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1 INTRODUÇÃO 

 

A acne é uma das doenças de pele mais comum em todo o mundo. Trata-se de uma 

doença autolimitada e multifatorial que acomete os folículos sebáceos. A introdução 

da isotretinoína, a partir de 1982, representou a maior conquista já obtida no 

tratamento sistêmico da acne. Entretanto, devido ao seu grande potencial 

teratogênico e às várias e possíveis reações adversas, o tratamento com 

isotretinoína está restrito aos casos mais graves de acne (SILVA JÚNIOR et al., 

2009). 

A vitamina A e seus derivados – ácido retinoico, tretinoína e isotretinoína – são 

diariamente utilizados em tratamentos dermatológicos (BALDUCCI-ROSLINDO et 

al., 2001). A isotretinoína, quimicamente conhecida como ácido-13-cis-retinoico, é 

empregada particularmente no tratamento da acne cística e nodular e como inibidor 

da proliferação de células neoplásicas (DINIZ; LIMA; ANTONIOSI FILHO, 2002). 

As reações adversas envolvendo o uso de isotretinoína estão comumente 

relacionados à pele e membranas mucosas e aos sistemas nervoso, músculo 

esquelético, linfático, gastrintestinal, cardiorrespiratório e geniturinário (DINIZ; LIMA; 

ANTONIOSI FILHO, 2002). Má formação fetal em mulheres grávidas e alterações 

em órgãos ou em sistemas também são relatadas (SILVA JÚNIOR et al., 2009). 

Com relação à cavidade bucal, há relatos de que o índice de CPO-d (dentes 

cariados, perdidos e obturados) aumentou significativamente e o fluxo salivar 

diminuiu gradualmente com o tempo (LUPI-PÉGURIER et al., 2007). Xerostomia, 

queilite angular e hipossalivação (GOMES et al., 2009), além de secura labial, são 

consequências do tratamento com isotretinoína (SILVA JÚNIOR et al., 2009). 

As estruturas mineralizadas e os tecidos moles presentes na cavidade bucal são 

banhados pela saliva, produto de secreção das glândulas salivares e do fluido 

crevicular gengival (DAWES, 1972; EDGAR, 1992). A saliva é um fluido biológico 

clinicamente informativo, que é útil para abordagens no prognóstico, diagnóstico 

laboratorial e/ou clínico, monitoramento e manejo de pacientes com doenças 

sistêmicas e bucais, tais como a doença periodontal e a cárie (SCHIPPER; 
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SILLETTI; VINGERGOEDS, 2007; SPIELMANN; WONG, 2011; MALAMUD, 2011). 

É composta principalmente de água (99%), matéria orgânica e inorgânica. As 

múltiplas funções da saliva estão relacionadas com sua composição e característica 

fluida (DAWES, 1972; EDGAR, 1992).  

Entre as funções da saliva, podemos destacar: a digestão de carboidratos; a 

lubrificação, reparação e manutenção da integridade dos tecidos duros e moles da 

cavidade bucal; a diluição das substâncias introduzidas na boca e subsequente 

remoção; a neutralização e tamponamento dos ácidos dos alimentos ou produzidos 

pela placa dental bacteriana; a saturação em relação aos constituintes do dente, que 

possibilita interferir no processo de desmineralização e remineralização. A saliva 

atua, ainda, na formação da película adquirida por meio da adsorção de 

glicoproteínas salivares sobre os dentes. A película protege os dentes das 

agressões química e mecânica; entretanto, funciona também como substrato para a 

colonização bacteriana (MANDEL, 1987; EDGAR, 1992).  

O fluxo salivar e a composição da saliva variam, sendo influenciados por um grande 

número de fatores, como: ritmo circadiano e circanual; exposição à luz; grau de 

hidratação; estímulo mecânico, gustatório e psicológico; posição do corpo; dieta; 

ação de drogas; idade e sexo (SHANNON, 1966; ANDERSON et al., 1974; 

HEINTZE; BIRKHED; BJÖRN, 1983; DAWES, 1984; SCHUBERT, 1987; EDGAR, 

1992; MUNDORFF-SHRESTHA et al., 1994).  

A capacidade tampão da saliva, ou seja, sua capacidade de resistir a mudanças de 

pH é conferida pelo sistema ácido carbônico/bicarbonato, sistema fosfato e 

proteínas. A concentração de bicarbonato na saliva varia de acordo com o fluxo 

salivar (IZUTSU, 1981). O pH da saliva também é regulado pelo sistema ácido 

carbônico/bicarbonato. Portanto, existe uma inter-relação entre pH, capacidade 

tampão e fluxo salivar e, como consequência, as variáveis que podem influenciar o 

fluxo salivar negativamente, também influenciam os outros dois parâmetros citados 

(DAWES, 1969; ANDERSON et al., 1974; BIRKHED; HEINTZE, 1989).   

Como se pode observar, a saliva é um material de pesquisa amplamente estudado, 

em virtude da sua importância na manutenção da saúde bucal (PEDERSEN, 2002). 

Tendo em vista os aspectos acima relatados e a escassez de informações com 
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relação aos efeitos adversos da isotretinoína, esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar a influência do uso desse medicamento na xerostomia e em alguns 

parâmetros salivares. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência do uso da isotretinoína na xerostomia e em alguns parâmetros 

salivares. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar e comparar alguns parâmetros salivares na saliva total estimulada: 

fluxo salivar, pH e capacidade tampão em indivíduos que não usam, usam e 

usaram isotretinoína para tratamento de acne; 

• Avaliar e comparar a xerostomia, por meio de um questionário, em indivíduos 

que não usam, usam e usaram isotretinoína para tratamento de acne; 

• Correlacionar o tempo de tratamento e a dose de isotretinoína com a 

xerostomia e os parâmetros salivares;  

• Correlacionar o grau de xerostomia com os parâmetros salivares estudados. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 SALIVA 

 

O termo saliva refere-se à mistura de fluidos na boca em contato com os dentes e a 

mucosa bucal, geralmente chamada de “saliva total” (BARDOW et al., 2011). 

Adicionalmente, é composta por uma grande população de bactérias normalmente 

residentes na boca, células epiteliais descamadas e resíduos transitórios de 

alimentos (EDGAR,1992; DAWES, 2010). 

No homem, a saliva é produzida por três pares de glândulas salivares maiores 

(parótida, submandibular e sublingual), que juntas produzem cerca de 90% do 

volume total da saliva; no entanto, também se deriva das glândulas salivares 

menores (NICOLAU, 2008). As glândulas salivares menores produzem menos de 

10% do volume total da saliva e são encontradas nas principais partes da mucosa 

bucal e denominadas de acordo com a sua localização, isto é, glândula labial, 

vestibular, palatina, lingual ou glossopalatina (NAUNTOFTE; TENOVUO; 

LAGERLÖF, 2005).  

O tipo de secreção salivar varia de acordo com a glândula (WHELTON, 2010). A 

maior glândula salivar é a parótida, é puramente serosa e produz uma saliva fina, 

aquosa e rica em amilase. As glândulas submandibulares são mistas, compostas de 

células acinares mucosas e, principalmente, serosas e produzem uma saliva mais 

viscosa, pegajosa e rica em mucina. As glândulas sublinguais constituem 

principalmente de células acinares mucosas e também produzem uma secreção 

viscosa. As glândulas menores são mistas e amplamente compostas de células 

acinares mucosas, exceto pelas glândulas palatinas, que são estritamente mucosas, 

e as glândulas linguais de von Ebner, que são estritamente serosas (BARDOW et 

al., 2011).  

De acordo com Dawes (2010), o fluxo total de saliva estimulada e não estimulada 

chega a cerca de 500-600 mL/dia, muito menos que os 1.500 mL/dia mostrado na 
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literatura. Bardow et al. (2011) afirmaram que a secreção das glândulas salivares 

varia de acordo com o seu estado estimulado ou não estimulado. Dawes (2010) diz 

que a saliva total estimulada é secretada usualmente em resposta à estimulação 

mastigatória, gustatória ou medicamentosa (pilocarpina), e a saliva total não 

estimulada é secretada na ausência de estímulo.  

Sob estímulo, as glândulas parótidas, assim como as submandibulares, contribuem 

com menos da metade do volume da saliva total. Já no estado não estimulado, as 

parótidas contribuem muito menos para o volume da saliva total, porque as 

glândulas submandibulares produzem cerca de 2/3. Independentemente do estado 

de estimulação, as glândulas sublinguais contribuem apenas com uma pequena 

porcentagem do volume da saliva total. Apesar de sua baixa contribuição, as 

glândulas menores secretam uma fração importante da secreção proteica total da 

saliva, com maior papel na lubrificação da mucosa (NAUNTOFTE; TENOVUO; 

LAGERLÖF, 2005; BARDOW et al., 2011). 

 

 

3.1.1 Composição e funções da saliva  

 

A saliva é composta por mais de 99% de água e menos de 1% de sólidos, a maioria 

eletrólitos (inorgânico) e proteínas (orgânico) (BARDOW et al., 2011). A 

concentração de sólidos dissolvidos é caracterizada por grande variação entre 

indivíduos e dentro do mesmo indivíduo (EDGAR, 1992).  

A proteína da saliva corresponde, aproximadamente, a 3% da proteína do plasma 

(EDGAR, 1992). Existem diferenças entre as proteínas das diversas glândulas em 

função do seu tipo de célula, podendo ser serosa, mucosa ou mista (BARDOW et 

al., 2011). Os constituintes orgânicos incluem as enzimas, as imunoglobulinas, as 

proteínas antibacterianas, as glicoproteínas e outros polipeptídeos (DAWES, 1972; 

EDGAR, 1992). 
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As enzimas produzidas pelas glândulas salivares são as seguintes: α-amilase, 

lisozima, lactoferrina, peroxidase e anidrase carbônica. A α-amilase é a enzima que 

hidrolisa as ligações α1:4 glicosídica do amido, ou seja, quebra o amido em maltose, 

maltotriose e dextrinas. A lisozima se une ao componente da parede celular de 

certas bactérias, levando-as à morte. A lactoferrina, enzima com grande afinidade 

pelo ferro, possui ação bacteriostática, bactericida, fungicida, antiviral e anti-

inflamatória. A peroxidase oxida o íon thiocianato para hipothiocianato, uma potente 

substância antibacteriana. A anidrase carbônica catalisa a hidratação do CO2 em 

ácido carbônico e vice-versa (NAUNTOFTE; TENOVUO; LAGERLÖF, 2005; 

BARDOW et al., 2011). 

A IgA secretória é a imunoglobulina predominante, e as IgG e IgM estão presentes 

em baixa quantidade. As glicoproteínas mucosas, MG1 e MG2, são encontradas na 

saliva das glândulas submandibular e sublingual, e as glicoproteínas ricas em prolina 

(PRPs), são encontradas na saliva da glândula parótida. Os oligossacarídeos são 

pequenas cadeias de proteína que contêm um açúcar aminado e derivados de N-

acetilados (frutose, galactose, manose e ácido siálico). A unidade terminal é sempre 

frutose ou ácido siálico ou um derivado de açúcar sulfato. A estaterina previne a 

precipitação de fosfato de cálcio de soluções supersaturadas, atuando como um 

inibidor de formação de cálculo, tanto na glândula como no dente. Comportamento 

similar é visto com as PRPs, que também têm a capacidade de se ligar à 

hidroxiapatita e formar a película adquirida. A aglutinina é uma glicoproteína da 

parótida com capacidade de interagir com as bactérias, resultando na formação de 

aglomerados, que são facilmente removidos e deglutidos. A sialina, um 

tetrapeptídeo, pode ser utilizada por várias bactérias, levando à formação alcalina de 

um produto final (aminas), o qual atua regulando o pH da placa. Outros 

componentes orgânicos, como aminoácidos livres, estão presentes em baixa 

concentração na saliva. Podem ser utilizados por algumas bactérias como fonte de 

nutrientes; contudo, o conteúdo de aminoácido é muito baixo para prover um 

crescimento significativo. A ureia hidrolisa as bactérias com a liberação de amônia 

levando ao aumento do pH. A concentração de glicose é baixa, mas pode estar 

elevada em diabéticos (EDGAR, 1992; NAUNTOFTE; TENOVUO; LAGERLÖF, 

2005; BARDOW et al., 2011). 
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A composição inorgânica da saliva tem uma ampla variação de muitos 

componentes: hidrogênio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, carbonato de 

hidrogênio, iodeto, fosfato, thiocianato, fluoreto e bicarbonato (FERGUSON, 1989; 

WHELTON, 2010).  

A concentração de hidrogênio nos fluidos orais influencia a maioria das reações 

químicas que ocorre na cavidade bucal, notadamente, o equilíbrio entre cálcio e 

fosfato dos tecidos duros do dente e a fase líquida que o cerca. A concentração 

hidrogeniônica é frequentemente expressa em unidades de pH, definido como o 

logaritmo negativo da concentração de hidrogênio. O pH da saliva secretada 

depende dos ácidos e das bases presentes, principalmente dos íons bicarbonato 

(NAUNTOFTE; TENOVUO; LAGERLÖF, 2005). 

O sistema ácido carbônico/bicarbonato (H2CO3/ HCO3
-) é o principal sistema tampão 

da saliva (NAUNTOFTE; TENOVUO; LAGERLÖF, 2005). Na saliva total coletada 

sem estímulo, a concentração do bicarbonato varia de 5 mmol/L e alcança um valor 

de 24 mmol/L se a saliva for coletada sob estímulo. O sistema bicarbonato se 

constitui num sistema complexo, pois há de se considerar o equilíbrio entre as fases 

em que se apresenta como gás carbônico (CO2) e líquida como ácido carbônico 

(H2CO3) (NICOLAU, 2008). De acordo com Bardow et al. (2011), o equilíbrio para o 

sistema tampão bicarbonato é o seguinte: 

 

CO2 + H2O                     H2CO3                                 HCO3
-  +  H+ 

 

A primeira reação da esquerda para a direita, catalisada pela anidrase carbônica, 

leva a formação do ácido carbônico (H2CO3), a partir do gás carbônico na presença 

de água e vice-versa. A segunda reação também catalisada pela anidrase carbônica 

leva a dissociação do ácido carbônico, formando íons carbonato (HCO3
-) e próton 

(H+) e vice-versa. O pK da dissociação do ácido carbônico é 6,1; portanto, no pH de 

6,1, o sistema bicarbonato apresenta sua capacidade tamponante máxima, sendo 

que 50% se encontra na forma dissociada e 50% na forma associada. 

Anidrase carbônica Anidrase carbônica 
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As formas principais de fosfato no pH fisiológico da saliva são o fosfato de 

hidrogênio (HPO4
2-) e o fosfato diidrogênio (H2PO4

-). O pK para o equilíbrio dessas 

duas formas fica ao redor de 7 na saliva humana. O sistema fosfato é menos 

importante na saliva estimulada por causa da sua baixa concentração. Porém, na 

saliva não estimulada, a concentração de fosfato é quase igual à concentração de 

bicarbonato, e assim esses dois sistemas contribuem quase que na mesma 

importância na capacidade tampão. Todavia, sob condições de estimulação, o 

sistema bicarbonato é responsável por cerca de 90% da capacidade tampão da 

saliva (NAUNTOFTE; TENOVUO; LAGERLÖF, 2005). 

O cálcio presente na saliva total apresenta uma parte ligada às proteínas (20%) e 

outra parte dividida em cálcio ionizado e não ionizado; parte do cálcio está ligado à 

proteína e parte em complexos solúveis, como carbonato, fosfato ou lactato. A 

quantidade em cada estado depende do pH da saliva (EDGAR, 1992; BARDOW et 

al., 2011). O cálcio e o fosfato livres ionizados são importantes, porque ambos são 

parte da unidade celular da hidroxiapatita e são os principais componentes 

inorgânicos do dente (BARDOW et al., 2011). 

De acordo com Edgar (1992), o equilíbrio da dissolução da hidroxiapatita depende 

do pH do meio e é descrita pela seguinte fórmula:   

Ca10(PO4)6(OH)2                10Ca2++6PO4
3-+2OH- 

Se o pH cai (isto é, aumenta a concentração de H+), os íons PO4
3-  são convertidos à 

HPO4
2-  ou H2PO4

-,e o íons OH- são neutralizados para formar água. Isto faz com que 

a saliva deixe de ser supersaturada e a reação se dirija para a direita 

(desmineralização). Se, entretanto, o pH eleva, a reação é dirigida para a esquerda 

(remineralização) por causa do grau de supersaturação aumentada. O pH que força 

a reação para a direita e esquerda é chamado como pH crítico (EDGAR, 1992). O 

valor de pH crítico referido não é uma constante, mas uma variável dinâmica, que 

fica ao redor de um pH médio igual a 5,5 (BARDOW et al., 2011). 

Pode-se dizer, portanto, que a saliva influencia a saúde bucal devido às suas 

propriedades físico-químicas não específicas, bem como através de suas 

propriedades mais específicas (DODDS; JOHNSON; YEH, 2005). As múltiplas 

funções da saliva estão relacionadas com sua composição e característica fluida. 
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Entre as funções, podemos destacar: lubrificação dos tecidos moles da cavidade 

bucal com o objetivo de facilitar a mastigação, deglutição e fonação; participação no 

processo de desmineralização e remineralização do esmalte; neutralização de 

ácidos através de sua capacidade tampão; limpeza e diluição dos alimentos 

introduzidos na cavidade bucal; ação antibacteriana, antifúngica e antiviral; formação 

da película adquirida do esmalte; formação do bolo alimentar; digestão; paladar; 

excreção; e equilíbrio hídrico (MANDEL, 1987; EDGAR; HIGHAM, 1995; 

PEDERSEN et al., 2002; NAUNTOFTE; TENOVUO; LAGERLÖF, 2005; NICOLAU, 

2008; WHELTON, 2010; BARDOW et al., 2011). 

 

 

3.1.2 Controle e formação da saliva 

 

As glândulas salivares são constituídas por duas regiões anatômicas e 

funcionalmente distintas: as regiões acinar e ductal (Figura 1). A região acinar 

consiste de um a dois tipos de células, local da geração de todo o fluido e secreção 

de grande parte das proteínas. A região dos ductos é formada por diferentes tipos de 

células, local onde ocorrem as trocas de íons e secreção de poucas proteínas 

(NICOLAU, 2008). 

