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RESuMO

O objetivo deste estudo é o de referenciar de forma sistemática e didáctica a infor‑

mação relevante publicada em jornais internacionais nos últimos 10 anos relativa à 

composição salivar, métodos e procedimentos de recolha e armazenagem de saliva e 

a utilização de biomarcadores salivares em pesquisas relacionadas com a resposta e o 

impacto do exercício sobre estes parâmetros biológicos. Neste sentido, após a análise 

de trabalhos de revisão sistemática previamente realizados, percebeu ‑se a inexistência 

de uma revisão sistemática sobre o assunto na língua portuguesa e inglesa. A partir da 

exclusão do termo “systematic” (sistemática), foram encontrados na base de dados 

B ‑ON, 108 publicações; no PUBMED 8 resultados , LILACS, 4 resultados, e  SCIELO 

não apresentou nenhum artigo de revisão com o descritor supracitado. Após excluí‑

dos: (1) artigos que utilizavam amostras animais e/ou plantas (2) artigos focados em 

aspectos de doenças ou síndromes, (3) artigos que utilizassem qualquer tipo de inter‑

venção (uso de alimentos ou suplementos para posterior análise da saliva), (4) artigos 

repetidos em diferentes bases de dados, 17 artigos foram selecionados para serem 

lidos integralmente, e somente 11 inferiam no assunto específico sobre a origem e 

composição da saliva, métodos de recolha, processamento e análise de biomarcadores 

salivares. 

PALAVRAS ‑CHAVE: saliva, biomarcadores salivares, revisão sistemática

1 Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra – Coimbra  – Portugal.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to be a didactic reference in systematic reviews about 

salivary composition, the physiology of saliva, the data collection and storage devices 

and the utilization of salivary biomarkers in sport and exercise researches. No article in 

the literature was found with these pre requisites, in Portuguese or English language. 

The term “systematic” was deleted and finally, we have found in data basis B ‑ON, 108 

results, in PUBMED, 8 results, LILACS, 4 results and SCIELO not submitted any review 

paper with the description above. They were excluded: (1) articles with animals or 

plants samples, (2) articles focused in syndromes, disabilities or diseases, (3) articles 

with intervention process to posterior analyses of saliva (like supplementation or feed‑

ing), (4) same article at different data basis. Only 17 articles were selected to be read 

integrally, and just 11 were pertinent of this review, focused in origin and saliva com‑

position, data collection and processing and salivary biomarkers. 

KEYWORDS: saliva, salivary biomarkers, systematic review
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INTRODuçãO

O interesse na saliva tem atraído muitos pesquisadores nas últimas décadas como uma 

ferramenta útil e confiável para diagnosticar, entre outros, doenças hereditárias, doenças 

autoimunes, doenças orais, riscos cardiovasculares, câncer, alterações hormonais e, atual‑

mente, na área do treinamento, monitorar os níveis de intensidade do treino, estresse, 

diminuição no sistema imunológico dos atletas, e evitar estados de “overtraining” e/ou 

“overreaching” durante temporadas de competição.

A saliva tem mostrado ser uma alternativa interessante à utilização de sangue, plasma, 

soro ou urina para diagnósticos, principalmente devido à sua natureza não invasiva, indolor, 

fácil recolha e baixo custo. Além destas vantagens, pode ser usada em populações especiais 

onde as coletas sanguíneas são dificultadas como no caso de estudos com crianças e ado‑

lescentes, por sua composição apresentar menor concentração de sal quando comparada 

a urina, e por poderem ser analisadas mais de 3000 proteínas em uma simples amostra 

(Amado, Ferreira e Vitorino, 2013).

Apesar das recolhas serem de fácil acesso, variáveis como idade, gênero, dieta, ritmo 

circadiano e variabilidade interindividual devem ser tidas em consideração. O processo pa‑

drão de coleta e processamento da saliva deve respeitar os seguintes aspectos: recolhas no 

mesmo horário do dia para reduzir o efeito circadiano de alguns parâmetros, assegurar no 

mínimo 2 horas após uma grande refeição, a boca deve ter sido previamente lavada, mas 

sem uso de pasta dental ou enxaguantes bucais, refrigeração logo após a recolha e conge‑

lamento a temperatura mínima de  ‑20ºC até posterior análise.

