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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar condições de saúde bucal dos pacientes portadores de Esclerose 

Lateral Amiotrófica, acompanhados num centro de referência. Métodos: trata-se de um 

estudo descritivo e analítico, de caráter transversal, tendo o paciente com ELA como 

unidade de análise. Foram examinados 40 pacientes que são acompanhados no 

ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes. A coleta de dados foi composta por 

uma análise dos prontuários, questionário de higiene bucal e exame epidemiológico 

bucal (condição de cárie dentária, periodontal e presença de alteração em tecidos 

moles). Foi realizada análise descritiva da amostra, através dos testes do Qui-quadrado, 

Exato de Fisher, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e correlações de Spearman para um 

nível de confiança de 95%. Resultados: Houve predominância do sexo masculino 

(55%), idade média de 58 anos (DP=13,57). Prevalência do fenótipo espinhal e tempo 

de doença médio desde o diagnóstico até o dia da coleta de dados foi 39 meses 

(DP=46,23). A maioria dos pacientes possuía a escala funcional revisada (ALSFRS) 

menor que 39 (62,1%), sendo a média da escala de 30 pontos (DP= 12,08). Mais da 

metade da amostra escova os dentes menos de 3x por dia e 75% não utilizam o fio 

dental. A média CPO-d foi de 18 dentes (DP=7,29). Em relação às condições 

periodontais (CPI e PIP), os piores escores encontrado foi de cálculo dentário (57,5%) 

e de perda de inserção foi de 0-3mm (75%). Não houve relação do fenótipo clínico e/ou 

estado funcional da ELA com a experiência de cárie e condições periodontais. 

Conclusão: Os indivíduos com ELA apresentam alterações na condição de saúde 

bucal, mas que não possuíram associação com estado funcional e/ou fenótipo clínico 

da doença. A participação do Cirurgião-Dentista na equipe interdisciplinar tem extrema 

importância no cuidado da saúde desses pacientes. 

 

Palavras-chave: Esclerose Lateral Amiotrófica, saúde bucal, higiene bucal. 



ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the oral health conditions of patients with amyotrophic lateral 

sclerosis followed up at a referral center. Methods: this is a descriptive, cross-sectional 

study, with the ALS patients as the unit of analysis. Forty patients who were followed up 

at the outpatient clinic of the Onofre Lopes University Hospital were examined. Data 

collection consisted of an analysis of medical records, oral hygiene questionnaire and 

oral epidemiological examination (condition of dental caries, periodontal and presence 

of changes in soft tissues). Descriptive analysis of the sample was performed, using the 

Chi-squared, Exact of Fisher, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis tests and Spearman 

correlations for a 95% confidence level. Results: There was a predominance of males, 

with an average age of 58 years (SD = 13,57). Prevalence of spinal phenotype and mean 

disease time from diagnosis to the day of data collection was 39 months (SD = 46,23). 

Most patients have a revised functional scale (ALSFRS) less than 39 (62.1%), with a 

mean scale of 30 points (SD = 12,08). More than half of the sample brush their teeth less 

than 3x a day and 75% do not floss. Mean d-CPO was 18 teeth (SD = 7.29). Regarding 

periodontal conditions (CPI and PIP), the worst score found was dental calculus (57.5%) 

and insertion loss was 0-3mm (75%). There was no relationship between the clinical 

phenotype and / or functional status of ALS with the experience of caries and periodontal 

conditions. Conclusion: The requirements with ALS show changes in the oral health 

condition, but wthey were not associated with functional status and / or clinical 

phenomenon of the disease. The dentist is extremely important in participating in the 

multidisciplinary team to improve patients' quality of life. 

Key words: amyotrophic lateral sclerosis, oral health, oral hygiene. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurológica e 

degenerativa, devastadora, caracterizada pelo envolvimento do primeiro e do 

segundo neurônio motor, levando o indivíduo à morte em 3 a 5 anos (VAN ES et 

al, 2017). A fraqueza muscular progressiva e não dolorosa é o sintoma cardinal, 

o qual se desenvolve em semanas ou meses. Qualquer músculo voluntário pode 

ser comprometido, incluindo os músculos da região orofacial. Existe também 

heterogeneidade na progressão da doença, de modo que alguns indivíduos 

evoluem de forma rápida e outros de forma lenta (CHIEIA et al, 2013). 

