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“Aos cansados ele dá novas forças e enche 

de energia os fracos. Até os jovens se 

cansam, e os moços tropeçam e caem; mas 

os que confiam no Senhor recebem 

sempre novas forças. Voam nas alturas 

como águias, correm e não perdem as 

forças, andam e não se cansam.” 

Isaías 40:29-31 
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RESUMO 
 
 

Marques RVH. Polimorfismos nos genes de interleucinas e seus receptores como 
biomarcadores de qualidade de vida relacionada à saúde bucal em atletas 
paralímpicos [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 
Odontologia; 2020. 

 
O esporte é importante para promoção de saúde e melhoria na qualidade de vida, 
além de ser uma maneira eficiente para promover a inclusão social de pessoas com 
deficiência. Uma saúde bucal precária pode afetar diretamente o desempenho do 
atleta. Sua prevenção é um desafio. Muitas das alterações bucais são influenciadas 
por fatores ambientais e microbiológicos, entretanto, o background genético do 
indivíduo também contribui para tal. Os objetivos desta dissertação foram avaliar o 
impacto das doenças bucais na QVRSB dos atletas paralímpicos e avaliar se a 
interleucina 1 alfa (IL1A), interleucina 10 (IL10) e antagonista do receptor da 
interleucina 1 (IL1RN) são potenciais biomarcadores para QVRSB em atletas 
paralímpicos. Foi realizado um estudo transversal, composto por 264 atletas 
paralímpicos (atletismo: 143; levantamento de peso: 61; e natação: 60). Utilizou-se o 
índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) para a avaliação clínica do 
estado de saúde bucal. A versão brasileira do Oral Health Impact Profile (OHIP-14) foi 
utilizada para avaliar a QVRSB. O ácido desoxirribonucleico (DNA) para a análise 
molecular foi extraído através da saliva. Os polimorfismos genéticos nos genes IL1A 
(rs17561, rs1304037), IL10 (rs1800871) e IL1RN (rs9005) foram analisados por reação 
em cadeia da polimerase em tempo real. Analisaram-se os dados no software 
Statistical Package for the Social Sciences version 23.0. Análises descritivas e 
bivariadas foram realizadas. A pontuação média geral do OHIP-14 observada foi de 
10,03 (desvio padrão: 8,11) e a mediana foi de 8 (variação de 4 a 15) em atletas 
paralímpicos com experiência de cárie. Em relação aos domínios, atletas paralímpicos 
com experiência de cárie apresentaram pior QVRSB na escala total (p = 0,002); 
limitação funcional (p = 0,020), dor física (p = 0,024), desconforto psicológico (p = 
0,027), incapacidade física (p = 0,045), incapacidade psicológica (p = 0,005) e 
deficiência (p = 0,017) com diferença estatisticamente significativas comparadas ao 
grupo controle. Atletas paralímpicos com o alelo A no gene IL1A (rs17561), em um 
modelo dominante, apresentaram um risco significativamente maior de pior 
desconforto psicológico do que aqueles com o outro alelo (p = 0,03). As doenças 
bucais, avaliadas pelo índice CPOD, afetaram a QVRSB em atletas paralímpicos. 
Conclui-se que polimorfismos genéticos da IL1A podem ser biomarcadores potenciais 
para a QVRSB em atletas paralímpicos. 

 
Palavras-chave: Polimorfismo genético; Saúde bucal; Paratletas; Qualidade de vida. 



 

ABSTRACT 

Marques RVH. Interleukin 1 alpha genetic polymorphisms as potential biomarkers for 
oral health-related quality of life in Paralympic athletes. [dissertation]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020 

 
Sport is important for promoting health and improving the quality of life, in addition to 
being an efficient way to promote the social inclusion of people with special needs. 
Poor oral health can directly affect an athlete's performance. Its prevention is a 
challenge. Many of the oral changes are influenced by environmental and 
microbiological factors, however, the genetic background of the individual also 
contributes to this. This study aimed to assess the impact of dental diseases on 
OHRQoL in Paralympic athletes and to evaluate whether interleukin 1 alpha (IL1A), 
interleukin 10 (IL10), and interleukin 1 receptor antagonist (IL1RN) genes are potential 
biomarkers for OHRQoL in Paralympic athletes. A cross-sectional study consisting of 
264 Paralympic athletes (athletics, 143; weightlifting, 61; and swimming, 60) was 
conducted. The decayed-missing-filled teeth (DMFT) index was used for the clinical 
evaluation of oral health status. The Brazilian version of the Oral Health Impact Profile 
(OHIP-14) was used to measure the OHRQoL. Genomic Deoxyribonucleic acid (DNA) 
for molecular analysis was extracted from the saliva. Genetic polymorphisms in the 
IL1A (rs17561, rs1304037), IL10 (rs1800871), and IL1RN genes (rs9005) were 
analyzed by real-time polymerase chain reaction. Data were analyzed using the 
Statistical Package for the Social Sciences software version 23.0. Descriptive and 
bivariate analyses were performed. The overall mean OHIP-14 score observed was 
10.03 (standard deviation, 8.11) and the median score was 8 (range, 4–15) in 
Paralympic athletes with caries experience. Regarding the domains, Paralympic 
athletes with caries experience presented poor OHRQoL on the total scale (p=0.002); 
functional limitation (p=0.020), physical pain (p=0.024), psychological discomfort 
(p=0.027), physical disability (p=0.045), psychological disability (p=0.005), and 
handicap (p=0.017) were statistically significant. Paralympic athletes with the A allele 
in the IL1A gene (rs17561), in a dominant model, had a significantly higher risk of poor 
psychological discomfort than those with the other allele (p=0.03). In conclusion, dental 
diseases, as evaluated by the DMFT index, affected the OHRQoL in Paralympic 
athletes. IL1A genetic polymorphisms were the potential biomarkers for OHRQoL in 
Paralympic athletes. 