Este é um artigo didático para o meio acadêmico e futuros investigadores que preten‑

dam aprofundar o conhecimento de marcadores salivares, em estudos como os que visam o 

controlo da carga de treino e avaliações desportivas. 

Iniciaremos a revisão com os aspectos anatômicos, fisiológicos e procedimentos de re‑

colha e controlo de variáveis que podem vir a condicionar a fidedignidade dos resultados. 

Para tal fim, utilizamos o método sistemático de procura de artigos em bases de dados 

científicas nos últimos 10 anos, em português e inglês.

Anatomia das Glândulas Salivares

Do ponto de vista anatômico, as glândulas salivares dividem ‑se em maiores (paróti‑

da, submandibular, sublingual) e menores. As glândulas salivares são estruturas túbulo‑

‑alveolares que contém pontos secretórios: ácinos, um sistema tubular e ductos excretores. 

Durante essa passagem a concentração de vários eletrólitos muda devido ao transporte 

iônico ativo, o que rende ao fluído oral sua característica hipotônica quando comparado ao 

plasma. Cada glândula possui ducto secretor próprio que se abre na cavidade oral. Estes 

ductos são referenciados como intercalados, estriados e ductos excretores. A região acinar 
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é o sítio de formação primária dos fluídos, eletrólitos e da maior parte da secreção protéica 

glandular (Aps e Martens, 2005).

A saliva é secretada por três grandes pares de glândulas salivares (submaxilares, paróti‑

das e sublingual) e mais de 600 menores glândulas mucosais que também estão presentes 

na cavidade oral (Papacosta & Nassis, 2011).

Glândula Parótida

A parótida é a principal e a maior das glândulas salivares. Ela pesa entre 14 e 28g, e 

localiza ‑se abaixo do crânio e, posterior ao ramo da mandíbula, apresentando forma de 

prisma quadrangular. Seu ducto secretor (Stensen, ou no Latim Stenon) desemboca na boca 

ao nível do colo do 1º molar superior. A parótida recebe o seu suprimento sanguíneo dos 

ramos da artéria carótida externa. A enervação parassimpática da glândula provém majori‑

tariamente do nervo glossofaríngio (IX par craniano) enquanto que a enervação simpática 

é proveniente de fibras pós ‑ganglionares do gânglio cervical superior (Farnaud et al, 2010). 

A parótida, quanto à forma da porção secretora e ramificação do canal excretor, representa 

um exemplo de glândula acinar composta, essencialmente serosa, e a sua atividade repre‑

senta cerca de 23% da saliva encontrada na cavidade oral (Papacosta & Nassis, 2011).

Glândula Submandibular

A glândula submandibular, pesa de 10 a 15g, e encontra ‑se em um sítio delimitado 

externamente pela mandíbula, superiormente por musculatura do soalho da boca e infe‑

riormente pela fáscia cervical superficial. Seu ducto secretor (Wharton) passa entre os mús‑

culos milo ‑hióide e hioglosso, sendo cruzado pelo XII par craniano e a veia lingual super‑

ficial. A glândula submandibular recebe o seu suprimento sanguíneo das artérias faciais e 

linguais. A enervação parassimpática provém do nervo facial (VII par craniano), alcançando 

a glândula através do nervo lingual e gânglio submandibular (Farnaud et al, 2010). O siste‑

ma apresenta uma organização semelhante ao da parótida, sendo os canais estriados mais 

longos e, portanto mais numerosos à observação em cortes histológicos, enquanto que os 

canais intercalares são curtos. Os ácinos são do tipo seroso, mucoso e alguns deles mistos 

(com um componente celular mucoso e outro seroso). Considerando a forma da porção 

secretora e a disposição do sistema excretor, a glândula submandibular é classificada com 

uma glândula túbulo ‑acinar composta e é ‑lhe atribuída a produção de cerca de 65% da 

saliva encontrada na cavidade oral (Papacosta & Nassis, 2011).
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Glândula Sublingual