 Trata-se de uma doença rara, que é diagnosticada em 0.6 e 3.8 por 

100.000 pessoas por ano e com uma prevalência de 4.1 e 8,4 por 100.000 

pessoas (LONGINETTI et al, 2019). Geralmente acomete mais homens do que 

mulheres, razão de 1,5:1, com idade de início acima dos 60 anos (MOURA et al, 

2016). Sua causa, na maioria dos casos, quando é desconhecida denomina-se 

de ELA esporádica (90-95%) (VAN ES et al, 2017). Entretanto, 5-10% são de 

origem genética, nomeada de ELA familial. Ambas são clinicamente 

indistinguíveis (CHIEIA et al, 2013). 

 Em relação ao fenótipo clínico inicialmente afetado, a doença é 

classificada em início bulbar ou espinhal. No primeiro caso, os sintomas iniciam 

no segmento craniano (por exemplo, disartria, disfagia, sialorreia, alteração na 

mobilidade e trofismo da língua e dos lábios e fraqueza do masseter), por 

comprometimento dos neurônios motores da área bulbar do cérebro. Já no início 

espinhal, os sintomas começam nas extremidades (fraqueza e atrofia numa mão 

ou pé e fasciculações), decorrentes de comprometimento dos neurônios motores 

que saem da medula espinhal (VAN ES et al, 2017). 



 O diagnóstico se confirma a partir dessas características clínicas, 

presença de sinais de comprometimento do primeiro e do segundo neurônios 

motores, associados aos achados eletrofisiológicos e na exclusão de outras 

doenças com sintomas sobrepostos (VAN ES et al, 2017). A ausência de exame 

definitivo para o diagnóstico da ELA, somada ao um início insidioso, heterogêneo 

e focal, traduz com frequência no atraso no reconhecimento da doença (12 a 18 

em meses), erros diagnósticos, exames e tratamentos desnecessários. 

Comumente o paciente procura, na fase inicial, diferentes especialistas 

(RICHARDS et al, 2020). 

 Sendo o arcabouço fisiopatológico da doença altamente complexo, com 

diferentes processos celular e molecular implicados (excitotoxicidade, estresse 

oxidativo, fatores tróficos, disfunção mitocondrial, anormalidades do 

citoesqueleto, agregação proteica, neuroinflamação e apoptose), somado à 

heterogeneidade clínica e neuropatológica, pode-se compreender a dificuldade 

para desenvolver um tratamento efetivo (VAN ES et al, 2017). Diante disso, não 

há, até o momento, a cura para essa terrível doença. Os indivíduos com a ELA 

e seus cuidadores lidam com problemas crescentes à medida que a mobilidade 

diminui.  

 No cenário dessa doença, a maioria dos indivíduos com ELA adquire 

problemas orais e dificuldades para manter uma boa saúde bucal, seja por causa 

de função orofacial prejudicada ou por fraqueza das mãos. Em combinação com 

o aumento da imobilidade oral, há um risco evidente de acúmulo de biofilme que 

pode comprometer a saúde bucal (BERGENDAL et al, 2017). Entretanto, alguns 

aspectos não são bem compreendidos, como a baixa frequência de doença 

periodontal (NAKAYAMA et al, 2017/ TAY el al, 2014). 



 Na ausência de cura, o tratamento da ELA se baseia no controle dos 

sintomas, medidas que aumentem a qualidade de vida e a sobrevida. O 

acompanhamento desses indivíduos por equipe multidisciplinar especializada 

tem sido apontado como um dos principais fatores de melhoria de qualidade de 

vida, melhora de saúde mental, funcionamento social e aumento da sobrevida 

dos pacientes com diagnóstico de ELA (CHIEIA et al, 2013). No entanto, poucas 

são as equipes que possuem a participação efetiva do cirurgião dentista no 

processo terapêutico. Provavelmente, isso explica a pequena quantidade de 

informações disponíveis na literatura sobre os cuidados em saúde bucal e dados 

acerca das condições de saúde/doença desses pacientes. 

  Nesse contexto de pouca informação e de escassez de cirurgião dentista 

nas equipes multidisciplinares da ELA, nós propomos avaliar as condições de 

saúde bucal dos pacientes portadores de ELA, acompanhados num centro de 

referência, com intuito de qualificar o conhecimento acerca do tema e direcionar 

práticas preventivas para os agravos à saúde bucal desses pacientes. 

2. MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo descritivo e analítico, de caráter transversal, 

realizado em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Brasil, entre novembro de 

2019 a fevereiro de 2021. O presente estudo foi desenvolvido com os pacientes 

de Esclerose Lateral Amiotrófica tratados no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL).  