 
Figura1 – Estrutura da glândula salivar 
Fonte: Nauntofte, Tenovuo e Lagerlöf (2005). 
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Para a produção da saliva, as glândulas apresentam duas etapas celulares 

diferentes: a produção do fluido primário, constituído por água e eletrólitos, e a 

secreção de proteínas de alto peso molecular. Ambos os processos são controlados 

pelo sistema nervoso autônomo. Ele é formado por duas partes: o sistema simpático 

e o parassimpático (NICOLAU, 2008). A secreção é controlada principalmente por 

impulsos parassimpáticos desde os núcleos salivares. O estímulo simpático também 

aumenta o fluxo salivar de forma moderada, porém muito menos do que o estímulo 

parassimpático. Os impulsos simpáticos provavelmente influem na composição 

salivar pelo aumento de exocitose de certas células (WHELTON, 2010). 

De um modo geral, a estimulação parassimpática fornece uma saliva rica em água e 

de baixo teor de proteínas, enquanto a estimulação simpática produz uma saliva rica 

em glicoproteínas e, como consequência, mais viscosa (NICOLAU, 2008). 

Entretanto, de acordo com Smith (2010), a divisão entre controle parassimpático e 

simpático dos diferentes aspectos do processo secretor é indistinta, porque os 

nervos parassimpáticos também podem liberar peptídeos (substância P, 

noradrenalina e polipeptídeo vasoativo intestinal – VIP) que também ativam os 

receptores α-adrenérgicos da membrana plasmática. 

A secreção salivar é iniciada por sinais aferentes dos receptores sensoriais bucais, 

transmitidos pelos nervos trigêmeo, facial e glossofaríngeo (Figura 2). Os impulsos 

nervosos dos mecanorreceptores são ativados pela mastigação no ligamento 

periodontal (reflexo mastigatório-salivar), e os quimiorreceptores são ativados pelo 

paladar nos botões gustativos das papilas linguais (reflexo gustativo-salivar) para os 

núcleos salivares na medula oblonga do cérebro. Os núcleos salivares então reúnem 

a informação para a porção eferente do arco reflexo, consistindo de feixes de nervos 

autonômicos simpático e parassimpático para as glândulas salivares. Entretanto, a 

secreção salivar também é controlada por reflexo condicionado que regula a 

formação da saliva não estimulada durante o sono, medo e depressão (BARDOW et 

al., 2011). 

Em nível periférico glandular, o controle da salivação depende da liberação de 

neurotransmissores das terminações nervosas simpática e parassimpática na vicinal 

das glândulas salivares. Os neurotransmissores são acetilcolina (parassimpático) e 

norepinefrina (simpático), mas outras substâncias (parassimpático) liberadas das 
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terminações nervosas periféricas também possuem efeitos moduladores importantes 

na formação de saliva (BARDOW et al., 2011). Nauntofte, Tenovuo e Lagerlöf (2005) 

citam como outras substâncias transmissoras o trifosfato de adenosina (ATP), 

substância P, VIP, neuropeptídeo Y e certos neuropeptídeos transmissores que são 

liberados das terminações dos nervos periféricos. 

 

 

 

 

A ligação dos neurotransmissores e neuropeptídeos aos receptores específicos da 

membrana celular ativa numerosos eventos bioquímicos dentro do tecido glandular 

(Figura 3) (BARDOW et al., 2011). De acordo com Edgar (1992), a ação dos 

neurotransmissores pode ser inibitória ou estimulatória.  

Em geral, a ativação de receptores do tipo colinérgico muscarínico (acetilcolina), α-

adrenérgicos (norepinefrina) e substância P é importante para o transporte de água 

e eletrólitos, e a ativação de receptores acinares β-adrenérgico (norepinefrina) e VIP 

é importante para a secreção de proteínas (NAUNTOFTE; TENOVUO; LAGERLÖF, 

2005). 

Figura 2 – Arco reflexo da secreção salivar 
Fonte: Nauntofte, Tenovuo e Lagerlöf (2005) modificado. 
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A ligação de acetilcolina aos receptores muscarínicos, substância P aos receptores 

peptídicos, ou noradrenalina aos receptores adrenérgicos ativa um intermediário, a 

guanina nucleotídeo-dependente da proteína G da membrana, que, por sua vez, 

ativa uma enzima reguladora no interior, que pode ser a enzima fosfolipase C (PLC) 

ou a adenil ciclase (AC) (Figura 3) (EDGAR, 1992). 

A ativação da PLC controla a via intracelular, conduzindo para secreção de água e 

eletrólitos. Esta enzima é responsável por hidrolisar a membrana fosfolipídica 

(fosfatidil inositol bifosfato-PIP2) em diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (IP3). 

Posteriormente, estimula a liberação de íons cálcio do retículo endoplasmático. Este 

aumento da concentração citoplasmática de íons cálcio causa a abertura dos canais 

de potássio da membrana da célula acinar, o qual permite a difusão de íons potássio 

para fora da célula. Os íons potássio fora da célula permitem a entrada de três íons 

na célula: o sódio, o cloro e o potássio. Os íons cloro que entraram na célula com o 

sódio se difundem através da membrana luminal via um canal sensitivo de cálcio. A 

chegada dos íons cloro no lúmen dispara o movimento de íons sódio dos canalículos 

intracelulares através de uma fina junção entre as células e, assim, estabelece um 

gradiente osmótico para movimento da água para dentro do lúmen (EDGAR, 1992). 

Figura 3 – Diagrama do mecanismo secretório da célula acinar 
Fonte: Edgar (1992). 
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A AC é ativada quando a noradrenalina se liga aos receptores acinares β-

adrenérgico ou o VIP se liga aos receptores peptídicos. A ativação leva para 

exocitose de proteínas secretórias. A AC causa a formação intracelular de 3,5 - AMP 

cíclico (cAMP) a partir do ATP. O cAMP ativa uma enzima secundária, proteína 

quinase dependente de cAMP  (cA-PK), composta por quatro subunidades. Duas 

subunidades são moléculas receptoras que se ligam à cAMP (2R cAMP) e liberam 

as outras duas subunidades catalítica (2C), que ativam a proteína efetor (Pr) pela 

fosforilação (Pr-P). As proteínas efetoras então ativadas estimulam a exocitose. A 

DAG (da via da PLC) também promove exocitose. Essa sequência completa de 

eventos intracelulares leva à formação do fluido primário (EDGAR, 1992).  

A segunda etapa da formação da saliva ocorre nos ductos. Assim como nas células 

acinares, a ligação de neurotransmissores aos receptores específicos na superfície 

dos tecidos ductuais inicia um número de cascatas bioquímicas dentro das 

membranas glandulares e do citoplasma que leva à modificação eletrolítica deste 

fluido no sistema de dutos. À medida que a saliva passa ao longo do ducto, ela se 

modifica pela reabsorção seletiva de sódio e cloro (sem água) que ocorre no ducto 

estriado. Paralela à reabsorção de sódio e cloro ocorre liberação de potássio e 

bicarbonato. Em função da baixa permeabilidade da água no ducto, a saliva final 

secretada se torna hipotônica, com concentrações de sódio e cloro menores que na 

saliva primária. Alguma liberação de proteínas para a saliva também ocorre no 

sistema de dutos (BARDOW et al., 2011).  

 

 

3.1.3 Parâmetros salivares 

 

Os parâmetros salivares estudados são os constituintes inorgânicos (Na, P, Ca, Mg, 

Cl, F, K e HCO3
-), os orgânicos (atividade da α-amilase, peroxidase e a 

concentração de proteína, ácido siálico, IgA, IgG), o cortisol, a contagem de 

Streptococcus mutans e Lactobacillus acidophilus, a viscosidade, o pH, a 

capacidade tampão e o fluxo salivar. Esses parâmetros são pesquisados e 
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relacionados com condições sistêmicas e/ou bucais, como a cárie e a doença 

periodontal.  

Nas duas últimas décadas, pesquisas de diagnóstico com saliva têm sido 

desenvolvidas para monitorar as doenças bucais, tais como as doenças periodontais 

e a cárie. A combinação das biotecnologias emergentes com o diagnóstico salivar 

ampliou uma gama de diagnósticos a partir da cavidade bucal para todo o sistema 

fisiológico, pois a maioria dos compostos encontrados no sangue também estão 

presentes na saliva (SPIELMANN; WONG, 2011). Nos últimos anos, a saliva tem 

ganhado crescente interesse científico, não só devido à excreção de vários 

compostos (como por exemplo, medicamentos, poluentes, hormônios), mas também 

à relação bem documentada de saliva com bactérias, doenças virais e sistêmicas 

(SCHIPPER; SILLETTI; VINGERGOEDS, 2007). Assim, a saliva pode refletir o 

estado fisiológico do corpo, inclusive emocional, endócrino, nutricional e variações 

metabólicas, e age como uma fonte para o monitoramento da saúde bucal e também 

sistêmica (SPIELMANN; WONG, 2011). 

Hoje em dia muitos ensaios estão disponíveis para analisar os vários parâmetros 

salivares; no entanto, a padronização da coleta e os métodos de armazenamento 

são essenciais para obter resultados significativos. A coleta da saliva é relativamente 

fácil, de natureza não-invasiva, e a relação da saliva com os níveis plasmáticos faz 

dela uma ferramenta de diagnóstico atraente (SCHIPPER; SILLETTI; 

VINGERGOEDS, 2007). 

De acordo com Tenovuo (1997), a avaliação da taxa do fluxo salivar pode ser 

utilizada como método de prevenção, com o objetivo de identificar pessoas com 

fluxo salivar baixo. É importante enfatizar que o fluxo não tem associação direta com 

a atividade de cárie, mas existe uma taxa de fluxo limite que é decisivo para esta 

atividade e que varia entre os indivíduos. Contudo, a maior relevância clínica destes 

testes para um indivíduo em relação à cárie dentária é o acompanhamento 

longitudinal e regular, em que reduções na taxa de fluxo salivar quase sempre 

indicam aumento rápido da atividade de cárie.  

Para Garcia et al. (2009), a saliva estimulada apresenta muitas vantagens em 

relação à saliva não estimulada, são elas: padronização e facilidade da técnica de 

coleta; menor tempo de coleta; a mastigação da goma remove os micro-organismos 
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da placa dentária bacteriana, obtendo-se dessa forma um espécime representativo 

da saliva contaminada. Tenuovo (1997) considera o fluxo salivar estimulado normal, 

baixo e hipossalivação quando os valores estão próximos de 2,0 mL/min, entre 0,7-

1,0 mL/min e abaixo de 0,7 mL/min, respectivamente. 

A capacidade tampão da saliva possui uma fraca associação com atividade 

cariogênica, uma vez que os processos decisivos para o início da cárie ocorrem 

dentro ou embaixo do biofilme dental. A ação da capacidade tampão da saliva é 

limitada e, obviamente, mais importante nos processos de erosão (TENOVUO, 

1997). O método considerado padrão para determinar a capacidade tampão da 

saliva é a titulação sob pressão parcial de gás carbônico. A clássica adaptação 

desta técnica para uso clínico foi descrita por Ericsson (1959), que consiste na 

mistura de 1,0 mL de saliva estimulada com 3,0 mL de ácido clorídrico 0,005 N. Uma 

gota de álcool caprílico ou octílico é adicionada para evitar a formação de espuma. A 

leitura do teste é feita com base nos seguintes parâmetros: capacidade tampão 

muito baixa ou baixa, pH 3,0 a 4,0; intermediária, pH 4,5 a 5,0; normal ou boa, pH 

igual ou superior a 5,5 (GARCIA et al., 2009). 

Bretas et al. (2008) avaliaram a capacidade tampão e o fluxo salivar em crianças de 

5-7 anos de idade e correlacionaram com o índice de CPO-d/ceo-d. Nesse estudo, 

observaram uma correlação moderada entre capacidade tampão e índice CPO-

d/ceo-d. Um percentual significativo das crianças estudadas apresentou CPO-d de 

médio a muito alto, fluxo salivar baixo e capacidade tampão suscetível à doença 

cárie.  

Com relação aos agentes antimicrobianos da saliva, nenhum mostrou forte 

associação com a atividade de cárie. Os únicos com evidência para um papel 

regulador são os anticorpos IgA, íons de hipothiocianato e aglutininas. Entretanto, os 

dados são controversos. Dos parâmetros envolvidos no processo de des e 

remineralização, apenas o conteúdo de flúor tem alguma associação com a 

suscetibilidade à cárie, mas o seu valor de diagnóstico ou prognóstico é questionável 

(TENOVUO, 1997).  

Apesar da forte evidência de que muitos parâmetros salivares não microbianos 

afetam o processo de cárie em um indivíduo ou população, os testes salivares (fluxo, 
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pH e capacidade tampão) oferecem um diagnóstico parcial ou um valor preditivo. O 

fluxo salivar, a capacidade tampão e talvez também a concentração in vivo de 

alguns constituintes salivares, tais como fluoreto, hipothiocianato, aglutininas e IgA, 

parecem ser um pouco mais importantes do que os outros para avaliar a 

suscetibilidade e/ou a atividade de cárie. Entretanto, a precisão de apenas um 

desses parâmetros é fraca e, portanto, futuras pesquisas devem se concentrar em 

explorar combinações de parâmetros salivares para comprovar a relação com a 

atividade de cárie (TENOVUO, 1997).  

 

 

3.1.4 Fatores que influenciam na velocidade do fluxo e na 
composição da saliva 

 

Muitos fatores influenciam a velocidade do fluxo salivar. Os fatores que influenciam o 

fluxo não estimulado são os que seguem: grau de hidratação, postura do corpo, 

condições de luminosidade, estímulo prévio, ritmos biológicos (circadiano e 

circanual), fumo, medicamentos, sexo, idade, peso do corpo, tamanho da glândula e 

efeito psíquico (DAWES, 1987; DAWES, 2010). Já os fatores que influenciam a 

velocidade do fluxo estimulado são o tipo de estímulo, o vômito, o tamanho da 

glândula, a idade e a ingestão de alimentos (DAWES, 2010). 

Muitos fatores que influenciam o fluxo salivar também influenciam a composição da 

saliva. Os fatores que influenciam sua composição são os seguintes: tipo de 

glândula, velocidade do fluxo, duração do estímulo, estimulação prévia, 

medicamentos, natureza do estímulo, composição do plasma, hormônios, 

polimorfismo genético, gravidez, exercício, ritmos biológicos e várias doenças 

(DAWES, 2010).  

O grau de hidratação do corpo é considerado, potencialmente, o fator mais 

importante. Quando o conteúdo de água da pessoa é reduzido em 8%, a velocidade 

do fluxo salivar é reduzida a praticamente zero (EDGAR, 1992; DAWES, 2010). A 
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velocidade do fluxo varia de acordo com a posição do corpo. Comparando com uma 

pessoa sentada, uma pessoa quando em pé ou deitada apresenta velocidade do 

fluxo aumentada ou diminuída, respectivamente (DAWES, 2010). A velocidade do 

fluxo diminui em cerca de 30-40% quando os indivíduos são vedados ou estão no 

escuro. Entretanto, em indivíduos cegos, a velocidade do fluxo não é alterada 

(EDGAR, 1992; DAWES, 2010). 

O ritmo circadiano consiste nas variações que ocorrem no fluxo salivar não 

estimulado durante um período de 24 horas, apresentando pico na produção de 

saliva não estimulada às 16:00 horas, e uma queda a quase zero durante o sono 

(DAWES, 1972; EDGAR, 1992; DAWES, 2010). O ritmo circanual consiste nas 

variações que ocorrem durante o período de um ano com picos no inverno e uma 

queda de 35% no verão (DAWES, 2010).  

O tipo de estímulo pode influenciar no fluxo salivar. O estímulo mecânico pela ação 

de mastigar na ausência de qualquer sabor por si só estimulará a salivação 

(DAWES, 2010). O aumento ou a diminuição da mastigação pode afetar diretamente 

a produção de saliva (DODDS; JOHNSON; YEH, 2005). O estímulo psíquico tem 

sido considerado, porém ainda como estímulos fracos (DAWES, 2010). A salivação 

também pode ser estimulada ou inibida por impulsos que chegam aos núcleos 

salivares desde centros mais altos do sistema nervoso central. Em situações 

estressantes por vezes ocorre secura na boca devido ao efeito inibidor dos centros 

mais altos sobre os núcleos salivares (WHELTON, 2010). 

Com relação à influência da idade na taxa de fluxo salivar há muita controvérsia. 

Dodds, Johnson e Yeh (2005) afirmam que há relação entre o aumento da idade e a 

diminuição da produção salivar em indivíduos de 35 a 75 anos ou mais, bem como 

algumas alterações na composição antimicrobiana e de algumas proteínas. Porém, 

Dawes (2010) afirma que o fluxo salivar não está relacionado com a idade de 

indivíduos acima de 15 anos. Pesquisas recentes demonstraram que o 

envelhecimento tem pouco efeito sobre a velocidade do fluxo. De acordo com 

Bardow et al. (2011), a taxa de secreção salivar na infância aumenta gradualmente 

com a idade, e os níveis adultos são atingidos entre 14 e 16 anos.  
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Quanto ao tamanho da glândula, a saliva estimulada está diretamente relacionada 

com o mesmo, porém a não estimulada é independente (DAWES, 2010). Não se 

pode dizer que o efeito do sexo no fluxo salivar está totalmente esclarecido; contudo, 

alguns trabalhos mostram que o sexo feminino apresenta um fluxo salivar menor 

(DAWES, 1987). Dodds, Johnson e Yeh (2005) observaram uma diferença entre os 

sexos. O sexo feminino apresentou menor fluxo salivar (saliva total não estimulada e 

saliva das glândulas sublingual e submandibular não estimulada) do que o sexo 

masculino. As mulheres saudáveis, não medicadas, tiveram uma notável diminuição 

no fluxo total não estimulado entre os grupos de 45-54 anos e 55-64 anos. É 

possível, portanto, que isto indique uma alteração na taxa de fluxo coincidente com a 

menopausa, pontuando o efeito hormonal no fluxo salivar. Corroborando, Toida et al. 

(2010) observaram um menor fluxo salivar estimulado em indivíduos idosos do sexo 

feminino em relação ao masculino.  

De acordo com Dodds, Johnson e Yeh (2005), a taxa de fluxo salivar em diabéticos 

e hipertensos, com idade de 35 a 44 anos, tendeu a ser menor do que no grupo de 

indivíduos saudáveis. Entretanto, a taxa de fluxo não teve esta diferença no grupo 

de indivíduos com 75 anos ou mais de idade.  