A glândula sublingual localiza ‑se paralelamente ao corpo do maxilar, e pesa somente 

2g. Encontra ‑se posterior ao ramo da mandíbula, abaixo da mucosa bucal e acima do 

milo ‑hióide. Possui vários ductos de drenagem, sendo o maior deles chamado de ducto de 

Rivinus. A glândula sublingual recebe o seu suprimento sanguíneo da artéria sublingual e 

submentoniana. O nervo facial (VII par craniano), o nervo lingual e gânglio submandibular 

providenciam a inervação parassimpática (Farnaud et al, 2010). A secreção é de natureza 

mucosa, sendo a glândula classificada como túbulo ‑acinar composta. Os canais intercalares 

são muito pequenos, razão pela qual é rara a sua observação em cortes histológicos, o 

mesmo se verificando relativamente aos canais estriados. A glândula sublingual é respon‑

sável pela produção de 4% da saliva presente na cavidade oral (Papacosta & Nassis, 2011).

As glândulas salivares menores são estimadas entre 600 a 1000 pequenas glândulas 

independentes, encontrando ‑se em toda a membrana oral da mucosa bucal, labial, palatal 

distal e lingual, e que secretam aproximadamente 8% da saliva total (Papacosta & Nassis, 

2011; Eliasson e Carlen, 2010, Schipper et al, 2007).

Fisiologia da saliva

As principais funções da saliva são: a digestão, proteção, lubrificação, ação de limpe‑

za, manutenção da integridade dental e percepção do sabor (Deepa e Thirrunsvukkarasu, 

2010)

A saliva contem dois tipos principais de secreção protéica: a secreção serosa, conten‑

do alfa ‑amilase ou ptialina  ‑ enzima que faz a digestão dos amidos, e a secreção mucosa, 

contendo mucina para a lubrificação e proteção das superfícies. Nos humanos, as glân‑

dulas parótidas são genuinamente compostas por células serosas, enquanto as glândulas 

submaxilares são mistas: compostas por células mucosas e serosas, e as sublinguais 

são compostas somente por células mucosas (Deepa e Thirrunsvukkarasu, 2010; Aps e 

Martens, 2005).

As glândulas salivares são órgãos efetores, que em resposta a estímulos neurais produ‑

zem uma grande quantidade de fluídos e eletrólitos para fora do organismo. O volume de 

saliva translocada por dia através das glândulas salivares aproxima ‑se de 20% do total do 

volume plasmático (aproximadamente 750 ml) (Papacosta e Nassis, 2011), no entanto, esse 

volume mostra não ser influenciado pelo momento do dia, mas pelo tipo de estímulo de 

salivação. Estímulos olfatórios e fome, dor, alterações hormonais relacionados à gravidez ou 

menopausa, medicamentos de estímulo simpático, parassimpático, anti ‑adrenérgico e anti‑

‑colinérgico podem alterar o fluxo salivar normal (Aps e Martens, 2005).
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 Fluxo salivar

Quando se procedem a análises do conteúdo salivar de algumas proteínas, é necessário 

considerar o fluxo salivar que poderá constituir um fator determinante na eficácia de alguns 

processos imunes e condicionar a interpretação dos valores medidos.

Em condições de repouso, indivíduos saudáveis secretam, sem estimulação, uma taxa 

aproximada de 0,3 a 0,65 mililitros de saliva por minuto (Papacosta e Nassis, 2011; Aps & 

Martens, 2005). Uma média de 0,5 mililitros de saliva a cada minuto, quase totalmente 

do tipo mucoso. O maior volume de saliva é produzido antes, durante e após as refeições, 

alcançando seu pico máximo próximo ao meio dia, e caindo consideravelmente a noite, 

durante o sono (Deepa e Thirrunsvukkarasu, 2010). 