 
KEYWORDS: Genetic polymorphisms; Oral Health; Paralympic athletes; Quality of life 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

De acordo com o relatório da OMS/2011, mais de um bilhão de pessoas, ou 

15% da população mundial, vivem com algum tipo de deficiência, com 2-4% 

apresentando grandes limitações1. Evidências científicas apontam que a atividade 

física e o esporte são benéficos para indivíduos com deficiência2,3,4,5,6. O esporte pode 

ser uma maneira efetiva de promover a saúde, os direitos e a integração social de 

indivíduos com deficiência7. A atividade esportiva contribui para o aumento da 

autoconfiança, autoaceitação e equilíbrio psicológico8. Ela pode atuar diretamente no 

humor, saúde física e na vida social9,10. Com isso, a prática de exercícios físicos é 

importante para promover um estilo de vida saudável, satisfação com a vida e melhoria 

na qualidade de vida11. 

A saúde bucal de indivíduos com deficiência pode se tornar prejudicada, devido 

à dificuldade motora para higiene bucal e maior incidência de lesões dentárias 

traumáticas em comparação com pessoas sem deficiência12. Os prováveis desafios à 

saúde bucal no esporte incluem aumento do risco de cárie dentária devido ao aumento 

e/ou consumo inadequado de carboidratos na dieta habitual ou nos produtos 

nutricionais esportivos, como bebidas esportivas, barras energéticas e géis13,14. Além 

disso, a saliva sofre alterações na sua composição durante o exercício e a resposta 

imune pode diminuir após intenso esforço físico, favorecendo ainda mais riscos à 

saúde bucal15,16. Em uma revisão sistemática com 34 estudos, foi observado que os 

atletas que praticam uma ampla gama de esportes apresentavam problemas de saúde 

bucal. A cárie dentária foi o tipo de doença mais encontrada nos atletas e a prevalência 

de periodontite foi alta17. 

Com o desenvolvimento do esporte paralímpico e o crescente número de 

atletas com necessidades especiais, existe um maior interesse em sua saúde e 

segurança, para melhorar o desempenho esportivo e evitar lesões18. O sucesso de 

um atleta está intimamente associado a saúde física e mental19 e a saúde bucal é um 

dos principais indicadores de QV e saúde geral, não só em atletas, como na população 

em geral20. Vários estudos relataram que problemas de saúde bucal afetam 

negativamente o bem-estar, qualidade de vida, treinamento e o desempenho dos 

atletas20,17,21,22. Isso acontece devido a dores e possíveis interferências em comer, 

beber e dormir causadas pela cárie dental, prejudicando diretamente o rendimento 
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físico do atleta20 alterando também a qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

(QVRSB)23. 

O Consortium for Genetics and Quality of Life Research (GeneQoL) 

desenvolveu uma lista de possíveis marcadores biológicos, como genes candidatos, 

que poderiam modular o impacto na qualidade de vida24. Eles sugeriram que 

determinados genes poderiam influenciar sintomas como dor, fadiga e condição 

emocional e social negativa (depressão) e positiva (bem-estar / felicidade) e 

consequentemente afetar a QVRS25. Alguns estudos relacionados às ciências da 

saúde exploraram recentemente a base genética da QVRS26,27,28,29,30,31. Entre os 

genes candidatos relatados pelo estudo do consórcio GeneQoL, a interleucina 1 alfa 

(IL1A), a interleucina 10 (IL10) e o antagonista do receptor da interleucina 1 (IL1RN ) 

foram associados a sintomas de QVRS relacionados à saúde em geral, como dor, 

fadiga e funcionamento emocional e social 25. 

A interleucina 1 é a principal citocina que comanda diversos tipos de doenças 

auto-inflamatórias e recentemente a IL1RN foi relacionada a melhoras dos sintomas 

dessas doenças, como depressão e alzheimer, e consequentemente elevou os níveis 

de qualidade de vida nos pacientes32,33. A IL-1A controla as respostas pró- 

inflamatórias e é liberada principalmente durante o estresse34 e a IL10 é um 

imunomodulador anti-inflamatório potente, que pode resultar em inibição de células T 

e diminuição da inflamação35. 

Com base no que foi mencionado acima, observa-se que existem evidências 

emergentes quanto ao impacto da saúde bucal na QVRS dos atletas. Além disso, é 

necessário explorar biomarcadores genéticos para a QVRSB em atletas paralímpicos. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 
 

O presente estudo teve como objetivos: 

 Avaliar o impacto da experiência de cárie, através do índice CPOD, na 

QVRSB de atletas paralímpicos. 

 Verificar se polimorfismos nos genes IL1A, IL10 e IL1RN são 

biomarcadores para QVRSB de atletas paralímpicos com experiência de 

cárie dentária. 
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Atletas na seleção regional da 
competição paralímpica brasileira 

(N=616) 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Aprovação ética, tipo de estudo e amostragem 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética local (# 3.261.377) (Anexo 1). 

O termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento foram 

obtidos de todos os participantes, após a explicação da pesquisa (Anexo 2). O 

estudo seguiu as diretrizes do STREGA (STrengthening the REporting of Genetic 

Association Studies)36. 