Com relação à composição, conforme a taxa de fluxo salivar aumenta, o pH e a 

concentração de proteína, sódio, cloro e bicarbonato elevam, enquanto os níveis de 

fosfato e magnésio caem (EDGAR, 1992; DAWES, 2010). Considerando a 

contribuição das diferentes glândulas para formar a saliva total, a saliva não 

estimulada das glândulas parótidas contribui com 25%; a submandibular, com 60%; 

as sublinguais com 7-8% e as glândulas menores também com 7-8%. Na saliva 

estimulada, a contribuição da parótida consiste em 50% da saliva total. A 

composição da saliva também depende da duração do estímulo. A concentração de 

bicarbonato aumenta progressivamente com a duração do estímulo enquanto o nível 

de cloreto, após uma elevação inicial, decresce de uma maneira recíproca. Outro 

aspecto a considerar é que a composição da saliva irá variar se a glândula tiver sido 

estimulada previamente (DAWES, 2010). 

A saliva total estimulada pode ser obtida pelos quatro estímulos básicos de sabor 

(sal, ácido, amargo e doce). O estímulo mais potente para secreção salivar é o 

ácido; contudo, sabe-se que as alterações na composição da saliva não dependem 
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da natureza do estímulo, mas sim da velocidade do fluxo que ele proporciona 

(WHELTON, 2010). 

 

 

3.2 XEROSTOMIA VERSUS HIPOFUNÇÃO DA GLÂNDULA SALIVAR 

 

Há duas condições importantes relativas à saliva e ao seu impacto sobre a saúde 

bucal, que muitas vezes são confundidas na literatura – a hipofunção da glândula 

salivar (HGS) e a xerostomia; e é importante para o clínico ter uma boa 

compreensão dessas condições (HOPCRAFT; TAN, 2010). 

A xerostomia é definida como sintoma subjetivo da secura bucal, que geralmente 

traz dificuldades para as funções orais, de deglutição e de fala, interferindo na 

qualidade de vida do indivíduo. Recentemente, Toida et al. (2010) afirmaram que o 

termo queixas orais sensoriais (QOS) foi proposto como uma doença específica para 

representar os distúrbios sensoriais idiopáticos de boca seca, queimação e alteração 

do paladar, podendo estar presentes um ou mais desses três distúrbios. Já a HGS 

está relacionada com a hipossalivação, que se baseia em medidas objetivas da 

produção de saliva, descrevendo uma condição em que as taxas de fluxo salivar são 

muito baixas (BARDOW et al., 2011). 

A percepção da boca seca – xerostomia – é por muitas vezes, mas não 

necessariamente, sempre acompanhada por uma redução no fluxo salivar. Embora 

a HGS seja a principal causa para efeitos deletérios sobre a saúde bucal, a 

xerostomia também pode ter um grande impacto sobre a qualidade de vida e a 

saúde bucal de um indivíduo (HOPCRAFT; TAN, 2010). 

O passo mais importante no manejo de pacientes com xerostomia ou HGS é 

estabelecer o diagnóstico correto – xerostomia, HGS ou ambos. A xerostomia, como 

é uma condição subjetiva, só pode ser avaliada por meio de questionamento direto 

aos pacientes (HOPCRAF; TAN, 2010). O diagnóstico de HGS pode ser realizado 

em primeira instância por sialometria (medida do fluxo salivar), seguido por uma 

investigação radiológica, como a radiografia e a cintilografia (EDGAR, 1992). 
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O fluxo salivar é considerado normal quando os valores estão próximos de 0,3 

mL/min (0,25-0,35 mL/min) para saliva não estimulada e de 2,0 mL/min (1,0-3,0 

mL/min) para saliva estimulada. Considera-se fluxo salivar baixo quando os valores 

estão entre 0,1-0,25 mL/min para saliva não estimulada e 0,7-1,0 mL/min para saliva 

estimulada. Considera-se hipossalivação quando o fluxo for inferior a 0,1 mL/min 

para saliva não estimulada e 0,7 mL/min para saliva estimulada. Os valores 

considerados normais exibem uma ampla variação, e indivíduos com taxa de fluxo 

salivar normal podem experimentar sintomas de boca seca (TENUOVO, 1997). 

Toida et al. (2010) avaliaram as QOS e o fluxo salivar estimulado. Observaram uma 

íntima associação do aumento da prevalência e da intensidade das QOS com a 

diminuição do fluxo salivar. A alteração do paladar foi associada apenas aos casos 

mais severos de fluxo salivar reduzido. Muitas vezes, a sobreposição dessas 

queixas e uma íntima associação na intensidade foram observadas. Assim, a 

hipossalivação pode ser considerada uma das causas mais importantes e comuns 

das QOS. No entanto, uma considerada prevalência de boca seca (44,4%), 

queimação (18,1%) e alteração do paladar (18,1%) foram observadas em indivíduos 

com elevado fluxo salivar. Aproximadamente, 47% dos indivíduos com elevado fluxo 

salivar apresentaram uma ou mais QOS, podendo assim estar associado a outras 

etiologias, tais como: condições psicológicas (ansiedade, depressão), distúrbios 

hormonais e nutricionais (deficiência de zinco). 

A presença da saliva é vital para a manutenção de tecidos bucais hígidos. A severa 

redução na produção de saliva resulta não apenas na rápida deterioração da saúde 

bucal, como também cria um impacto prejudicial sobre a qualidade de vida do 

indivíduo (WHELTON, 2010). Entretanto, a xerostomia ou percepção de boca seca 

está sendo reconhecida agora também como um fator de risco importante para 

doenças dentais. Além disso, a sensação subjetiva de boca seca é uma condição 

debilitante em si, que causa um impacto significante na qualidade de vida dos 

doentes (HOPCRAFT; TAN, 2010).  
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3.2.1 Hipofunção da glândula salivar  

 

A HGS, representada por uma taxa de fluxo salivar reduzida, pode ser causada por 

diversos fatores etiológicos, tais como: doenças sistêmicas e ingestão de vários 

medicamentos ou por radioterapia de cabeça e pescoço (TSCHOPPE et al., 2010). 

Algumas causas de HGS são as que seguem: doenças autoimunes (síndrome de 

Sjögren, artrite reumatoide, lúpus sistêmico eritematoso, tireoidite autoimune), 

doenças hormonais (diabete melito), doenças hereditárias (fibrose cística, displasia 

ectodérmica, polineuropatia amiloidótica familiar, doença de Gaucher), infecções 

(vírus da imunodeficiência humana, citomegalovírus, hepatite C, parotidite 

epidêmica), distúrbios metabólicos (anorexia nervosa, bulimia, desnutrição), 

desordens neurológicas (depressão, paralisia cerebral, paralisia de Bell, síndrome 

de Holmes-Adie), doenças salivares locais (sialolitíase, sialadenite e carcinoma), 

causas iatrogênicas (trauma cirúrgico), efeito colateral do tratamento para o câncer e 

uso de medicamentos (antidepressivos, antipsicóticos, agentes antiansiolíticos, anti-

hipertensivos, anti-histamínicos, opioides e polimedicação) (EDGAR, 1992; 

BARDOW et al., 2011). O uso de medicamentos com atividade anticolinérgicos 

contra o receptor muscarínico M3 é a causa mais comum relatada da salivação 

reduzida, e os esforços estão em reduzir esta atividade em novos medicamentos 

(SCULLY, 2003). 

A ocorrência desses fatores etiológicos pode ser acompanhada com mudanças 

quantitativas e qualitativas dos componentes salivares, incluindo o aumento da 

viscosidade, redução da capacidade de tamponamento, alterações do pH para 

valores mais baixos, e na concentração de eletrólitos salivares. Além disso, a 

hipossalivação pode ser acompanhada por alterações acentuadas nos componentes 

microbianos específicos, em particular em relação a uma microbiota altamente 

acidogênica. Essas alterações podem levar a consequências graves para a saúde 

bucal, como cárie rampante e infecção por levedura, redução da capacidade de 

ingerir alimentos, comprometimento da fala e muitos outros (TSCHOPPE et al., 

2010). 
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Pedersen et al. (2002) relacionaram os sintomas e os achados clínicos mais comuns 

da HGS. Os sintomas foram: ressecamento de mucosa bucal e dor, secura dos 

lábios e da faringe, aderência facilitada da língua ao palato, sensação de sede, 

sensação de queimação, aumento da aderência dos alimentos e placa bacteriana 

nas superfícies dentárias, dificuldade na fala (disfonia), dificuldade no uso de 

próteses removíveis, dificuldade na deglutição (disfagia), função mastigatória 

deficiente, alterações do paladar (disgeusia ou hipogeusia), refluxo, azia, náuseas, 

mau hálito e mudança na dieta (evitando alimentos secos e picantes). Os sinais e 

sintomas clínicos relatados foram: mucosa bucal atrófica, vermelha, brilhosa e seca, 

papilas filiformes atróficas, aparência lobulada e fissurada da língua, vermelhão do 

lábio seco e rachado, aumento da frequência de infecções bucais (candidíase 

recorrente), queilite angular, aumento da atividade de cárie (lesões de cárie na 

superfície incisal, na cúspide e na cervical dos dentes), faringite, laringite, esofagite, 

ulcerações na mucosa, estomatite por dentadura, atrofia da mucosa bucal, 

dismotilidade esofágica, atrofia dos músculos mastigatórios, comprometimento do 

paladar, erosões dentárias, halitose, acúmulo de detritos na cavidade bucal, 

desnutrição, constipação, perda de peso e depressão.  

Os pacientes devem reconhecer a sua condição crônica e o potencial mórbido e 

fazer mudanças adequadas do estilo de vida para minimizar o impacto negativo da 

hipossalivação na saúde do corpo e dos dentes (MESE; MATSUO, 2007). A terapia 

de hipossalivação é muitas vezes limitada a tratamento paliativo (isto é, substitutos 

da saliva ou géis). Ao proporcionar umidade para a mucosa bucal, ocorre o alívio 

dos sintomas. Para evitar desmineralização dos dentes, os clínicos devem 

considerar substitutos de saliva supersaturados com cálcio e fosfatos e que contêm 

flúor (TSCHOPPE et al., 2010). 
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3.2.2  Xerostomia 

 

A sensação de boca seca é um problema comum e multifatorial. O sintoma pode ser 

devido à redução da quantidade de saliva produzida ou a uma mudança na 

composição da saliva, mas a sensação de boca seca pode também estar presente 

em pessoas com produção normal de saliva (FURNESS et al., 2012). 

Aproximadamente uma em cada cinco pessoas relata alguma forma de boca seca, 

com uma prevalência maior em mulheres e idosos. Assim sendo, é importante que 

os clínicos tenham uma compreensão completa deste problema (HOPCRAFT; TAN, 

2010). 

As causas da xerostomia incluem as doenças das glândulas salivares (por exemplo, 

síndrome de Sjögren), diabetes descontrolada, radiação de cabeça e pescoço, 

quimioterapia e uma série de medicamentos comumente utilizados. Ocasionalmente, 

a xerostomia pode ser subjetiva, sem qualquer evidência de fluxo salivar alterado. 

Nesses pacientes, a xerostomia é frequentemente associada a fatores psicológicos 

(PORTER; SCULLY; HEGARTY, 2004). 

Há evidências de que o uso de uma medicação e, particularmente, de polifarmácia 

pode aumentar o risco de xerostomia (HOPCRAFT; TAN, 2010). Muitas medicações 

prescritas estão associadas com a sensação de boca seca, apesar da produção 

normal de saliva (FURNESS et al., 2012). A xerostomia induzida por drogas é 

geralmente devido a ações anticolinérgicas ou simpatomiméticas. Os agentes mais 

comumente implicados em xerostomia incluem os antidepressivos tricíclicos, 

antipsicóticos, benzodiazepínicos, atropínicos, β-bloqueadores e anti-histamínicos, 

embora uma vasta gama de outras drogas possa dar origem à sensação de boca 

seca, incluindo alguns agentes quimioterapêuticos (HOPCRAFT; TAN, 2010; 

PORTER, 2010). 

Scully (2003) realizou um levantamento para identificar as drogas associadas com 

queixa de boca seca. Um grande número de drogas está associado à sensação 

subjetiva de boca seca, especialmente os agentes antimuscarínicos, alguns agentes 

simpatomiméticos, agentes que afetam a absorção de serotonina e noradrenalina, 

bem como uma miscelânea de outras drogas, tais como supressores do apetite, 
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inibidores de protease e citocinas. Infelizmente, poucos dados concretos sobre os 

efeitos das supostas drogas indutoras de xerostomia estão disponíveis. 

Como a xerostomia é uma condição subjetiva, só pode ser avaliada por meio de 

questionamento direto aos pacientes (HOPCRAFT; TAN, 2010). Thomson et al. 

(1999) utilizaram um questionário fechado, com questões diretas, que avalia o grau 

subjetivo de xerostomia –  o Xerostomia Inventory (XI).  Este questionário de escala 

contínua multidimensional, contém um total de 11 itens destinados a avaliar várias 

situações de sensação de boca seca. Neste, existem cinco opções de respostas 

(nunca:1; quase nunca:2; ocasionalmente:3; com relativa frequência:4; com 

frequência:5) e, portanto, o grau de severidade da xerostomia pode variar de 11 à 

55. Para Hopcraft e Tan (2010) o XI é vantajoso, porque evita dicotomizar pacientes 

como xerostômicos ou não-xerostômicos e também permite que as alterações na 

severidade da condição possam ser monitoradas ao longo do tempo. Um aumento 

na pontuação pode ser relacionado com a piora da condição ou vice-versa. O XI foi 

validado para versão em português por Barcelos et al. (2009) e Mata et al. (2012).  

Os autores van der Putten et al. (2011) utilizaram o XI modificado - o Xerostomia 

Inventory Dutch version (XID) - que apresenta apenas três opções de respostas 

(nunca:1; ocasionalmente:2; e sempre:3). O valor obtido pode variar de 11 a 33 

pontos e quanto mais próximo de 33, maior é o grau de xerostomia. 

De acordo com Hopcraft e Tan (2010), como existem muitos fatores que podem 

contribuir para a percepção de boca seca, é necessário ter um instrumento que 

aborde o questionamento direto de uma sensação geral de secura da boca, secura 

da boca durante horários específicos do dia ou em relação a determinadas 

atividades, comportamentos relacionados para aliviar ou evitar secura da boca, bem 

como sensação de secura em outras áreas do corpo. Até agora, o XI é a medida 

mais abrangente de xerostomia e continua a ser o único instrumento desenvolvido 

para avaliar a classificação xerostômica de um paciente em uma escala contínua. 

Também é o único instrumento que foi validado para medir alterações na severidade 

da xerostomia ao longo do tempo. 

O diagnóstico clínico no início da xerostomia pode ser difícil, a menos que o paciente 

tenha uma causa identificável (como por exemplo, a introdução de terapia 

medicamentosa xerostômica). Pode não haver sinais clinicamente detectáveis, e as 
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taxas de fluxo salivar podem ser normais. Em contraste, os sinais clínicos da 

xerostomia acompanhada de hipossalivação são simples para identificar, 

particularmente porque a mucosa é seca, e qualquer instrumento clínico adere 

facilmente (PORTER, 2010). 

Os sintomas da xerostomia incluem halitose, dor e queimação bucal, dificuldade de 

deglutir e falar, e alteração do paladar (HOPCRAFT; TAN, 2010). A frequência dos 

sintomas pode ser mais elevada do que a evidência objetiva de xerostomia, porque 

uma correlação forte entre os dois não foi sempre observada. Não obstante, 

pacientes com xerostomia (sem disfunção da glândula salivar) muitas vezes 

apresentam sintomas aliados, incluindo dificuldade em comer alimentos (alimentos 

particularmente secos), secura labial e dificuldade em engolir alimentos (VAN DER 

PUTTEN et al., 2011). A xerostomia consiste também em um fator de risco para 

cárie dentária. Os pacientes com boca seca frequentemente saboreiam e chupam 

doces e/ou bebidas ácidas para aliviar seus sintomas, e isto também pode aumentar 

o risco de cárie dental (HOPCRAFT; TAN, 2010). 

Cho et al. (2010) investigaram as diferenças na taxa de fluxo da saliva total e 

sintomas subjetivos e comportamentais da sensação de boca seca em pacientes 

xerostômicos de acordo com sua etiologia. Participaram da pesquisa um total de 140 

pacientes (24 homens e 116 mulheres, idade de 58,1±13,3 anos) com queixa de 

xerostomia. Foram divididos em cinco grupos: síndrome Sjögren (G1, n=34), pós-

radioterapia em região de cabeça e pescoço (G2, n=16), antipsicóticos (G3, n=30), 

doenças sistêmicas ou medicamentos que afetam o fluxo salivar (G4, n=35) e 

etiologia desconhecida (G5, n=25). Os pacientes responderam uma série de 

questões padronizadas relacionadas com a boca seca, e as taxas de fluxo salivar 

foram mensuradas. O G2 apresentou a menor taxa de fluxo salivar total e os mais 

severos sintomas e comportamentos associados, enquanto o G5 apresentou os 

maiores valores de taxa de fluxo salivar e sintomas e comportamentos relacionados 

com a boca seca mais favoráveis. O G5 apresentou uma sensação de queimação na 

boca mais prevalente, enquanto o G3 apresentou o maior valor para a alteração do 

paladar. Os autores concluíram que pacientes com xerostomia apresentam vários 

graus de desconforto relacionados à qualidade de vida de acordo com a etiologia. 
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Muitos indivíduos com boca seca não podem ser curados, mas existem maneiras 

eficazes para manejo dos sintomas de boca seca. Muitos tratamentos tópicos 

(aplicado diretamente na boca), tais como spray, pastilha, bochecho, goma de 

mascar sem açúcar ou creme dental, têm sido avaliados, mas não há forte evidência 

de que algum tratamento tópico seja eficaz para aliviar a sensação de boca seca. 

Triester glicerol oxigenada, spray substituto de saliva, é mais eficaz que spray 

eletrolítico em solução aquosa. A goma de mascar aumenta a produção de saliva, 

mas não há evidência de que a goma seja melhor ou pior que o spray substituto da 

saliva. Produtos ácidos e açúcar devem ser evitados (FURNESS et al., 2012).  

