivares estudados. 

Todavia, mesmo diante dessa variabilidade, alguns biomarcadores apresentaram uma 

boa acurácia diagnóstica. 

As variabilidades diárias e semanais dos níveis salivares das citocinas 

estudadas detectadas por nosso estudo é preocupante, pois a precisão de um 

biomarcador implica na reprodutibilidade da mensuração, ou seja, o mesmo teste 

aplicado ao mesmo paciente inalterado deve produzir o mesmo resultado (SACKETT 

et al., 1991). Em concordância com essa afirmação, nosso trabalho verificou maior 

acurácia diagnóstica entre os biomarcadores que apresentaram menor variação entre 

as diferentes mensurações diárias e semanais. Por exemplo, podemos citar que o 

TNF-α apresentou menores correlações entre as mensurações diárias e semanais e 

foi a citocina com a menor acurácia diagnóstica para a detecção da atividade da 

doença periodontal e a menor acurácia diagnóstica para a discriminação entre 

periodontite e periodonto íntegro, respectivamente com AUC de 0,61 e 0,63. Do outro 

lado, a IL-6 apresentou forte correlação diária e semanal entre as diferentes 

mensurações e apresentou a maior acurácia diagnóstica para a detecção da atividade 

da doença periodontal e da discriminação entre periodontite e periodonto íntegro, com 

AUC de 0,75 e 0,83, respectivamente. 

É certo que o presente estudo não realizou mensurações verdadeiramente 

repetidas, uma vez que cada coleta foi realizada em condições específicas de higiene 

e em horários distintos. No entanto, é desejável que a variação dos níveis salivares 

dessas citocinas sofra maior influência da presença da doença periodontal do que dos 

desafios diários comuns como a presença de higiene oral, tempo de alimentação e 

horários de coleta (THOMAS et al., 2009). Desta forma, nossos resultados alertam 

para a necessidade de mais estudos sobre a variabilidade dos níveis salivares de 

candidatos a biomarcadores da doença periodontal. 

Como diversos fatores podem influenciar a composição salivar, os trabalhos 

científicos, que utilizam esse fluído corporal, adotam métodos para minimizar esses 

efeitos (EBERSOLE et al., 2015; NAVAZESH et al., 1993). A maioria dos trabalhos 

realizam as coletas salivares no período matutino, a fim de evitar as variações 
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associadas ao ritmo circadiano (NAVAZESH et al., 1993). As instruções para a coleta 

de saliva são variáveis e vão desde a inclinação de cabeça ao tempo de abstenção 

de alimentação, fumo, higiene dentária (NUNES et al., 2011; LOURENÇO et al., 2014). 

No entanto, mesmo com o estabelecimento de critérios para a coleta de saliva, 

ainda é possível a introdução de grande variabilidade. Por exemplo, a instrução de 

não se alimentar e não realizar escovação dentária 1 hora antes da coleta de saliva 

permite a inclusão de uma amostra de saliva de um participante que não realizou 

higienização dentária ou se alimentou nas últimas 12 horas. Da mesma forma, permite 

a inclusão de um participante que realizou higienização oral e se alimentou uma hora 

antes. Tal variabilidade é muito grande, sobretudo quando se busca biomarcador entre 

os mediadores inflamatórios, que possuem produção rápida e meia vida curta 

(KUMAR et al., 2013). 

A identificação de biomarcadores típicos para o diagnóstico de doenças torna- 

se um desafio, por esse motivo é de extrema importância à padronização da coleta 

(NIEUW et al., 2007). O paciente deve ser bem instruído sobre como coletar, como a 

saliva deve ser armazenada e como ela deve ser transportada (SZABO YZ, SLAVISH 

DC. MEASURING., 2020). 

É importante destacar que o tempo entre a escovação dentária e o horário de 

coleta pareceu ser um importante fator de variabilidade das mensurações salivares 

dos candidatos a biomarcadores da doença periodontal no presente trabalho. Por 

exemplo, podemos citar os maiores níveis salivares de proteína total durante o maior 

tempo de ausência de escovação dentária, representado pelo tempo 1, e a diminuição 

do número de proteínas totais observado após a escovação dentária, representado 

pelo tempo 2. Essa influência também foi observada nos níveis salivares de IL-1β e 

IL-6. 

Vários fluidos corporais são utilizados como fontes de biomarcadores de 

doenças. No entanto, o interesse pela saliva se justifica por se tratar de um fluido 

corporal de coleta segura não invasiva, e, portanto, ideal para o monitoramento da 

saúde (LEE et al, 2009). 

