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AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM PACIENTES COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS DA ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO 

(ANPR) – MARINGÁ,PR 

RESUMO 

A Convenção sobre os direitos da Pessoa com Deficiência considera “pessoas com 

deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, que pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. No Brasil de acordo 

com o censo demográfico do IBGE em 2010, cerca de 45,6 milhões de pessoas vivem 

com algum tipo de deficiência. Este estudo transversal tem por objetivo avaliar as 

condições de saúde bucal dos alunos da ANPR, por meio de avaliação clínica 

realizada por um examinador calibrado e obter ações de motivação/prevenção com 

medidas de higiene bucal. De um total de 267 alunos, 175 alunos fizeram parte da 

amostra avaliada. Foram utilizados os índices ceo-d, CPO-D e o IHOS e evidenciador 

com corante a base de fucsina para quantificar o índice de placa de Green & Vermillion 

(IHOS). Observou-se que em 78% dos pacientes não apresentaram nenhuma lesão 

cariosa cavitada. Em 17% apresentaram algum tipo de alteração periodontal e em 

28% apresentaram IHOS bom na avaliação de biofilme dentário. Pôde-se concluir a 

necessidade  da inclusão do cirurgião dentista no atendimento multidisciplinar da 

pessoa com deficiência. 

 

Palavras-Chaves: Pessoas com Deficiência; Higiene Bucal; Saúde Bucal. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

Oral health assessment in patients with special needs of the Northern Parana 

Rehabilitation Association (ANPR) - Maringá, Pr. 

ABSTRACT 

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities considers “persons with 

disabilities to be those who have long-term disabilities of a physical, mental, intellectual 

or sensory nature, which may hinder their full and effective participation in society on 

equal terms with others. In Brazil, according to the 2010 IBGE census, about 45.6 

million people live with some kind of disability. This cross-sectional study aims to 

evaluate the oral health conditions of ANPR students through clinical assessment 

performed by a calibrated examiner and to obtain motivation / prevention actions with 

oral hygiene measures. From a total of 267 students, 175 students were part of the 

evaluated sample. The ceo-d, CPO-D, and IHOS indices and fuchsin dye enhancer 

were used to quantify the Green & Vermillion plaque index (IHOS). It was observed 

that 78% of the patients had no cavitated carious lesions. In 17% had some type of 

periodontal alteration and in 28% had good IHOS in the evaluation of dental biofilm. It 

could be concluded the necessity of the inclusion of the dental surgeon in the 

multidisciplinary care of the person with disability. 

 

Descriptors: Disabled Persons; Oral Hygiene; Oral Health. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Convenção sobre os direitos da Pessoa com Deficiência 

(CDPD) considera-se “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”.1 Segundo a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) “as 

deficiências correspondem a um desvio relativamente ao que é geralmente aceito 

como estado biomédico normal (padrão) do corpo e das suas funções”.2 

  Segundo a OMS, estima-se que 1 bilhão de pessoas vivem com alguma 

deficiência e de acordo com dados da ONU 80% das pessoas que vivem com alguma 

deficiência residem em países em desenvolvimento.3 No Brasil, de acordo com o 

último censo demográfico do IBGE em 2010, 45,6 milhões de pessoas declaram ter 

algum tipo de deficiência, sendo do tipo visual, auditiva, motora ou mental/intelectual. 

E especificamente na cidade de Maringá (PR) a população censitária segundo o tipo 

de deficiência em 2010 era cerca de 67.105 pessoas.4 

Na odontologia, de acordo com as Diretrizes de atenção à saúde bucal da 

pessoa com deficiência, é considerado paciente com necessidade especial o usuário 

que apresenta uma ou mais limitações, temporária ou permanente, de ordem mental, 

física, sensorial, emocional de crescimento ou médica que impeça de ser submetido 

a uma situação odontológica convencional. 5 

De acordo com a Academia Americana de Odontopediatria, pessoas com 

deficiência têm uma propensão maior a adquirir doenças bucais e o aumento do risco 

de cárie está relacionado com uma dificuldade de manter uma boa higiene, uso de 

drogas açucaradas e consumo inadequado de alimentos cariogênicos. 6 

Nesse sentido, observa-se que a saúde bucal tem interferência na qualidade 

de vida do indivíduo, desse modo uma péssima saúde bucal pode isolar uma pessoa 

com deficiência, dificultando sua integração e aceitação na sociedade, apesar da fala 

e mastigação ter funções importantes na vida do ser humano, a qualidade de vida 

também é reforçada pela estética e a capacidade de expressar emoções. 7 Uma 
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higienização bucal ruim pode trazer impactos negativos na qualidade de vida do 

indivíduo, como dor, dificuldade de alimentação, distúrbios do sono e diminuição da 

autoestima. 8 

Desse modo é de extrema importância a integração do cirurgião dentista no 

atendimento multidisciplinar da pessoa com deficiência, já que a mesma possui um 

risco aumentado de doenças bucais, devido a sua condição física, motora ou mental. 

