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Editorial

Para fazer este editorial, retirei o texto que se segue do site da Universidade Braz Cubas:

"O curso de Odontologia da UBC enfatiza um sólido embasamento científico, fornecido pelas
matérias básicas e um treinamento pré-clínico e clínico dinâmico, com laços de conhecimento
interdisciplinar, valorizando os princípios de respeito, solidariedade e igualdade entre os indivíduos. Visa à
formação de cidadãos capacitados para o exercício da Odontologia, com a compreensão do processo
saúde/doença na totalidade do indivíduo. O perfil desejado é o do aluno crítico, inquisitivo, emocionalmente
envolvido com a atenção ao paciente, tendo sempre em mente que ele será um ser humano tratando de
outro em um sentido holístico. O aluno deve ser sensível às transformações científicas características da
profissão e de áreas correlatas, sem esquecer seus compromissos éticos e envolvimento com o paciente e a
comunidade".

Recebemos a indicação de curso estrelado no tradicional Guia dos Estudantes. Lendo o texto acima,
faço a reflexão do que nos propomos e do que realmente conseguimos com nossos alunos. Sem modéstia,
alcançamos 100% do que nos propomos. Temos o comprometimento de todos. Temos alunos que vestem
camisetas com os dizeres "Orgulho de ser UBC", isso já diz tudo.

Essa indicação é mais do que merecida. Parabéns a todos!

Boa leitura e até a próxima edição!!

Prof. Haine Beck
Editor Científico
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Bactérias Cromogênicas - Revisão de Literatura
Regina Yumi Anraku1, Carolina Cardoso Guedes2
1. Cirurgiã Dentista, graduada pela Universidade Braz Cubas.
2. Professora da Disciplina de Cariologia e da Disciplina de Odontopediatria do Curso de Odontologia da
Universidade Braz Cubas.
(correspondência: carolaguedes@gmail.com)

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a presença de
manchas extrínsecas negras no esmalte de dentes decíduos. A etiologia das manchas dentárias
está associada a diversos fatores como alimentos, tabaco, drogas, excesso de flúor, defeito no
desenvolvimento do esmalte e bactérias. As manchas extrínsecas negras possivelmente são
produzidas na presença da bactéria Prevotella melaninogênica. Acredita-se que a presença da
bactéria Prevotella melaninogênica pode contribuir para o aparecimento da mancha negra no
esmalte, pois há uma quantidade razoavelmente significativa desta bactéria na microflora dos
indivíduos portadores desta pigmentação. O tratamento para remoção destas manchas negras
pode ser realizado com jato de bicarbonato e/ou profilaxia profissional e raspagem com auxílio
das curetas periodontais, porém na literatura não há um consenso de qual técnica seria melhor
alternativa para promover a remoção das manchas e devolver estética ao paciente. A relação das
manchas extrínsecas negras com a baixa incidência de cárie, assim como a etiologia precisa, a
prevalência e o tratamento ainda geram dúvidas que precisam ser esclarecidas, sendo necessária
a realização de mais estudos.
Palavras-chave: dente decíduo; bactéria; prevotella melaninogênica.
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INTRODUÇÃO

Prevotella melaninogênica e Actinomyces. A

As colorações e/ou manchas anormais

mancha extrínseca negra ocorre através do

em dentes decíduos e permanentes de

sulfito ferroso, resultado da interação entre o

crianças podem ocorrer em razão de fatores

sulfito

intrínsecos

microflora bacteriana, com o ferro presente

ou extrínsecos.

As manchas

de

hidrogênio,

proveniente

da

intrínsecas são alterações de cor do dente

na saliva ou no exudato gengival, dando o

relacionadas

aspecto enegrecido ao esmalte dentário2,4,6

a fatores

sistêmicos,

como

As

fatores genéticos, defeitos congênitos, falhas
no

metabolismo

infecciosas,
endocrinopatias,

nefropatias,

extrínsecas

negras

doenças

apresentam-se como uma linha contínua ou

neurológicos,

não, ao longo da margem gengival ou com

hepatopatias,

forma difusa, com pontos escuros, formando

pré-natal,

distúrbios

manchas

deficiências nutricionais e intoxicações em

uma linha paralela à margem gengival,

geral ocorridas durante a fase de formação

atingindo em pelo menos dois dentes1,2,4,6.

dentária.

Os sulcos, fóssulas e fissuras podem também

Existem

também

as

manchas

intrínsecas que aparecem na fase pós-

se

encontrar

eruptiva, que podem ser ocasionadas por

pigmentações,

hemorragia pulpar, reabsorções internas ou

nessas áreas, são de difícil remoção1,4,6.
Por

radiculares e envelhecimento do elemento
dentário 1-3.

impregnados
as

razões

quais,

por

tais

particularmente

estéticas,

pode

ser

necessário fazer a remoção dos pigmentos

Em relação às manchas extrínsecas,

dos dentes através da raspagem ou jato de

sua formação se deve essencialmente a

bicarbonato,

resíduos

tendência

alimentares,

substâncias

medicamentosas e bactérias, constituindo um
depósito que adere à superfície do esmalte

1-3

de

mesmo
recidiva4.

sabendo-se
Alguns

da

autores

consideram excessivas raspagens do dente
.

preocupantes, pois pode haver perda de

A etiologia das manchas extrínsecas

minerais do esmalte, porém não consenso na

negras pode estar relacionada à presença de

literatura. Assim, uma cuidadosa higiene e o

bactérias cromógenas e à tendência natural

uso de flúor e visitas regulares ao cirurgião

do paciente para a formação de um biofilme

dentista são enfatizados como fatores que

mucinoso,

podem minimizar a recorrência desse tipo de

afinidade

4,5

pelo

qual

a

bactéria

possui

manchas6.

.