Muitos esforços vêm sendo empreendidos para viabilizar o uso da saliva com 

propósitos diagnósticos e de monitoramento de doenças, como as doenças 

periodontais (EBERSOLE et al., 2015; DE LIMA et al., 2016). No entanto, são muitos 

os fatores que limitam o uso da saliva para esses fins. Como exemplo, podemos 

citar a influência de fatores externos e do ciclo circadiano sob sua composição, além  
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da falta de consenso científico sobre sua forma de coleta, estocagem e procedimentos 

de análise (CHICHARRO et al., 1998; APS et al.,2005; NUNES et al., 2015). 

Outro importante fator limitador para o uso diagnóstico da saliva é que os 

biomarcadores salivares são muito variáveis em pacientes controles, sendo difícil 

determinar o intervalo normal ou patológico de cada biomarcador (ALJBEG et al., 

2017). Muitos estudos têm buscado por biomarcadores salivares, no entanto, poucos 

trabalhos têm informações sobre padronização e validação de seus métodos, se 

restringindo a utilização de um desenho caso-controle, comparando pacientes 

doentes com controles saudáveis para sustentarem suas hipóteses (ALJBEG et al., 

2017). Segundo Aljbeg e colaboradores, em 2017, é possível que muitos resultados 

desses estudos representem uma variação aleatória de mensurações. 

Possíveis candidatos a biomarcadores da doença periodontal são a IL-1β, IL- 

6, IL-8 e o TNF-α. Essas citocinas possuem relação direta com a doença periodontal, 

por refletir a gravidade da inflamação nos tecidos periodontais (NAZAR et al.,2016; 

EBERSOLE et al.,2015; LEISHMAN et al.,2013; HOLT et al., 2005). 

O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória que apresenta sinergismo com a IL- 

1β, ambas citocinas estão associadas à destruição tecidual e a reabsorção óssea 

(ÖZER et al., 2015; GROEGER et al.,2015). De maneira geral, a exposição a produtos 

bacterianos desencadeiam a ativação do sistema mononuclear fagocitário 

promovendo a liberação de IL-1β, IL-6 e TNF-α, resultando na liberação de 

metaloproteinases responsáveis pela destruição tecidual (MILLER et al., 2006; 

SORSA et al., 1999). 

Apesar dessas citocinas serem diretamente relacionadas ao processo 

inflamatório, vários são os fatores que podem determinar sua variabilidade. Por 

exemplo, os cuidados após a coleta da saliva são essenciais para garantir sua 

qualidade como fonte de biomarcadores. Estudos mostram que a saliva coletada deve 

ser armazenada em recipiente de gelo e deve ser transportada ao laboratório em até 

uma hora. Essa medida visa evitar a ação bacteriana e minimizar ações pós- 

transducionais (SIQUEIRA et al., 2011). Estudos recentes mostraram que o 

armazenamento de alguns biomarcadores salivares como, IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α a  

-20  °C  ou  -4  °C  por  três  meses  resultaram  em  diminuições  das  suas 

concentrações quando comparado ao armazenamento a -80 °C (RIIS et al., 2014; 

AUER et al., 2018). 

Recentes estudos mostram que algumas citocinas mensuradas no sangue 

variam dentro do ciclo circadiano, como a IL-1β e o TNF-α. Entretanto, ainda não está  
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claro se há uma relação destes estudos sanguíneos com o ciclo circadiano dos 

marcadores salivares (SZABO et al., 2021). Alguns estudos também mostram que há 

uma variabilidade acentuada intra-indivíduo nas concentrações salivares de IL-1β e o 

TNF-α. (THOMAS et al.; 2014). Assim como a existe uma variabilidade diária dos 

níveis salivares da IL-1β e TNF-α em trabalhadores diurnos e noturnos (SZABO et al., 

2021). 

Nosso estudo verificou maiores concentrações salivar de IL-1 β em pacientes 

com periodontite, quando comparados aos pacientes com periodontite estável e com 

periodonto íntegro. Esses resultados corroboram com o de Figueiredo e 

colaboradores, que em 2020, também detectaram maior expressão da IL-1β em 

indivíduos com periodontite. Ainda, Figueiredo e colaboradores também não 

observaram aumento de expressão de TNF-α em pacientes periodontalmente 

acometidos, como o observado por nosso estudo. 