A amostra do estudo foi composta por atletas paralímpicos com idade 

entre 14 e 79 anos, que participaram da seleção regional denominada Rio - Sul, 

organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, entre os dias 12 e 14 de abril de 

2019, em Curitiba, Paraná, Brasil. O processo de seleção para participação no 

estudo envolveu atletas que participaram das modalidades de atletismo, 

levantamento de peso e natação (Fluxograma 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.Fluxograma de amostra 

 
 
 
 

Atletas com CPOD ≥1 incluídos para avaliar a associação 
entre QVRSB e polimorfismos genéticos(N = 221) 

rs9005 
 (N=189) (N=209) 

rs17561 
 

Não participou (N=352) 

 
Incluídos para avaliar a correlação entre 

QVRSB e CPOD (N = 264) 
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Foram excluídos atletas paralímpicos que não assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido, não preencheram os formulários 

adequadamente ou tiveram alguma deficiência intelectual que afetou sua 

capacidade de responder ao questionário. 

 
Coleta de dados 

Dados não clínicos 

Os dados sociodemográficos incluíram perguntas sobre idade, sexo, 

escolaridade e esporte praticado através de entrevistas com os atletas. 

Para a avaliação da QVRSB, foi aplicada a versão brasileira do Oral 

Health Impact Profile (OHIP), na forma de entrevistas (Anexo 3). O instrumento 

contem 14 perguntas (OHIP-14) e foram baseadas em uma escala Likert de 5 

pontos (0 = nunca, 1 = raramente, 2 = às vezes, 3 = frequentemente e 4 = 

sempre). Os participantes do estudo puderam selecionar uma das cinco opções 

37,38. As pontuações foram calculadas através do método aditivo, sendo somadas 

as respostas dos atletas paralímpicos. O valor do OHIP-14 para cada um de seus 

sete domínios também foi analisado separadamente. A variação desse método 

de avaliação foi de 0 a 56. Escores altos indicaram QVRSB baixa. 

Os dados sociodemográficos e informações referentes aos indicadores de 

saúde bucal foram coletados por meio de entrevistas com os atletas 

paralímpicos. 

 
Dados clínicos 

Uma equipe composta por dentistas e anotadores, previamente treinados, 

realizou os exames bucais dos atletas paralímpicos. O processo de calibração 

foi coordenado por um examinador experiente em levantamentos 

epidemiológicos (padrão ouro), que orientou a condução das etapas de 

treinamento teórico e prático. 

O exame bucal foi realizado com o atleta paralímpico sentado em uma 

cadeira, sob luz natural, e foram utilizados abaixadores de língua e gaze. Foi 

utilizado o índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde para pesquisas em saúde 

bucal1. Registrou-se o número de dentes com cárie (D), falta de dentes (M) e 
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dentes com obturação (F), e o índice CPOD foi calculado pelo somatório desses 

ítens. 

A determinação dos fenótipos foi baseada na experiência de cárie da 

seguinte forma: atletas paraolímpicos livres de cárie (CPOD = 0; grupo controle) 

e experiência de cárie em atletas paraolímpicos (CPOD ≥1; grupo caso) 

 
Coleta de amostras de DNA e genotipagem 

Foi coletada de cada indivíduo amostra de saliva que serviu como fonte 

de DNA genômico. 

Para isso, os indivíduos realizaram um bochecho com 5mL de solução 

salina durante 1 minuto. Todo o volume do bochecho foi acondicionado em tubos 

Falcon de 15 mL e encaminhado para centrífuga (Corning Inc., Corning, NY, 

EUA). Então, cada tubo contendo a coleta de células foi então centrifugado a 

550 g durante 10 minutos para sedimentação do pellet de células. O 

sobrenadante foi descartado em hipoclorito de sódio a 2,5% e o pellet de células 

foi ressuspendido em 1mL de tampão de extração (Tris-HCl 10mM, pH 7.8; EDTA 

5mM; SDS 0.5%). Posteriormente, o material biológico foi transferido para um tubo 

eppendorf de 1,5mL e então congelado a -20º C até o momento da extração do 

DNA. 

Todo o material coletado foi processado, armazenado e analisado 

na Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e seguiu protocolos previamente 

publicados39. 

Inicialmente, as amostras foram descongeladas e incubadas com 

100ng/mL de Proteinase K [4µL à 25mg/mL (Fungal, Invitrogen Laboratories, Cat 

nº25530-015)] em banho-maria a 56ºC overnight e submetidas a processos de 

precipitação utilizando-se 400µL de solução de acetato de amônio a 10M. 

A seguir, todos os tubos foram agitados manualmente por 5 minutos; 

centrifugados por 15 minutos (12000 rpm) e o sobrenadante dividido em dois 

tubos eppendorf de 700µL cada. Então o mesmo volume de álcool isopropílico 

gelado (700µL) foi adicionado em cada espécime e agitado manualmente de 

maneira vigorosa. A formação de "nuvem de DNA” foi observada em cada 

alíquota, sendo então centrifugadas por 20 minutos a 12000rpm à 40°C 

(eppendorf 5403). Então o sobrenadante foi descartado com cuidado para não 
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deslocar o pellet de DNA e 1mL de etanol 70% gelado foi adicionado e 

centrifugado novamente por 15 minutos a 12000rpm à 40°C. Posteriormente, o 

sobrenadante foi descartado e o tubo foi aberto e emborcado em papel para 

secar por pelo menos 30 minutos e evaporar o excesso de etanol 70%. Por fim, 

o pellet de DNA foi ressuspendido em 50 µL de TE e congelado a -20ºC até o 

momento da quantificação do DNA e da genotipagem. 