 O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê̂ de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo sido 

aprovado conforme CAAE 18628719.9.0000.5292. A participação foi voluntária 



e gratuita e todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice 2) 

 

2.1 Amostra 

 2.1.1 Critérios de Inclusão:  

  Pacientes já diagnosticados com Esclerose Lateral Amiotrófica, 

segundo os critérios de El Escorial (BROOKS, 2014). acima de 18 anos, 

acompanhados pela equipe multidisciplinar do ambulatório de Esclerose Lateral 

Amiotrófica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).  

 2.1.2 Critérios de exclusão:  

  Impossibilidade de abertura bucal. 

 A participação foi voluntária e gratuita e todos os pacientes assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

2.2. Tamanho da amostra 

 A amostra foi constituída por 40 pacientes diagnosticados com Esclerose 

Lateral Amiotrófica pela equipe do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

2.3. Desenho da pesquisa 

 Inicialmente, foram analisados os prontuários de cada paciente para 

coletar informações pessoais e demográficas tais como idade e sexo. Quanto às 

características da doença, foram coletados dados sobre: tempo de doença 

desde o diagnostico, fenótipo da doença (bulbar ou espinhal), escore da escala 

funcional revisada (ALSFR), taxa de velocidade de progressão da doença e, em 

alguns casos, nos pacientes que foram a óbito, o tempo de sobrevida.  

 Escala Funcional Revisada (ALSFR):  



  Avalia os níveis de autossuficiência dos pacientes em áreas 

relativas à alimentação, autocuidado, deambulação e comunicação. Cada item 

é classificado em uma escala de 0-4 pelo profissional e paciente, resultando em 

um escore máximo de 48 (melhor índice) (GUEDES et al, 2010). Os pacientes 

foram divididos segundo o grau de incapacidade em casos leves (≥39 pontos) e 

graves (<39).  

 Taxa de velocidade de progressão  

  Cálculo realizado com a escala funcional revisada para conhecer a 

velocidade de progressão da doença. A taxa permite classificar os indivíduos em 

progressão rápida (>1), intermediária (0,5 a 1) e lenta (<0,5) (KIMURA et al, 

2006). 

																									!"#$%&'((*+)-	!"#$%	/0'	/1	/0'23ó56071
/89'çã1	/1	030701	/'	/1<3ç'	(&<5<5)

.  

 Tempo de sobrevida: 

  Número de meses do diagnóstico à data do óbito (aos que foram a 

óbito durante a coleta de dados). 

 Sobre as condições de saúde bucal, foi realizado um breve questionário 

a respeito da frequência de escovação dentária por dia, uso do fio dental e 

higienização da língua. Além disso, um exame clínico bucal realizado no próprio 

ambulatório com o EPI completo (gorro, luvas, jaleco e sonda OMS) e somente 

por um examinador, também foi realizado para verificação de presença de 

biofilme lingual, CPO-d (número de dentes permanentes cariados, perdidos e 

obturados), CPI (índice periodontal comunitário) e PIP (índice de perda de 

inserção periodontal), todos de acordo com os códigos e critérios recomentados 

pela Organização Mundial da Saúde, segundo o Manual de Instruções para 

levantamento epidemiológico básico (OMS 1999). Junto a isso, observou-se a 



possível alteração em tecidos moles, uso de prótese dentária e presença de 

biofilme lingual.   

 2.4. Análise dos dados 

  Foram realizadas análises descritivas das seguintes 

características: dados demográficos dos pacientes, experiência de cárie dentária 

(descritiva com média e desvio padrão), doença periodontal e alterações em 

tecidos moles (frequência absoluta e percentual). Em seguida, buscou-se a 

relação da experiência de cárie e doença periodontal com o sexo, idade, tempo 

de doença, fenótipos da ELA, escala funcional revisada > 39, frequência de 

escovação dentária, uso de fio dental e higienização da língua através dos testes 

do Qui-quadrado, Exato de Fisher, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e correlações 

de Spearman para um nível de confiança de 95%. 

3. RESULTADOS 

 Dos 40 pacientes examinados, houve predominância do sexo masculino 

e representada com uma população pré-idosa. Verificou-se prevalência no 

fenótipo espinhal e mostra-se na sua maioria, uma doença lenta a intermediária, 

em relação a taxa de velocidade de progressão. (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Caracterização geral dos pacientes participantes da pesquisa: 
“Condições de saúde bucal de pacientes portadores de Esclerose Lateral 
Amiotrófica acompanhados em um centro de referência”, Natal/RN, 2021.  

