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RESUMO
O estresse psicológico está relacionado com a Periodontia como um dos fatores da etiopatogenia da doença
periodontal (DP) através da interação com o sistema neuroendócrino imunológico. Entre os marcadores biológicos que
medem níveis de estresse encontram-se cortisol, α-amilase e cromogranina A (CgA). Esta revisão de literatura baseou-se
na pergunta: marcadores salivares são suficientes para correlacionar estresse psicológico e DP?. A estratégia de busca
empregou o cruzamento das palavras-chave: “marcadores salivares no estresse psicológico” com “doença periodontal”
e “marcadores do estresse psicológico” com “doença periodontal” em 4 bases de dados (PubMed, Scielo, LILACS,
MEDLINE). Dezesseis artigos foram recuperados e 6 foram incluídos de acordo por abordarem análise de marcadores
salivares em pacientes cujo perfil variou de saudável, com gengivite, periodontite crônica (PC), PC localizada e periodontite
agressiva (PA). O artigo que correlacionou PC com PA, obteve resultado de PA duas vezes maior em nível de CgA em
comparação com PC. Já o nível de cortisol mostrou-se maior em PA. A medida do cortisol em outro estudo somente
em pacientes com PC relacionou-se significativamente com parâmetros clínicos periodontais como, profundidade de
sondagem 5-7mm, nível de inserção clínica (NIC) 5-7 mm, NIC > 7 mm. Em outro estudo que avaliou CgA, α-amilase
e cortisol, houve correlação significante com perda dentária. Pode-se concluir que não há suficiente evidência de que
marcadores salivares estão correlacionados com DP devido ao limitado número de estudos com metodologia confiável
e falta de concordância de resultados para confirmação dessa informação.
UNITERMOS: Estresse psicológico. Doenças periodontais. Biomarcadores. R Periodontia 2017; 27: 67-74.