Acredita-se que o individuo portador de
pigmentações negras extrínsecas nos dentes
tenha uma microflora da placa constituída por
bactérias

cromógenas,

com

ênfase

na

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi realizar
uma revisão de literatura sobre manchas
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extrínsecas negras presentes no esmalte
dentário

provenientes

de

bactérias

As manchas em esmalte podem ser
classificadas de acordo com sua origem em
intrínsecas ou extrínsecas7,8.

cromógenas.

As alterações cromáticas de origem
MATERIAL E MÉTODO
Para a revisão de literatura foram
consultadas

as base

de dados

(www.bireme.br)

e

no

causadas

metabolismo

por

durante

a

PubMed

alterações na composição ou espessura do
esmalte ou dentina8.
As manchas intrínsecas podem ser

do ano de 2003 até 2011.

classificadas em pré ou pós-eruptivas, e

Utilizou-se na busca os descritores:
pigmentações

desordens

ser

formação do germe dentário, causando

2011, buscando-se artigos publicados a partir

dentárias,

podem

Bireme

(www.pubmed.com) no período entre 2010 a

manchas

intrínseca

manchas

extrínsecas,

negras,
bactérias

cromógenas, bactérias cromogênicas.

geralmente
estética.

apresentam

Em dentes

difícil

vitais,

resolução
podem

ser

7

consideradas alterações intrínsecas :
- Dentes escurecidos pela idade: maior
espessura de dentina.

REVISÃO DE LITERATURA
Nos últimos anos, a estética dentária
tem recebido expressiva atenção, não só por
parte dos profissionais da odontologia, mas
principalmente pelos meios de comunicação
de

massa

e

Hereditariedade:

-

conseqüentemente,

pela

população em geral. A influência do sorriso

- Alta ingestão de medicamentos na
fase pré-eruptiva, como tetraciclina e flúor.
-

Amelogênese

dentinogênese

-Manchamento causado por doenças e

esta

exantomáticas,

a

e

imperfeitas.
alterações

estende-se

sistêmicas

ou

doenças

hipocalcemia,

reumática,

pode interferir não só na aparência geral,

eritroblastose fetal e porfiria congênita.

também

na

auto-estima

e

no

desenvolvimento sócio-afetivo da criança.

baixo

teor

febre

odontopediatria, já que alteração no sorriso
mas

à

composição genética de cada individuo.

na estética facial é de suma importância e
preocupação

relacionada

nutricional,

- Manchamento por trauma, resultado
de uma hemorragia interna.

Dentre os diversos fatores que comprometem

Em caso de dentes não vitais, as

a estética do paciente infantil, as manchas

principais causas são por processos de

em esmalte, são queixas freqüentes entre

necrose, hemorragia intrapulpar, irrigações e

crianças e adolescentes2,3,5.

limpezas

insuficientes,

remanescente

de

material obturador composto por prata ou

8
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óxido de zinco e eugenol, ou seja, são

Além das manchas derivadas dos

ocasionados em sua maioria por problemas

corantes presentes em nossa alimentação,

7

endodônticos .

existe outra forma de biofilme, que em sua

As causas das alterações extrínsecas

constituição

é

formada

por

bactérias

cromáticas podem decorrer pela ação de

denominadas cromógenas. Esse tipo de

substâncias cromógenas, tanto da dieta como

biofilme se deposita em “forma de colar”,

de outros elementos externos que possam se

paralela à borda gengival. Sua coloração

depositar sobre a superfície dentária ou entre

preta é devido ao sulfeto de ferro e esse tipo

1,3,5,7

ela e o biofilme

de mancha é de difícil remoção, devido a sua

.

As manchas extrínsecas, em geral,

7,8

recidiva após algumas semanas .

são consideradas fáceis de diagnosticar e
tratar.

As

manchas

extrínsecas

podem

A

pigmentação

extrínseca

negra

causada por bactéria apresenta-se como

aparecer por acúmulo de biofilme, cálculo,

pontos

lesão de cárie, alimentos e bebidas ricos em

coalescência incompleta de pontos ou como

corantes,

linhas

tabaco,

bactérias

cromógenas,

pigmentados,
contínuas.

como

linha

Prevalecem

no

de
terço

colutórios entre outros. Apesar de mais

cervical do dente, seguem, em geral, o

incomum,

contorno gengival ou podem ter um padrão

as

esverdeadas

ou

manchas

extrínsecas

alaranjadas

podem

ser

causadas por fungos e bactérias específicas13, 5,7

.

1,2,4,6

mais generalizado

.

Como a maioria da população não
apresenta este tipo de pigmentação negra,

O

aspecto

habitual

das

manchas

acredita-se que o indivíduo portador destas

extrínsecas é escurecido, em tons que variam

manchas tenha uma alteração na microflora

do marrom ao preto, e se localizam em áreas

do biofilme, possivelmente pela presença das

de difícil acesso, como as faces proximais e

bactérias cromógenas, com peculiaridade na

linguais. Fendas, porosidades, defeitos de

Prevotella melaninogênica e Actinomyces2,4,6.

estrutura, trincas e outras características

Após análise bioquímica dos debridamentos

estruturais podem facilitar o aparecimento

gengivais de crianças com manchas negras,

dessas manchas7.

constatou-se

A vasta diversidade de pigmentos que
depositam

sobre

a

superfície

dentária,

que

a

bactéria

Prevotella

melaninogênica é a principal produtora do
pigmento

negro

e

este

pigmento

é

impregnando o biofilme, cálculo fendas e

provavelmente originado do sulfito ferroso

trincas de esmalte, resulta na alteração da

(composto férrico insolúvel), resultado da

cor da estrutura do dente7.

interação entre o sulfito de hidrogênio
(produzido pela microflora bacteriana) com o

9
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ferro presente na saliva ou no exudato
gengival

crianças

ausência

das

manchas

de

manchas

extrínsecas negras .