Variáveis Média ± DP 

Idade (anos) 

58.25 ± 13,57 

Escala funcional revisada 

30.33 ± 12,08 

Tempo de doença (meses) 39.6 ± 46,23 

Sobrevida (meses) 
28.75 ± 3,77 



 

n (%) 

Sexo  
   Masculino  
   Feminino 

 
22 (55,0) 
18 (45,0) 

Fenótipo de início 
   Espinhal  
   Bulbar 

 
29 (72,5) 
11 (27,5) 

Óbitos  4 (10,0) 

ALSFRS-R  
   <39  
   ≥39   

25 (62,1) 
15 (37,5) 

Velocidade de progressão da Escala 
Funcional Revisada 

   Rápida   
   Intermediária   

   Lenta  

 
9 (22,5) 
14 (35,0) 
17 (42,5) 

Traqueostomia  

2 (5,0) 

 A respeito das condições de saúde bucal, a maioria dos pacientes escova 

os dentes menos que 3x por dia e a maioria dos participantes não utiliza o fio 

dental. Apesar da maioria dos participantes relatarem higienização da língua, 

ainda há um percentual considerável de pacientes com acúmulo de biofilme 

lingual. Por fim, a média de dentes obturados, cariados e perdidos (CPO-d) foi 

de 18 dentes. As únicas alterações em tecidos moles foram candidose e 

hiperplasia fibrosa inflamatória. Demais dados estão presentes na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Condições de saúde bucal dos pacientes participantes da pesquisa: 
“Condições de saúde bucal de pacientes portadores de Esclerose Lateral 
Amiotrófica acompanhados em um centro de referência”, Natal/RN, 2021. 

Variáveis n (%) 

Frequência de escovação 
   Nenhuma 

   1 
   2 
   3 

   >3 

 
01 (2,5) 
08 (20,0) 
13 (32,5) 
17 (42,5) 
01 (2,5) 



Uso de fio dental 
   Não 
   Sim 

 
30 (75,0) 
10 (25,0) 

Higienização da língua 
   Não 
   Sim 

 
07 (17,5) 
33 (83,5) 

Acúmulo de biofilme lingual 
   Ausente 
  Presente 

 
26 (65,0) 
14 (35,0)  

Alteração do tecido mole 
   Ausente 
   Presente 

 
37 (92,5) 
03 (7,5) 

Uso de prótese 
   Não 
   Sim 

 
30 (75,0) 
10 (25,0) 

Tempo de uso de prótese (anos)  
   1 a 3  
   4 a 6  
   7 a 10 
   >10 

 
04 (10,0) 
03 (7,5) 
01 (2,5) 
02 (5,0) 

Condição relativa à presença de dentes 
Edêntulo funcional 

Edêntulo 
Dentado  

 
8 (20,0) 
9 (22,5) 
23 (57,5) 

 
média ± DP 

CPO-D 18,37 ± 7,29 

Dentes hígidos   9,77 ± 7,28 

Dentes cariados   0,55 ± 1,03 

Dentes restaurados   3,67 ± 3,36 

Dentes perdidos 14,00 ± 9,78 

  
  

 Analisando a experiência de cárie com as variáveis independentes 

associadas à ELA, a única relação significativa foi entre CPO-d e idade, com 

coeficiente de correlação de 0,461 (p=0,003). Não teve nenhuma diferença 



significativa entre as medianas do CPO-d com as outras características da 

doença e de condições de saúde bucal (p > ,05) (Tabela 3).  

Tabela 3: Medianas relacionadas com CPO-d da pesquisa: Condições de saúde 
bucal de pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica acompanhados 
em um centro de referência”, Natal/RN, 2021.  

Mediana do CPO-d 
(Q 25 – Q 75) 

p 

Fenótipo 
 Espinhal 
 Bulbar 

 
17 (11,00 - 22,00) 
22 (16,00 - 28,00) 

 
0,90 

Sexo 
   Masculino 
   Feminino 

 
17 (11,00 – 21,25) 

21,5 (14,50 – 28,00) 

 
0,92 

ALSFR >39    
Não 
 Sim 

 
18 (13,00 – 28,00) 
18 (12,00 – 24,50) 

0,78 

Vel. Progressão 
Rápida 

Inter 
Lenta 

 
17 (14,00 – 22,50) 

17,5 (12,50 – 25,75) 
21 (11,00 – 28,00) 

0,94 

Uso de fio dental  
 Não 
Sim 

 
19,5 (13,00 – 28,00) 
16 (10,50 – 21,25) 

0,13 

Higienização língua   
Não 
Sim 

 
22 (19,00 – 25,00) 
17 (13,00 – 26,00) 

0,24 

 

 

 A Figura 1 retrata a situação periodontal dos indivíduos examinados. 