 

OBJETIVO 

   Este estudo transversal se propôs a analisar as condições de saúde 

bucal dos alunos da ANPR (Associação Norte Paranaense de Reabilitação), por meio 

de avaliação clínica realizada por um examinador devidamente calibrado e também 

obter ações de motivação/prevenção com medidas de higiene bucal.  

 

METODOLOGIA 

Amostra e coleta de dados 

A população alvo deste estudo transversal eram alunos de ambos os sexos da 

Associação Norte Paranaense de Reabilitação (ANPR), localizada na cidade de 

Maringá – Pr. A Associação atende cerca de 267 alunos com deficiência física, motora 

e neuromotora, oferecendo serviços de Educação Infantil e Ensino Fundamental na 

modalidade de Educação Especial, além de oferecer terapia reabilitadora. 

Para realização deste trabalho utilizou-se uma amostra composta por 175 

alunos, sendo 79 do sexo feminino e 96 do sexo masculino, pertencentes aos períodos 

matutino e vespertino. Inicialmente foi enviado aos pais de todos os alunos que 

frequentam a associação um termo de consentimento livre e esclarecido para 

autorização de avaliação de higiene oral e escovação supervisionada. Desse modo 

os alunos autorizados participaram da avaliação. 

A avaliação foi feita por um examinador devidamente calibrado utilizando os 

índices: ceo-d, CPO-D e o IHOS, por meio de jogo clínico e luz natural. Após o exame 

clínico, foi utilizado o evidenciador com corante a base de fucsina para quantificar o 
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índice de placa de Green & Vermillion (IHOS). Como foi realizado no estudo de 

Queiroz et al., onde os mesmos índices foram usados para avaliar as condições de 

saúde bucal de pacientes com necessidades especiais de uma escola Especial da 

cidade de Patos – PB no ano de 2014, com uma amostra de 74 estudantes.9 

Para avaliação de IHOS foram utilizados os scores de 0 a 3 de acordo com a 

quantidade de placa na superfície dos dentes índices, sendo 0 = superfície sem placa, 

1 = um terço da superfície recoberta por placa, 2 = dois terços da superfície recoberta 

por placa e 3 = toda superfície recoberta por placa. Posteriormente, foi feito uma média 

de acordo com o resultado obtido da avaliação de cada aluno. O resultado da média 

aritmética foi classificado da seguinte forma: 0 a 1,5 higiene boa, 1,6 a 2,5 higiene 

regular e acima de 2,6 higiene ruim. Após a avaliação do IHOS foi realizado a 

escovação supervisionada, aplicação de clorexidina em casos de alterações gengivais 

e aplicação de verniz fluoretado em casos de mancha branca ativa. 

Com a finalidade de promover uma interação entre cirurgião dentista e 

cuidadores, foi realizada uma palestra onde foram abordados temas como saúde 

bucal da pessoa com deficiência, higiene bucal e medidas de prevenção e saúde. A 

palestra foi realizada na própria associação e teve participação dos pais, cuidadores 

e funcionários. 

Os dados obtidos das avaliações foram tabulados e analisados de forma 

descritiva no programa Excel e os resultados expressos por meio de tabelas. 
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RESULTADOS 

 A amostra composta de 175 alunos correspondeu a 55% do sexo masculino e 

45% do sexo feminino. Durante o exame clínico, observou-se que em 22% dos 

escolares apresentaram lesões de cárie dentária, sendo que em 16% apresentaram 

de 1 a 3 dentes cariados; 5% de 4 a 6 dentes cariados e 1% acima de 6 dentes 

cariados. 