É importante desenvolver um programa adequado de prevenção para minimizar o 

risco de cárie. Isto inclui, visitas regulares ao dentista para avaliação de higiene 

bucal, aplicação tópica de flúor e orientação quanto a necessidade de ingestão 

regular de água  (HOPCRAFT; TAN, 2010). 

 

 

3.3 ACNE 

 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (2006) verificou a frequência dos principais 

diagnósticos na prática dos dermatologistas. Os resultados apresentados foram 

baseados em 57.000 consultas dermatológicas. O motivo principal de consulta foi 

acne, com 14% dos atendimentos. Os resultados reforçam a importância da acne, 

do câncer de pele e da hanseníase como problemas de saúde pública, para os quais 

deve haver investimento contínuo em educação para saúde. 

A acne é, portanto, uma das doenças mais prevalente na dermatologia. Milhões de 

pessoas em todo o mundo experimentam esta condição constrangedora 

(RIGOPOULOS; LARIOS; KATSAMBAS, 2010). A acne é uma doença inflamatória 

crônica da unidade pilossebácea, induzida por andrógenos, resultando no aumento 

da produção de sebo, queratinização alterada, inflamação e colonização bacteriana 
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por Propionibacterium acnes nos folículos pilosos da face, pescoço, peito e costas 

(Figura 4) (KUROKAWA et al., 2009; WILLIAMS; DELLAVALLE; GARNER, 2012). 

 

 

 
 
 

Apesar da colonização precoce com P. acnes e a história familiar ter um papel 

importante no aparecimento da acne, ainda permanece obscuro o fator que 

desencadeia a acne e como o tratamento atua no curso da doença. Outros fatores, 

como dieta, têm sido implicados, mas não comprovados (WILLIAMS; DELLAVALLE; 

GARNER, 2012).  

A acne afeta principalmente indivíduos na adolescência e pode persistir na vida 

adulta, com efeitos negativos para a autoestima (WILLIAMS; DELLAVALLE; 

GARNER, 2012). Evidências atuais sugerem que a acne pós-adolescente em 

mulheres está em ascensão na idade reprodutiva e na menopausa. A acne neste 

subgrupo de pacientes geralmente segue um padrão específico, hormonal, que 

muitas vezes pode ter um tratamento resistente e/ou ser propensa à recidiva. Acne 

pós-adolescente no sexo feminino é uma condição que pode muitas vezes ser 

exacerbada por uma superprodução cutânea ou sistêmica de andrógenos. A 

etiologia mais comum do hiperandrogenismo na mulher na idade reprodutiva é a 

Figura 4 – Patogênese da acne: 1) Acúmulo de células epiteliais e queratina; 2) Acúmulo de 
queratina   e   sebo;  3) Inflamação  média,   proliferação de   P. acnes, pápulas e    
pústulas; 4) Inflamação acentuada, nódulo-cística 
Fonte: http://www.deerfielddermatology.com. 
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Síndrome do Ovário Policístico. O papel dos hormônios, particularmente, aciona a 

produção de sebo, o crescimento e a diferenciação da glândula sebácea (KIM; 

MICHAELS, 2012). 

Em um estudo retrospectivo, Collier et al. (2008) verificaram em 1.013 indivíduos 

com idade média de 48 anos (±16,7) a prevalência de acne. Foi questionado aos 

participantes se eles já tiveram ou têm acne ou pequenos pontos inflamados na pele 

nas diferentes faixas etárias (20-29, 30-39, 40-49 e 50 anos ou mais de idade). Foi 

aplicado um questionário para avaliar a prevalência da acne nos diferentes grupos 

de idades. Dos participantes, 73,3% reportaram ter ou já ter tido acne com 20 ou 

mais anos. Com relação à adolescência, 68,5% do sexo masculino e 66,8% do 

feminino reportaram ter tido acne, porém esta diferença não foi significante. Nas 

outras faixas etárias, o sexo feminino reportou maior ocorrência de acne. Na faixa 

etária dos 20 anos, 42,5% do sexo masculino e 50,9% do feminino (p=0,0073) 

reportaram ter tido acne. Aos 30 anos, 20,1% do sexo masculino e 35,2% do 

feminino (p<0,0001) reportaram ter tido acne. Aos 40 anos, 12% do sexo masculino 

e 26,3% do feminino (p<0,0001). E finalmente com 50 anos ou mais, 7,3% do sexo 

masculino e 15,3% do feminino (p=0,0046) reportaram ter tido acne. Com relação à 

severidade da acne, 63% dos homens e 53,3% das mulheres relataram ter 

aumentado após a adolescência. A acne continua a ser o problema de pele mais 

comum afetando mais as mulheres do que os homens com 20 ou mais anos de 

idade.  

Não há um tratamento ideal para a acne, embora um regime adequado para a 

redução das lesões pode ser indicado para a maioria dos pacientes. Evidências 

sobre a eficácia comparativa das terapias tópicas e sistêmicas no tratamento da 

acne são escassas. As terapias tópicas incluindo peróxido de benzoíla, retinoides e 

antibióticos quando usados em combinação geralmente melhoraram o controle da 

acne leve a moderada. O tratamento com contraceptivos orais combinados podem 

ajudar mulheres com acne. Antibióticos orais combinados com uso tópico de 

peróxido de benzoíla são indicados no tratamento da acne inflamatória grave. 

Isotretinoína oral é a terapia mais eficaz e é usada no início da doença grave. 

Disponibilidade, efeitos adversos e custos limitam o uso da terapia fotodinâmica. 

Novas pesquisas são necessárias para a eficácia terapêutica comparativa e 
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segurança de muitos produtos disponíveis (WILLIAMS; DELLAVALLE; GARNER, 

2012). 

 

 

3.4 ISOTRETINOÍNA 

 

A isotretinoína, quimicamente conhecida como ácido-13-cis-retinoico, é um derivado 

sintético da vitamina A e um isômero sintético da tretinoína. A isotretinoína e a 

tretinoína apresentam a mesma fórmula química (C20H30O), porém, com estruturas 

moleculares diferentes (Figura 6 e 7). Já a fórmula química da vitamina A é 

representada por C20H28O2 e sua estrutura molecular esta apresentada na figura 5 

(RODRIGUES et al., 2008). Estes compostos estão normalmente presentes nos 

seres humanos. Devido à sua capacidade lipofílica, a absorção é variável, e por ser 

uma droga muito sensível à luz e ao oxigênio, há dificuldade no desenvolvimento de 

formulações estáveis. Isso significa que, ao prescrever essa droga, é imprescindível 

ter absoluta confiança de sua origem (SAMPAIO; BAGATIN, 2008). 

A isotretinoína é um dos retinoides mais prescritos por dermatologistas e tem sido 

utilizado durante os últimos 20 anos para tratar uma variedade de condições 

dermatológicas (RODRIGUES et al., 2008). É empregada particularmente no 

tratamento da acne nódulo-cística e como inibidor da proliferação de células 

neoplásicas, por exercer efeito regulador sobre a diferenciação celular (DINIZ; LIMA; 

ANTONIOSI FILHO, 2002; RODRIGUES et al., 2008).  Embora seja o tratamento de 

escolha para acne nódulo-cística, suas indicações foram estendidas à acne 

moderada resistente à terapia convencional, a acne persistente em adultos, e para 

os casos de acne associada a risco de cicatrizes (LESTRINGANT et al., 1997). 
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Figura 5 - Estrutura molecular da vitamina  A 
Fonte: Diniz, Lima e Antoniosi Filho (2002). 
	  

 
 

  
 

               
  
 

 

O mecanismo de ação exato da isotretinoína não é conhecido. Segundo Zoubolis 

(2006), é provável que o excelente efeito da isotretinoína contra a acne e a forma 

como foi comemorada sua liberação para uso clínico tenham inibido o interesse por 

pesquisas básicas adicionais. Acredita-se que o ácido 13-cis-retinoico exerce a sua 

ação por isomerização para ácido todo-trans-retinoico, que se liga com afinidade aos 

receptores de retinoides. É o único medicamento que afeta todos os quatro fatores 

patogênicos da acne (BRELSFORD; BEUTE, 2008). 

Dentre os efeitos terapêuticos da isotretinoína incluem-se redução do tamanho das 

glândulas sebáceas (até 90%); redução da atividade das glândulas sebáceas, 

diminuindo a produção de sebo; ação anti-inflamatória pela inibição da migração de 

neutrófilos em decorrência de uma redução na expressão de metaloproteinases no 

sebo; comedolítico; inibição da proliferação de P. acnes; efeito descamativo; 

diminuição do acúmulo de células da pele; e normalização da queratinização no 

folículo sebáceo  (LESTRINGANT et al., 1997; ZOUBOULIS, 2006; BRELSFORD; 

BEUTE, 2008). 
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A foi o marco inicial para a procura por derivados quími-
cos e sintéticos com atividade biológica do retinol. Sporn
e colaboradores introduziram o termo retinóide em 1976

para abranger todos os análogos estruturais naturais, bem
como os sintéticos da vitamina A (Figura 1) (Sporn, et al.
1976).

FIGURA 1 - Estrutura molecular de retinóides.

D. G. A. Diniz, E. M. Lima, N. R. Antoniosi Filho416

A foi o marco inicial para a procura por derivados quími-
cos e sintéticos com atividade biológica do retinol. Sporn
e colaboradores introduziram o termo retinóide em 1976

para abranger todos os análogos estruturais naturais, bem
como os sintéticos da vitamina A (Figura 1) (Sporn, et al.
1976).

FIGURA 1 - Estrutura molecular de retinóides.

D. G. A. Diniz, E. M. Lima, N. R. Antoniosi Filho416

A foi o marco inicial para a procura por derivados quími-
cos e sintéticos com atividade biológica do retinol. Sporn
e colaboradores introduziram o termo retinóide em 1976

para abranger todos os análogos estruturais naturais, bem
como os sintéticos da vitamina A (Figura 1) (Sporn, et al.
1976).

FIGURA 1 - Estrutura molecular de retinóides.

Figura 6 – Estrutura molecular da isotretinoína 
Fonte: Diniz, Lima e Antoniosi Filho (2002). 
	  

Figura 7 – Estrutura molecular da tretinoína 
Fonte: Diniz, Lima e Antoniosi Filho (2002). 
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Durante a terapia com a isotretinoína, a lesão pustular geralmente é a primeira a 

melhorar e os comedões são os últimos. Lesões nos braços, face e parte superior 

tendem a responder mais rapidamente que as lesões no tronco (BRELSFORD; 

BEUTE, 2008). 

Em uma revisão crítica de Sardana e Garg (2011) sobre a utilização de isotretinoína 

em diferentes doses, verificou-se que muitos estudos tiveram sucesso utilizando 

isotretinoína em baixa dose comparado com a dose padrão para acne moderada e 

leve. Os autores acreditam que doses diárias ou doses alternadas de 0,5-0,75 

mg/kg/dia com terapia tópica concomitante durante 5-7 meses traz excelentes 

resultados no tratamento da acne moderada e leve. O único problema que precisa 

ser esclarecido é a dose total máxima e mínima (mg/kg) necessária para prevenir as 

recidivas. Isto pode ser mais importante e relevante do que verificar os tipos de 

terapias (alternadas, diárias ou intermitentes...) que reduzem os efeitos colaterais e 

aumentam a adesão ao tratamento.  

Lee et al. (2011) avaliaram a eficácia e a tolerabilidade da utilização de baixas doses 

e doses intermitentes de isotretinoína e compararam com o tratamento 

convencional. Sessenta pacientes com acne moderada foram incluídos e 

randomizados para receber a isotretinoína: GA, tratamento convencional - 0,5-0,7 

mg/kg/dia; GB, tratamento com baixa dose - 0,25-0,4 mg/kg/dia; e GC, tratamento 

intermitente - 0,5-0,7 mg/kg/dia durante uma semana a cada quatro semanas. O 

período total de administração da droga foi de seis semanas no GC e 24 semanas 

nos GA e GB. Para o número de lesões não inflamatórias, o GA apresentou maior 

redução seguido do GC e GB. Houve diferenças significativas entre os grupos GB e 

GC (p=0,046) e os grupos GC e GA (p=0,006) e não houve diferença significativa 

entre os grupos GA e GB em todas as análises. Esses resultados sugerem que os 

regimes convencionais e de baixa dosagem têm eficácia semelhante. O tratamento 

intermitente teve menos efeito do que os tratamentos convencional e de baixa dose. 

A satisfação do paciente foi maior no GB (3,76), seguido pelo GC (3,31), e GA 

(3,06), com diferenças significativas entre os GA e GB (p=0,003) e os GB e GC 

(p=0,019), mas não houve diferença significativa entre os GA e GC. Esse resultado 

sugere que o regime de baixa dose é superior a outros esquemas (convencional ou 

intermitente) em termos de satisfação do paciente. Os efeitos colaterais foram mais 

frequentes com o tratamento convencional em comparação aos tratamentos de 
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baixa dose e intermitente. O efeito colateral em todos os grupos foi o lábio seco e 

rachado (94% no GA, 65% no GB e 44% no GC). A pele seca também foi relatada 

(31% no GA e 6% no GB). A epistaxe foi relatada apenas no GA (19%). Um caso de 

aumento de triglicerídeos e um caso de aumento de AST e ALT foram relatados no 

GA. Um ano após o término do tratamento, dois pacientes apresentaram recorrência 

no GA, três dos GB e nove no GC. Este estudo sugere que, quando se considera 

tolerabilidade, eficácia e satisfação do paciente, o esquema de tratamento com baixa 

dose de isotretinoína é mais adequado para pacientes com acne moderada. 

O uso da isotretinoína é benéfico para muitas doenças da pele, embora seus efeitos 

colaterais e toxicidade requerem cuidadosa monitorização por médicos e outros 

profissionais de saúde. Como o uso de retinoides está muito difundido, isto exige 

que não só os dermatologistas, mas outros profissionais de saúde devam estar 

atentos ao amplo espectro de efeitos colaterais associados à sua utilização, 

incluindo dentistas, que precisam estar particularmente atentos às reações 

mucocutâneas que se desenvolvem em quase todos os pacientes que recebem esse 

medicamento (RODRIGUES et al., 2008). 

 

 

3.4.1 Efeitos e reações adversas da isotretinoína 

 

Quando um fármaco é administrado a fim de prevenir ou tratar uma doença, dois 

tipos de efeitos podem ser esperados: o primeiro efeito é o desejado; e o segundo é 

o não intencional ou nocivo. Este último é referido como reações adversas 

medicamentosas (RADs) (EDWARDS; ARONSON, 2000; FEMIANO et al., 2008). É 

importante esclarecer que os termos “efeito adverso” e “reação adversa” são muitas 

vezes usados como sinônimos, porém é a droga que tem um efeito adverso, e é o 

paciente que sofre uma reação adversa (EDWARDS; ARONSON, 2000).  

Muitas drogas têm o potencial de induzir RADs na boca. A extensão de tais reações 

é desconhecida. No entanto, devido ao fato de serem assintomáticas, passam 
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despercebidas (FEMIANO et al., 2008). As RADs são responsáveis por lesões orais 

e manifestações que podem culminar em doença local ou sistêmica. A associação 

entre uma droga e uma reação adversa ao medicamento se baseia principalmente 

no desaparecimento das reações depois da sua interrupção. É importante considerar 

que muitas RADs podem continuar mesmo com a interrupção do tratamento. Com a 

finalidade de diagnosticar, às vezes é interessante reintroduzir a droga para 

estabelecer a relação de causa e efeito (EDWARDS; ARONSON, 2000; FEMIANO 

et al., 2008). 

A isotretinoína é benéfica para o tratamento de muitas doenças da pele, embora 

seus efeitos colaterais e toxicidade requerem cuidadosa monitorização 

(RODRIGUES et al., 2008). As RADs envolvendo o uso de isotretinoína estão 

relacionados à pele e membranas mucosas, e aos sistemas nervoso, músculo 

esquelético, linfático, gastrintestinal, cardiorrespiratório e geniturinário (DINIZ; LIMA; 

ANTONIOSI FILHO, 2002). 

A isotretinoína oral trata eficazmente todas as formas de acne vulgar. No entanto, 

ocorrem muitos efeitos secundários, alguns potencialmente graves, que justificam a 

limitar a sua utilização para os casos de acne grave. A indicação indiscriminada da 

isotretinoína para todos os casos pode levar os médicos a responderem 

judicialmente devido aos graves efeitos colaterais. A isotretinoína sistêmica, um 

retinoide oral, tem revolucionado o tratamento da acne vulgar, melhorando os 

resultados da acne nódulo-cística. Porém, o uso da isotretinoína pode resultar em 

sérias reações adversas. A teratogenicidade é a RAD mais conhecida, e o risco de 

embriopatia retinoide é alto como a talidomida. Podem-se relacionar como RADs: 

mucocutâneos, incluindo a piora inicial da acne, xerostomia, queilite, dermatite 

retinoide e infecções da pele por Staphylococcus; complicações oftalmológicas, 

incluindo olhos secos que persistem indefinidamente; e neurológica, como a 

depressão severa, que são eventos raros e idiossincráticos, requerendo atenção 

imediata (SINCLAIR, 2012). 

Devido ao risco de provocar embriopatia, a Food and Drug Administration (FDA), em 

2005, aprovou um programa com o objetivo de limitar o uso de isotretinoína por 

gestante (DINIZ; LIMA; ANTONIOSI FILHO, 2002). No Brasil, o Ministério da Saúde 

(2010) editou um protocolo clínico para o tratamento da acne, e no Termo de 
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Esclarecimento e Responsabilidade deixa claro que a isotretinoína é contra indicada 

para mulheres grávidas. A Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (2012) 

distribui gratuitamente a isotretinoína para tratamento da acne, por meio da 

Farmácia Cidadã. Mas, como protocolo, teste de laboratório é exigido para 

comprovação da não gravidez, além do uso de contraceptivo durante o tratamento e 

a assinatura do termo de responsabilidade. 

Dose menor do que a dose-padrão de isotretinoína oral só deve ser prescrita em 

casos excepcionais. Após todas as alternativas mais seguras serem consideradas e 

usadas, falharam ou eram impraticáveis de usar. A isotretinoína nunca deve ser 

usada como terapia primária para graus moderados de acne (SINCLAIR, 2012). 