INTRODUÇÃO
A doença periodontal (DP) é uma doença crônica
inflamatória que causa a destruição irreversível dos tecidos de
suporte do dente, tais como ligamento periodontal, cemento
e osso alveolar, a qual pode levar ao comprometimento
dentário até sua perda (Genco, 1996; Lindhe & Lang, 2005).
Para a evolução da doença periodontal, a presença do
biofilme dental é importante. Porém, para a progressão da
doença, a resposta imunológica inflamatória do hospedeiro
tem significante participação. Peruzzo (2007). Fatores
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secundários como o consumo de tabaco e álcool, influência
da genética e a presença do estresse psicológico são
considerados como coadjuvantes para a progressão da DP.
Os primeiros relatos de que o estresse psicológico tinha
forte correlação com o periodonto, ocorreram durante a
Primeira Guerra Mundial, quando da observação de alta
incidência de G.U.N.A. (gengivite ulcerativa necrosante
aguda) em soldados nas frentes de batalha. Shields (1977).
O mecanismo pelos quais o estresse pode influenciar os
tecidos periodontais envolvem alteração na saliva, mudança
na microcirculação sanguínea gengival, desequilíbrio
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endócrino e comprometimento na resposta imunológica do
hospedeiro. Monteiro et al. (1995). Um estudo mostrou que
os indivíduos com estresse psicológico são mais propensos
a desenvolver perda do nível de inserção clínica e perda do
osso alveolar. Pistorius et al. (2002).
Sendo o estresse psicológico uma condição de difícil
diagnóstico para o cirurgião-dentista, alguns marcadores
salivares foram estudados e desenvolvidos com o objetivo de
complementar o diagnóstico e auxiliar na tomada de decisões
quanto ao tratamento das diferentes condições periodontais
relacionadas ao estresse (Nakane et al., 2002; Takai et al.,
2004; Preeja et al., 2013). Entretanto, a falta de consenso entre
pesquisadores e ampla diversidade de metodologias deixa
muitas dúvidas a respeito do emprego de marcadores salivares
como instrumento rotineiro de diagnóstico. Assim, esta revisão
narrativa da literatura se propôs levantar entre publicações
recentes, evidências científicas quanto à confiabilidade desses
métodos e principalmente, identificar entre os potenciais
marcadores, aqueles que melhor representem a relação entre
estresse psicológico e doença periodontal.
MATERIAL E MÉTODOS
A pergunta que motivou a realização desta revisão
foi: Marcadores salivares são suficientes para correlacionar
estresse psicológico e doença periodontal?
No dia 12/08/2015 foi realizada uma busca de artigos
que avaliaram a associação dos marcadores salivares no
estresse psicológico com a doença periodontal nas bases
de dados: PubMed, Scielo, LILACS e MEDLINE, usando o
cruzamento das palavras-chave “marcadores salivares no
estresse psicológico” com “doença periodontal”, “marcadores
do estresse psicológico” com “doença periodontal” e seus
correspondentes em inglês (salivary psychological stress
marker and periodontal disease / psychological stress markers
and periodontal disease). Também foi realizada busca manual
nas referências dos artigos recuperados.
Os critérios de inclusão para seleção dos artigos foram:
1. Artigos com alguma associação entre o estresse
psicológico, marcadores salivares e doença periodontal;
2. Qualquer pesquisa realizada em seres humanos,
independente do número da amostra.
Como critérios de exclusão foram estabelecidos:
1. Artigos de revisão de literatura;
2. Artigos em outro idioma que não o inglês, português
ou espanhol;
3. Pesquisas com animais.
Os artigos recuperados na busca foram selecionados pelo
título e pelo resumo por dois autores previamente calibrados
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independentes. As seleções foram comparadas e a definição
final dos artigos foi feita mediante consenso.
RESULTADOS
Na base de dados Scielo, LILACS e MEDLINE nenhum
artigo foi recuperado com a pesquisa através das palavraschave escolhidas.
Na base de dados PubMed, com as palavras-chave
salivary psychological stress marker AND periodontal disease
foram recuperados apenas cinco artigos, dos quais um foi
excluído por tratar-se de revisão de literatura, totalizando
apenas quatro artigos para esta revisão.
Com as palavras-chave psychological stress markers AND
periodontal disease, foram recuperados onze artigos, um
foi excluído por compreender revisão de literatura; dois, por
compreenderem estudos realizados em animais; um, por estar
já presente na primeira busca citada por outras palavras-chave
e seis, por não abordarem a correlação de marcadores salivares
no estresse psicológico e doença periodontal, totalizando
somente um artigo.
Durante a leitura dos artigos recuperados pelos critérios
de exclusão e inclusão, um artigo foi encontrado e classificado
como busca manual.
As figuras 1 e 2 esquematizam a busca pelas publicações
de interesse para esta revisão narrativa da literatura. Os seis
artigos selecionados serão resumidos a seguir na ordem
cronológica de publicação:

Figura 2- Esquema ilustrativo dos resultados na 2ª tentativa das palavras-chave

Para avaliar o nível de cortisol salivar, no estudo transversal
de Rosania et al. (2009), amostras da saliva foram coletadas
de 45 pacientes entre 45 e 82 anos de idade (31 mulheres
e 14 homens), antes do registro dos seguintes parâmetros
clínicos: profundidade de sondagem (PS), recessão gengival
(RG) e nível de inserção clínica (NIC). Paralelamente, foi
aplicado o questionário de autopercepção de nível de estresse
“Derogatis Stress Profile” (DSP) (Derogatis LR, 1987) e outro,
para avaliar itens relacionados à depressão intitulada “Escala
de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos”
(Radloff LS, 1977). Do total de amostras salivares, 36
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amostras foram consideradas adequadas. Os autores não
verificaram diferenças estatisticamente significativas entre
variáveis psicossociais e variáveis periodontais. Os escores
totais de estresse determinados pelos questionários foram
significativamente correlacionados com NIC de 5 a 7 mm
ou NIC>7 mm. Os escores totais de estresse também
foram positivamente correlacionados com maior PS (5 - 7
mm). A medida do cortisol salivar também se relacionou
positivamente com PS de 5-7 mm, com o número de dentes
com NIC = 5-7 mm e número de sítios com PS > 7 mm. Os
autores concluíram que a depressão, estresse e cortisol estão
correlacionados com a doença periodontal, independente
da higiene dental e que é provável que a periodontite esteja
relacionada a alterações imunológicas e comportamentais
relacionadas com estados psicológicos, onde o cortisol parece
ter diferentes associações com parâmetros periodontais.
Já o estudo transversal realizado por Rai et al. (2011) avaliou
200 voluntários (100 do gênero masculino e 100 do gênero
feminino, na faixa etária de 40 a 56 anos) quanto à presença
de biofilme dental (BD), PS e NIC. Aos pacientes foi aplicado o
questionário DSP e amostras da saliva de 100 indivíduos foram
enviadas para análise dos seguintes marcadores salivares:
cromogranina A (CgA), cortisol, α-amilase e β-endorfina.
Houve uma relação positiva entre os índices de depressão,
CgA, cortisol, α-amilase e β-endorfina com o número de
dentes perdidos. O DSP correlacionou-se significantemente
com a perda de NIC de 5-8 mm, perda dentária (PD) e PS de
5-8mm, sugerindo que há um efeito negativo da presença
de estresse que poderia estar positivamente associado
com a severidade da DP. O cortisol salivar e a β-endorfina
revelaram-se como variáveis preditivas da PD e da DP. Os
autores concluíram que o estresse e os marcadores salivares de
estresse estão correlacionados com a DP e que as alterações
imunológicas e compor tamentais relacionadas com o estresse
podem estar também relacionadas com a DP.
Haririan et al . (2012), por sua vez, analisaram
transversalmente 88 indivíduos, sendo 30 adultos saudáveis,
34 pacientes com periodontite crônica (PC) e 24 pacientes
com periodontite agressiva (PA) incluindo fumantes e não
fumantes. Não foi citado nenhum método de diagnóstico
da condição de estresse psicológico nos pacientes. A
CgA, α-amilase e cortisol sanguíneos e salivares foram
acessados juntamente com os seguintes parâmetros clínicos
periodontais: sangramento à sondagem (SS), PS e NIC. As
médias de níveis de CgA na saliva foram duas vezes maiores
em pacientes com PA em comparação a pacientes com
PC e pacientes saudáveis. Não houve diferença estatística
na atividade da α-amilase observada em todos os grupos.
Já os níveis de cortisol salivar dos grupos de PA foram