Nosso trabalho verificou que os níveis salivares de IL-1β sofreram influência do 

tempo de coleta. Embora utilizando tempos de coleta diferentes, outros estudos 

também observaram essa influência, como exemplos podemos citar Szabo e 

colaboradores, em 2021, e Nunes e colaboradores, em 2011, que detectaram maiores 

níveis salivares de IL-1β às 03h e às 17 horas. Vale destacar que os níveis salivares 

de IL-1β também sofre influência de agentes psicológicos estressores (LA FRATTA et 

al., 2018). 

A IL-6 é uma citocina relacionada com a inflamação, induz a síntese de 

proteínas da fase aguda, além de apresentar função importante na inflamação crônica 

e estimular a formação de anticorpos (PODZIMEK et al., 2016; COSTA et al., 2010). 

Nosso estudo observou que a IL-6 está em maiores concentrações na saliva de 

pacientes com doença periodontal e seus níveis são capazes de detectar a 

periodontite ativa. Outros estudos observaram resultados semelhantes, demonstrando 

a capacidade da IL-6 detectar a periodontite com sensibilidade entre 

52 a 80% e especificidade entre 48% a 87% (SUKRITI et al., 2019). De forma 

semelhante ao nosso estudo, Ebersole e colaboradores (2015) também verificaram 

concentrações significativamente maiores de IL-6 salivar no grupo com periodontite 

de 22,8 ± 3,7 pg/ml, quando comparado ao grupo com gengivite 6,3 ± 2,7 pg/ml e ao 

grupo saudável 3,7 ± 0,5 pg/ml. 

Segundo alguns estudos, o horário da coleta é importante para a determinação 

dos níveis salivares de IL-6, pois essa citocina pode ser influenciada por alguns 

fatores, como a prática de exercícios estressores, sono e humor (SUKRITI et al., 2019; 

EBERSOLE et al., 2015). 
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Estudo de Szabo e colaboradores, em 2021, verificou que a IL-6 atinge seu pico 

ao acordar e diminui gradualmente até o meio dia com novo pico à meia noite. Tais 

resultados são contraditórios aos nossos resultados, uma vez que não observamos 

importantes variações nas concentrações salivares de IL-6 em pacientes com 

periodontite estável e com periodonto íntegro. Entre os pacientes com periodontite 

observamos menores níveis salivares de IL-6 no início da manhã, contrariando os 

resultados de Szabo e colaboradores de 2021. 

A IL-8 também é uma citocina pró-inflamatória e atua como quimioatrator de 

neutrófilos para os tecidos periodontais inflamados. Em relação ao diagnóstico de 

doença periodontal os estudos realizados mostram-se contraditórios em relação aos 

níveis de IL-8 na saliva de indivíduos que apresentam periodontite e indivíduos 

saudáveis. Uma revisão sistemática associada à meta-analise, realizada por Finoti e 

colaboradores (2017), mostrou a presença de maiores níveis de expressão do gene 

IL-8 e aumento na quantidade de proteína IL-8 na cavidade oral de pacientes com 

periodontite comparados com pacientes periodontalmente saudáveis. 

Para Teles e colaboradores, em 2009, há uma associação fraca, porém 

estatisticamente significativa, entre a presença da periodontite e os maiores níveis 

salivares de IL-8. Diferentemente dos trabalhos mencionados, nosso estudo observou 

maiores níveis salivares de IL-8 em pacientes com o periodonto íntegro quando 

comparados àqueles oriundos de pacientes com periodontite estável ou com 

periodontite. Nossos resultados coadunam com os obtidos por Cheng e 

colaboradores, que também observaram maiores concentrações salivares de IL-8 em 

pacientes periodontalmente saudáveis quando comparados aos pacientes com 

periodontite (CHENG et al., 2014). Assim como com os resultados de Jin e 

colaboradores (2000) que também observaram maiores concentrações salivares de 

IL-8 entre os pacientes periodontalmente saudáveis quando comparados aos 

pacientes periodontalmente acometidos. Também, Miranda e colaboradores (2020) 

observaram maiores concentrações de IL-8 em sítios periodontalmente saudáveis e 

menores níveis de Il-8 em sítios acometidos periodontalmente. 

Em sua meta-análise Finoti e colaboradores, destacam que os estudos que 

avaliaram os níveis salivares de IL-8 mostraram resultados variáveis e inconclusivos. 