Posteriormente, o grupo de alunos que apresentou dentes cariados foi dividido 

em grupos por idade. O grupo que apresentou maior índice de dentes cariados foi o 

de 0 a 12 anos, correspondendo a 74% da amostra. Em seguida o grupo de 13 a 21 

 

 

Fotografia 3: avaliação clínica e escovação 

supervisionada 

Fotografia 1: evidenciação de placa Fotografia 2: escovação 

supervisionada 

Fotografia 4: escovação 

supervisionada 
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anos, correspondeu a 18% e por último o grupo de acima de 22 anos, foi 8% da 

amostra estudada. Em 78% dos alunos avaliados não se observou lesões de cárie 

dentária. 

Com relação ao IHO, 28% do total da amostra apresentaram índice “BOM”; 

50% apresentaram índice “REGULAR” e 22% índice “RUIM”. O grupo por idade que 

apresentou maior índice “RUIM’ foi o grupo de 13 a 21 anos, com um percentual de 

36%. 

Em 17% da amostra foram observadas alterações gengivais, sendo o grupo de 

0 a 12 anos com maiores índices de alterações, seguido pelo grupo de 13 a 21 anos 

e por último o grupo de acima de 22 anos. 

 

Tabela 1. Resultados por meio de frequência percentual da amostra obtida 

Descrição                                                                                                 % 

SEXO 

Feminino                                                                                                    45% 

Masculino                                                                                                   55% 

CARIADOS 

0 dentes                                                                                                     78% 

1 a 3 dentes                                                                                               16% 

4 a 6 dentes                                                                                                 5% 

Acima de 7 dentes                                                                                       1% 

DENTES CARIADOS POR IDADE 

0 a 12 anos                                                                                                  74% 

13 a 21 anos                                                                                                18% 

Acima de 22 anos                                                                                          8% 

IHOS 

Bom                                                                                                              28% 

Regular                                                                                                         50% 

Ruim                                                                                                            22% 

IHOS POR IDADE                                  BOM            REGULAR           RUIM 

0 a 12 anos                                               29%                  53%                  18% 
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13 a 21 anos                                             28%                  36%                   6% 

Acima de 22 anos                                    29%                  57%                   14% 

ALTERAÇÕES GENGIVAIS 

Presente                                                                                                       17% 

Ausente                                                                                                        83% 

ALTERAÇÕES GENGIVAIS POR IDADE              PRESENTE      AUSENTE 

0 a 12 anos                                                                     92%                    8% 

13 a 21 anos                                                                   75%                   25% 

Acima de 22 anos                                                           48%                   52% 

 

 

DISCUSSÃO 

Pacientes com necessidades especiais têm um risco aumentado de 

aparecimento de doenças bucais, devido a falta de informações dos responsáveis de 

como preveni-las, instrução de higiene e grau de limitação física e mental, além de 

sua dieta alimentar que geralmente é rica em carboidratos e alimentos pastosos. 10 

Segundo Christensen (2005), citado por Oliveira et.al (2015) uma boa qualidade 

de vida está associada a uma boa saúde bucal, desse modo atividades de promoção 

de saúde oral, atividades educativas junto aos pais e/ou cuidadores dos pacientes 

especiais e desenvolvimentos de técnicas específicas garante uma melhoria de 

qualidade de vida entre os pacientes especiais. 11 

No presente estudo realizado na Associação Norte Paranaense de 

Reabilitação, (ANPR) Maringá-PR, observou-se que em 175 alunos, 78% 

apresentavam-se livre de cáries, um ótimo índice quando comparado a outros estudos 

brasileiros. Um estudo realizado na Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Minas Gerais analisou os prontuários de 141 crianças atendidas no projeto 

“Atendimento Odontológico a Pacientes com Necessidades Especiais” durante o 

período de janeiro de 1997 a julho de 2003. Do total da amostra de crianças com 

deficiências neuropsicomotoras, 67,4% das crianças apresentavam-se livres de cárie. 

12 
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A condição de higiene bucal é um parâmetro muito importante sobre a saúde 

bucal e o risco de ocorrência de doença cárie e periodontal. Os resultados observados 

nessa pesquisa mostraram que apenas 22% dos alunos apresentavam IHOS ruim. 