.
4

6

Segundo Corrêa et al. e Arruda et al. ,
foram

com

6

2,4-6

determinados

como

microflora

Nos

portadores

extrínsecas negras, cerca de 60% das

predominante da mancha negra os seguintes

bactérias

microorganismos: Bastonetes Gram positivos

produzem ácidos como o acético e o láctico,

(90%) - principalmente do tipo Actinomyces

provavelmente a partir dos aminoácidos,

(82%);

ocorrendo também à produção de amônia em

Cocos

gram

positivos

-

como

Streptococos (5%); Cocos gram negativos como Neisseria (4%) e Bastonetes Gram
negativos

como

-

não

quantidade

são

fermentadoras,

suficiente

para

mas

impedir

a

6

diminuição do pH .

Bacteróides

Embora a relação entre manchas

melaninogênicus (menos de 1%). Os baixos

extrínsecas negras e a presença de gengivite

números de Estreptococos (5%) observados

não seja um achado constante, o controle

confirmam ser a mancha negra um tipo de

rigoroso do biofilme dentário deve ser

biofilme com baixo risco cariogênico, fato

instituído

este observado por muitos clínicos.

manchas, já que estas podem representar um

Além

do

componente

bacteriano,

concomitante

favorecer

o

insolúvel (resultado de uma reação entre

aumento

da

de

hidrogênio

produzido

pelas

remoção

das

fator de irritação aos tecidos gengivais e

cálcio, fosfato e um componente ferroso
sulfito

a

acúmulo

de

rugosidade

biofilme

pelo

superficial

do

4

esmalte .

bactérias com íons ferro presentes na saliva),

Algumas espécies de bactérias, como

fazem parte da composição das manchas.

a

Estes componentes, principalmente o cálcio e

endotoxinas que podem lesar os tecidos

fosfato,

gengivais, e esta ainda é potencialmente

explicam

a

relação

inversa

da

Prevotella

melaninogênica,

produzem

presença de manchas extrínsecas negras e

prejudicial à saúde oral pela sua atividade

cárie dentária, já que reduzem a dissolução

colagenítica,

do esmalte

importante sua remoção1,4-6.

e aumentam

a capacidade

tampão salivar2,4,5.
Na

literatura,

sendo

por

este

motivo

Os bacilos produtores de pigmentos
têm-se

associado

negros são as únicas bactérias da cavidade

crianças com pigmentação extrínseca negra

bucal com capacidade de produzir enzima

com a presença de cárie. A presença de cárie

que degrada o colágeno. Deste modo,

na

rompem a barreira protetora do organismo,

dentição

decídua

e

permanente

de

crianças portadoras das manchas extrínsecas

atravessam a membrana basal e o tecido

negras é simbolicamente menor do que as

conjuntivo, facilitando a difusão de produtos

10
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metabólitos das bactérias para o interior da

Corrêa et al,4 e Arruda et al.6 são

bolsa periodontal. Estas bactérias também

unânimes em afirmar e ressaltar a questão

estão associadas à etiologia da doença

estética do paciente. O comprometimento

periodontal, sendo necessária sua presença

estético causado pelo manchamento dentário

na indução de infecção mista6.

pode interferir no desenvolvimento e no

As manchas extrínsecas enegrecidas

convívio social da criança e, por este motivo,

são removidas efetivamente, de acordo com

é indicado um acompanhamento realizado

Corrêa et al.4, por meio de profilaxia com

por um profissional. Por meio de profilaxia

pedra-pomes e água aplicada com taças de

periódica

borracha e/ou escova de robinson adaptadas

temporariamente

em micromotor em baixa rotação, seguida por

proporcionando bem estar ao paciente. É

remoção mecânica com curetas periodontais

importante relevar que a criança é um ser

para eliminação completa das manchas mais

humano em desenvolvimento o qual se

persistentes.

encontra em um processo de aprendizado de
6

pode-se

amenizar/eliminar
as

manchas,

Segundo relato de Arruda et al. , bons

construção das relações humanas. O sorriso

resultados na remoção das pigmentações

é um componente de grande valia para o

negras são alcançados utilizando o jato de

estabelecimento das relações sociais do

bicarbonato de sódio, não sendo necessário

indivíduo. Portanto, quando o sorriso é

utilizar-se da raspagem do esmalte dentário.

comprometido, a auto-estima do indivíduo

A

pode ficar alterada, promovendo marcas na

orientação

sobre

a

importância

da

higienização da cavidade oral é sempre

sua personalidade que podem se perpetuar

recomendada a fim de se evitar recidivas da

até sua vida adulta4,6,7.

manchas negras. Observa-se que, dentro de
um período
manchas

menor que 10 meses,

começam

entretanto

Corrêa

Arruda

et

al.6

concordam que a mancha extrínseca negra

a surgir novamente,

deve ser removida, pois qualquer tipo de

proporção

material pigmentado pode tornar-se um fator

numa

bastante

irritante à margem gengival ou à superfície
dentária,
gengivite

DISCUSSÃO
observar

e

as

reduzida6.

A

al.4

et

revisão

de

que

há

literatura

permitiu

concordância

e

podendo

assim

futuramente.

melaninogênica

produz

provocar
A

uma

Prevotella

endotoxinas

que

podem lesar os tecidos periodontais, pois,

controvérsias entre os autores perante o

trata-se de uma espécie potencialmente

tratamento das manchas negras.

prejudicial à saúde bucal por causa da sua
atividade

colagenolítica,

ou

seja,

a

11
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capacidade de degradar o colágeno na forma
4

É de grande importância de fazer um
diagnóstico preciso para poder indicar um

natural .
Com relação ao tipo de tratamento a
4

ser indicado, Corrêa et al.

correto e efetivo tratamento ao paciente.

propõem a

Ciente da recidiva das manchas extrínsecas

profilaxia com taças de borracha com a

negras, o profissional deve realizar uma

utilização da pedra pomes juntamente com

conduta preventiva, ou seja, deve orientar ao

raspagem manual com curetas periodontais

paciente sobre a condição em que ele se

para

manchas

encontra e instruí-lo sobre a importância da

6

extrínsecas negras. Já Arruda et al. são a

higienização

favor

periódico clínico que deve ser feito pelo

eliminação

completa

da utilização

das

apenas

do jato

de

bicarbonato, e relatam alcançar resultados

correta,

além

do

controle

dentista.