Segundo esses próprios autores, tal variabilidade pode estar associada aos diferentes 

métodos de coleta da saliva, o processamento e armazenamento da saliva, bem como 

a metodologia utilizada na quantificação do biomarcador, e o estágio da periodontite 

(FINOTI et al., 2017). No entanto, destacamos que no presente estudo as  
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concentrações salivares de IL-8 não pareceu sofrer influência dos tempos de coleta e 

dos desafios proporcionados, como tempo de jejum e de escovação dentária. Muito 

embora, as mensurações realizadas no mesmo dia estejam mais fortemente 

correlacionadas entre si do que as coletas realizadas entre semanas diferentes. 

Os resultados obtidos de proteína total salivar em nosso trabalho se coadunam 

com Cui e colaboradores em 2015, onde observaram maiores concentrações no grupo 

de pacientes com periodontite crônica quando comparados ao grupo de pacientes 

saudáveis. Também Kejriwal e colaboradores em 1996, apresentaram resultados de 

proteínas totais similares ao nossos, mostrando aumento da concentração salivar de 

proteína total na saliva de pacientes com periodontite crônica quando comparados 

também com o grupo de pacientes saudáveis.  

Como fatores limitantes do nosso trabalho, destacamos que o perfil clínico e 

demográfico entre os pacientes dos diferentes grupos de estudo foram distintos, com 

maior número de pacientes jovens e de maior nível educacional entre os participantes 

de periodonto íntegro. Também destacamos que foram incluídos pacientes tabagistas 

e que o hábito de fumar pode influenciar diretamente na condição da doença 

periodontal (TOMAR et al., 2000). Ainda como fatores limitantes, destacamos que não 

houve padronização do tipo de dentifrício utilizado para a escovação dentária, assim 

como não houve padronização dos alimentos oferecidos para o desjejum dos 

participantes. 

No entanto, apesar das limitações, nosso trabalho verificou que as citocinas 

pró-inflamatórias que apresentaram maior variabilidade de mensuração em relação 

aos desafios diários simples, como presença de escovação dentária e tempo de 

ingestão de alimentos, apresentaram menor acurácia diagnóstica para a detecção da 

periodontite e da sua atividade. Também verificamos que a acurácia diagnóstica para 

a detecção da doença periodontal foi maior entre as citocinas que apresentaram 

menores variações entre as mensurações diárias e semanais. 

Nosso estudo também aponta para a necessidade de mais trabalhos que 

avaliem a variabilidade de biomarcadores inflamatórios salivares e para estudos que 

estipulem intervalo de referências confiáveis para cada um dos candidatos a 

biomarcadores da doença periodontal. 
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6 CONCLUSÃO 

 
 

 
Concluímos com esse trabalho que: 

 
 

• Os níveis salivares de proteína total, IL-1β e IL-6 são maiores nos pacientes 

com periodontite, quando comparados aos pacientes com periodontite estável 

e com periodonto íntegro. 

• Os níveis salivares de IL-8 estiveram em maiores concentrações na saliva de 

pacientes com periodonto íntegro, quando comparados aos pacientes com 

periodontite estável ou com periodontite. 

• As concentrações de proteína total, IL-1β e IL-6 sofreram influência dos 

desafios diários simples, como tempo de coleta, tempo de jejum e presença de 

escovação dentária. 

• Os coeficientes de correlações entre as diferentes mensurações salivares 

sofreram influência da condição periodontal dos participantes. 

• A variabilidade das concentrações salivares de IL-6 e IL-8 foram maiores entre 

as mensurações realizadas entre semanas diferentes e menores entre as 

mensurações realizadas no mesmo dia. 

• A IL-6 apresentou menor variabilidade entre suas diferentes mensurações 

salivares, assim como apresentou maior acurácia diagnóstica para a detecção 

da atividade da doença periodontal e da discriminação da periodontite e do 

periodonto íntegro. 

• A proteína total, a IL-β e a IL-8 foram capazes de detectar a atividade da doença 

periodontal e discriminar a periodontite do periodonto íntegro. 

• O TNF-α apresentou a maior variabilidade diária e semanal entre os diferentes 

tempos do estudo e não foi capaz de detectar a atividade da doença periodontal 

e de discriminar a periodontite do periodonto íntegro. 
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ANEXO A - Comitê de Ética em Pesquisa da FORP (CAAE 98638818.2.0000.5419) 

ANEXO B - Ficha de Anamnese e Exame Físico 

ANEXO C - Ficha de Exame Periodontal 
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