significantemente maiores do que dos grupos com PC com
tendência de ser maior comparado com o grupo controle.
Quando saliva e soro sanguíneo foram comparados, os níveis
de CgA apresentaram diferenças estatisticamente significantes
em todos os grupos. Em contrapartida, a α-amilase salivar e
sanguínea apresentaram correlação. O nível de CgA salivar e
atividade da α-amilase foram correlacionados positivamente
com o número de dentes com PS de 5 mm em pacientes
com periodontite, mas essa correlação não foi identificada
nos grupos de PA e PC separadamente. O cortisol salivar
tendeu a estar positivamente correlacionado com o número
de dentes com PS = 5 mm, mas essa correlação não alcançou
diferença estatística, assim como não houve correlação entre
CgA e α-amilase séricas com parâmetros clínicos periodontais
em pacientes com periodontite. Os autores sugeriram que
os níveis dos marcadores salivares de estresse podem estar
relacionados com a patogênese da doença periodontal, mais
particularmente os níveis salivares de CgA e cortisol que foram
encontrados em pacientes com PA.
Reshma et al. (2013) avaliaram 60 indivíduos (30 com PC
e 30 do grupo controle) aos quais foi aplicado o questionário
de auto percepção “Unidades de Mudanças de Vida” (Holmes
& Rahe, 1967) para avaliar o estresse mental e foi coletada
a saliva durante o período da manhã para avaliar o estresse
físico. O biomarcador de estresse CgA foi acessado também
no plasma sanguíneo através do teste ELISA. Os parâmetros
clínicos periodontais foram analisados quanto ao índice de
placa (IP), SS, PS e NIC. Os parâmetros clínicos foram maiores
no grupo com PC comparado com o grupo controle (C): IP (PC
2,41 e C 0,28), SS (PC 55,62 e C 6,27), PS (PC 6,76 e C 1,23),
NIC (PC 6,93 e C 1,23). Os níveis do biomarcador CgA na
saliva no grupo PC e C mostraram diferenças estatisticamente
significativas e os valores médios foram respectivamente
4.62 ± 0.13 pmol/ml e 0.12 ± 0.23 pmol/ml com p<0,05.
Os autores concluíram que o nível elevado de CgA na saliva
dos indivíduos com PC induzido pelo estresse psicológico
mostra associação biológica plausível entre a doença e o
estresse. Sugeriram que a CgA é um biomarcador útil para
avaliar parte da patogênese da DP, porém estudos futuros
deverão concentrar-se no valor preditivo possível de CgA
como principalmente ser um biomarcador de prognóstico em
estresse associado com periodontite.
Outro estudo empregou 85 crianças de baixo nível
socioeconômico, de escolas públicas brasileiras, com idades de
11 a 12 anos. Lima da Silva et al. (2015). Os autores avaliaram
a condição bucal através dos parâmetros IP e índice gengival
(IG) e separaram as crianças em dois grupos (com e sem
gengivite). A qualidade de vida das crianças foi mensurada
através do questionário “ Qualité de Vie Enfant Imagé”
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(Assumpção et al., 2000) e a ansiedade e depressão foram
mensuradas através do “Revied Children’s Manifest Anxiety
Scale” (Gorayeb, 1997). Amostras salivares foram coletadas
para avaliação dos níveis de declínio diurno do cortisol. Não
foram verificadas diferenças significantes entre crianças com
e sem gengivite entre níveis de ansiedade (EA), depressão
(ED), qualidade de vida (EQV). Mas EQV não se correlacionou
com EA e ED. Paradoxalmente, foram observados níveis mais
baixos de cortisol salivar em indivíduos com sangramento
gengival, sugerindo que pode estar sendo representado um
estágio precoce de hipocortisolismo, que pode ser causado
pelo estresse crônico. Segundo os autores, é possível que a
maior duração do tempo de exposição ao agente estressor
seja um fator fisiológico importante. Os autores concluíram
que existe influência dos parâmetros emocionais sobre saúde
bucal das crianças, sendo que a presença de gengivite pode
estar associada a um pior estado psicológico, o que pode
comprometer a qualidade de vida.
Por fim, Mannem & Chava (2012) avaliaram estresse
psicológico e níveis de cortisol salivar com seu efeito sobre a
periodontite crônica localizada (PCL) (definida como PS ≥ 4
mm e NIC ≥ 3 mm no mesmo local em pelo menos 4 dentes)
em 111 pacientes de 40 anos ou mais. Os pacientes do estudo
responderam a um questionário sobre nível socioeconômico,
tabagismo e histórico da saúde e a avaliação do estresse
foi realizada através do questionário de auto-percepção:
“Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de LIPP”
(Lipp & Guevara, 1994). Em seguida, amostras de saliva
foram coletadas e os parâmetros clínicos PS e NIC foram
avaliados. O estudo mostrou associação significativa entre
os níveis de cortisol e nível de estresse psicológico, o que foi
explicado pelos autores como uma possível desregulação
do sistema imune através do eixo hipotálamo-pituitáriaadrenal e eixo simpático-adrenal-medular. Explicaram que
a ativação desses sistemas por meio do estresse resultaria
em liberação de concentrações aumentadas do hormônio
corticotrofina a partir do hipotálamo, que por sua vez,
pode agir na pituitária anterior, resultando na liberação do
hormônio adrenocorticotrófico. Este age no córtex da adrenal
aumentando a produção e liberação de cortisol na circulação
levando a efeitos indesejáveis no organismo, como supressão
da resposta inflamatória, modificação dos perfis de citocinas,
elevação da glicose sanguínea e alteração de certos fatores
de crescimento. De acordo com os resultados, o estresse
psicológico e os altos níveis de cortisol salivar estão associados
com PCL na faixa etária de 40 anos e acima, estabelecendo
um perfil de risco. Os autores recomendaram, portanto, que
aos pacientes que estão sob estresse deve ser fornecido mais
tratamento periodontal para evitar o início da doença ou para