Através da densidade óptica em espectrofotômetro (NanoDrop®2000c) 

determinou-se a concentração e a pureza do DNA utilizando-se 2µL do material 

extraído. A concentração de DNA foi avaliada em um comprimento de onda de 

260nm. A razão entre os valores obtidos nos comprimentos de onda 260nm e 

280nm foi utilizada para estimar a pureza do DNA genômico. Somente as 

amostras de DNA com razão 260/280 acima de 1,8 foram incluídas neste estudo. 

Os genes candidatos foram selecionados de acordo com o “Consortium 

for Genetics and Quality of Life Research” (GENEQoL)25. Foram selecionados os 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) previamente caracterizados para 

cada gene candidato, de acordo com a possível regulação funcional e frequência 

de alelos. Um total de quatro SNPs nos genes IL1A (rs17561, rs1304037), IL10 

(rs1800871) e IL1RN (rs9005) foram selecionados e investigados. As 

características dos SNPs estudados estão apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Detalhes dos marcadores genéticos estudados 
Gene (SNP) Posição Tipo SNP Ref SNP 

Alelos 
MAF 

IL1A (rs17561) Chr.2:112779646 Mutação Missense A/C A=0.269 
IL1A (rs1304037) Chr.2: 112774659 Substituição de transição, 

UTR 3, Intragênico 
C/T C=0.311 

IL10 (rs1800871) Chr.1: 206773289 Intron A/G A=0.312 
IL1RN (rs9005) Chr.2: 113133835 UTR 3, Substituição de 

transição, Intragênico 
A/G A=0.274 

Nota: Obtidos dos bancos de dados: http://www.thermofisher.com, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov e http://genome.ucsc.edu 

 
 
 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em um termociclador 

(Stratagene Mx3005P). Foi utilizado o método de Taqman para as reações de 

PCR em tempo real40. Para realização deste método são utilizadas sondas 

específicas para a distinção alélica (sondas TaqMan). Essas sondas, específicas 

para o segmento gênico cujo polimorfismo se deseja estudar, apresentam uma 
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substância (fluoróforo). Além do primer, um par de sondas se anela sobre uma 

pequena seqüência de nucleotídeos que contém o polimorfismo, sendo cada 

uma específica para um dos alelos, o polimórfico e o tipo selvagem. As sondas 

apresentam um fluoróforo capaz de absorver a energia luminosa emitida pelo 

equipamento e dissipá-la na forma de luz e calor, em comprimento de onda 

diferente do original. Essa fluorescência é então detectada pelo aparelho. A 

clivagem de cada sonda igualada é separada por cor (azul, vermelho ou verde. 

Então, no momento da leitura da placa, as amostras que ficarem no eixo Y serão 

homozigotos Y (FAM) e vão aparecer em cor azul, as que ficarem no eixo X serão 

homozigotos X (VIC) e vão aparecer em cor vermelha e as amostras que ficarem 

no centro da placa serão heterozigotos (quando apresentarem um alelo VIC e um 

FAM) e aparecerão em cor verde. 

Para amplificação dos fragmentos desejados foram utilizadas as seguintes 

condições de reação: 4ng de DNA/reação, 1,5µl de TaqMan PCR master mix, 

0,075 de SNP assay-by-Design (Applied Biosystems-Foster City, CA) e água 

deionizada q.s.p., totalizando um volume final de 3µl. Estas condições de 

amplificação foram previamente testadas41. 

Todos os examinadores do laboratório estavam cegos para a atribuição 

do grupo amostral. O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi avaliado usando o teste 

do qui-quadrado dentro de cada SNP na população e apenas os resultados que 

estavam no equilíbrio de Hardy-Weinberg foram analisados posteriormente. 

 
Análise estatística 

Os dados foram analisados no IBM SPSS (Statistical Package for Social 

Science, EUA) v.23.0.). O nível de significância foi estabelecido em 5% (p <0,05). 

Primeiro, as frequências (%), a média e o desvio padrão (DP) foram calculados 

para cada uma das variáveis sociodemográficas e de saúde bucal. As variáveis 

foram testadas quanto à distribuição normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Os escores do OHIP-14 foram calculados pela adição das respostas numéricas 

para cada item. O teste U de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os 

domínios da QVRSB entre os grupos livres de cárie (CPOD = 0) e com 

experiência de cárie (CPOD ≥1). No grupo de atletas paralímpicos com CPOD 

≥1, foram obtidas medianas para o total de itens e escores de cada subescala 

de acordo com a distribuição dos genótipos. O teste U de Mann-Whitney também 
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foi utilizado para comparar as distribuições de genótipos entre os domínios 

QVRSB em um modelo dominante. O teste do qui-quadrado foi utilizado para 

testar o desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
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4. RESULTADOS 

 
 

De um total de 616 atletas paralímpicos que participaram da seletiva 

regional do comitê paralímpico, 264 atletas (143 atletismo, 61 de levantamento 

de peso e 60 de natação) foram incluídos neste estudo e a idade média foi de 

31,25 (DP, 11,70). As características da amostra, o índice CPOD e os escores 

do OHIP-14 dos atletas paralímpicos de acordo com as três modalidades estão 

apresentados na Tabela 2. 