O exercício físico faz a ativação do sistema nervoso simpático, e espera ‑se que o exer‑

cício vigoroso de alta intensidade, reduza a taxa de fluxo salivar e modifique seus compo‑

nentes. A desidratação, hiperventilação, o uso de medicamentos, fumo e álcool, o estado 

nutricional, jejum e doenças sistêmicas, também podem ser fatores que influenciam essa 

diminuição do fluxo salivar (De Almeida et al, 2008).

Alguns estudos sugerem que a taxa de fluxo salivar é influenciada pela idade, tendo 

pessoas idosas com menores taxas de fluxo salivar não ‑estimulada comparadas a indivíduos 

mais jovens (De Almeida et al, 2008; Dodds et al, 2005). Acredita ‑se, que o parênquima 

das glândulas salivares de pessoas com idade mais avançada seja gradualmente substituído 

por tecido adiposo e fibrovascular, e que o volume dos ácinos se tornem reduzidos. 

Em relação ao gênero, mulheres apresentam menores taxas de fluxo salivar comparado 

aos homens, provavelmente por terem glândulas salivares menores, e/ou por fatores hor‑

monais (De Almeida et al, 2008). 

Quanto ao ritmo circadiano, a taxa de fluxo salivar apresenta ‑se mais alta no início da 

manhã diminuindo progressivamente ao longo do dia, com taxas mais altas reportadas às 

4 horas da manhã, e taxas mais baixas, próximo às 20h (Papacosta & Nassis, 2011).

Regulação autonômica na produção de saliva

A secreção salivar é influenciada pelo controle neural do sistema nervoso autônomo 

que atua diretamente na regulação do fluxo salivar. A taxa de fluxo salivar depende prima‑

riamente do tipo do receptor autonômico que está sendo ativado.

As glândulas salivares são enervadas tanto pelos nervos colinérgicos parassimpáticos 

quanto pelos nervos adrenérgicos simpáticos do sistema nervoso autônomo. Apesar do 

controle nervoso da secreção salivar estar fortemente influenciado pela estimulação coli‑

nérgica parassimpática, a estimulação neural adrenérgica simpática também parece afe‑

tar a secreção salivar. A saliva secretada pelas glândulas sublingual e glândulas menores 

que produzem o muco, é regulada pela estimulação dos nervos simpáticos, enquanto a 

secreção salivar proveniente das parótidas e submandibulares é regulada pela inervação 
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parassimpática. Apesar de saber que a secreção normal de saliva é resultado de uma ação 

cooperativa da inervação tanto simpática quanto parassimpática, a estimulação da inerva‑

ção parassimpática é o principal estímulo para o aumento da secreção salivar (Papacosta & 

Nassis, 2011).

A estimulação parassimpática induz a vasodilatação das veias que dão suprimento as 

glândulas salivares, resultando em um aumento considerável no fluxo sanguíneo, e conse‑

quentemente, no aumento da taxa de secreção salivar. Este aumento da taxa de secreção 

pode vir a alterar a composição salivar (Papacosta e Nassis, 2011).

A secreção salivar estimulada pelo sistema nervoso parassimpático é caracterizada pelo 

fluxo de saliva mais aquoso, com baixa quantidade de componentes orgânicos e inorgâni‑

cos. Em contraste, a estimulação simpática resulta em um baixo volume de saliva, mas rico 

em conteúdos orgânicos, como proteínas totais (alfa amilase) e partículas inorgânicas (Ca2+, 

K+ e HCO3) (Papacosta & Nassis, 2011).

Composição salivar

A saliva é a primeira barreira contra a colonização de microorganismos patogênicos 

invasores das cavidades nasais e oral (Neyraud et al, 2012). A saliva se compõe predomi‑

nantemente de água, entre 95 a 99%, com uma densidade entre 1002 e 1012 g/L e um pH 

em torno de 6 a 7,4, podendo chegar até 9 após um aumento da secreção salivar (Granger 

et al, 2012; Papacosta & Nassis, 2011, Farnaud et al, 2010, De Almeida et al, 2008, Schipper 

et al, 2007).