evitar uma forma mais grave da doença, juntamente com o
tratamento para reduzir o estresse. Na tabela 1 encontra-se
um resumo dos seis artigos que fizeram parte desta revisão.
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DISCUSSÃO
A busca de artigos referentes ao tema proposto
e à pergunta que motivou a elaboração desta revisão
narrativa da literatura evidenciou a escassez de trabalhos
direcionados à comprovação científica da viabilidade do
emprego de biomarcadores salivares como previsores de
estresse psicológico em indivíduos com doença periodontal.
Entretanto, os seis artigos que atenderam aos critérios de
inclusão foram unânimes em correlacionar condições de
estresse, depressão e ansiedade com maior severidade de
doença periodontal para cuja avaliação os níveis salivares de
cortisol, CgA e α-amilase demonstraram-se confiáveis.
O cortisol, α-amilase e CgA obtidos pelo fluxo salivar
são amostras não invasivas avaliadoras de biomarcadores
de estresse. Nakane et al. (2002). Os três primeiros artigos a
serem discutidos foram publicados em revista com qualis 1
(Journal of Periodontology), cuja metodologia foi considerada
muito criteriosa.
O estudo de Rosania et al . (2009), embora tenha
empregado metodologia adequada, relata algumas
deficiências, por exemplo, o fato de ser um estudo transversal
(estudos longitudinais são mais valiosos do ponto de vista
de acompanhar as condições periodontais) e utilizar uma
amostra pequena (45 pacientes controlados do ponto de vista
periodontal e ainda, essa amostra não ter sido homogênea, já
que 31 pacientes eram mulheres e apenas 14 eram homens).
A faixa etária também variou muito de 45-82 anos, mostrando
que havia muito mais jovens, que são geralmente mais
estressados, do que idosos. Por outro lado, os próprios autores
relatam que havia poucos pacientes com sítios com PS>7mm
ou dentes com RG>4mm, sendo este, um ponto positivo do
artigo, mostrando que os autores obtiveram pacientes com
perfil de doença periodontal e presença de perda óssea (PC).
Nos métodos e resultados, os autores afirmaram que o cortisol
parece ser um importante fator de correlação entre perda
de inserção e estresse psicológico. A avaliação do cortisol foi
feita por radioimunoensaio e empregado cortisol tritiado em
apenas 36 amostras, sem distinção entre gêneros. Além disso,
o artigo não comenta em que momento do dia foi realizada
a coleta da saliva, já que se sabe que o cortisol pode variar
durante o dia. Kreiger (1975). Da amostra de um total de
36, a média encontrada de nível do cortisol foi de 2.9 mg/dl
(2.90±2.03), tendo essa média uma forte correlação para PS
de 5-7mm. A detecção mínima do nível de cortisol durante a
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TABELA 1- DADOS RESUMIDOS DOS ARTIGOS SELECIONADOS

Característica
da Amostra

Análise
psicológica

Biomarcador
salivar

Parâmetros
clínicos

ROSANIA et al.
(2009)

n = 45
45-82 anos
31
14 €

Questionário
de
Estresse
Psicológico e
Depressão

Cortisol

NIC
PS

Escores de estresse e depressão
correlacionaram-se com NIC>7 mm
e com maior PS (5-7 mm);
Cortisol salivar relacionou-se
positivamente com PS de 5-7 mm,
com número de dentes com NIC
= 5-7 mm e número de sítios com
PS>7 mm