satisfatórios com total remoção das manchas.
Levando-se em consideração a tendência da

CONCLUSÃO

recidiva desse tipo de mancha, sucessivas
raspagens

poderiam

levar

à

perda

de

minerais presentes no esmalte dentário6.
com

relação

manchas

extrínsecas

ressaltar

ao paciente

à

para

remoção

das

manchas negras pode ser realizado com jato
raspagem

com

auxílio

das

curetas

das

periodontais, porém na literatura não há um

devemos

consenso de qual técnica seria melhor

remoção

negras,

tratamento

de bicarbonato e/ou profilaxia profissional e

Além dos cuidados que devem ser
tomados

O

e responsáveis

a

importância da correta higienização, pois o

alternativa para promover a remoção das
manchas e devolver estética ao paciente.

acúmulo de biofilme pode causar a recidiva

A relação das manchas extrínsecas

da colonização dos bacilos produtores de

negras com a baixa incidência de cárie,

pigmentos

6-8

assim como a etiologia precisa, a prevalência

.

Apesar

das

manchas

extrínsecas

e o tratamento ainda geram dúvidas que

negras estarem relacionadas na literatura à

precisam ser esclarecidas, sendo necessária

baixa atividade de cárie1-4, há exceções. No

a realização de mais estudos.

relato de Arruda et al.6, a criança possuía alta
atividade de cárie. Ainda não houve um
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Aspectos da Doença Periodontal em Pacientes
com Paralisia Cerebral
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1. Cirurgiã Dentista.
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(correspondência: jocarolina72@gmail.com)

RESUMO
Com a dificuldade em manter uma higiene oral adequada, o presente estudo teve como
objetivo realizar uma revisão de literatura relatando a doença periodontal em pacientes com
paralisia cerebral. As doenças periodontais consistem em processos inflamatórios de origem
infecciosa que acometem os tecidos gengivais e/ou os tecidos de suporte dos dentes por meio
do acumulo de biofilme. Em pacientes com paralisia cerebral as doenças periodontais estão
associadas, além da presença do biofilme, a diversos fatores como hiperplasia gengival
medicamentosa, a falta de vedamento labial e dificuldade na deglutição salivar devido a falta de
tonicidade da musculatura facial. Com a capacidade limitada da mastigação, lentidão no ritmo do
fluxo salivar e a falta da higiene oral do paciente, instala-se uma condição favorável ao maior
acúmulo de biofilme, gerando um processo inflamatório. Para esta revisão foi utilizado
levantamento bibliográfico com base nos sites de buscas de publicações científicas PubMed,
Bireme, Scielo. Medidas preventivas como uma boa higiene oral, raspagem e alisamento
radicular devem ser valorizadas, mantendo a microbiota sob controle, prevenindo a instalação de
um processo infeccioso.
Palavras-chave: paralisia cerebral, higiene bucal, doenças periodontais
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medicamentosa,
INTRODUÇÃO

relacionada

ao

uso

de

medicamentos anticonvulsivantes, a sialorréia

A paralisia cerebral (PC) é caracterizada

(baba excessiva por falta de vedamento labial e

por uma alteração dos movimentos controlados

dificuldade na deglutição salivar), consistência

ou posturais dos pacientes, aparecendo cedo,

dos alimentos, tonicidade da musculatura facial,

sendo secundária a uma lesão, danificação ou

carência de informações e falta de atendimento

disfunção do sistema nervoso central (SNC) não

ambulatorial

sendo reconhecido como resultado de uma

incapacidade,

doença cerebral progressiva ou degenerativa.

prejuízo da qualidade de vida5. Com isso, o

Está associada com desordens convulsivas e

presente

distúrbios da sensação, cognição, fala, audição,

literatura enfatizando a ligação da saúde bucal

visão. O evento lesivo pode ocorrer no período

com a paralisia cerebral e suas consequências.

odontológico,
perda

artigo

de

ocasionando

auto-suficiência

realizou

uma

e

revisão

de

pré, peri ou pós natal. As encefalopatias
crônicas

da

infância

incluem

numerosas

MÉTODOS

afecções

com várias etiologias

e quadros

Para

esta

revisão

foi

utilizado

clínicos diversos tendo em comum o fato de

levantamento bibliográfico com base nos sites

afetarem o sistema nervoso central das crianças

de buscas de publicações científicas PubMed

1,2

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Pubmed),

com um caráter crônico .
Os distúrbios neuromotores relacionados

Bireme

(www.bireme.com.br), Scielo (www.Scielo.org) ,

ao tônus patológico provoca mudanças na

que indicam os artigos mais relevantes sobre

função da região orofacial nos portadores de

definição de paralisia cerebral, complicações

paralisia cerebral. Dificuldades na coordenação

odontológicas

motora

pacientes com paralisia cerebral. Para isto,

aliadas

desenvolvimento

a
de

salivação
hábitos

excessiva

e

parafuncionais

foram

e

doença

periodontal

pesquisados

os

seguintes

cerebral,

higiene

termos:

orofaciais levam a dificuldade em manter uma

paralisia

adequada higiene oral. Estes fatores expõe

periodontais, qualidade de vida; cerebral paisy,

estes indivíduos a uma grande incidência e

oral hygiene, periodontal disease, quality of life.

prevalência de cárie, má oclusão, bruxismo e
3

doença periodontal .

diversos fatores, como hiperplasia gengival

doenças

Os artigos utilizados nesta revisão de
literatura foram publicados entre 1969 a 2010.

As alterações periodontais em pacientes
com paralisia cerebral estão associadas a

bucal,

em

REVISÃO DA LITERATURA
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Desde o Simpósio de Oxford, em 1959, a
expressão paralisia cerebral foi definida como

como dificuldade de caminhar, subir escada,
14

escovar os dentes .