 
 

Tabela 2: Características básicas e variáveis de saúde bucal divididas entre as três modalidades de atletas 

paraolímpicos 

Variável Atletas Paraolímpicos 

(n=264) 

Atletismo 

(N=143) 

Levantamento de peso 

(N=61) 

Natação 

(N=60) 

Idade em anos (DP)     

 31.25 (11.70) 32.83 (12.71) 30.54 (10.01) 28.18 (10.15) 

Gênero (%)     

Masculino 169 (65.8) 95 (67.4) 37 (66.1) 37 (61.7) 

Feminino 88 (34.2) 46 (32.6) 19 (33.9) 23 (38.3) 

Educação escolar (%) 

< 9 anos de estudo 55 (22.1) 24 (18.3) 9 (15) 22 (37.9) 

≥ 9 anos de estudo 194 (77.9) 107 (81.7) 51 (85) 36 (62.1) 

CPOD (%)     

CPOD=0 58 (22) 20 (14.0) 15 (24.6) 23 (38.3) 

CPOD≥1 206 (78) 123 (86) 46 (75.4) 37 (61.7) 

Média (DP) 6.41 (5.45) 7.64 (5.82) 5.67 (5.03) 4.25 (4.07) 

OHIP-14 (SD)     

Escala total 9.44 (8.06) 9.96 (8.39) 9.41 (8.04) 8.20 (7.21) 

Limitação funcional 1.10 (1.50) 1.19 (1.56) 0.79 (1.07) 1.22 (1.72) 

Dor física 1.70 (1.80) 1.75 (1.91) 1.97 (1.74) 1.29 (1.49) 

Desconforto 

psicológico 

2.32 (2.37) 2.24 (2.32) 2.56 (2.57) 2.27 (2.29) 

Deficiência física 0.94 (1.52) 1.00 (1.62) 1.05 (1.51) 0.69 (1.29) 

Incapacidade 

psicológica 

1.59 (1.92) 1.81 (2.04) 1.34 (1.73) 1.34 (1.76) 

Deficiência social 1.30 (1.74) 1.40 (1.87) 1.31 (1.78) 1.05 (1.31) 

Handicap 0.61 (1.26) 0.70 (1.38) 0.54 (1.10) 0.44 (1.09) 
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A média geral do escore OHIP-14 registrado foi de 6,24 (DP, 7,05) e 10,03 

(DP, 8,11), enquanto as pontuações medianas foram 4 (0,5-8) e 8 (4-15) (p 

<0,002), no grupo controle e grupo caso, respectivamente. Em relação as 

subscalas apresentadas, atletas paraolímpicos com experiência de cárie 

apresentaram pior QVRSB na escala total (p = 0,002); limitação funcional (p = 

0,020), dor física (p = 0,024), desconforto psicológico (p = 0,027), incapacidade 

física (p = 0,045), incapacidade psicológica (p = 0,005) e deficiência (p = 0,017) 

com diferenças significativas comparadas ao grupo controle (Tabela 3). 

 
 

Tabela 3: Comparação da média e mediana entre o grupo caso e o grupo controle 

 CPOD = 0 (n=41) CPOD≥1 (n=221)  
     P valor 
 Média (DP) Mediana (Q1-Q3) Média (DP) Mediana (Q1-Q3)  

Escala total 6.24 (7.05) 4 (0.5-8) 10.03 (8.11) 8 (4-15) 0.002 

Limitação funcional 0.63 (1.11) 0 (0-1.5) 1.19 (1.55) 0.5 (0-2) 0.020 

Dor física 1.20 (1.63) 0 (0-2) 1.79 (1.81) 2 (0-3) 0.024 

Desconforto psicológico 1.61 (2.15) 0 (0-3) 2.45 (2.39) 2 (0-4) 0.027 

Deficiência física 0.61 (1.38) 0 (0-0) 1.00 (1.55) 0 (0-2) 0.045 

Incapacidade psicológica 0.83 (1.28) 0 (0-2) 1.74 (1.98) 1 (0-3) 0.005 

Deficiência social 1.20 (1.72) 0 (0-2) 1.32 (1.75) 0 (0-2) 0.683 

Handicap 0.27 (0.92) 0 (0-0) 0.67 (1.30) 0 (0-1) 0.017 

Nota: teste de Mann-Whitney; p <0,05, fonte em negrito indica significância estatística; Q1, Q3: 1º e 3º quartil (25%, 

75%, respectivamente) 
 
 

A distribuição genotípica de cada genótipo foi consistente com as 

proporções de equilíbrio de Hardy-Weinberg. As associações entre genótipos e 

domínios da qualidade de vida (QV) em atletas paraolímpicos com CPOD ≥1 (n 

= 221) estão resumidas na Tabela 4. Atletas paralímpicos com o alelo A do gene 

IL1A (rs17561), em um modelo dominante, apresentaram um risco 

significativamente maior de pior desconforto psicológico do que aqueles com o 

outro alelo (p = 0,03). Não houve diferença significativa entre os polimorfismos 

genéticos nos genes IL1A (rs1304037), IL10 (rs1800871), IL1RN (rs9005) e 

QVRSB (Tabela 4). 



 

22 
 
 
 

Tabela 4. Associação entre o gene IL1A (rs17561, rs1304037); Gene IL10 (rs1800871) e gene IL1RN (rs9005) e QVRS no grupo com CPOD ≥1. 