RAI et al.
(2011)

n =100
40-56 anos
55
45€

Questionário
de Estresse
Psicológico

CgA
Cortisol
α -amilase
β-endorfina

NIC
PS
PD

Os escores de estresse
correlacionaram-se com NIC de 5-8
mm, PD e PS de 5-8mm;
O cortisol salivar e a β-endorfina
foram variáveis preditivas da PD e DP

HARIRIAN et al.
(2012)

n=88
31-43 anos
43
45€

Nenhuma

CgA
α -amilase
Cortisol
em: PC,PA
eC

SS
PS
NIC

CgA salivar em PA 2x > do que em
PC e C;
Cortisol salivar de PA > PC > C;
atividade da α-amilase correlacionouse PS de 5 mm em PA e PC

RESHMA et al.
(2013)

n=60

Questionário
de Estresse
Psicológico

CgA

IP
SS
PS
NIC

Os níveis de CgA salivar foram
significantemente maiores no grupo
PC em comparação ao grupo C

LIMA DA SILVA
et. al. (2015)

n=64
FE: 11-12
anos
43
21€

Questionários
de EQV, EA
e ED

Cortisol
salivar

Crianças
com e sem
Gengivite

Não houve ¹ entre crianças com e
sem gengivite para EA, ED, EQV.
Cortisol < em com gengivite (possível
estresse crônico)

MANNEM &
CHAVA (2012)

n=52
FE: 40 anos
acima

Questionário
de Estresse
Psicológico

Cortisol
salivar

PCL

Houve associação entre os níveis
de cortisol e nível de estresse
psicológico;
Estresse psicológico e os altos níveis
de cortisol salivar estão associados
com PCL

Autor

Resultados principais

n: número da amostra EQV: escores de qualidade de vida EA: escores de ansiedade ED: escores de depressão CgA: cromogranina A α: alfa β: beta PC: periodontite crônica PA: periodontite
agressiva C: controle NIC: nível de inserção clínica PS: profundidade de sondagem PD: perda dentária SS: sangramento à sondagem PCL: periodontite crônica localizada >: maior X: vezes
≠: diferente IP: índice de placa FE: faixa etária

coleta do cortisol foi de 0,1 pg por tubo (unidade de massa
utilizada: 10-12).
Já o estudo de Rai et al. (2011) empregou um número
maior e mais homogêneo de participantes que receberam
rigoroso condicionamento bucal antes do início do
experimento. Por outro lado duas deficiências na metodologia