“sequela de uma agressão encefálica, que se
caracteriza, primordialmente, por

O

tipo

de

comprometimento

cerebral

um transtorno

depende do momento em que o agente atuou, de

persistente, mas não invariável, do tônus, da postura

sua duração e da sua intensidade. Quanto ao

e do movimento, que aparece na primeira infância e

momento em que o agente etiológico incide sobre o

que não só é secundário a esta lesão não evolutiva

sistema nervoso central (SNC) em desenvolvimento,

do encéfalo, mas também, por influência que tal

distinguem-se os períodos pré-natal, perinatal e pós-

6

lesão exerce na maturação neurológica” .

natal15,16.

A definição de PC mais atual propõe que
as

desordens

do

desenvolvimento

motor,

Os fatores de risco para a PC incluem:
hipóxia, isquemia cerebral, hemorragia intracraniana

advindas da lesão encefálica primária, são de

grave,

caráter permanente e mutáveis, ocasionando

prematuridade, consumo de álcool, fumo e outras

alterações musculoesqueléticas secundárias e

drogas pela gestante, entre outros17.

cistos

periventriculares,

infecções,

Existem várias classificações para a PC,

limitações nas atividades funcionais7,8.
Está associada ao prejuízo motor e com

que se distinguem de acordo com a informação

inúmeros problemas como convulsões, déficit

que disponibilizam, incluindo a distribuição do

da fala, audição,

acometimento no corpo (Diplegia, Paraplegia,

visão, comprometimentos

Tetraplegia)

cognitivo, sensorial e comportamental1,9.
Embora a lesão encefálica não tenha
caráter progressivo, o comprometimento dos
movimentos pode apresentar piora quando não

tipo

de

tônus

(Hipotonia

ou

Espasticidade), controle motor (Discinesias) e
nível de independência18,19.
Entre as alterações tônicas, a mais
comum é a espasticidade, sendo que 75% das

se faz o tratamento específico10,11.
países

crianças com PC apresentam tônus elevado

desenvolvidos relataram um índice de PC de 2,5 em

exacerbação dos reflexos tendíneos e da

cada

resistência à movimentação passiva rápida As

Estudos
1.000

epidemiológicos
nascidos

vivos.

em
Em

países

subdesenvolvidos, por sua vez, a incidência é maior,

crianças

chegando a 7 em cada 1.000 nascidos vivos. No

classificação topográfica, podem ser:

Brasil, estima-se que ocorram 30.000 a 40.000
12,13

novos casos por ano

.

de 2.617.025 pessoas com alguma deficiência
permanente

de

acordo

com

a

1.Hemiplegia: É o padrão neuropatologica
mais freqüente, com comprometimento de todo

Segundo dados do IBGE (2010), há cerca
mental/intelectual

espásticas,

e 13.273.969

com alguma deficiência motora permanente,

o Hemicorpo (Membro Superior, Tronco e
Membro Inferior); O paciente assume atitude em
semiflexão do membro superior, permanecendo
o membro inferior hiperestendido e aduzido, e o
pé em postura eqüinovara.
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2. Tetraplegia: Comprometimento amplo,

bucais que mais afetam os portadores de

com déficit motor da região Cervical, Tronco,

paralisia

Membros Superiores e Inferiores; provocado por

encontramos na população geral, como: cárie,

lesões difusas bilaterais no sistema Piramidal.

má oclusão, bruxismo, hipoplasia de esmalte e

Presença de grave tetraparesia espástica com

doença periodontal1,23-26.

intensas

retrações

semiflexão

Membros,

as

mesmas

que

A doença periodontal intensifica-se na

síndrome

presença de placa bacteriana, higiene bucal

pseudobulbar (hipomimia, disfagia e disartria),

precária,

podendo ocorrer ainda microcefalia, deficiência

mastigatória,

vômito,

maloclusão,

respiração

pouca

bucal,

força

estresse,
9,5

mental e epilepsia.

deficiências fagocitárias e nutricionais .

3. Diplegia: Forma mais comum em
prematuros.

são

em

musculotendíneas

dos

cerebral

Trata-se

do

As doenças periodontais consistem em

comprometimento

processos inflamatórios de origem infecciosa

motor dos membros inferiores, comumente

que acometem os tecidos gengivais e/ou os

evidenciando uma acentuada hipertonia dos

tecidos de suporte dos dentes. Ocorrem como

adutores do Quadril, que configura em alguns

consequência das reações inflamatórias e

doentes o aspecto semiológico denominado

imunológicas nos tecidos periodontais induzidas

Síndrome de Little (postura com cruzamento

pelos microorganismos do biofilme dental,

dos membros inferiores e marcha “em tesoura”).

danificando o tecido conjuntivo e o osso

19-21

alveolar27-29.
A alteração do tônus muscular que

A gengivite tem como principal fator

prejudica a mastigação e a deglutição também

etiológico a ação microbiana do biofilme. É

acarreta dificuldades à higiene bucal. O déficit

restrita

da motricidade oral desses pacientes induz a

caracterizada

hábitos de dieta alimentar diferenciada. Com a

gengivais detectadas por meio da sondagem ou

capacidade

limitada

da

mastigação

e

consequente lentidão no ritmo do fluxo salivar,

ao

pela

de

proteção

formação

de

e

bolsas

sangramento espontâneo30.
As

periodontites

instala-se uma condição favorável ao maior

crônicas

acúmulo de biofilme22.

clinicamente

Diversos fatores associados com precária

periodonto

e

sangramento

são

progressivas,
por

inflamações
caracterizadas

inflamação

gengival,

à

sondagem,

diminuição

da

dos

tecidos

periodontais

à

saúde bucal, como o tipo e consistência da

resistência

alimentação,

sondagem, perda de inserção gengival e do

o

uso

de

medicamentos

anticonvulsionantes, a falta de informação e de

osso alveolar31,32.

acesso a serviços odontológicos, comprometem

O início das periodontites se dá com uma

a saúde oral do deficiente físico. As doenças

gengivite em crianças e logo após a puberdade,
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mas como a progressão é lenta, os sintomas

vedamento dos lábios dificultando o ato de

como a perda óssea e a inserção só serão

deglutir .