O uso da isotretinoína é considerado um tratamento eficaz para acne vulgar cística 

ou acne recalcitrante grave; no entanto, foram levantadas dúvidas quanto à sua 

associação com a depressão e comportamento suicida. Marqueling e Zane (2005; 

2007) realizaram uma revisão sistemática afim de avaliar a relação entre o uso da 

isotretinoína e o risco de depressão e tentativas de suicídio em pacientes com acne 

vulgar. Um total de nove estudos atendeu aos critérios de qualificação para a 

análise. As taxas de depressão entre os usuários de isotretinoína variaram de 1% a 

11% entre os estudos, com taxas semelhantes aos grupos controles que utilizaram 

antibióticos orais. Globalmente, os estudos que comparam depressão antes e após 

o tratamento não mostraram um aumento estatisticamente significante nos 

diagnósticos de depressão ou sintomas depressivos. Alguns, de fato, demonstraram 

uma tendência para sintomas depressivos menores ou menos graves após o 

tratamento com isotretinoína. Esta redução foi particularmente evidente em 

pacientes com escores de pré-tratamento na faixa de depressão moderada ou 

clínica. Não houve correlação entre o uso da isotretinoína e o comportamento 

suicida. Embora a literatura atual não suporta uma associação causal entre o uso da 

isotretinoína e depressão, existem limitações importantes para muitos dos estudos. 

Os dados disponíveis sobre o comportamento suicida durante o tratamento com 

isotretinoína são insuficientes para estabelecer uma associação significativa. 

Neudorfer et al. (2012) verificaram se o tratamento com isotretinoína pode resultar 

em efeitos oculares deletérios. Por meio da base de dados do Serviço de Saúde de 

Maccabi em Israel, de janeiro de 2000 até dezembro de 2007, foram obtidos três 
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grupos: usuários de isotretinoína (G1, n=14.682), não usuários de isotretinoína com 

acne (G2, n=14.682) e não usuários de isotretinoína sem acne (G3, n=14.682). A 

dosagem recomendada de isotretinoína em Israel é semelhante a de outros países 

(0,5-1,0 mg/kg/dia), com uma dose cumulativa de 120 a 150 mg/kg. O diagnóstico 

realizado pelo oftalmologista foi classificado em três categorias: desordem ocular 

inflamatória (conjuntivite, blefarite...), estrutural (catarata, opacidades corneanas...) e 

outras (desordem de lágrimas, glaucoma...). No total, 13,8% do G1 tiveram alguma 

desordem ocular: 9,6% do G2 e 7,1% do G3. Durante um período de um ano, o G1 

teve um risco significativamente mais elevado para qualquer efeito adverso ocular 

(hazard ratio: 1,70; p<0,001), em comparação com G3. Não foi observado aumento 

do risco das desordens oculares nos G1 e G2. O uso da isotretinoína foi associado 

com aumento do risco para desenvolvimento de quaisquer distúrbios oculares 

(p<0,001), com hazard ratio de 2,33 para inflamatória e 2,10 para estrutural. O uso 

da isotretinoína está associada a curtos eventos de doenças oculares, 

especialmente conjuntivite, ressaltando a importância de medidas preventivas 

primária e secundária. Os dermatologistas devem prescrever como medida 

preventiva primária o uso de lubrificantes oculares. Quando os pacientes que tomam 

isotretinoína são vistos com problemas oculares, oftalmologistas devem determinar o 

momento do início dos sintomas e considerar a descontinuação do medicamento, se 

os sintomas progredirem ou persistirem apesar do tratamento. A visita de 

acompanhamento ao oftalmologista deve ser agendada cerca de quatro meses após 

a prescrição de isotretinoína. Para assegurar a detecção precoce e o tratamento, é 

importante que os pacientes e cuidadores sejam informados sobre o potencial de 

desenvolver as doenças oculares. 

 

 

3.4.2 Reações adversas da isotretinoína na cavidade bucal 

 

Desde o início do uso da isotretinoína para tratamento da acne, muitos trabalhos 

foram realizados com o objetivo de comprovar as RADs provocadas. Os trabalhos 
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relacionados à análise da saliva e aos tecidos bucais em pacientes que usam 

isotretinoína são poucos, como pode ser comprovado a seguir. 

Windhorst e Nigra (1982) foram os primeiros a relatar alteração nos tecidos bucais 

de pacientes que utilizavam 109 mg/dia de isotretinoína para tratamento da acne, 

durante um período de 150 dias. Os autores afirmaram que, como achado clínico de 

523 pacientes, a boca seca foi observada em 30% e a queilite em 10%. 

Reynolds et al. (1991) realizaram uma pesquisa em seis pacientes com acne severa 

(cinco do sexo masculino e um do feminino, com idade variando de 13 a 28 anos), 

que foram tratados com uma dose diária de 60 mg de isotretinoína. A saliva total foi 

coletada uma hora antes e uma hora após a ingestão de isotretinoína durante um 

mês. O volume da saliva foi medido e em seguida a mesma foi submetida ao 

processo de diálise e congelada. Foi determinado o conteúdo de glicopolipeptídeos 

e carboidratos por cromatografia gasosa. O volume e o conteúdo de glicoproteína da 

saliva não apresentaram diferença significante após o uso da isotretinoína.   

Oikarinen et al. (1995) estudaram o fluxo, o pH e a quantidade relativa de 9-matriz 

metaloproteinase (MMP-9) na saliva estimulada durante e pós-tratamento com 

isotretinoína. O pH e o fluxo salivar foram analisados em oito pacientes (6 do sexo 

masculino e 2 do feminino, com idade média de 17,9 anos). Os níveis de MMP-9 

foram determinados em 17 pacientes (13 do sexo masculino e 4 do feminino; idade 

média de 22,7 anos). Os pacientes receberam 40 mg/dia de isotretinoína, durante 

três meses. Os exames de saliva foram executados um mês após o início do 

tratamento e aproximadamente 3,7 meses após o término. O fluxo salivar diminuiu 

durante a medicação (1,6 mL/min) quando comparado com o pós-tratamento 

(2,3mL/min), e esta diferença foi estatisticamente significante. A atividade relativa de 

MMP-9 aumentou significantemente durante a medicação (152,6), quando 

comparada aos valores obtidos após o término do tratamento (132,6). O pH da 

saliva foi ligeiramente menor durante o tratamento (7,26), quando comparado com o 

pós-tratamento (7,34), porém não foi significante. Os pacientes apresentaram ainda 

boca seca e mudanças na mucosa do lábio. 

Bots, van Nieuw Amerongen e Brand (2003) relataram o caso de um homem de 26 

anos de idade, que, aos 18 anos, tomou isotretinoína para tratamento da acne e 
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desde então ocorreu uma hipossalivação irreversível. O paciente foi acompanhado 

durante três anos e testes de saliva foram realizados para determinar o fluxo e o pH. 

Uma pequena quantidade de saliva foi coletada e apresentava aspecto viscoelástico. 

Além disso, a estimulação mecânica da saliva foi difícil, mas a estimulação com 

ácido cítrico a 4%, foi normal. A partir da anamnese, uma série de outros fatores que 

podem afetar essa hipossalivação foram excluídos. Os autores concluíram que a 

utilização da isotretinoína (Roaccutane®) no passado tem uma correlação estreita 

com o quadro atual. 

Kaymak e Ilter (2006) investigaram a incidência e a severidade dos efeitos adversos 

da isotretinoína. Um total de 100 pacientes com acne nodular, nódulo-cística ou 

moderada foram incluídos no estudo. Esses pacientes foram tratados com 0,5–1,0 

mg/kg/dia de isotretinoína, com uma dose cumulativa de 100 mg/kg. Os pacientes 

foram acompanhados mensalmente, e o aparecimento, a duração, a frequência e a 

gravidade de qualquer efeito secundário que possa estar relacionado com a 

medicação foram anotados. Entre os 100 pacientes, 42 eram do sexo masculino e 

58 do feminino, com idade média de 24,2 anos. Os efeitos mucocutâneos foram os 

mais frequentes e começaram a aparecer após uma semana de tratamento. A 

queilite foi presente em todos os casos, com início na segunda semana de 

tratamento até o fim. Dos efeitos mucocutâneos, 85% apresentaram pele seca, 68% 

eritema facial, 8% prurido, 31% epistaxe, 6% boca seca e 1% apresentou unha 

encravada. Dos outros efeitos, 36% apresentaram blefaroconjuntivite, 12% dor de 

cabeça, 10% dor muscular (mal-estar) e 5% dor articular. Em conclusão, a 

isotretinoína é uma opção muito eficaz e segura para o tratamento de acne 

moderada e grave. A conscientização dos pacientes sobre os possíveis efeitos 

colaterais do tratamento com isotretinoína pode ajudar a aumentar a adesão do 

paciente e a confiança no tratamento. 

Gomes et al. (2009), com o objetivo de estudar o efeito do fluxo salivar na eficiência 

mastigatória, utilizaram três grupos de indivíduos dentados com diferentes taxas de 

fluxo salivar: salivação normal (controle), hipossalivação e hiperssalivação. Todos os 

indivíduos do grupo da hipossalivação estavam sob tratamento dermatológico e 

usando isotretinoína oral sistêmica, numa dosagem de 0,5 a 0,7 mg/kg/dia, por um 

período de no mínimo um mês. Os indivíduos dos outros grupos não estavam 

tomando nenhuma medicação sistêmica, e a salivação foi induzida nos indivíduos do 
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grupo da hiperssalivação, usando uma solução de ácido cítrico 6%. A eficiência 

mastigatória foi avaliada utilizando-se um material de teste artificial (Optosil®) e um 

método de peneiramento. Os dados foram coletados pela análise de variância. 

Todos os indivíduos (n=20) que usaram isotretinoína apresentaram xerostomia e 

queilite angular, que são sinais de hipossalivação. Outras condições, tais como pele 

e olhos secos, também foram relatadas. O fluxo salivar médio foi de 0,13±0,07 

mL/min. Os autores concluíram que os pacientes com redução ou aumento do fluxo 

salivar não apresentaram alterações na eficiência mastigatória.  

Lupi-Pégurier et al. (2007), através de um estudo de coorte prospectivo, objetivaram 

estudar as reações adversas na cavidade bucal de pacientes em tratamento 

dermatológico com isotretinoína e comparar as mudanças da saúde bucal e 

parâmetros salivares com um grupo controle. Uma amostra de 118 indivíduos foi 

dividida em dois grupos: 18 indivíduos no grupo experimental e 99 no grupo controle.  

Os indivíduos do grupo experimental receberam uma dose diária de 0,5 mg/kg de 

isotretinoína por um período de seis meses. Cada indivíduo foi examinado em cinco 

ocasiões durante um período total de oito meses. Os critérios da avaliação foram o 

índice de CPO-d e os seguintes parâmetros salivares: fluxo, capacidade tampão e 

contagem de bactérias patogênicas. Cada exame foi executado por um dentista com 

espelho, sonda e luz artificial. Para obter o teste salivar, os indivíduos mascaram 

parafina e expeliram toda a saliva produzida em cinco minutos em um tubo 

graduado. A capacidade tampão foi avaliada por meio do procedimento colorimétrico 

(tira tampão, Vivadent®). Para contagem de Streptococcus mutans e Lactobacillus 

acidophilus a saliva foi colocada em placas de ágar e incubada por 48 horas a 37°C 

(Vivadent®). O estudo durou 48 meses. O teste χ2, ou o teste exato de Fisher, foi 

usado para variáveis categóricas, considerando que as variáveis contínuas foram 

analisadas com o teste de Friedman, para comparações de cada grupo, e o teste do 

Mann-Whitney de U, para comparações entre grupos. Não houve variação nos 

parâmetros do grupo controle; entretanto, o CPO-d do grupo experimental aumentou 

significativamente (3,07±3,85 vs. 3,41±4,36; p<0,036). O fluxo salivar diminuiu 

gradualmente com o tempo (p<0,004), mas foi recuperado dois meses após o fim do 

tratamento. Os autores concluíram que os pacientes que utilizaram isotretinoína 

apresentaram efeitos adversos na cavidade bucal. A isotretinoína afetou 



	  
	  

	  

59	  

significativamente o índice de CPO-d e o fluxo salivar. Portanto, pacientes sujeitados 

a tratamento com isotretinoína devem comparecer regularmente ao dentista. 

Silva Júnior et al. (2009) avaliaram a existência de monitoramento do tratamento 

com isotretinoína e detectaram possíveis reações adversas em pacientes 

submetidos ao tratamento. A amostra foi constituída por 20 pacientes que fizeram 

compra do medicamento em uma drogaria, no período de novembro de 2004 a maio 

de 2005. Um questionário padrão foi utilizado como instrumento de coleta de dados. 

Os autores observaram que mais da metade dos participantes eram do sexo 

feminino (65%), e a faixa etária mais frequente foi entre 14 e 20 anos. Com relação à 

classificação da gravidade da acne, constatou-se que 33% dos pacientes usuários 

de isotretinoína possuíam acne grau II. Dos pacientes entrevistados, 20% não 

tiveram nenhum esclarecimento sobre o medicamento. O período de tratamento foi 

em média de oito meses (2 meses – 1 ano) com uma dose média de 30mg. 

Anormalidades laboratoriais ocorreram em cerca de 30% dos pacientes. As 

alterações mais frequentes foram o aumento do colesterol seguido do aumento dos 

triglicérides. As reações adversas mais relatadas foram aquelas que acometeram a 

pele e anexos. Todos os participantes relataram secura labial como uma reação 

adversa ao tratamento com isotretinoína. Diante disso, os autores concluíram que o 

monitoramento ainda é falho, podendo levar a vários fatores de risco, como má 

formação fetal em mulheres grávidas, alterações em órgãos como fígado, olhos, e 

sistemas como o nervoso central, endócrino e hematopoiético. 

Rademaker (2010) analisou, retrospectivamente, pacientes que iniciaram tratamento 

dermatológico com isotretinoína entre os anos de 2000 e 2005. Um total de 1.743 

pacientes foram incluídos na pesquisa e agrupados de acordo com a dose utilizada: 

muito baixa (<0,25 mg/kg/dia) (n=450), baixo (0,26-0,5mg/kg/dia) (n=471), médio 

(0,51-0,75 mg/kg/dia) (n=119) e alta (0,76-1,00 mg/kg/dia) (n=703). Dos 1.743 

pacientes, 18,5% não relataram efeito adverso durante o período de estudo, sendo 

que muitos desses pertenciam ao grupo que utilizava uma dose muito baixa. A 

queilite foi a reação adversa mais comumente reportada, afetando 78% dos 

usuários, seguido de eczema e cansaço, visto em 12% cada. Contudo, esta reação 

foi claramente dose-dependente, visto que no grupo tratado com dose muito baixa, a 

queilite foi relatada em apenas 47%, eczema em 7% e cansaço em 5% comparado 

com o grupo tratado com dose média, que apresentou 96%, 16% e 18%, 
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respectivamente. As reações adversas mais relatadas foram queilite, eczema, 

cansaço, mudança de humor, fragilidade na pele, sangramento no nariz, dor 

muscular e problemas nos olhos. Um total de 24 pacientes (1,4%) pararam com o 

tratamento devido as reações adversas, muitos por causa da queilite, mas também 

sua associação com a mudança de humor. A isotretinoína consiste em uma 

medicação muito eficaz com poucos efeitos adversos, quando utilizada em doses 

muito baixas. 

Bergoli et al. (2011) avaliaram o efeito da isotretinoína no reparo alveolar após 

extração dentária do incisivo superior e níveis séricos de cálcio em ratos. Um total 

de 32 ratos Wistar (60 dias de idade) foram utilizados na pesquisa: 12 para o grupo 

controle (GC) e 20 para o experimental (GE). Os animais do GE receberam 7,5 

mg/kg/dia isotretinoína (dose correspondente a 0,5-1,0 mg/kg/dia em humanos), 

durante 30 dias antes da cirurgia e até a eutanásia, 7, 21, 28 ou 90 dias após a 

extração do dente. O sangue foi coletado no GE para analisar níveis séricos de 

cálcio antes da administração da isotretinoína e na eutanásia. As hemi-maxilas do 

lado direito foram submetidas a exame histológico, e as lâminas foram coradas com 

hematoxilina-eosina e analisadas por microscopia de luz polarizada. Houve 

aceleração no processo de reparação alveolar no GE em todos os períodos, quando 

comparado com o GC. Os níveis de cálcio no soro mostrou uma diminuição 

estatisticamente significativa entre a primeira e a segunda coleta de sangue, nos 

dias 21, 28 e 90. Os autores concluíram que a isotretinoína acelera a reparação 

alveolar. 

O uso difundido de retinoides exige que não só os dermatologistas, mas que outros 

profissionais de saúde devem estar cientes do amplo espectro de efeitos colaterais 

associados à sua utilização. Isto inclui dentistas, que precisam estar particularmente 

atentos às reações mucocutâneas que se desenvolvem em quase todos os 

pacientes que recebem esses medicamentos. Eles ainda devem estar preparados 

para tratar essas manifestações, que incluem secura labial, rachaduras, fissuras, e  

exsudação em casos graves. Todas essas reações devem ser geridas basicamente 

com emolientes tópicos e/ou corticosteroides (RODRIGUES et al.,2008). 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa consiste em um estudo analítico observacional transversal em que foi 

avaliado o grau de xerostomia e alguns parâmetros salivares em indivíduos que não 

usam, que usam e que usaram a isotretinoína para tratamento da acne.   

 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Esta pesquisa foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal do Espírito Santo (HUCAM – CCS – UFES), nº. 118/10 

(ANEXO A), e do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória da Secretaria de Saúde 

do Estado do Espírito Santo (SESA), nº. 11/2011 (ANEXO B), e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo participante maior de 18 anos 

(APÊNDICE A). A participação do menor de 18 anos foi realizada após a assinatura 

do Assentimento Informado (APÊNDICE C) e do TCLE pelo seu responsável 

(APÊNDICE B). 
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4.3 AMOSTRA 

 

A amostra deste estudo foi composta por indivíduos que tiveram indicação de 

isotretinoína para tratamento da acne e que procuraram a Farmácia Cidadã 

Metropolitana, localizada em Cariacica-ES. Os mesmo foram informados da 

existência deste estudo, ficando a seu critério a participação na pesquisa. A amostra 

foi dividida em: 

• G1 (n=19): indivíduos que não usam isotretinoína e têm acne; 

• G2 (n=40): indivíduos que usam isotretinoína para tratamento da acne; 

• G3 (n=3): indivíduos que usaram isotretinoína para tratamento da acne. 