Nenhum dos participantes avaliados apresentou algum sextante com bolsa 

profunda. Sem incluir os sextantes excluídos, a presença de cálculo foi maior em 

dois sextantes (V e VI), já o sangramento foi maior nos sextantes I, III e IV. Para 

a perda de inserção, o PIP em todos os sextantes foi entre 0-3mm. (Figura 2). 



 

Figura 1: Relação da frequência da condição periodontal por sextante, da 
pesquisa: Condições de saúde bucal de pacientes portadores de Esclerose 
Lateral Amiotrófica acompanhados em um centro de referência”, Natal/RN, 2021 

 
 

Figura 2: Relação da perda de inserção periodontal, da pesquisa: Condições de 
saúde bucal de pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica 
acompanhados em um centro de referência”, Natal/RN, 2021. 
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 Em relação ao pior escore do CPI, a presença de cálculo dentário foi a 

condição mais expressiva (57,5%), seguindo de excluídos (20%). O pior escore 

PIP foi a perda de inserção 0-3mm (75%), seguido por excluídos com 25%. E ao 

pior escore da condição periodontal e perda de inserção, também não foi 

observado nenhuma diferença significativa entre as medianas (Tabela 4 e 5). 

 

Tabela 4: Medianas relacionadas com pior escore CPI da pesquisa: Condições 
de saúde bucal de pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica 
acompanhados em um centro de referência”, Natal/RN, 2021.  

Mediana CPI 
(Q25 – Q75) 

p 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
2,00 (2,00-2,25) 
2,00 (2,00-9,00) 

0,57 

Fenótipo 
Espinhal 
Bulbar 

 
2,00 (2,00-2,00) 
2,00 (2,00-9,00) 

0,30 

ALSFR >39      
 Não 
Sim 

 
2,00 (1,00-3,00) 
2,00 (2,00-3,00) 

0,45 

Fio dental         
Não 
Sim 

 
2,00 (2,00-9,00) 
2,00 (1,50-2,00) 

0,12 

Higienização da língua         
Não 
Sim 

 
2,00 (2,00-3,00) 
2,00 (2,00-3,00) 

0,97 

Freq. Escovação      
 0-1x 

2x 
3x ou mais 

 
2,00 (2,00-9,00) 
2,00 (2,00-6,00) 
2,00 (1,75-2,00) 

0,18 

 
Tabela 5: Medianas relacionadas com pior escore PIP da pesquisa: Condições 
de saúde bucal de pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica 
acompanhados em um centro de referência”, Natal/RN, 2021. 

 
Mediana PIP 
(Q25 – Q75)  

p 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
,00 (,00- ,25) 
,00 (,00-9,00) 

0,11 



4. DISCUSSÃO 

 Nosso estudo avaliou alterações na condição de saúde bucal em 40 

pacientes com ELA num centro terciário. Os principais resultados foram que a 

higienização bucal e assistência odontológica não está satisfatória, possuindo 

também o cálculo dentário como a alteração mais presente na cavidade bucal 

dos indivíduos. Além disso, as alterações analisadas não tiveram associação 

com o fenótipo clínico e/ou com estado funcional da ELA e ausência de sinais 

de bolsas periodontais. 

 A presente pesquisa foi realizada no Ambulatório Multidisciplinar de 

Doenças do Neurônio Motor, do Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN, o 

único centro de referência da doença no estado do Rio Grande do Norte, que 

atende pacientes com ELA há 15 anos, de forma ininterrupta. Apesar disso, a 

amostra foi relativamente pequena, provavelmente refletindo a raridade e 

rapidez da progressão da doença. Os dados demográficos estão em 

consonância com outros estudos realizados no Brasil e no exterior, onde é 

relatado que a doença predomina em homens, com média de idade de 54 a 60 

anos e de fenótipo espinhal (MOURA et al, 2016/ VAN ES et al, 2017). No 

Fenótipo 
Espinhal 
Bulbar 

 
,00 (,00-1,00) 
,00 (,00-9,00) 