5,9

observados posteriormente. Por isso, a idade

Destaca-se que muitos medicamentos

não é considerada um fator de risco, mas uma

utilizados

desde

consequência dos efeitos acumulados durante

indivíduos com PC têm efeitos adversos sobre

os anos32.

os

dentes.

a

primeira

Ansiolíticos,

infância

nos

anticolinégicos,

Na infância as doenças periodontais tem

antidepressivos, anti-histamínicos, antináuseas,

progressão lenta, se manifestando como um

antipsicótico, agentes antiparkinson, dilatadores

processo

de

de

as

sedativos, xarope contra tosse e febre, todos

inflamatório

revestimento.

As

no

que

periodonto

mais

acometem

brônquios,

descongestionante

nasal,

dentições decídua, mista e permanente, não

têm ação xerogênica, isto é, podem produzir

representam uma única classe, tendo muitas

xerostomia33.

lacunas em função de parâmetros clínicos,

Os cuidadores não têm sido alertados

radiográficos, microbiológicos, imunológicos e

sobre os efeitos dessas drogas na cavidade

30

terapêuticos .
O

bucal

diagnóstico

precocemente,

para

deve
minimizar

ser

dado

os

danos,

e

nem

unicamente
causador

no

único

como

minimizá-los,

mito

do

da

cárie

crendo

antibiótico
dental.

como

Estudos

principalmente na puberdade. É imprescindível

constataram que pacientes com hipossalivação

à avaliação da determinação do risco individual

podem apresentar uma alteração no estado

de

dentário

adquirir

predisposição

essas

patologias,

individual

ou

como
familiar

a
de

apresentar perda de inserção conjuntiva30.

geral,

com

aumento

da

placa

bacteriana e do número de lesões de cárie,
presença de áreas de desmineralização e
recidivas, manifestação típica de alto risco de
cárie, principalmente nos casos em que a

DISCUSSÃO
A Paralisia Cerebral ocasiona distúrbios
sensório motores, ocorridos durante a vida fetal

medicação foi administrada na forma de xarope
33,34

ou com o auxílio de um veículo açucarado

.

e os primeiros meses de vida comprometendo

A falta de higiene oral adequada leva a

regiões de tônus muscular, postura, afetando

problemas periodontais graves, em pacientes

atividades

motoras

essenciais

para

o

que tomam fenitoína, como por exemplo alto

desempenho de tarefas da rotina diária. Uma

grau de hiperplasia gengival. A condição da PC

parcela significativa dos pacientes com PC

por si só não predispõe às doenças cárie e

apresentam

periodontal,

problemas

na

deglutição,

dificuldade no fechamento da cavidade oral e

contudo

os

aspectos

socioeconômicos e culturais interferem nestas
doenças, como a negligência no controle da
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ingestão

com

alimentos

cariogênicos

e a

inadequada higienização bucal. Conforme relato
35-41

de diversos estudos

discreta com acúmulo moderado de placa. A
forma

generalizada

apresenta

inflamação

, as crianças portadoras

gengival aguda, recessão gengival, rápida

de paralisia cerebral estão recebendo pouca

destruição de osso alveolar algumas vezes

atenção

acompanhada de destruição radicular e perda

odontológica,

principalmente

em

decorrência da dificuldade de manejo com estes

dos dentes decíduos.
Medidas preventivas como uma boa

pacientes.
Guerreiro

Garcias1,

e

avaliaram

41

higiene oral, raspagem e alisamento radicular

crianças portadoras de paralisia cerebral e

devem ser valorizadas, mantendo a microbiota

concluíram

sob controle, prevenindo a instalação de um

índices

elevados

de

alteração

gengival e experiência de intervenção precoce,

processo infeccioso capaz de levar à perda de

seja com programas educativos.

inserção conjuntiva e de tecido alveolar48,30.

A

doença

interação

periodontal

de

representa

uma

periodontopatogênica,

a

microbiota

hospedeiros

e

o

ambiente42.

De acordo com a revisão de literatura
pode-se

Xavier et al30, verificaram a ocorrência de
gengivite

CONCLUSÃO

em

91,40%

das

93

crianças

associados

concluir
com

que
a

má

diversos
higiene

fatores
bucal

comprometem a saúde oral do deficiente físico.

selecionadas para o estudo na faixa etária de 6

As doenças bucais que mais afetam os

a 12 anos, onde a gengivite leve apresentou

portadores de paralisia cerebral são as mesmas

uma maior prevalência, seguida pela gengivite

que encontramos na população geral, como:

moderada

cárie, má oclusão, bruxismo, hipoplasia de

e

evidenciaram
corroborando

apenas

8,6%

ausência
com

outros

das
da

gengivite,

estudos43,44 . No

mesmo estudo não foi observado
significativa

entre

crianças

severidade

da

esmalte e doença periodontal
A alteração do tônus muscular que

relação

prejudica a mastigação e a deglutição também

condição

acarreta dificuldades à higiene bucal. Com a

clínica gengival e sexo (x=0,681), como também

capacidade limitada da mastigação e lentidão

relatado em outra pesquisa45.

no ritmo do fluxo salivar, instala-se uma

Alguns

trabalhos46,47

mostram

que

a

periodontite afeta a dentição decídua, podendo

condição favorável ao maior acúmulo de
biofilme.

se apresentar tanto na forma localizada quanto

Medidas preventivas como uma boa

na forma generalizada. A forma localizada afeta

higiene oral, raspagem e alisamento radicular

frequentemente os primeiros molares decíduos

devem ser valorizadas, mantendo a microbiota

e os tecidos gengivais exibem inflamação
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sob controle, prevenindo a instalação de um

April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl.

processo infeccioso.