foram notadas: é um estudo transversal e não informa em que
período e horário do dia a coleta da saliva foi feita. O cortisol
salivar em paciente com PS<5mm (n=36) foi de 0,289 μg/dl;
para α-amilase foram registrados 69,2 U/ml e para CgA, 3,01
pmol/mg. Já pacientes com PS de 5-8mm (n=40), o cortisol
salivar foi de 0,342 μg/dl, uma quantidade comparativamente
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muito menor do que a encontrada por Rosania et al. (2009)
para indivíduos com profundidade de sondagem semelhante.
A α-amilase subiu para 78,3 U/ml, e a CgA apresentou pouca
variação (3,75 pmol/mg). Por último, pacientes com PS > 8
mm (n=24) apresentaram níveis de cortisol salivar de 0,367
μg/dl, α-amilase de 89,3 U/ml, e CgA de 4,02 pmol/mg. Essas
variações foram estatisticamente significantes e evidenciaram
que os marcadores salivares de estresse estiveram fortemente
associados com os marcadores de PD e DP.
No terceiro estudo, Haririran et al. (2012) foi realizada uma
análise transversal em uma amostra menor, mas significativa e
homogênea de indivíduos. Porém dos 88 indivíduos, 30 eram
periodontalmente saudáveis. A coleta da saliva foi realizada
no período das 8 às 11 horas da manhã, com o cuidado de
privar os pacientes de comer, beber, fumar e escovar seus
dentes para evitar a contaminação da amostra. Os níveis de
CgA foram aferidos pelo teste ELISA além de cromotografia
líquida em espectrômetro de massa, sendo este um teste
muito sensível e mais confiável do que os empregados pelos
autores anteriores. Desta forma, foi verificado que os níveis
de CgA para a PA (50 pmol/mL) foi 2 x > do que para PC (25
pmol/mL), sendo que o grupo controle (saudável) apresentou
apenas 17 pmol/mL. Para a a-amilase, os resultados foram
de 65 U/l x104 para PA, e 50 U/l x104 para PC e 58 U/l x104
para o grupo controle. Embora as unidades de medida sejam
diferentes das utilizadas por Rai et al. (2011), percebe-se uma
grande divergência de resultados, ainda que Haririan et al.
(2012) tenham informado que as profundidades de sondagem
foram de aproximadamente 4 mm nos dois grupos de
doença periodontal, dificultando a comparação entre os dois
estudos. Os níveis de cortisol salivar no estudo de Haririan et
al. (2012) foram de 1,4 ng/mL para PA, 0,7 ng/mL para PC e
0,8 ng/mL para o grupo controle. Quando esses dados são
comparados com o estudo de Rai et al. (2011) percebe-se
uma proximidade de resultados para casos com menos de 5
mm de profundidade de sondagem e uma discrepância em
relação aos casos de doença periodontal avançada. Para
efeito de comparação, existem dados atestando que os níveis
de cortisol salivar mais aceitos como normais variam de 3-10
ng / ml no período da manhã e 0,5-2,5 ng/ ml no período da
tarde. Aardal & Holm (1995).
Dos 60 indivíduos avaliados por Reshma et al. (2013), 30
apresentavam PC e 30 eram saudáveis. A metodologia para
os critérios de inclusão e exclusão foi bem criteriosa para o
recrutamento dos pacientes com perfil de doença periodontal,
assim como a coleta da amostra da saliva, ao qual foi coletada
durante o período da manhã. Os valores do marcador CgA,
4.62 ± 0.13 pmol/ml para a PC e 0.12 ± 0.23 pmol/ml para
C, são comparáveis aos de Haririan et al. (2012) por estarem

na mesma unidade de medida (pmol/ml), mas com dificuldade
de comparação com valores médios. Já comparando com
o trabalho de Rai et al. (2011) pacientes com PS > 8mm
apresentaram 4.02 pmol/mg, esse dado se assemelha com o
estudo de Reshma et al. (2013) que encontrou em PC, o valor
de 4.62 pmol/ml, números aparentemente semelhantes, mas
com a unidade de medida diferente, gerando dificuldade de
interpretação. Os autores não fizeram comparação entre os
parâmetros clínicos periodontais e o biomarcador salivar CgA,
o que foi considerado uma deficiência do estudo, além de não
mostrar melhor detalhamento da amostra como distribuição
dos indivíduos quanto ao gênero e idade.
Lima da Silva et al . (2015) também apresentaram
um estudo transversal em uma amostra pequena e não
homogênea com apenas 21 crianças com gengivite autorelatada sem explicar se o questionário foi aplicado aos pais
ou às crianças. Os níveis de cortisol salivar foram medidos em
amostras de saliva coletadas 30 minutos depois de acordar
e antes de dormir usando o kit de Salivette®. Não foram
observadas diferenças significantes nos níveis de cortisol entre
crianças com (0,7 μg/dl) e sem gengivite (0,24 μg/dl). Devido às
limitações do trabalho os resultados ficaram comprometidos
e sem possibilidade de comparação com os demais estudos.
No último trabalho, de Mannem & Chava (2012), também
transversal, os autores avaliaram uma pequena amostra de 52
pacientes sem apresentar valores numéricos. Mesmo assim,
os autores relataram haver correlação positiva entre níveis
altos de cortisol na saliva, ao que chamaram erroneamente
de hipercotisolemia. A análise desse artigo ficou severamente
prejudicada pelas deficiências citadas. A tabela 2 facilita a
comparação de resultados entre os seis estudos desta revisão
narrativa.
Verifica-se pela análise dos trabalhos avaliados que apenas
os três primeiros artigos apresentaram metodologia confiável
o suficiente para embasar alguma conclusão a respeito da
correlação entre marcadores salivares de estresse psicológico
e doença periodontal, evidenciando a necessidade de mais
estudos criteriosos longitudinais e que empreguem uma
metodologia rigorosa para que resultados e conclusões mais
apuradas possam ser oferecidos.
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CONCLUSÃO
Pode-se concluir que há aparente indício de que cortisol,
α-amilase e CgA salivares possam ser bons indicadores da
correlação entre estresse psicológico e doença periodontal.
Porém, não há suficiente evidência de que esses marcadores
estão de fato correlacionados com doença periodontal devido
ao limitado número de estudos com metodologia confiável
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TABELA 2- DADOS RESUMIDOS DAS MÉDIAS E UNIDADES ENCONTRADAS DOS MARCADORES SALIVARES ENTRE AS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