OHIP-14 
 

Gene 
 
 

r 
IL1A gene (rs17561) 

CPOD ≥1   AA+AC (82) 11 (4-17) .1 0 (0-2) 2 (0-3) 3 (0-4.25) 0 (0-2) 2 (0-3) 0 (0-2.25) 0 (0-1) 

CC (111) 7 (4-14) 
2 

1 (0-2) 
6 

.838 
2 (0-2) 

.867 
2 (0-4) 

.037 
0 (0-2) 

.276 
1 (0-2) 

.187 
0 (0-2) 

.351 
0 (0-1) 

.849 

IL1A gene (rs1304037) 
CPOD ≥1 CC +CT (109) 9 (4-16) .4 0 (0-2) 2 (0-3) 2 (0-4) 0 (0-2) 2 (0-3) 0 (0-2.5) 0 (0-1) 

TT (100) 8 (3-14) 
1 

1 (0-2) 
0 

.926 
2 (1-3) 

.269 
2 (0-4) 

.154 
0 (0-2) 

.615 
1 (0-2) 

.639 
0 (0-2) 

.431 
0 (0-1) 

.500 

IL10 gene (rs1800871) 
CPOD ≥1 AA + AG 

(128) 
8 (4-14) 

.5
 

1 
1 (0-2)  

.660 
2 (0-3)  

.890 
2 (0-4)  

.229 
0 (0-2)  

.631 
1 (0-2)  

.093 
0 (0-2)  

.839 
0 (0-1)  

.409 

GG (61) 8 (4-15.5) 8 0 (0-2) 1 (0-3) 2 (0-5) 0 (0-2) 2 (0-3) 0 (0-2) 0 (0-1) 
IL1RN gene (rs9005) 

CPOD ≥1 AA+AG (105) 8 (4-16) .7 1 (0-2) 2 (0-3) 2 (0-4) 0 (0-2) 1 (0-3) 0 (0-2) 0 (0-1) 

GG (101) 8 (4-15) 
1 

0 (0-2) 
8 

.406 
2 (0-3) 

.812 
2 (0-4) 

.541 
0 (0-2) 

.169 2 (0-2) .983 0 (0-2) .795 0 (0-2) .183 

 
 

Nota: Q1 = percentil 25, Q3 = percentil 75; Teste U de Mann-Whitney, com nível de significância de 0,05; negrito indica significância estatística. 

Todos Limitação Dor física Desconforto Deficiência Incapacidade Deficiência social Handicap 
 Funcional  psicológico física psicológica   

Mediana 
P 

Mediana P Mediana P Mediana P Mediana P Mediana P Mediana P Mediana P 

(Q1-Q3) 
valo 

(Q1-Q3) 
valor (Q1-Q3) valor (Q1-Q3) valor (Q1-Q3) valor (Q1-Q3) valor (Q1-Q3) valor (Q1-Q3) valor 
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5. DISCUSSÃO 
 
 

As definições contemporâneas de saúde compreendem um novo conceito 

que adota uma visão holística multidimensional do indivíduo, como o bem-estar 

social. De fato, o tratamento isolado da doença não permite que os indivíduos 

desfrutem plenamente de sua saúde. Essa avaliação deve ser especialmente 

considerada para atletas paralímpicos. Embora seja conhecida a importância de 

uma boa saúde bucal e da qualidade de vida em atletas paralímpicos, não há 

estudos relatando a associação de características clínicas, marcadores 

genéticos e QVRS nessa população. Portanto, as análises dos dados deste 

estudo revelaram que o status de cárie dentária afeta consistentemente a 

QVRSB, e os polimorfismos genéticos no gene IL1A estão associados a um risco 

aumentado de pior desconforto psicológico. 

Os problemas de saúde bucal estão longe de serem resolvidos e os dados 

científicos sobre o impacto da saúde bucal no QVRSB dos atletas são escassos. 

Neste estudo, avaliou-se o status de cárie dentária usando o índice CPOD, 

amplamente utilizado em pesquisas epidemiológicas de saúde bucal, para medir 

e comparar a experiência de cárie dentária em diferentes populações42,17,43. Na 

amostra da presente dissertação, com atletas paralímpicos, o índice CPOD 

afetou todos os domínios do OHIP-14, exceto a incapacidade social. Isso pode 

ser explicado pelo fato de que a cárie dentária e a subsequente perda dentária 

frequentemente causam uma mastigação prejudicada, diminuição do apetite, 

problemas de sono e problemas de desempenho durante o treinamento e a 

competição esportiva. Embora sejam problemas ocasionais, ambos podem afetar 

o QVRSB. Portanto, medidas de melhoria da QVRSB, combinadas com 

indicadores clínicos e comportamentais, podem contribuir para a avaliação e 

desenvolvimento de políticas e procedimentos, além de ações conjuntas para 

programas de promoção da saúde e prevenção de doenças envolvendo atletas 

paraolímpicos. 

Nesta dissertação, também se levantou a hipótese de que a QVRSB 

poderia ser influenciada pela característica genética de cada indivíduo. Vários 

estudos forneceram evidências de associações entre polimorfismos genéticos e 

resultados de QV 26,27,28,29,30,31, sugerindo que variações no DNA poderiam ser 

biomarcadores para a QV. No entanto, faltam estudos sobre QVRSB e 
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polimorfismos genéticos. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a avaliar 

genes de citocinas como potenciais biomarcadores para QVRSB em um grupo 

de atletas paralímpicos. Polimorfismos nas regiões reguladoras, promotoras e 

codificadoras nos genes codificadores de citocinas podem afetar a produção e a 

função das citocinas e estão intimamente relacionados ao funcionamento 

imunológico geral44. A família interleucina-1 consiste em várias proteínas pró e 

anti-inflamatórias. A IL-1α é responsável pelo controle das respostas pró- 

inflamatórias e é uma das primeiras citocinas produzidas pelo estresse, enquanto 

a IL-1RN, um antagonista natural do receptor, atua como um inibidor da 

sinalização do receptor da IL-134. A IL-10 é uma citocina do tipo Th2 com 

propriedades anti-inflamatórias que suprime a resposta imune de várias 

maneiras45. 