Enquanto outro achado encontrou índice inferior, em um estudo realizado em 2017, 

por Nunes, Simões, Pires e Rosso na clínica de odontologia da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense. Os autores tiveram como objetivo de identificar a 

prevalência de alterações bucais em pacientes com necessidades especiais, onde 

uma amostra de 73 prontuários de pacientes com idade entre 1 e 70 anos, apenas em 

9,7% da amostra apresentaram  higiene deficiente. 13 

 Ao avaliar alterações gengivais, nosso estudo mostrou que apenas 17% da 

amostra apresentavam alterações gengivais, um baixo índice quando comparado com 

outro estudo, como o realizado por Nasiloski, Silveira, Cesar Neto e Schardosim no 

ano de 2015 no Centro de Reabilitação de Pelotas (CERENEPE), que envolveu 41 

escolares de 7 a 14 anos, onde 87,2% dos pacientes apresentaram sangramento 

gengival espontâneo. 14 

 

CONCLUSÃO 

Baseado na amostra estudada, os alunos portadores de necessidades 

especiais abaixo de 5 anos de idade apresentaram os melhores índices de higiene 

bucal e ausência de alteração gengivais. Considerando as particularidades desse 

público e a pouca assistência pública odontológica, pôde-se concluir a necessidade 

de programas educativos preventivos na promoção de saúde bucal para os pacientes 

portadores de necessidades especiais, sendo fundamental a inclusão do cirurgião 

dentista no atendimento multidisciplinar da pessoa com deficiência.  
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ANEXO 1 - NORMAS DE PUBLICAÇÃO NA REVISTA SAÚDE E PESQUISA 

 

4.1 A partir de 2018 a revista Saúde e Pesquisa adota os Requisitos Uniformes para 

Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional 

de Editores de Revistas Médicas. Estilo Vancouver, disponível no site: 

http://www.icmje.org ou veja aqui (versão traduzida em português). 

4.2 Os artigos devem ser escritos considerando um mínimo de 10 e um máximo de 20 

páginas nas seguintes configurações: 

4.2.1 Layout: 

•Papel: A4 (tamanho 21 cm X 29,70 cm); 

•Margem: Margem Superior e Esquerda de 3 cm; 

•Margem: Margem Inferior e Direita de 2 cm; 

•Parágrafo: Justificado com recuo de 1,5 cm na primeira linha; 

•Espaçamento para o texto: Entre linhas 1,5 cm em todo o artigo, com exceção do 

resumo, referências, citações diretas, depoimentos, tabelas e quadros que deverão 

ter espaçamento simples; 
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•Fonte: Fonte Arial, tamanho 12 no texto, com exceção das citações diretas acima de 

3 linhas que a Fonte deverá ser 10; 

4.3 A ESTRUTURA DO ARTIGO deve ser a seguinte: 

• Título: Deverá ser claro, conciso e refletir a essência do artigo; 

• Fonte do título: Caixa alta, negrito, centralizado e fonte 14; 

• Caracteres ou palavras: 100 caracteres ou 14 palavras. Conter; 

• Idiomas: Apresentar no idioma português e inglês (Obrigatoriamente); 

4.4) Autoria: Para assegurar a integridade do anonimato dos autores e garantir o 

processo de avaliação por pares cegas, todas as informações sobre autoria NÃO deve 

constar no artigo ou qualquer outra informação oculta que possa identificar os 

mesmos. Essas informações deverão ser preenchidas no momento da submissão do 

artigo no 2º passo (Metadados da submissão - indexação). Obrigatoriamente 

preencher nome completo, e-mail, instituição e informar uma breve biografia contendo: 

última titulação acadêmica, curso/departamento/instituição ao qual pertence(m). Não 

serão aceitos posteriormente a submissão à inclusão de nomes de autores que não 

foram preenchidos no passo Metadados, por isso sugerimos a máxima atenção para 

esse passo. 

4.5) Resumo: deve-se escrever a palavra Resumo em fonte tamanho 12, negrito, 

Caixa alta e alinhado à esquerda. Iniciar o texto na linha seguinte que deve estar em 

um único parágrafo de no máximo 15 linhas ou 150 palavras, sem recuo na primeira 

linha. Deve ser usado espaçamento simples entre linhas, justificado, em fonte 

tamanho 12, sem citação de autoria. 

4.5.1) Palavras-chave: Após o resumo, escrever o termo Palavras-chave em fonte 

tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda. Em seguida listar no mínimo 3 (três) a 5 

(cinco) palavras ou descritores (também referidos como unitermos) que identifiquem 

o tema. Obrigatoriamente utilizar o vocabulário controlado do DeCS – Descritores em 

Ciências da Saúde, publicação da BIREME – Centro Latino Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde consulte a lista de Descritores ou MeSH (Medical 

Subject Headings) Aqui. 
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4.5.2) Abstract: Em Inglês, com formatação igual à do Resumo. 