2007;109:8-14.
9. Previtali EF, Santos MTBR. Cárie Dentária e
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1. MISSÃO
A Revista de Odontologia da UBC (ROUBC) é publicada trimestralmente e destina-se à veiculação
de originais nas seguintes categorias: artigo original; relato de caso(s) clínico(s); revisão de
literatura; informações sobre os Cursos; informações gerais para profissionais. Respeitadas as
categorias apresentadas acima, os originais submetidos devem estar de acordo com a linha
editorial da Revista, eminentemente voltada aos clínicos e especialistas, devendo oferecer uma
visão clínica integrada da Odontologia. A ROUBC aceita artigos de autores nacionais e
internacionais, desde que estejam em inglês, espanhol ou português.
2. NORMAS GERAIS
2.a. Os originais deverão ser submetidos por meio do site www.brazcubas.br. 2.b. O conteúdo dos
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submetido à apreciação em outros periódicos, sejam eles nacionais ou internacionais.
2.c. Uma vez submetidos os originais, a ROUBC passa a deter os direitos autorais exclusivos sobre
o seu conteúdo, podendo autorizar ou desautorizar a sua veiculação, total ou parcial, em qualquer
outro meio de comunicação, resguardando-se a divulgação de sua autoria original. Para tanto,
deverá ser anexado por meio do site o documento de transferência de direitos autorais contendo a
assinatura de cada um dos autores, cujo modelo está reproduzido abaixo:
Termo de Transferência de Direitos Autorais
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Revista de Odontologia da UBC, declaro(amos) concordar, por meio deste suficiente instrumento,
que os direitos autorais referentes ao citado trabalho tornem-se propriedade exclusiva da Revista
de Odontologia da UBC desde a data de sua submissão, sendo vedada qualquer reprodução, total
ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação de qualquer natureza, sem que a prévia
e necessária autorização seja solicitada e obtida junto à Revista de Odontologia da UBC. No caso
de não-aceitação para publicação, essa transferência de direitos autorais será automaticamente
revogada após a devolu-ção definitiva do citado trabalho por parte da Revista de Odontologia da
UBC, mediante o recebimento, por parte do autor, de ofício específico para esse fim.
[Data/assinatura(s)] 2.d. A Revista de Odontologia da UBC reserva-se o direito de adequar o texto e
as figuras recebidos segundo princípios de clareza e qualidade. 2.e. Os conceitos e as afirmações
constantes nos originais são de inteira responsabilidade do(s) autor(es), não refletindo,
necessariamente, a opinião da Revista de Odontologia da UBC, representada por meio de seu
corpo editorial e comissão de avaliação.
3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS
Os artigos devem ser redigidos utilizando-se fonte Arial ou similar, tamanho 12, espaçamento duplo
entre linhas, em páginas numeradas tamanho A4 com margens de 2,5 cm.
3.a. Categorias de originais, elementos constituintes obrigatórios, ordem de apresentação e limites:
Artigo original – Título; resumo; descritores; relevância clínica; introdução; materiais e métodos;
resultados; discussão; conclusão; agradecimentos (se houver); referências; legendas; título, resumo
(abstract) e descritores em inglês (descriptors). Limites: 20 páginas de texto, 2 tabelas e 16 figuras.
Relato de caso(s) clínico(s) – Título; resumo; descritores; relevância clínica; introdução; relato do(s)
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resumo (abstract) e descritores em inglês (descriptors).
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3.b. Texto 3.b.1. Página de rosto: a página de rosto deverá conter o título; nome completo,
titulação e afiliação acadêmica dos autores; endereço completo contendo telefone, FAX e e-mail
para contato do autor correspondente; especificação da categoria sob a qual os originais devem
ser avaliados; especificação da área (ou áreas associadas) de enfoque do trabalho (ex.:
Ortodontia, Periodontia/Dentística). 3.b.2. Título: máximo de 100 caracteres. 3.b.3. Resumo:
máximo de 250 palavras. Deve ser composto seguindo a seguinte sequência: Objetivos,
Materiais e Métodos, Resultados, Conclusão. 3.b.4. Relevância Clínica: descrição sucinta (de 2
a 4 linhas de texto) da relevância clínica do trabalho apresentado. 3.b.5. Descritores: máximo de
cinco. Para a escolha de descritores indexados, consultar Descritores em Ciências da Saúde,
obra publicada pela Bireme http://decs.bvs.br/. 3.b.6. Resumo, título e descritores em inglês:
devem seguir as mesmas normas para os ítens em português. Os autores devem buscar
assessoria linguística profissional (revisores e/ou tradutores certificados em língua inglesa) para
correção destes itens. 3.b.7. Introdução: deve ser apresentada de forma sucinta (de uma a duas
páginas de texto) com clareza enfocando o tópico es- tudado na pesquisa e o conhecimento
atual pertinente ao assunto. O objetivo deve ser apresentado no final desta seção. 3.b.8.
Materiais e Métodos: identificar os métodos, procedimentos, materiais e equipamentos (entre
parênteses dar o nome do fabricante, cidade, estado e país de fabricação) e em detalhes
suficientes para permitir que outros pesquisadores reproduzam o experimento. Indique os
métodos estatísticos utilizados. Identificar com precisão todas as drogas e substâncias químicas
utilizadas, incluindo nome genérico, dose e via de administração e citar no artigo o número do
protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 3.b.9. Resultados: devem ser
apresentados em uma sequência lógica no texto com o mínimo possível de discussão,
acompanhados de tabelas apropriadas. Relatar os resultados da análise estatística. Não utilizar
referências nesta seção.
3.b.10. Discussão: deve explicar e interpretar os dados obtidos, relacionando-os ao
conhecimento já existente e aos obtidos em outros estudos relevantes. Enfatizar os aspectos
novos e importantes do estudo e as conclusões derivadas. Não repetir em detalhes dados já