Vários estudos demonstraram que polimorfismos nos genes envolvidos 

nas citocinas pró e anti-inflamatórias estão associados a sintomas 

psicocomportamentais (fadiga, depressão e comprometimento cognitivo) e 

podem afetar a QV antes, durante e após o tratamento26,25,31. No caso do gene 

da interleucina 1 beta (IL1B) (rs1143623), pacientes heterozigotos ou 

homozigotos e portadores de pelo menos um alelo C apresentaram um risco 

aumentado para uma piora no domínio do bem-estar social da QV em mulheres 

com câncer de mama31. Outro estudo mostrou que polimorfismos em vários 

genes de citocinas estavam associados a alterações no funcionamento físico 

(isto é, interleucina [IL] 1B, IL10 e IL1RN), saúde mental (IL1RN), funcionamento 

do papel emocional (IL6) e funcionamento social ( Super família IL6, IL1RN e 

fator de necrose tumoral) em um estudo com pacientes que tiveram câncer de 

pulmão26. Neste estudo, encontrou-se uma associação entre o polimorfismo no 

gene da IL-1α (rs17561) e a percepção de QVRS no domínio do desconforto 

psicológico. No escore geral e no domínio da incapacidade psicológica, os 

valores foram limítrofes, reforçando a existência dessa associação. No geral, 

nossos resultados são consistentes com estudos que examinam polimorfismos 

em genes de citocinas pró e anti-inflamatórios e sintomas psicocomportamentais 

para apoiar uma base inflamatória para modular o impacto na QVRS. Estratégias 

para identificar indivíduos com maior risco e inibir os efeitos dessas citocinas 

podem, portanto, ter um impacto profundo na QV. 



25 
 

Os achados deste estudo devem ser interpretados considerando algumas 

limitações. Primeiro, as análises dos atletas paralímpicos não foram realizadas 

de acordo com o sistema de classificação do Comitê Paralímpico Internacional. 

Essa classificação é específica para cada modalidade esportiva para minimizar 

o impacto do comprometimento no desempenho esportivo. Mesmo assim, 

nossas descobertas contribuem para fornecer uma abordagem abrangente e 

holística para o planejamento de ações de saúde bucal para atletas paralímpicos 

e formam a base de futuros estudos integrados. Por fim, para o processo de 

triagem, o protocolo focava nos dentes cariados, perdidos e obturados nos 

dentes permanentes, mas a gravidade da condição não foi relatada. O uso de 

outras ferramentas de diagnóstico, como radiografias e sondas, pode aumentar 

a quantidade de dados coletados. 

Em resumo, este estudo apresenta novas evidências sobre os 

polimorfismos genéticos que modulam o impacto das doenças bucais na QV. 

Aqui, fornecemos novas informações sobre os mecanismos biológicos 

subjacentes à experiência dos sintomas psicocomportamentais. Este estudo 

descobriu o papel de um gene de citocina pro-inflamatória como biomarcador de 

QVRS em atletas paraolímpicos que não foi descrito anteriormente e requer 

confirmação em estudos futuros. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 

As doenças bucais, avaliadas pelo índice CPOD, afetaram a QVRSB em 

atletas paralímpicos. O polimorfismo genético da IL1A é um potencial 

biomarcador para a QVRSB em atletas paralímpicos com experiência de cárie 

dentária. 
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ANEXO 2: TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E TERMO 
DE ASSENTIMENTO 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 anos 
Título do Projeto: Avaliação da saúde bucal, qualidade de vida, parâmetros salivares e 
polimorfismos genéticos de atletas paralímpicos. 

Pesquisador Responsável: Rafaela Scariot 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Positivo 

 
Telefones para contato do Pesquisador: (41) 99144-8815 

 
Nome do voluntário:                                                                                                             

Idade: anos         R.G.    

O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: 
“Avaliação da saúde bucal, qualidade de vida, parâmetros salivares e polimorfismos 
genéticos de atletas paralímpicos” 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a condição bucal e a qualidade de 
vida em atletas paralímpicos e os aspectos moleculares envolvidos na etiopatogenia 
dessas condições, bem como a associação desses diversos fatores com o 
desempenho dos atletas paralímpicos na competição. Será realizada a anamnese 
com perguntas sobre o indivíduo, informações socioeconômicas, impacto na 
qualidade de vida, estresse com treinamentos e competiçoes. Será realizado exame 
bucal e coleta de saliva para detectar alterações ou patologias bucais. Os riscos dessa 
pesquisa são mínimos, uma vez que serão aplicados apenas questionários, realizado 
exame clinico bucal e coletado saliva. Não será realizado qualquer procedimento que 
interfira na rotina do esportista. Os eventuais riscos inerentes a etapa do exame clínico 
são desconforto, incomodo e sensibilidade. Serão respeitados sempre os valores 
culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes, do 
entrevistado. As informações fornecidas pelo senhor(a) serão confidenciais e a sua 
privacidade será preservada. Os participantes que desejarem, poderão ter acesso aos 
dados da pesquisa em qualquer momento, contatando o pesquisador responsável. A 
sua participação é voluntária. Você pode desistir em qualquer momento sem punição 
ou perda removendo seus dados do banco de dados do projeto. Você será indenizado 
caso ocorra eventuais danos decorrentes da pesquisa. Qualquer tipo de gastos 
eventuais relativos a transporte e alimentação serão ressarcidos. Os participantes 
de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Positivo, para obter informações 
específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: 
etica@vm.uff.br; Tel/fax: (21) 26299189. Declaro, ainda, que este termo será emitido 
em duas vias e que você receberá uma cópia do mesmo. 
Curitiba,           de de    
Eu, , RGnº , 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 
pesquisa acima descrito. 