A composição salivar contém substâncias orgânicas e inorgânicas (Schipper et al, 2007; 

Dodds et al, 2005). As substâncias orgânicas são representadas pelas proteínas, glicopro‑

teínas, enzimas (alfa ‑amilase, lisozima e lactoferrina), imunoglobulinas (IgA, IgM e IgG),  

peptídeos com atividade antimicrobiana, hormônios esteroides (cortisol, testosterona e 

dehydroepiandrosterona, estrógenos, progesterona e aldosterona) e compostos nitroge‑

nados (ureia, acido úrico, creatinina, lactato); a porção inorgânica contem os eletrólitos, 

como os cátiões: Na+, K+ e Ca2+, e os aniões Cl ‑ e HCO3, e os gases CO2, O2 e N2, que fa‑

zem da saliva um fluido hipotônico. A concentração total da maioria desses componentes 

mostra ‑se com valores bem menores na saliva quando comparada com as concentrações 

no soro ou no plasma; no entanto, é comprovada sua associação com os valores respec‑

tivos encontrados nas concentrações sanguíneas (Papacosta & Nassis, 2011, De Almeida 

et al, 2008). 

Procedimentos metodológicos para a coleta salivar

É muito importante ter atenção em todos os procedimentos para a coleta de saliva para 

minimizar o erro de variação entre as recolhas e/ou erros de metodologia. A ingestão de 
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alimentos ou bebidas deve ser evitada por no mínimo 2 horas antes da coleta, para evitar 

variações na secreção salivar. Alimentos com alto conteúdo de açucares, cafeína, álcool ou 

acidez podem estimular o fluxo salivar ou alterar os níveis do pH oral, ambos podem com‑

prometer a ligação anticorpo ‑antígeno e a atividade enzimática, levando a resultados invá‑

lidos nos ensaios imunoenzimáticos. Evitar escovar os dentes e mastigar chicletes ou gomas 

por no mínimo 1 hora antes da recolha. A amostra salivar com contaminação de sangue 

devido à micro ‑lesões orais ou abrasões da cavidade oral deve ser excluída, pois também 

pode comprometer os resultados (Papacosta e Nassis, 2011).

Aproximadamente dez minutos antes da coleta, os indivíduos devem lavar a cavidade 

oral com água destilada. O método que minimiza erros de coleta, e aumenta a fidedignida‑

de e validade da amostra é o da salivação passiva do indivíduo. Os participantes são estimu‑

lados a imaginar sua comida favorita, e devem se sentar em uma posição confortável, com 

os olhos abertos, cabeça ligeiramente inclinada para frente, e evitar o movimento orofacial, 

para não estimular a secreção salivar. Assim que a quantidade de saliva estiver em quan‑

tidade suficiente na boca, o participante deve deixar cair o volume dentro de um frasco 

específico de armazenagem salivar (Granger et al, 2012).

O tempo de coleta deve ser controlado e anotado rigorosamente para, posteriormente, 

poder ser calculada a taxa de fluxo salivar de cada indivíduo. O fluxo salivar (mL.min ‑1) é 

determinado pela diferença da pesagem do frasco previa e posterior a recolha de saliva. 

A densidade da saliva assume ‑se como 1.0 g.mL ‑1. O fluxo salivar é calculado pelo quocien‑

te do volume de saliva pelo tempo de salivação passiva. As amostras devem ser coletadas 

no mesmo período do dia para evitar a interferência do ritmo circadiano em alguns dos 

componentes salivares, como na análise dos hormônios.

Após a coleta deve ‑se congelar a saliva o mais rápido possível, ou mantê ‑la em ambien‑

te refrigerado por até 6 horas pós ‑coleta. Devem ‑se centrifugar as amostras e, congelá ‑las 

em um freezer com temperatura mínima de  ‑20ºC, até o momento das análises bioquímicas 

(Granger et al, 2012).

MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste estudo de revisão foi realizada, inicialmente, uma bus‑

ca de dados eletrônica nas bases de dados B ‑ON, PUBMED (MEDLINE), SCIELO, LILACS, 

utilizando ‑se os seguintes descritores em inglês/português: saliva composition (composição 

salivar) AND systematic review (revisão sistemática). E nessa primeira busca não houve 

nenhum resultado nos últimos 10 anos que contemplassem uma revisão sistemática sobre 

a composição salivar e todos os benefícios das análises bioquímicas possíveis de serem re‑

alizada não invasivamente. Essa lacuna científica suscitou a vontade de realizar esse estudo 

sistemático sobre a composição salivar. 



• 55

Resolveu ‑se então, eliminar a palavra “systematic” (sistemática), e na base de dados 

B ‑ON, 108 publicações apareceram; no PUBMED 8 resultados , LILACS, 4 resultados, e  

SCIELO não apresentou nenhum artigo de revisão com o descritor supracitado. 

Assim, os artigos encontrados no presente estudo foram obtidos a partir das bases de 

dados B ‑ON, PUBMED e LILACS. Os estudos inicialmente selecionados apresentaram no tí‑

tulo ou no resumo a palavra chave “saliva composition” (composição salivar), e na pesquisa 

avançada, “last 10 years” e “review”, totalizando 120 estudos. A partir dessa primeira sele‑

ção, foram utilizados alguns processos de exclusão para a escrita final deste artigo. Foram 

excluídos (1) artigos que utilizavam amostras animais e/ou plantas (2) artigos focados em 

aspectos de doenças ou síndromes, (3) artigos que utilizassem qualquer tipo de intervenção 

(uso de alimentos ou suplementos para posterior análise da saliva), (4) artigos repetidos 

em diferentes bases de dados. Após o processo de exclusão, 17 artigos foram selecionados 

para serem lidos integralmente.

Após a leitura, identificou ‑se que dos 17 artigos, somente 11 inferiam no assunto es‑

pecífico sobre a origem e composição da saliva, métodos de recolha e processamento, e 

análise de biomarcadores salivares. 

CONCLuSÕES

Na tabela 1 encontram ‑se os 11 artigos selecionados para esta revisão, autores, ano e 

revista de publicação.

Tabela 1. Artigos selecionados após processo de exclusão:

Autor ANO Revista/Journal TITULO

Douglas A. Granger,

Christine K. Fortunato Emilie 
K. Beltzer, 

Marta Virag,

Melissa A. Bright, Dorothée 
Out

2012 Journal Of Adoles‑
cence 35 1081–
1095

FOCUS ON METHODOLOGY: SALIVARY 
BIOSCIENCE AND RESEARCH ON ADOLES‑
CENCE:

AN INTEGRATED PERSPECTIVE
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Eric Neyraud, 

Olivier Palicki, 

Camille Schwartz, 

Sophie Nicklaus, 

Gilles Feron

2012 Arquives of Oral 
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HEALTH BENEFITS OF SALIVA: A REVIEW

Após análise de todos os artigos citados, incluindo a parte anatômica das glândulas 

produtoras de saliva (Eliasson & Carlén, 2010) e composição salivar (Schipper et al, 2007) 

conclui ‑se que saliva mostra ‑se uma ferramenta fidedigna, de fácil coleta e baixo custo para 

diagnosticar tanto doenças (Farnaud et al, 2010) quanto alterações agudas e crônicas de 

marcadores bioquímicos (Papacosta & Nassis, 2011), proporcionadas pelo exercício. 

Apesar das recolhas serem de fácil acesso, alguns detalhes devem ser levados em con‑

sideração como idade (Granger et al, 2012, Dodds et al, 2005), gênero (De Almeida et al, 

2008), dieta (Neyraud et al, 2012), ritmo circadiano (Deepa e Thirrunsvukkarasu, 2010), 

fluxo salivar (Aps & Martens, 2005), variabilidade interindividual (Quintana et al, 2009) e 

processo padrão na coleta e processamento da saliva (Papacosta & Nassis, 2011, Granger et 

al, 2012); respeitando todos os processos, os resultados tendem a ser tão fidedignos quan‑

to os obtidos na urina, soro e plasma sanguíneos (De Almeida et al, 2008).
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