Perfil do
Paciente

CORTISOL
(média)

α- AMILASE
(média)

CgA
(média)

RAI et al.
(2011)

PS<5mm
PS 5-8mm
PS>8mm

0,289 μg/dl
0,342 μg/dl
0,367 μg/dl

69,2 U/ml
78,3 U/ml
89,3 U/ml

3,01 pmol/mg
3,75 pmol/mg
4,02 pmol/mg

ROSANIA et al.
(2009)

PC

2.9 mg/dl. (2.90±2.03),
com detecção mínima do
de 0,1 pg por tubo

X

X

HARIRIAN et al.
(2012)

GC
PA
PC

0,8 ng/ml
1,4 ng/ml
0,7 ng/ml

58 U/L x104
65 U/L x104
50 U/L x104

17 pmol/ml
50 pmol/ml
25 pmol/ml

RESHMA et al.
(2013)

GC
PC

X

X

0.12 pmol/ml
4.62 pmol/ml

LIMA DA SILVA et. al.
(2015)

Com gengivite
Sem gengivite

0,7 µg/dl
0,24 µg/dl

X

X

MANNEM & CHAVA
(2015)

GC
PC

Não informado

X

X

Autor

PC: periodontite crônica PA: periodontite agressiva GC: grupo controle PS: profundidade de sondagem CgA: cromogranina A X: não avaliado

e pela falta de concordância de resultados para confirmação
dessa informação.
Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse
e apoio financeiro relacionados ao presente artigo.
ABSTRACT
Psychological stress is related to Periodontology as one of
the factors involved with the pathogenesis of the periodontal
disease (PD), by means of its interaction with immunological
neuroendocrine system. Biological markers measuring
stress levels are cortisol, α-amylase and chromogranin A
(CgA). The question of this literature review was: are salivary
markers sufficient to correlate psychological stress and PD?.
The literature search strategy used was the combination
of the uniterms: “salivary psychological stress marker” with
“periodontal disease” and “psychological stress markers” with
“periodontal disease” using into four database (PudMed,
Scielo, LILACS, MEDLINE). Sixteen articles were recovered
and 6 were included according to the analysis of salivary
markers in patients whose profile varied from healthy, with
gingivitis, chronic periodontitis (CP), CP located and aggressive
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periodontitits (AP). The article that correlated CP with AP
obtained two times higher levels of CgA in patients with AP
in compared to CP, and the cortisol level was higher in AP.
In another study, only in patients with CP the cortisol level
was related significantly to periodontal parameters such as
probing depth 5-7 mm, clinical attachment level (CAL) 5-7
mm, CAL>7mm. Another showed significant correlation of
CgA, α-amylase and cortisol to tooth loss. It can be concluded
that there is not sufficient evidence that salivary markers are
correlated with periodontal disease due the limited number
of studies with reliable methodology and to the lack of
agreement to confirm this information.

UNITERMS: Stress, Psychological. Periodontal diseases.
Biomarkers.
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