4.5.3) Keywords: Em Inglês, com formatação igual à das Palavras-chave. 

4.6) Texto principal: Deve ser subdividido em: INTRODUÇÃO; METODOLOGIA; 

RESULTADO; DISCUSSÃO; CONCLUSÃO; AGRADECIMENTOS (Opcional) e 

REFERÊNCIAS. 

Se, porventura, o trabalho utilizar termos em língua estrangeira, estes deverão ser 

escritos usando o modo itálico exceto para as palavras et al. e apud. 

4.7) Títulos das Seções: Os títulos das seções textuais devem ser destacados 

gradativamente, sem numeração. 

4.8 Citação: Utilizar sistema numérico para identificar as obras citadas. Representá-

las no texto com os números correspondentes sem parênteses e sobrescritos, após o 

ponto, sem espaço e sem mencionar o nome dos autores. 

4.9 Ilustrações: Todas as ilustrações devem ser numeradas por ordem de 

aparecimento no texto com números arábicos. Cada ilustração deve receber um título 

e quando forem elaboradas com dados obtidos de outros documentos ou reproduzidas 

de outra obra, obrigatoriamente devem conter a citação da fonte quando as mesmas 

não forem geradas pelo(s) autor(es) no referido artigo. As figuras deverão ser 

identificadas e enviadas através de arquivos individuais, gravados em extensão *.TIF, 

em modo CMYK para as coloridas e modo grayscale (tons de cinza) para as P&B, 

com resolução de 300dpi.(300 dpi) em documentos suplementares no passo 4 da 

submissão.As figuras desempenham o papel de auxiliar, ou seja, complementam ou 

apoiam a expressão de ideias do texto. Por isso serão aceitos para cada artigo o 

conjunto de 5 itens entre figuras, tabelas, gráficos e quadros.Em figuras ou fotos, a 

fonte ou nota explicativa deve estar posicionada centralizada e abaixo da figura, em 

tamanho 10. 

4.10 Tabelas, gráficos ou quadros, utilize as Normas de apresentação Tabular IBGE. 

A legenda deve ser precedida pela palavra tabela/gráfico/quadro e pelo seu respectivo 

número, em ordem crescente e algarismos arábicos. A legenda deve ser posicionada 
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à esquerda e na parte superior. A fonte ou nota explicativa deve ser posicionada à 

esquerda e na parte inferior da tabela em fonte tamanho 10. 

As tabelas, gráficos ou quadros desempenham o papel de auxiliar, ou seja, 

complementam ou apoiam a expressão de ideias do texto. Por isso serão aceitos para 

cada artigo o conjunto de 5 itens entre figuras, tabelas, gráficos e quadros. 

4.11 Agradecimentos: podem ser mencionadas colaborações de pessoas, instituições 

ou agradecimento por apoio financeiro, auxílios técnicos, que mereçam 

reconhecimento, mas não justificam a sua inclusão entre os autores. 

4.12 Conflitos de interesse:Devem ser reproduzidos objetivamente quando houver, e 

quando não houver, apresentar a declaração conforme Diretrizes apresentadas no 

item 3.11. 

5 REFERÊNCIAS A revista Saúde e Pesquisa adota os Requisitos Uniformes para 

Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional 

de Editores de Revistas Médicas. Estilo Vancouver, disponível no site: veja aqui 

(versão traduzida em português). 

Na lista de referências, as referências devem ser numeradas consecutivamente, 

conforme a ordem que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Portanto, 

devem ser numeradas e normalizadas de acordo com o Estilo Vancouver. 

Referencia-se o(s) autor(e)s pelo sobrenome, apenas a letra inicial é em maiúscula, 

seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem o ponto. 

- Quando o documento possuir de um até seis autores, citar todos os autores, 

separados por vírgula. Quando possui mais de seis autores, citar todos os seis 

primeiros autores seguidos da expressão latina "et al". 

- Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o Index 

Medicus: Aqui. 

Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consultar o 

site: Aqui eliminando os pontos da abreviatura, com exceção do último ponto para 

separar do ano. 
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- Com relação à abreviatura dos meses dos periódicos - em inglês e alemão, abrevia-

se os meses iniciando por maiúsculas; em português, espanhol, francês e italiano, em 

minúsculas. Ambos serão sem ponto como recomenda o Estilo Vancouver. 

 

 

 

 