A amostra foi estratificada adotando com variáveis dependentes, a faixa etária (15-

30 anos) e o sexo. Todos os participantes do sexo feminino faziam uso de 

anticoncepcional oral.  

Foi adotado com critério de exclusão da pesquisa indivíduos que fumavam, 

consumiam álcool regularmente, possuíam alguma doença sistêmica ou faziam uso 

de medicamentos que alterassem o fluxo salivar.  

 

 

4.3.1 Tamanho amostral 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento epidemiológico dos indivíduos que 

receberam isotretinoína da Farmácia Cidadã Metropolitano, localizada em Cariacica-

ES, no ano de 2011, com o objetivo de verificar o tamanho da amostra. Foi feita uma 

análise descritiva da população em estudo, em seguida foi determinado o tamanho 

da amostra, utilizando os parâmetros da população. Um total de 1.916 indivíduos 
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receberam isotretinoína gratuitamente no ano de 2011, com idade média de 23±7 

anos (máxima de 64 e mínima de 14 anos de idade). Com objetivo de determinar 

uma amostra representativa para esta pesquisa foi necessário a estratificação de 

acordo com a faixa etária de 15-30 anos  e os sexos. Desta forma, verificou-se que 

nesta faixa etária, 1.659 indivíduos receberam isotretinoína para tratamento de acne, 

sendo 40,64% do sexo feminino e 59,36% do masculino, com idade média de 21 

anos. 

A fim de determinar o tamanho da amostra, o dimensionamento amostral foi obtido 

pelo procedimento de maximização da variância populacional, na qual foi adotado o 

valor de prevalência igual a 50% (p=50%) (Tabela 1). Considerando o levantamento 

realizado, em que foi identificada a porcentagem dos sexos, foi realizada a 

estratificação da amostra para o sexo feminino e masculino (Tabela 2). A opção 1 

das Tabelas 1 e 2 foi a adotada, com erro amostral de 12,2%.  

 

 

Opção % Nível de 
significância Erro Amostral População 

n 
Tamanho 

da amostra 
n 

Opção 1 50 5% 0,122 (12,2%) 1659 62 

Opção 2 50 10% 0,104 (10,4%) 1659 62 

 

	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

. 

 

Opção 
Tamanho 

da amostra 
n 

Nível de 
Significância 

Erro 
Amostral Categoria % n 

Opção 1 62 5% 
0,122 

(12,2%) 

Feminino 0,4064 25 

Masculino 0,5936 37 

Opção 2 62 10% 
0,104 

(10,4%) 

Feminino 0,4064 25 

Masculino 0,5936 37 

TABELA 1 - RESULTADOS DO TAMANHO DA AMOSTRA VARIANDO O NÍVEL 
DE SIGNIFICÂNCIA E O ERRO AMOSTRAL	  

TABELA 2 - RESULTADOS DO TAMANHO DA ESTRATIFICAÇÃO DA AMOSTRA 
CONSIDERANDO O SEXO DOS INDIVÍDUOS 	  
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4.4 PROCEDIMENTOS 

 

Os participantes foram submetidos à anamnese para coletas de dados referentes à 

identificação, histórico odontológico e médico. Também, foi aplicado um questionário 

com o objetivo de obter informações sobre o grau de xerostomia. Em seguida, foi 

realizada a coleta da saliva total dos participantes, a leitura do pH e o teste da 

capacidade tampão da saliva. Em uma ficha clínica, foram anotados os dados e 

resultados dos exames realizados (APÊNDICE D).  

 

 

4.4.1 Questionário Xerostomia Inventory Dutch version 

 

O Xerostomia Inventory (XI) consiste em um questionário fechado, com questões 

diretas, que avalia o grau subjetivo de xerostomia (THOMSON et al., 1999).  O XI 

consiste de 11 itens que representam os aspectos comportamentais de indivíduos 

com xerostomia, com cinco opções de respostas. Nesta pesquisa, foi aplicado o 

questionário Xerostomia Inventory Dutch version (XID), que apresenta apenas três 

opções de respostas (VAN DER PUTTEN et al., 2011). As respostas compreendem 

em: nunca (1 ponto), ocasionalmente (2 pontos) e sempre (3 pontos). O valor obtido 

para cada indivíduo foi calculado somando-se todos os pontos. A pontuação pode 

variar de 11 a 33 pontos e quanto mais próximo de 33, maior é o grau de xerostomia 

(Quadro 1).  
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XEROSTOMIA INVENTORY DUTCH VERSION 
Itens Pontuação 

1 Bebe um pouco de líquido para ajudar na deglutição dos alimentos  

2 Sente a boca seca durante as refeições  

3 Levanta a noite para tomar líquidos  

4 Sente a boca seca  

5 Tem dificuldade em comer alimentos secos  

6 Chupa balas ou guloseimas para aliviar a boca seca  

7 Tem dificuldades para deglutir certos alimentos  

8 Sente a pele da face seca  

9 Sente os olhos secos  

10 Sente os lábios secos  

11 Sente o interior do meu nariz seco  

TOTAL  

Opções de respostas: Nunca=1, Ocasionalmente=2, Sempre=3 

 QUADRO 1 - Questionário aplicado aos participantes da pesquisa 
 Fonte: van der Putten et al., (2011). 

 

 

4.4.2 Coleta da saliva estimulada 

 

A coleta da saliva foi realizada em um consultório odontológico, entre 8:00 e 10:00 

horas da manhã, com ambiente bem iluminado e com temperatura média de 23°C. 

Os participantes foram orientados a não se alimentar, a não ingerir qualquer tipo de 

líquido e a não escovar os dentes num período de 1 h e 30 minutos antes da coleta.  

Para a realização da coleta da saliva foram necessários os seguintes materiais: 

pedaço de mangueira de látex atóxico (Auriflex®), estéril, de tamanho padronizado 

de 1,0 cm de comprimento e 0,5 cm de diâmetro; copo graduado (Lena® Ind. Bras.) 

de 15 mL; relógio para marcação do tempo (Quartz®); e guardanapo (Fotografia 1). 
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Fotografia 1- Material utilizado na coleta da saliva: relógio, copo 
graduado e pedaço de mangueira de látex 

 

  

 

 

Após 30 minutos de permanência dos participantes no ambiente refrigerado, 

sentados confortavelmente, com a cabeça ereta e os olhos abertos, foi realizada a 

coleta (Fotografia 2a). Os participantes foram orientados a mastigar um pedaço de 

mangueira de látex atóxico, estéril, de tamanho padronizado de 1 cm de 

comprimento e 0,5 cm de diâmetro com uma frequência de 60 ciclos/minuto, 

alternando o lado da mastigação. No primeiro minuto, toda a saliva produzida foi 

deglutida. Após decorrido o primeiro minuto, os participantes foram orientados a 

expectorar a saliva dentro de um copo graduado de 15 mL. O tempo de coleta foi de 

cinco minutos. 

 

 

4.4.3 Análise do fluxo salivar, do pH e da capacidade tampão 

 

O fluxo salivar foi medido após a coleta da saliva, utilizando o próprio copo graduado 

(Fotografia 2b). Para eliminação das bolhas de ar presentes na saliva coletada, foi 

utilizada uma espátula no 24 (Duflex®) banhada em álcool absoluto (Emfal® Ind. 
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Fotografia 2 - a) Paciente sentado confortavelmente para coleta da 
saliva; b) Volume final da saliva total 
 

Fotografia 3 - Aparelho pHmetro modelo 3510  
 

Bras.). A espátula tocava sutilmente as bolhas na porção superficial da saliva 

coletada até que elas fossem eliminadas.  

Para determinar o fluxo salivar, o volume final da saliva secretada foi medido no 

próprio copo graduado e dividido pelo tempo da coleta: 5 minutos. A velocidade de 

secreção foi expressa em mililitro por minuto (mL/min). 

 

         
 
 
 
 

O pH e a capacidade tampão da saliva foram medidos eletrometricamente no local 

da coleta após avaliação do fluxo salivar, utilizando o pHmetro modelo 3510 

(JENWAY®) (Fotografia 3). 

 

 
 

 

a                                                          b 
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Fotografia 4 - a) Calibração do pHmetro com solução padrão pH 4.0; b) Solução padrão; c) Calibração do 
pHmetro com solução padrão pH 7.0 
 

Fotografia 5 - a) Medição do pH da saliva, pH= 7,3; b) Lavagem do bulbo com água destilada 

Antes da leitura, o pHmetro foi calibrado com as soluções-padrão (Laderquimica®) 

(Fotografia 4b). Inicialmente, o pHmetro foi calibrado com a solução padrão pH 4.0 

(Fotografia 4a), e o bulbo foi lavado com água destilada, seco com papel toalha e, 

então, calibrado com a solução padrão pH 7.0 (Fotografia 4c). Novamente o bulbo 

foi lavado e seco.  

 

      

   
 

 

Após a calibração, a medição do pH salivar inicial foi realizada imergindo totalmente 

o bulbo no interior do copo graduado onde estava a saliva (Fotografia 5a). Entre 

cada leitura, o bulbo foi lavado e seco da mesma forma descrita no procedimento 

anterior. 

 

 

 

     

  

   

a                                                                                       b                                                                   

a                                                                   b                                         c            
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Fotografia 6- Micropipeta mecânica  
 

Fotografia 7 - a) Colocação 3 mL de ácido clorídrico; b) Pipetando 1 mL da saliva; c) Colocação de 1 mL de 
saliva no frasco contendo ácido clorídrico 
 

Para avaliação da capacidade tampão, a técnica utilizada foi a preconizada por 

Ericsson, em 1959, adicionando-se 1 mL da saliva, com auxílio de uma micropipeta 

mecânica (Digipet®) de volume variável de 100 µL  a 1000 µL, a outro frasco 

contendo 3 mL de ácido clorídrico com concentração de 0,005 mol/L (Farmage®) 

(Fotografia 6 e 7). 

 

 

 

  

 

 

O frasco foi agitado manualmente por 30 segundos para misturar a saliva com o 

ácido clorídrico. Em seguida, o frasco foi deixado aberto e em repouso por 20 

minutos para eliminação do dióxido de carbono. Então o pH final foi medido 

(Fotografia 8). 

 

 

       a                                                          b                                                        c             
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Fotografia 8 - a) Frasco deixado aberto para eliminação do dióxido de carbono; b) Após 
20 minutos, medição da capacidade tampão 

 

 

        

 

 

 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para análise descritiva dos dados obtidos, estes foram lançados em planilha do 

Excel (Microsoft Office Excel 2010) e foram calculados a média aritmética, o desvio 

padrão, os valores percentuais e o coeficiente de correlação de Pearson. Os dados 

obtidos para as variáveis xerostomia, fluxo, pH e  capacidade tampão da saliva 

foram analisados pelos testes:   

a) Qui-quadrado, teste não paramétrico, que se destina a encontrar um valor 

da dispersão para duas ou mais variáveis nominais, avaliando a associação 

existente entre variáveis qualitativas; 

b) Kruskal Wallis, teste não paramétrico, utilizado para comparar três ou mais 

amostras. 

No teste aplicado, foi adotado um nível de significância de 5% (0,05). Foi utilizado 

para elaboração da análise estatística (tabelas, gráficos e testes) o software SPSS 

15 for Windows e Excel. 

a                                                         b                                                                      
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4.6 HIPÓTESES 

 

Com relação aos indivíduos que não usam, usam e usaram a isotretinoína para 

tratamento da acne, as hipóteses testadas foram: 

H0: Existe diferença entre os resultados. 

H1: Não existe diferença entre os resultados. 
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5 RESULTADOS 

 

Com base nos resultados obtidos dos participantes, foram confeccionados gráficos e 

tabelas que são apresentados abaixo. A amostra foi constituída por 62 pacientes, 

sendo 40,32% (n=25) do sexo feminino e 59,68% (n=37) do masculino (Gráfico 1). A 

idade média de todos os indivíduos foi de 20,8 anos (±4,1), 22,6 (±5,1) do sexo 

feminino e 19,6 (±2,9) do masculino. A maior parte dos indivíduos da pesquisa 

reside no município de Vitória-ES (41,93%), seguida dos indivíduos que residem em 

Cariacica (38,71%) (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

Feminino Masculino 

40,32% 

59,68% 

    
    

    
 nº

 de
 in

div
ídu

os
 %

 

GRÁFICO 1 - Representação gráfica da distribuição dos indivíduos de 
acordo com o sexo 
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Os resultados obtidos com o XID, fluxo, pH e capacidade tampão da saliva estão 

apresentados nos Gráficos 3 a 6. A tabela 3 apresenta a média, o desvio padrão e o 

teste Kruskal Wallis obtidos com o XID e a análise da saliva.  
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GRUPOS n XEROSTOMIA FLUXO SALIVAR pH DA SALIVA CAPACIDADE 
TAMPÃO 

G1 19 17,53±2,99 0,95±0,51 7,03±0,31 3,09±0,58 

G2 40 21,67±3,51 0,92±0,45 6,90±0,24 3,02±0,28 

G3 03 18,33±4,62 1,33±0,38 7,05±0,24 3,04±0,11 

p-valor 0,001* 0,300 0,111 0,700 

GRÁFICO 2 - Representação gráfica da distribuição dos indivíduos de acordo 
com a procedência 

TABELA 3 – MÉDIA, DESVIO PADRÃO E TESTE DE KRUSKAL WALLIS DO GRAU DE 
XEROSTOMIA, FLUXO (mL/min), pH E CAPACIDADE TAMPÃO DA SALIVA DE ACORDO COM 
OS GRUPOS DE INDIVÍDUOS QUE NÃO USAM (G1), USAM (G2) E USARAM ISOTRETINOÍNA 
(G3) 
 

*p<0,001 
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O grau de xerostomia para o G1, G2 e G3 foram, respectivamente, 17,53±2,99 

21,67±3,51 e 18,33±4,62 (Tabela 3 e Gráfico 3). O G2 apresentou um aumento 

estatisticamente significante no grau de xerostomia (Tabela 3). 

O fluxo salivar para os grupos G1, G2 e G3 foram, respectivamente, 0,95±0,51, 

0,92±0,45 e 1,33±0,38 mL/min (Tabela 3 e Gráfico 4). O grupo de indivíduos que usa 

isotretinoína (G2) apresentou menor fluxo, porém não foi observado diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (Tabela 3).  

Os valores obtidos para os grupos G1, G2 e G3 foram, respectivamente: 7,03±0,31, 

6,90±0,24, 7,05±0,24 para o pH da saliva; e 3,09±0,58, 3,02±0,28, 3,04±0,11 para a 

capacidade tampão da saliva (Tabela 3 e Gráficos 5 e 6). Os valores para estes 

parâmetros foram semelhantes e não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes (Tabela 3). 
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GRÁFICO 3- Representação gráfica dos valores médios e desvios padrão dos 
graus de xerostomia nos grupos de indivíduos que não usam (G1), usam (G2) e 
usaram isotretinoína (G3) 
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GRÁFICO 4 - Representação gráfica dos valores médios e desvios padrão do 
fluxo salivar nos grupos de indivíduos que não usam (G1), usam (G2) e usaram 
isotretinoína (G3)  

GRÁFICO 5 - Representação gráfica dos valores médios e desvios padrão do 
pH da saliva nos grupos de indivíduos que não usam (G1), usam (G2) e usaram 
isotretinoína (G3)  
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Apesar de os parâmetros salivares avaliados não apresentarem alterações 

significativas, observou-se uma correlação negativa e fraca entre o grau de 

xerostomia com o fluxo e o pH da saliva (Tabela 4). Isto é, à medida que o grau de 

xerostomia aumenta, o fluxo e o pH da saliva diminuem.  

Os gráficos 7 e 8 apresentam a correlação do grau de xerostomia com o tempo de 

tratamento e a dose de isotretinoína. O aumento do tempo de tratamento e da dose 

de isotretinoína aumentou o grau de xerostomia. O coeficiente de correlação de 

Pearson mostra uma correlação positiva e moderada entre a xerostomia e o tempo 

do tratamento (r=0,380) e entre a xerostomia e a dose de isotretinoína (r=0,576) 

(Tabela 4). 
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COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON 

 XEROSTOMIA FLUXO SALIVAR pH SALIVAR CAPACIDADE 
TAMPÃO  DA SALIVA 

Tempo de uso 
isotretinoína 0,380 0,135 -0,159 0,057 

Dose de 
isotretinoína 0,576 -0,088 -0,209 -0,081 

Xerostomia - -0,077 -0,048 0,075 

GRÁFICO 6 - Representação gráfica dos valores médios e desvios padrão da 
capacidade tampão da saliva nos grupos de indivíduos que não usam (G1), usam 
(G2) e usaram isotretinoína (G3)  

TABELA 4 – RESULTADO DA CORRELAÇÃO DO GRAU DE XEROSTOMIA, DO TEMPO 
DE TRATAMENTO E DA DOSE DE ISOTRETINOÍNA COM OS PARÂMETROS 
ESTUDADOS NO GRUPO DE INDIVÍDUOS QUE NÃO USAM (G1) E USAM 
ISOTRETINOÍNA (G2) 
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GRÁFICO 7 - Correlação do grau de xerostomia com o tempo de uso da 
isotretinoína (dias) nos grupos de indivíduos que não usam (G1) e usam 
isotretinoína (G2)  

GRÁFICO 8 - Correlação do grau de xerostomia com a dose da isotretinoína 
(mg/kg/dia) nos grupos de indivíduos que não usam (G1) e usam isotretinoína 
(G2) 
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A Tabela 5 apresenta os resultados percentuais das respostas obtidas no XID. Os 

itens de 1-11 correspondem as questões do XID como demonstrado no quadro 1. A 

função mastigatória e a deglutição dos alimentos não foram significantemente 

comprometidas no G2. Os principais itens do XID que foram comprometidos no G2 

foram a pele da face, os olhos, os lábios e o interior do nariz ressecados (itens 8, 9, 

10 e 11). No G3, a única alteração que permaneceu foi os lábios secos.   