citados na seções de Introdução ou Resultados. Incluir implicações para pesquisas futuras.
3.b.11. Conclusão: deve ser pertinente aos objetivos propostos e justificados nos próprios
resultados obtidos. A hipótese do trabalho deve ser respondida.
3.b.12. Agradecimentos: Especifique auxílios financeiros citando o nome da organização de
apoio de fomento e o número do processo (Ex.: Este estudo foi financiado pela FAPESP,
04/07582-1). Mencionar se o artigo fez parte de Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado
(Ex.: Baseado em uma Tese submetida à Faculdade de Odontologia de Piracicaba – UNICAMP,
como parte dos requisitos para obtenção do Título de Doutor em Clínica Odontológica, área de
Dentística). Pessoas que tenham contribuído de maneira significativa para o estudo podem ser
citadas.
3.b.13. Referências: máximo de 30. A exatidão das referências bibliográficas é de
responsabilidade dos autores. IMPORTANTE: a utilização de referências atuais é de
fundamental importância para o aceite do trabalho. As referências devem ser numeradas de
acordo com a ordem de citação e apresentadas em sobrescrito no texto. Sua apresentação deve
seguir a normatização do estilo Vancouver, conforme orientações fornecidas no site da National
Library of Medicine: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_ requirements.html.
Nas publicações com sete ou mais autores, citam-se os seis primeiros e, em seguida, a
expressão latina et al. Deve-se evitar a citação de comunicações pessoais, trabalhos em
andamento e não publicados.
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Exemplos: Livro Fejerskov O, Kidd E. Cárie dentária : a doença e seu tratamento clínico. 1a. ed.
São Paulo: Santos; 2005. Capítulo de Livro Papapanou PN. Epidemiology and natural history of
periodontal disease. In: Lang NP, Karring T. Proceedings of the 1st European Workshop on
Periodontology. 1st ed.London: Quintessence, 1994:23-41. Artigo de Periódico Iwata T, Yamato
M, Zhang Z, Mukobata S, Wa- shio K, Ando T, Feijen J, Okano T, Ishikawa I. Validation of
human periodontal ligament-derived cells as a reliable source for cytotherapeutic use. J Clin
Periodontol 2010;37(12):1088-99. Dissertações e Teses Antoniazzi JH. Analise “in vitro” da
atividade antimicrobiana de algumas substancias auxiliares da instrumentação no preparo
quimico-mecanico de canais radiculares de dentes humanos [Tese de Doutorado]. Ribeirão
Preto: Faculdade de Far-mácia e Odontologia de Ribeirão Preto; 1968. Consultas Digitais Tong,
Josie (2002), “Citation Style Guides for Internet and Electronic Sources”. Página consultada em
10 de novembro de 2010, http://www. guides.library.ualberta.ca/citation_internet. 3.c. Tabelas
Devem estar no final do texto ou em forma de figuras na resolução adequada. A legenda deve
acompanhar a tabela. 3.d. Figuras – normas gerais As ilustrações (fotografias, gráficos,
desenhos, quadros etc.), serão consideradas no texto como figuras e devem ser citadas no
corpo do texto obrigatoriamente. As figuras devem possuir boa qualidade técnica e artística
para permitir uma reprodução adequada. São aceitas apenas imagens digitalizadas que
estejam em resolução mínima de 300 dpi, em formato TIF, com 6 cm de altura e 8 cm de
largura. Não serão aceitas fotografias embutidas no arquivo de texto. Não serão aceitas
imagens fotográficas fora de foco, com excesso de brilho, escuras demais ou com outro
problema que dificulte a visualização do assunto de interesse ou a reprodução. Os limites
máximos apresentados para imagens poderão ser ultrapassados em casos especiais desde
que as imagens adicionais sejam necessárias à compreensão do assunto, sob condição de que
os autores assumam possíveis custos devido à inclusão destas imagens.
4. ASPECTOS ÉTICOS
4.a. Estudos realizados in vivo ou que envolvam a utilização de materiais biológicos deverão
estar de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e seus
complementos, e ser acompanha-do de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do
estabelecimento onde foram realizados.
4.b. Na apresentação de imagens e texto deve-se evitar o uso de iniciais, nome e número de
registro de pacientes. O paciente não poderá ser identificado ou estar reconhecí- vel em
fotografias. O termo de consentimento do paciente quanto ao uso de sua imagem e
documentação odontológica é obrigatório e deve se referir especificamente à ROUBC.
4.c. Figuras e Tabelas já publicadas em outras revistas ou livros devem conter as respectivas
referências e o consentimento por escrito do autor e dos editores.
5. ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
Devem estar em conformidade com as especificações contratadas com o setor comercial. A
ROUBC exime-se de qualquer responsabilidade pelos serviços e/ou produtos anunciados, cujas
condições de fornecimento e veiculação publicitária estão sujeitas ao Código de Defesa do
Consumidor e ao CONAR - Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária.
6. ETAPAS DE AVALIAÇÃO
6.a. Controle do cumprimento das normas de publicação pelo corpo editorial. 6.b. Avaliação dos
originais pelo corpo editorial quanto à compatibilidade com a linha editorial da Revista.
6.c. O conteúdo científico dos originais é avaliado por no mínimo dois assessores ad hoc
segundo os critérios: originalidade, relevância clínica e/ou científica, metodologia empregada e
isenção na análise dos resultados. A comissão de avaliação emite um parecer sobre os
originais, contendo uma das quatro possíveis avaliações: “desfavorável”, “sujeito a pequenas
modificações”, “sujeito a grandes modificações” ou “favorável”.
6.d. Os originais com a avaliação “desfavorável” são devolvidos aos autores, revogando-se a
transferência de direitos autorais. Os originais com avaliação “sujeitos a modificações” são remetidos aos autores, para que as modificações pertinentes sejam realizadas e posteriormente
reavaliadas pelos assessores ad hoc.
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