 

Assinatura 
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Testemunha Pesquisador responsável 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de 18 anos 

 
Título do Projeto: Avaliação da saúde bucal, qualidade de vida, parâmetros salivares e 
polimorfismos genéticos de atletas paralímpicos. 
Pesquisador Responsável: Rafaela Scariot 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Positivo 
Telefones para contato do Pesquisador: (41) 99144-8815 
Nome do voluntário:                                                                                                     
Idade: anos  R.G.    
Responsável legal:  R.G. Responsável legal:      

O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: 
“Avaliação da saúde bucal, qualidade de vida, parâmetros salivares e polimorfismos 
genéticos de atletas paralímpicos” 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a condição bucal e a qualidade de 
vida em atletas paralímpicos e os aspectos moleculares envolvidos na etiopatogenia 
dessas condições, bem como a associação desses diversos fatores com o 
desempenho dos atletas paralímpicos na competição. Será realizada a anamnese 
com perguntas sobre o indivíduo, informações socioeconômicas, impacto na 
qualidade de vida, estresse com treinamentos e competiçoes. Será realizado exame 
bucal e coleta de saliva para detectar alterações ou patologias bucais. Os riscos dessa 
pesquisa são mínimos, uma vez que serão aplicados apenas questionários, realizado 
exame clinico bucal e coletado saliva. Não será realizado qualquer procedimento que 
interfira na rotina do esportista. Os eventuais riscos inerentes a etapa do exame clínico 
são desconforto, incomodo e sensibilidade. Serão respeitados sempre os valores 
culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes, do 
entrevistado. As informações fornecidas pelo senhor(a) serão confidenciais e a sua 
privacidade será preservada. Os participantes que desejarem, poderão ter acesso aos 
dados da pesquisa em qualquer momento, contatando o pesquisador responsável. A 
sua participação é voluntária. Você pode desistir em qualquer momento sem punição 
ou perda removendo seus dados do banco de dados do projeto. Você será indenizado 
caso ocorra eventuais danos decorrentes da pesquisa. Qualquer tipo de gastos 
eventuais relativos a transporte e alimentação serão ressarcidos. Os participantes 
de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Positivo, para obter informações 
específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: 
etica@vm.uff.br; Tel/fax: (21) 26299189. Declaro, ainda, que este termo será emitido 
em duas vias e que você receberá uma cópia do mesmo. 
Curitiba,           de de    
Eu, , RG nº , 
responsável legal por  ,RGº , 
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no 
projeto de pesquisa acima descrito. 
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Testemunha Pesquisador responsável 
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Termo de Assentimento 

 
Título do Projeto: Avaliação da saúde bucal, qualidade de vida, parâmetros salivares e 
polimorfismos genéticos de atletas paralímpicos. 

Pesquisador Responsável: Rafaela Scariot 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Positivo 

 
Telefones para contato do Pesquisador: (41) 99144-8815 

 
Nome do voluntário:                                                                                                    

Idade: anos R.G.    

 

Você está sendo convidado(a) a participar deste projeto. O presente estudo tem 
o objetivo de avaliar a condição bucal e a qualidade de vida em atletas paralímpicos 
e os aspectos moleculares envolvidos na etiopatogenia dessas condições, bem como 
a associação desses diversos fatores com o desempenho dos atletas paralímpicos na 
competição. Será realizada a anamnese com perguntas sobre o indivíduo, 
informações socioeconômicas, impacto na qualidade de vida, estresse com 
treinamentos e competiçoes. Será realizado exame bucal e coleta de saliva para 
detectar alterações ou patologias bucais. Os riscos dessa pesquisa são mínimos, uma 
vez que serão aplicados apenas questionários, realizado exame clinico bucal e 
coletado saliva. Não será realizado qualquer procedimento que interfira na rotina do 
esportista. Os eventuais riscos inerentes a etapa do exame clínico são desconforto, 
incomodo e sensibilidade. Serão respeitados sempre os valores culturais, sociais, 
morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes, do entrevistado. As 
informações fornecidas pelo senhor(a) serão confidenciais e a sua privacidade será 
preservada. Os participantes que desejarem, poderão ter acesso aos dados da 
pesquisa em qualquer momento, contatando o pesquisador responsável. A sua 
participação é voluntária. Você pode desistir em qualquer momento sem punição ou 
perda removendo seus dados do banco de dados do projeto. Você será indenizado 
caso ocorra eventuais danos decorrentes da pesquisa. Qualquer tipo de gastos 
eventuais relativos a transporte e alimentação serão ressarcidos. Declaro, ainda, que 
este termo será emitido em duas vias e que você receberá uma cópia do mesmo. 
Eu, , concordo 
em participar da pesquisa “Avaliação da saúde bucal, qualidade de vida, parâmetros 
salivares e polimorfismos genéticos de atletas paralímpicos”, por livre e espontânea 
vontade. Declaro conhecer a finalidade da pesquisa, seus benefícios e meus direitos 
de não participar ou de retirar o consentimento a qualquer momento, sem que eu seja 
prejudicado de alguma forma. 

 
Curitiba, de de . 

 
 

Menor Entrevistado 
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ANEXO 3 
QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL 

 
Nome:     
Data: / /   

 

PERFIL DO IMPACTO NA SAÚDE ORAL (OHIP-14) 
 