 

 

 

QUESTÕES DO XEROSTOMIA INVENTORY DUTCH VERSION 

Grupos Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

G1 
(n=19) 

1 31,6 68,4 21,1 42,1 57,9 52,6 68,4 68,4 78,9 21,1 52,6 

2 42,1 26,3 57,8 47,4 31,6 47,4 31,6 15,8 21,1 47,4 42,1 

3 26,3 5,3 21,1 10,5 10,5 0 0 15,8 0 26,3 5,3 

G2 
(n=40) 

1 5 50 25 27,5 55 67,5 70 7,5 35 0 12,5 

2 60 35 65 42,5 30 27,5 30 40 40 20 32,5 

3 35 15 10 30 15 5 0 52,5 25 80 55 

 
G3 

(n=3) 
 

1 0,0 66,7 33,3 33,3 33,3 66,7 100 33,3 100 0,0 66,7 

2 66,7 33,3 66,7 33,3 66,7 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3 

3 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 

p-valor 0,07 0,63 0,75 0,54 0,72 0,55 0,71 <0,0001 0,007 0,0009 0,0006 

	  

 

 
 

 

TABELA 5 - RESULTADOS PERCENTUAIS DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO XID. ANÁLISE 
ESTATÍSTICA PELO TESTE QUI-QUADRADO 

Score	  1	  –	  nunca;	  Score	  2	  –	  ocasionalmente;	  Score	  3	  -‐	  sempre	  
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6 DISCUSSÃO 

 

A isotretinoína sistêmica, um derivado sintético da vitamina A, é um medicamento 

que tem revolucionado o tratamento da acne vulgar, porém o seu uso pode resultar 

em sérias reações adversas (SINCLAIR, 2012). Esta pesquisa consistiu em um 

estudo observacional transversal e teve como objetivo avaliar a xerostomia e alguns 

parâmetros salivares em indivíduos que não usam, usam ou usaram a isotretinoína 

para tratamento da acne.  

A isotretinoína, quimicamente conhecida como ácido-13-cis-retinoico, foi introduzida 

em 1982 para tratamento da acne. Esta é considerada uma doença autolimitada e 

multifatorial que acomete os folículos sebáceos. De acordo com a Sociedade 

Brasileira de Dermatologia (2006), a acne é o principal motivo de consultas ao 

dermatologista, correspondendo a 14%. 

O Ministério da Saúde (2010) preconizou o uso da isotretinoína para tratamento da 

acne em uma dose de 0,5-1,0 mg/kg/dia. Contudo, pacientes com lesões muito 

avançadas ou preponderantemente no tronco podiam receber até 2 mg/kg/dia. Os 

indivíduos que aceitaram participar desta pesquisa utilizavam isotretinoína em 

dosagens que variavam de 0,4-1,0 mg/kg/dia, tomadas em uma ou duas doses 

durante as refeições. 

A Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo distribui a isotretinoína 

gratuitamente por meio da Farmácia Cidadã Metropolitana. Com o objetivo de 

identificar o perfil e o tamanho amostral da pesquisa, foi feito um levantamento dos 

indivíduos que receberam isotretinoína da Farmácia Cidadã no ano de 2011. 

Verificou-se que um total de 1.916 indivíduos (14-64 anos) receberam isotretinoína 

para tratamento da acne, sendo que 44,26% eram do sexo feminino e 55,74%, do 

masculino.  

Apesar de este estudo ter tido o apoio da Secretaria da Saúde do Estado do Espírito 

Santo e da Farmácia Cidadã Metropolitana, foi muito difícil conseguir a adesão dos 

usuários. Assim, o número da amostra não foi o esperado. A amostra estudada 

consistiu de um total 62 indivíduos, sendo 40,32% do sexo feminino e 59,68%, do 
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masculino (Gráfico 1), semelhante aos dados do levantamento de 2011, 

correspondente à faixa etária de 15-30 anos (40,64% do sexo feminino e 59,36% do 

masculino). A idade média de todos os indivíduos foi de 20,8 anos (±4,1), 22,6 (±5,1) 

do sexo feminino e 19,6 (±2,9), do masculino. A maior parte dos indivíduos da 

pesquisa reside no município de Vitória-ES (41,93%), seguida dos indivíduos que 

residem em Cariacica (38,71%) (Gráfico 2). 

Para avaliar o grau de xerostomia dos indivíduos desta pesquisa foi utilizado o XID 

(VAN DER PUTTEN et al., 2011). Os resultados obtidos apresentaram um aumento 

no grau da xerostomia nos indivíduos que usam isotretinoína (Gráfico 3). Os dados 

foram analisados pelo teste de Kruskal Wallis, e os resultados foram 

estatisticamente significantes (p=0,001), ou seja, durante o uso de isotretinoína, o 

grau de xerostomia é maior do que antes e após o término do tratamento (Tabela 3). 

Os valores percentuais obtidos no XID dos indivíduos estão apresentados na tabela 

5. 

Alguns autores consideram as alterações mucocutâneas como uma das principais 

RADs da isotretinoína (KAYMAK; ILTER, 2006; SINCLAIR, 2012). A pele da face 

seca foi citada por 52,2% dos usuários de isotretinoína deste estudo e permaneceu 

em 33,3% dos usuários após o término do tratamento. Este valor foi estatisticamente 

significante (p<0,0001) (Tabela 5). Esta RAD foi encontrada em 85% dos pacientes 

no estudo de Kaymak e Ilter (2006). Sinclair (2012) afirmou que ocorreu uma piora 

inicial no quadro da acne. Lee et al. (2011) relataram a ocorrência de pele seca em 

31% dos indivíduos que usaram 0,5-0,7 mg/kg/dia de isotretinoína e em 6% dos 

indivíduos que usaram 0,25-0,4 mg/kg/dia de isotretinoína. 

A mucosa do nariz seca foi relatada por 55% dos indivíduos que receberam 

isotretinoína (0,4-1,0 mg/kg/dia) para tratamento da acne, e este resultado foi 

estatisticamente significante (p=0,0006) (Tabela 5). Kaymak e Ilter (2006) 

encontraram uma ocorrência de epistaxe em 31% e Lee et al. (2011) em 19%, sendo 

que as dosagens de isotretinoína eram diferentes: 0,5-1,0 mg/kg/dia e 0,5-0,7 

mg/kg/dia, respectivamente. 

Da amostra estudada, 25% relataram sempre sentir os olhos secos, e este resultado 

foi estatisticamente significante (p=0,007) (Tabela 5). A fotografia 9 apresenta um 
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indivíduo desta pesquisa com alteração nos olhos. Neudorfer et al. (2012) 

verificaram que o tratamento com 0,5-1,0 mg/kg/dia de isotretinoína pode resultar 

em efeitos oculares deletérios. No total, 13,8% dos usuários tiveram alguma 

desordem ocular. O uso da isotretinoína foi associado pelos autores, com o aumento 

do risco para desenvolvimento de quaisquer distúrbios oculares (p<0,001) com 

hazard ratio de 1,70. 

 
 
 

 

Após leitura de muitos trabalhos relacionados à xerostomia e hipossalivação, 

verificou-se que estes termos são confundidos e se deve fazer uma distinção entre 

eles. A xerostomia é definida como sintoma subjetivo de boca seca, e a hipofunção 

da glândula salivar refere-se à hipossalivação. O primeiro só pode ser avaliado por 

meio de um questionário estruturado e o segundo, por avaliação do fluxo salivar 

(HOPCRAFT; TAN, 2010; BARDOW et al., 2011). 

Windhorst e Nigra (1982) afirmaram que a boca seca foi relatada em 30% dos 

indivíduos que utilizaram isotretinoína. Este mesmo dado foi obtido no G2 desta 

pesquisa, porém, não foi estatisticamente significante (p=0,54). Entretanto, Kaymak 

e Ilter (2006) observaram em apenas 6% dos pacientes a ocorrência desta RAD. 

Gomes et al. (2009) relataram que todos os indivíduos que utilizaram isotretinoína na 

dose de 0,5-0,7 mg/kg/dia, por um período de no mínimo um mês, apresentaram 

xerostomia. 

Fotografia 9 - Alteração nos olhos 
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Windhorst e Nigra (1982) foram os primeiros a publicar um trabalho que relatou 

alterações nos tecidos bucais (boca seca e queilite) provocadas pelo uso da 

isotretinoína, que era utilizada em uma dose 109 mg/dia.  

Os principais itens que sofreram alteração pelo uso da isotretinoína (0,4-1,0 

mg/kg/dia) foram os lábios, a pele da face, os olhos e a mucosa do nariz 

ressecados. Após 30 a 60 dias de término do tratamento, a única alteração que 

permaneceu foi os lábios ressecados (Tabela 5). A queilite foi relatada por 80% dos 

usuários de isotretinoína e permaneceu em 66,7% dos indivíduos após o término do 

tratamento. Este resultado foi estatisticamente significante (p=0,0009) (Tabela 5). A 

fotografia 10 apresenta alguns aspectos clínicos da queilite nos indivíduos desta 

pesquisa. A queilite foi a RAD mais relatada, e seus valores estão próximos dos 

resultados de Rademaker (2010), com 78%, e menor do que os valores 

apresentados por Windhorst e Nigra (1982), com 90% de ocorrência. Todos os 

usuários de isotretinoína da pesquisa de Gomes et al. (2009) e Silva Júnior et al. 

(2009) apresentaram queilite. Para Kaymak e Ilter (2006), a queilite também estava 

presente em todos os casos, com início na segunda semana de tratamento e 

permanência até o fim. Rademaker (2010) observou que, no grupo tratado com dose 

muito baixa de isotretinoína (<0,25 mg/kg/dia), a queilite foi relatada em apenas 

47%; já o  grupo tratado com dose média (0,51-0,75 mg/kg/dia) apresentou 96%. O 

autor afirma que uma das principais causas de interrupção do tratamento da acne 

com isotretinoína é a queilite. Lee et al. (2011) avaliaram diferentes dosagens de 

isotretinoína e encontraram uma ocorrência de lábios secos e rachados em 94% dos 

indivíduos que ingeriram 0,5-0,7 mg/kg/dia, em 65% dos indivíduos que ingeriram 

0,25-0,4 mg/kg/dia e em 44% dos indivíduos que ingeriram 0,5-0,7 mg/kg/dia de 

forma intermitente.  

Pedersen et al. (2002) relacionaram os achados clínicos vermelhão do lábio seco e 

rachado e queilite angular como frequentemente associados à hipofunção da 

glândula salivar. 
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Fotografia 10 - Reações adversas mucocutâneas: queilite, queilite angular, vermelhidão e rachadura 
dos lábios 
 

     

     

  

 

 

Os trabalhos relacionados com a análise da saliva e dos tecidos bucais em 

pacientes que usaram isotretinoína são poucos, como foi apresentado na revisão da 

literatura. 

De acordo com as respostas do XID, as funções mastigatória e de deglutição dos 

alimentos não foram estatisticamente comprometidas pelo uso da isotretinoína 

(Tabela 5). Estes dados corroboram com os resultados de Gomes et al. (2009). Eles 

avaliaram a eficiência mastigatória em indivíduos com hipossalivação provocada 

pela isotretinoína e verificaram que a eficiência mastigatória não foi alterada. 

Com relação ao fluxo salivar, foi observado neste estudo, um fluxo salivar baixo com 

uma média de 0,95±0,51 e 0,92±0,45 mL/min para os indivíduos acneicos não 

usuários e usuários de isotretinoína, respectivamente. Após o término do tratamento 

(30 a 60 dias) o fluxo salivar apresentou uma média de 1,33±0,38 mL/min, valor 

considerado normal. A diferença entre este valores não foi estatisticamente 

significante (Tabela 3). Este resultado não é semelhante ao de outros autores que 

encontraram diminuição do fluxo salivar em pacientes usuários de isotretinoína 

(OIKARINEN et al., 1995; LUPI-PÉGURIER et al., 2007; GOMES et al., 2009). 

Porém, Reynolds et al. (1991) não observaram alteração no fluxo salivar. Assim 
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como neste estudo, Lupi-Pégurier et al. (2007) observaram que os pacientes 

recuperaram o fluxo salivar dois meses após o fim do tratamento. Entretanto Bots, 

van Nieuw Amerongen e Brand (2003) relataram um caso clínico de hipossalivação 

irreversível com três anos de acompanhamento, e o correlacionaram com o uso da 

isotretinoína. 

De acordo com Bardow et al. (2011), a depressão consiste em uma das principais 

desordens neurológicas que pode causar hipofunção da glândula salivar 

comprometendo o fluxo e/ou a composição da saliva. Muitos estudos, que 

compararam a depressão antes e após o tratamento com isotretinoína não 

mostraram aumento estatisticamente significante nos diagnósticos de depressão ou 

sintomas depressivos. Embora alguns, tenham demonstrado uma tendência para 

sintomas depressivos menores ou menos graves após o tratamento com 

isotretinoína (MARQUELING; ZANE, 2005; 2007). Assim sendo, pode-se justificar o 

baixo fluxo salivar dos indivíduos com acne que não usam isotretinoína (G1).  

O pH da saliva apresentou uma  ligeira diminuição com o uso da isotretinoína, porém 

não foi significante (Tabela 3). Na literatura, apenas um autor, Oikarinen et al., 

(1995) avaliaram a variação do pH, e o resultado obtido foi semelhante ao deste 

estudo. 

Assim como o pH, a capacidade tampão da saliva só foi avaliada em um estudo, que 

foi realizado por Lupi-Pégurier et al. (2007) onde obtiveram uma ligeira diminuição 

da mesma durante o uso da isotretinoína, porém sem significância estatística. 

Resultado semelhante ao deste estudo (Tabela 3).   

De acordo com Hopcraft e Tan (2010), a percepção da boca seca – xerostomia –, é 

por muitas vezes, mas não necessariamente sempre, acompanhada por uma 

redução no fluxo salivar. Furness et al. (2012) afirmaram que este sintoma pode ser 

devido à redução da quantidade de saliva produzida, ou uma mudança na 

composição da saliva, mas que a sensação de boca seca pode também estar 

presente em pessoas com produção normal de saliva. Toida et al. (2010) 

constataram que uma considerada prevalência de boca seca (44,4%) foi observada 

em indivíduos com elevado fluxo salivar. Na pesquisa atual foi feita a correlação do 

grau de xerostomia com o fluxo, o pH e a capacidade tampão da saliva. Os 

resultados mostraram uma correlação negativa e fraca com o fluxo e o pH da saliva. 
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À medida que o grau de xerostomia aumenta, o fluxo e o pH da saliva diminuem 

(Tabela 4).  

A dose e o tempo de tratamento com isotretinoína apresentaram uma correlação 

positiva e moderada com o grau de xerostomia. Isto é, doses maiores e maior tempo 

de tratamento com isotretinoína provocam um aumento na gravidade da xerostomia 

(Tabela 4 e Gráficos 7 e 8). Estes dados corroboram com o dados de Rademaker 

(2010) e Lee et al. (2011), que afirmaram que as RADs provocadas pelo uso da 

isotretinoína são dose-dependentes, ou seja, conforme o aumento da dose, há o 

aumento da gravidade das RADs. Assim, quando se considera tolerabilidade, a 

eficácia e a satisfação do paciente, o tratamento com baixa dose é o mais indicado. 

Apesar desta recomendação, todos os profissionais de saúde devem estar cientes 

do amplo espectro de efeitos colaterais associados à sua utilização. Isto inclui 

Cirurgiões Dentistas, os quais precisam estar particularmente atentos às reações 

mucocutâneas que se desenvolvem em quase todos os pacientes que recebem esse 

medicamento. 

O mecanismo de ação da isotretinoína na glândula sebácea ainda não está 

totalmente esclarecido, mas sabe-se que dentre os efeitos terapêuticos da 

isotretinoína incluem a redução do tamanho das glândulas sebáceas em até 90%, a 

redução da atividade das glândulas sebáceas e a diminuição da produção de sebo 

(LESTRINGANT et al., 1997; ZOUBOULIS, 2006; BRELSFORD; BEUTE, 2008). 

Portanto, será que a isotretinoína atua desta mesma forma em outras glândulas? 

Vale ressaltar que dentre as reações adversas observadas, inclui-se a xerostomia 

(ressecamento da pele da face, dos olhos, da mucosa do nariz e dos lábios). Assim 

sendo, mais pesquisas são necessárias para esclarecer o mecanismo de ação da 

isotretinoína nas glândulas. 
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7 CONCLUSÃO 

  

Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que: 

• O fluxo, o pH e a capacidade tampão da saliva foram menores nos indivíduos 

que usam isotretinoína, porém esta diferença não foi estatisticamente 

significante; 

• A xerostomia nos indivíduos que usam isotretinoína foi maior e esta diferença 

foi estatisticamente significante; 

• Ao avaliar os itens da xerostomia, o ressecamento da pele da face, da 

mucosa dos olhos, dos lábios e do nariz foram mais acentuados nos 

indivíduos que usam isotretinoína.  Após o término do tratamento, a única 

alteração que permaneceu foi a dos lábios secos; 

• O aumento da dose e do tempo de tratamento com isotretinoína aumenta o 

grau de xerostomia; 

• O aumento do grau de xerostomia diminui ligeiramente o fluxo e o pH da 

saliva. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa científica. As informações existentes 

neste documento são para que você entenda perfeitamente os objetivos deste estudo e saiba que a 

sua participação é importante e espontânea. Após serem esclarecidas as informações a seguir, no 

caso de aceitar fazer parte da pesquisa, assine ao final deste documento, que está em duas vias, 

sendo uma delas sua e a outra do pesquisador responsável. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

1 – Título da pesquisa: Influência da isotretinoína na saúde bucal. 

2 – Pesquisadores: Ana Paula Martins Gomes (mestranda em Clínica Odontológica pela 

Universidade Federal do Espírito Santo), Profª. Drª. Ana Maria Martins Gomes (professora da 

disciplina de Odontopediatria da Universidade Federal do Espírito Santo), Profª Drª. Patrícia Duarte 

Deps (dermatologista), Profª Tereza Cristina Rangel (radiologista). 

3 – Justificativa: Tendo em vista a carência de informações e pesquisas sobre a influência do uso 

deste medicamento, isotretinoína, na saúde bucal, faz-se necessário uma pesquisa abordando estes 

aspectos. 

4 – Objetivo: Avaliar a ocorrência de alterações bucais decorrentes do uso de isotretinoína, um 

medicamento utilizado no tratamento da acne.   

