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Introdução
Doenças associadas a deficiência física causam impactos na saúde oral porque muitas vezes
essas doenças levam a uma limitação dos membros dificultando a realização de uma
adequada higiene oral. Pacientes com AIJ apresentam um risco para a manutenção da
saúde oral associado ao envolvimento da ATM, com efeito sobre o crescimento mandibular e
função mastigatória. Além disso, a deficiência do membro superior afeta diretamente a
escovação.A imunoglobulina secretora A (sIgA) é o maior componente imunológico da saliva,
capaz de neutralizar vírus, bactérias e toxinas da enzima. Também funciona como um
anticorpo para antígenos bacterianos e é capaz de agregar bactérias, inibindo sua adesão
aos tecidos orais.
Objetivo
Analisar os parâmetros salivares de crianças com artrite idiopática juvenil. Os parâmetros
avaliados serão fluxo salivar e concentração da proteína total e imunoglobulina.
Metodologia
Casuística e aspectos éticos - Este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA e ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG).Coleta de saliva
- A coleta de saliva total estimulada mecanicamente com parafilm e a quantidade deverá ser
de 5 ml.Análise da saliva - Os valores de fluxo salivar serão expressos em mililitros por
minuto (ml/min). A velocidade de fluxo salivar será calculada pela relação entre o volume
total da saliva obtido e o tempo de coleta, estabelecendo-se a relação ml/min. A
determinação de proteína será pelo método de Lowry (1951), tendo como padrão a solução
de albumina 0,5 mg/L. A determinação da concentração de IgA será através de um teste
turbidimétrico direto proposto por Baudner e Dalt (1996) e adaptado para saliva. Análise
Estatística - Os dados serão apresentados por média e desvio padrão.
Resultados
Trata-se de um novo projeto, estou padronizando a metodologia, portanto ainda não obtive
os resultados.
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