5 – Procedimentos: Os exames clínicos e radiográficos serão realizados no ambulatório I do curso 

de Odontologia da UFES localizado na Av. Marechal Campos, nº1468, HUCAM, Maruípe, Vitória – 

ES, telefone (027) 2122-7236, ou em consultório odontológico particular localizado na Av. Nossa 

Senhora da Penha, nº714/sala 918, Praia do Canto, Vitória – ES, telefone (27) 3324-1554. Os 

exames serão realizados sem custos para o paciente.  

Serão necessários 5 consultas para coleta de dados com duração aproximada de 1 hora. Será 

realizado o preenchimento de uma ficha padronizada contendo seus dados pessoais (nome, faixa 

etária, gênero, profissão, endereço e outros) e informações a respeito de seu estado de saúde geral. 

Será realizado exame clínico e radiográfico para avaliação do estado de saúde bucal, revelação de 

placa, documentação fotográfica e coleta da saliva. Os participantes serão atendidos por um 

profissional competente, utilizando instrumentos estéreis, máscaras e luvas descartáveis. 

A coleta de saliva será realizada entre as 8:00 e 10:00 horas da manhã em um ambiente bem 

iluminado e com temperatura média de 25°C. Os participantes serão orientados a não se alimentar, a 

não fumar, a não ingerir qualquer tipo de líquido e a não escovar os dentes num período de 1 h e 30 

minutos antes da coleta. Após 30 minutos de permanência dos participantes no ambiente refrigerado, 
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ela ficará sentada, com cabeça ereta e no primeiro minuto toda a saliva produzida será deglutida. Em 

seguida será iniciada a coleção da saliva estimulada. O participante irá mascar por 5 minutos um 

pedaço de mangueira de látex com freqüência de 60 ciclos/minuto. A cada 1 minuto irá expectorar a 

saliva secretada dentro de um frasco coletor universal estéril. A coleta de saliva será realizada antes 

do início do tratamento, 2, 4, 6 e 2 meses após o final do tratamento com isotretinoína. 

6 – Risco, benefício e desconforto: A técnica de coleta empregada não é capaz de produzir 

qualquer desconforto, dano ou risco ao indivíduo. Estes estarão beneficiando a si mesmos e a outras 

pessoas, que necessitam realizar tratamento dermatológico com isotretinoína, através de descobertas 

de alterações na saliva. Assim os cirurgiões dentistas irão analisar a necessidade de cuidados 

especiais aos indivíduos que necessitam de realizar tratamento dermatológico com isotretinoína. 

7 – Custo: Você não terá gasto nenhum com a pesquisa. Os exames, orientação de higiene bucal, 

profilaxia inicial e final e aplicação tópica de flúor ao final serão por conta do pesquisador.  

8 – Auxílio financeiro: Não será fornecido nenhum auxílio financeiro.  

9 – Informações adicionais: Os participantes terão a garantia que receberão resposta e 

esclarecimento a qualquer dúvida relacionada com a pesquisa. O contato com as pesquisadoras 

pode ser feito com a CD Ana Paula Martins Gomes (27 9971-8079) ou Profª Drª. Ana Maria Martins 

Gomes (27 9971-7372). Caso haja dificuldade em entrar em contato com os pesquisadores, entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do HUCAM pelo telefone 27 3335-7211 ou e-mail 

cep@ccs.ufes.br. O sigilo dos dados coletados é garantido. 

10 – Retirada do consentimento: Caso queira desistir de participar da pesquisa, poderá fazer em 

qualquer tempo e momento que desejar. Isso não acarretará nenhum prejuízo a você. 

11 – Consentimento: 

Eu, (nome) _____________________________________________________, portador (a) da 

identidade: ___________________________, fui devidamente informada sobre os objetivos da 

pesquisa, entendi a sua importância para a saúde oral e concordo em participar da pesquisa. 

 Vitória, _____de____________de______. 

  

Assinatura do participante 

  

Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O RESPONSÁVEL PELO MENOR 

DE 18 ANOS 

Seu filho ou dependente está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa científica. As 

informações existentes neste documento são para que você entenda perfeitamente os objetivos deste 

estudo e saiba que a sua participação é importante e espontânea. Após serem esclarecidas as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte da pesquisa, assine ao final deste documento, 

que está em duas vias, sendo uma delas sua e a outra do pesquisador responsável. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

1 – Título da pesquisa: Influência da isotretinoína na saúde bucal. 

2 – Pesquisadores: Ana Paula Martins Gomes (mestranda em Clínica Odontológica pela 

Universidade Federal do Espírito Santo), Profª. Drª. Ana Maria Martins Gomes (professora da 

disciplina de odontopediatria da Universidade Federal do Espírito Santo), Profª Drª. Patrícia Duarte 

Deps (dermatologista), Profª Tereza Cristina Rangel (radiologista). 

3 – Justificativa: Tendo em vista a carência de informações e pesquisas sobre a influência do uso 

deste medicamento, isotretinoína, na saúde oral, faz-se necessário uma pesquisa abordando estes 

aspectos. 

4 – Objetivo: Avaliar a ocorrência de alterações bucais decorrentes do uso de isotretinoína, um 

medicamento utilizado no tratamento da acne.   

5 – Procedimentos: Os exames clínicos e radiográficos serão realizados no ambulatório I do curso 

de Odontologia da UFES localizado na Av. Marechal Campos, nº1468, HUCAM, Maruípe, Vitória – 

ES, telefone (027) 2122-7236, ou em consultório odontológico particular localizado na Av. Nossa 

Senhora da Penha, nº714/sala 918, Praia do Canto, Vitória – ES, telefone (27) 3324-1554. Os 

exames serão realizados sem custos para o paciente.  

Serão necessários 5 consultas para coleta de dados com duração aproximada de 1 hora. Será 

realizado o preenchimento de uma ficha padronizada contendo seus dados pessoais (nome, faixa 

etária, gênero, profissão, endereço e outros) e informações a respeito de seu estado de saúde geral. 

Será realizado exame clínico e radiográfico para avaliação do estado de saúde bucal, revelação de 

placa, documentação fotográfica e coleta da saliva. Os participantes serão atendidos por um 

profissional competente, utilizando instrumentos estéreis, máscaras e luvas descartáveis. 

A coleta de saliva será realizada entre as 8:00 e 10:00 horas da manhã em um ambiente bem 

iluminado e com temperatura média de 25°C. Os participantes serão orientados a não se alimentar, a 

não fumar, a não ingerir qualquer tipo de líquido e a não escovar os dentes num período de 1 h e 30 
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minutos antes da coleta. Após 30 minutos de permanência dos participantes no ambiente refrigerado, 

ela ficará sentada, com cabeça ereta e no primeiro minuto toda a saliva produzida será deglutida. Em 

seguida será iniciada a coleção da saliva estimulada. O participante irá mascar por 5 minutos um 

pedaço de mangueira de látex com freqüência de 60 ciclos/minuto. A cada 1 minuto irá expectorar a 

saliva secretada dentro de um frasco coletor universal estéril. A coleta de saliva será realizada antes 

do início do tratamento, 2, 4, 6 e 2 meses após o final do tratamento com isotretinoína. 

6 – Risco, benefício e desconforto: a técnica de coleta empregada não é capaz de produzir 

qualquer desconforto, dano ou risco ao indivíduo. Estes estarão beneficiando a si mesmos e a outras 

pessoas, que necessitam realizar tratamento dermatológico com isotretinoína, através de descobertas 

de alterações na saliva. Assim os cirurgiões dentistas irão analisar a necessidade de cuidados 

especiais aos indivíduos que necessitam de realizar tratamento dermatológico com isotretinoína. 

7 – Custo: você não terá gasto nenhum com a pesquisa. Os exames, orientação de higiene bucal, 

profilaxia inicial e final e aplicação tópica de flúor ao final serão por conta do pesquisador.  

8 – Auxílio financeiro: Não será fornecido nenhum auxílio financeiro.  

9 – Informações adicionais: os participantes terão a garantia que receberão resposta e 

esclarecimento a qualquer dúvida relacionada com a pesquisa. O contato com as pesquisadoras 

pode ser feito com CD Ana Paula Martins Gomes (27 9971-8079) ou Profª Drª. Ana Maria Martins 

Gomes (27 9971-7372). Caso haja dificuldade em entrar em contato com os pesquisadores, entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do HUCAM pelo telefone 27 3335-7211 ou e-mail 

cep@ccs.ufes.br. O sigilo dos dados coletados é garantido. 

10 – Retirada do consentimento: caso queira desistir de participar da pesquisa, poderá fazer em 

qualquer tempo e momento que desejar. Isso não acarretará nenhum prejuízo a você. 

11 – Consentimento: 

Eu, (nome) _____________________________________________________, portador (a) da 

identidade ___________________________ sou responsável legal pelo menor 

_________________________________________________ fui devidamente informado(a)sobre os 

objetivos da pesquisa, entendi a sua importância para a saúde bucal e concordo em participar da 

pesquisa. 

 Vitória, _____de____________de______. 

  
 

Assinatura do responsável 
 

  
Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C 

ASSENTIMENTO INFORMADO 

Este formulário de assentimento informado está convidando 

_______________________________________________________, menor de 18 anos, para 

participar da pesquisa titulada “Influência da isotretinoína na saúde bucal”.  

1 – Informações da pesquisa:  

Meu nome é Ana Paula Martins Gomes, faço mestrado em Clínica Odontológica, e minha dissertação 

consiste em pesquisar a influência do uso da isotretinoína na saúde bucal. Queremos saber se este 

medicamento de uso dermatológico causa alguma alteração na cavidade bucal e achamos que esta 

pesquisa possa nos ajudar a confirmar isso. Eu vou informar você e convidá-lo a participar desta 

pesquisa. Você pode escolher se quer ou não participar. Discutimos esta pesquisa com seus pais ou 

responsáveis e eles sabem que também estamos pedindo seu acordo. Se você vai participar na 

pesquisa, seus pais ou responsáveis também terão que concordar. Mas se você não desejar fazer 

parte na pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seus pais concordarem.    

Você pode discutir qualquer coisa deste formulário com seus pais, amigos ou qualquer um com quem 

você se sentir a vontade de conversar. Você pode decidir se quer participar ou não depois de ter 

conversado sobre a pesquisa e não é preciso decidir imediatamente. Pode haver algumas palavras 

que não entenda ou coisas que você quer que eu explique mais detalhadamente porque você ficou 

mais interessado ou preocupado. Por favor, peça que pare a qualquer momento e eu explicarei.   

2 – Procedimentos a serem realizados: Se você decidir fazer parte da pesquisa, deverá fazer os 

seguintes procedimentos:   

 Você terá que comparecer no ambulatório I do curso de Odontologia da Universidade Federal do 

Espírito Santo ou se preferir em um consultório odontológico particular. Iremos avaliar a sua saúde 

antes do início da pesquisa, 2, 4, 6 de uso da isotretinoína e 2 meses após a pesquisa. No total você 

virá a clinica 5 vezes durante aproximadamente 9 meses. O dentista irá fazer exame clínico e 

radiográfico para avaliar a sua a saúde bucal. Vai pedir, também, que você mastigue uma goma e 

cuspa toda a saliva produzida durante 5 minutos. 

3 – Riscos e custos: Esta pesquisa não irá apresentar nenhum risco e nenhum custo para você. 

4 – Benefícios: Estaremos acompanhando a sua saúde bucal durante o uso do medicamento. No 

início faremos limpeza na sua boca e identificaremos se possui alguma cárie. Ao final, faremos uma 

limpeza e aplicaremos flúor tópico.  
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 5 - Confidencialidade: Não falaremos para as outras pessoas que você está nesta pesquisa e 

também não compartilharemos informação sobre você para qualquer um que não trabalha na 

pesquisa. Depois que a pesquisa acabar, os resultados serão informados para você e para seus pais. 

 6 - Divulgação dos resultados: Quando terminarmos a pesquisa, eu sentarei com você e seus pais 

e falaremos sobre o que aprendemos com a pesquisa. Eu também lhe darei um papel com os 

resultados por escrito. Depois iremos falar com mais pessoas, cientistas e outros, sobre a pesquisa. 

Faremos isto escrevendo e compartilhando relatórios e indo para as reuniões com pessoas que estão 

interessadas no trabalho que fazemos.   

7 - Direito de recusa ou retirada do assentimento informado: Você não tem que estar nesta 

pesquisa. Ninguém estará furioso ou desapontado com você se você disser não, a escolha é sua. 

Você pode pensar nisto e falar depois se você quiser. Você pode dizer " sim " agora e mudar de idéia 

depois e tudo continuará bem.   

8 – Contato: Quando você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. 

Meu nome é Ana Paula e meu telefone de contato é (27) 9971-8079 ou com minha orientadora, Ana 

Maria e o telefone dela é (27) 9971-7372. Se você quiser falar com outra pessoa tal como o seu 

professor ou doutor ou tia, não tem problema.   

9 -  Certificado do Assentimento: 

Eu entendi que a pesquisa é sobre um teste de nova uma vacina para malária e que eu poderei 

adquirir a vacina nova que está sendo testada ou a vacina que está sendo atualmente usada. Eu 

entendi que receberei uma injeção e que eu virei para exames mensais regulares na clínica onde eu 

darei uma amostra de sangue através de uma picada no dedo.   

 

 

 
Vitória, _____de____________de______. 

 

 
 

Assinatura do menor de 18 anos 

 

 
 

Assinatura dos pais ou responsáveis 

 

 
 

Assinatura do responsável 
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APÊNDICE D 
INFLUÊNCIA DA ISOTRETINOÍNA NA XEROSTOMIA E EM ALGUNS 

PARAMETROS SALIVARES 

Formulário de coleta de dados 
 

FORMULÁRIO |___|___|___|___| 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

Para todo o formulário, preencher as questões que não se aplicam com (88) e as questões 
que o participante “não sabe informar” ou “não se lembra” com código (99). 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DA COLETA 

1. Data da 1ª coleta:       |___|___|/|___|___|/|___|___| 2. Horário:     ___:___ hrs 

3. Data da 2ª coleta:       |___|___|/|___|___|/|___|___| 4. Horário:     ___:___ hrs 

5. Data da 3ª coleta:       |___|___|/|___|___|/|___|___| 6. Horário:     ___:___ hrs 

7. Data da 4ª coleta:       |___|___|/|___|___|/|___|___| 8. Horário:     ___:___ hrs 

9. Data da 5ª coleta:       |___|___|/|___|___|/|___|___| 10. Horário:     ___:___ hrs 

 

II. IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 

11. Data do início do uso da isotretinoína: |___|___|/|___|___|/|___|___| 12. Quantidade: 

 

III. IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

12. Qual o seu nome completo? 

13. Qual a sua idade? |___| 14. Qual a sua data de nascimento?       |___|___| / |___|___|/|___|___| 

15. Qual o seu endereço? 

 

16. Qual o seu telefone? 

17. Qual sua profissão? 

18. Qual o seu estado civil? 

19. Qual o seu gênero?      0. Masculino    1. Feminino |___| 

20. Qual a data de início do uso da isotretinoína?       |___|___| / |___|___|/|___|___| 
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IV. HISTÓRICO ODONTOLÓGICO 

21. Quando foi sua última visita ao dentista? 0. Seis meses    2. Um ano    3. Mais de um ano |___| 

22. Frequenta regularmente o dentista?       0. Sim    1. Não |___| 

23. Já necessitou de tratamento restaurador?          0. Sim    1. Não |___| 

24. Qual a sua frequência de escovação?        0. Uma vez    1. Duas vezes    2. Três vezes ou mais |___| 

25. Você usa fio dental?       0. Não     1. Sempre     2. Ás vezes |___| 

26. Utiliza aparelho ortodôntico?          0. Sim    1. Não |___| 

27.  Tem cálculo na glândula salivar?      0. Sim    1. Não |___| 

28. Você se submeteu alguma cirurgia bucal no último mês?      0. Sim    1. Não |___| 
 

 
V. HISTÓRICO MÉDICO 

29. Possui alguma doença?        0. Sim    2. Não     |___| 

30.  Qual?     0. Auto-imune   1. Câncer   2. AIDS   3.Diabetes (tipo I)  4. Outra_________________ |___| 

31. Qual doença auto-imune? 

32. Possui depressão?       0. Sim    2. Não     |___| 

33. Possui paralisia facial?       0. Sim    2. Não     |___| 

34. Faz tratamento radioterápico ou quimioterápico?       0. Sim    2. Não     |___| 

35. Possui algum distúrbio de alimentação?       0. Sim    2. Não     |___| 

36. Qual?       0. Bulimia     1. Desnutrição     2. Anorexia    |___| 

37. Está tomando alguma medicação?          0. Sim    1. Não |___| 

38. Qual?       0. Antidepressivo    1. Ansiolítico    2. Anti-hipertensivo   3. Anti-histamínico   4. Outro |___| 

39. Qual o nome do medicamento? 

40. Você fuma?          0. Sim    1. Não |___| 

41. Você consome bebida alcoólica?          0. Sim    1. Não |___| 

42.  Está grávida ou suspeita de gravidez?          0. Sim    1. Não |___| 

43.  Já se submeteu a alguma cirurgia?          0. Sim    1. Não |___| 

44. Qual? 

45. Quando?         0. Menos de 1 semana    1. Um mês   2. Mais de um ano |___| 

 

 

 

Ass. do pesquisador 

 

Ass. do participante ou responsável 
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VI. AVALIAÇÃO DA SALIVA TOTAL 

 

AVALIAÇÃO DA SALIVA TOTAL 

Período da coleta 
(Data) 

Fluxo Salivar 
(mL/min pH Capacidade tampão 

    

 

 
   

	  

VII. QUESTIONÁRIO DE XEROSTOMIA 

	  

	  

	  

XEROSTOMIA INVENTORY DUTCH VERSION 

Itens Nunca Ocasionalmente Sempre 

1 Bebe um pouco de líquido para ajudar na deglutição dos 
alimentos    

2 Sente a boca seca durante as refeições    

3 Levanta a noite para tomar líquidos    

4 Sente a boca seca    

5 Tem dificuldade em comer alimentos secos    

6 Chupa balas ou guloseimas para aliviar a boca seca    

7 Tem dificuldades para deglutir certos alimentos    

8 Sente a pele da face seca    

9 Sente os olhos secos    

10 Sente os lábios secos    

11 Sente o interior do meu nariz seco    

Pontuação  

Opções de respostas: Nunca=1, Ocasionalmente=2, Sempre=3 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 
 

 

 

 

	  

 

	  