0,28 

ALSFR >39      
Não 
Sim 

 
,00 (,00-9,00) 
,00 (,00-5,00) 

0,91 

Fio dental         
 Não 
Sim 

 
,00 (,00-9,00) 
,00 (,00-0,25) 

0,28 

Higienização da língua     
Não 
Sim 

 
,00 (,00- 1,00) 
,00 (,00- 9,00) 

0,70 

Freq. Escovação       
 0-1x 

2x 
3x ou mais 

 
,00 (,00- 9,00) 
,00 (,00- 5,00)  
,00 (,00- 1,00) 

0,54 



período do estudo, 04 pacientes foram a óbito, com sobrevida de 28,75 meses, 

traduzindo a evolução típica dessa doença.  

 Mais da metade dos nossos pacientes escovavam os dentes menos de 

3x por dia e a expressiva maioria não utilizava o fio dental. Além disso, uma 

parcela considerável dos pacientes apresentava acúmulo de biofilme lingual e 

22% eram edêntulos. Os indivíduos com ELA são extremamente vulneráveis, 

onde a maioria desenvolverá uma situação em que a comunicação e as funções 

orais estarão gravemente comprometidas, tornando-se dependente de outras 

pessoas para realizar atividades orais, incluindo medidas de higiene. Também, 

representam uma população de risco para broncoaspiração (ABE et al, 2008). 

Dessa maneira, a prevenção de alterações linguais torna-se indispensável para 

preservar sua saúde geral. Vários estudos mostram a importância dos 

procedimentos de higiene bucal para manter o equilíbrio microbiano nos habitats 

do meio ambiente bucal (ROLDAN et al, 2008). 

 A média CPO-d em pacientes portadores de ELA foi de 18 dentes, 

encontrando-se dentro do esperado, porém um pouco acima do que mostram os 

dados obtidos no CPO-d em adultos no SB Brasil, 2010 (16 dentes) (BRASIL, 

2010). Essa maior experiência de cárie pode ser justificada pela maior 

dificuldade de higienização bucal, seja pela presença do trismo em vários 

pacientes, por diminuição da mobilidade da língua que pode levar à menor 

capacidade de autolimpeza, ou função das mãos afetada, resultando em 

acúmulo de biofilme dentário e lingual, consequentemente, à maior probabilidade 

de cárie dentária e perda dentária (BERGENDAL et al, 2017). 

 A sialorreia é uma das características da ELA, especialmente na forma de 

início bulbar (LONGINETTI et al, 2016). E para contornar a situação 



desagradável, alguns medicamentos são usados para reverter essa situação e, 

quando utilizados de forma crônica, podem ser mais um fator de risco para 

desenvolver cárie, já que a saliva possui efeito tampão, agindo na 

remineralização do dente (ANDRADE et al, 215). 

 A experiência de cárie não foi influenciada pelo fenótipo clínico e estado 

funcional da doença. Entretanto, observamos que os pacientes de maior idade 

tinham maior CPO-d, embora a correlação tenha sido moderada. Com o avanço 

da idade, nesses pacientes, é mais provável a perda dentária como também o 

número de cáries e restaurações. Além disso, a maior perda de dente pode ser 

justificada pela dificuldade de tratamento nesses pacientes, sendo uma possível 

melhor solução, a exodontia (TARIQ et al, 2012). 

 Para avaliação da condição periodontal, o cálculo dentário esteve 

presente na maioria dos sextantes como pior escore encontrado nos 

participantes da pesquisa, mais elevado que os dados obtidos no SB Brasil 2010 

em adultos. Isso indica a não realização da higiene bucal adequada, saliva, falta 

de assistência, algo de extrema importância para a prevenção de uma doença 

gengival (LOESCHE et al, 1978). Foi semelhante, porém um pouco acima, de 

um estudo realizado em Saitama, Japão, com pacientes portadores de ELA 

hospitalizados (48%) (NAKAYAMA et al, 2017). Em relação à perda de inserção 

periodontal a única condição encontrada foi a perda de inserção de 0-3mm 

(67,5%), a qual se assemelhou, embora 10% maior, com os dados do SB Brasil 

2010 em adulto (57,5%) (BRASIL, 2010). 

 Em relação às bolsas periodontais, houve um pequeno percentual de pior 

condição como sendo de bolsas rasas e em nenhum sextante foi identificado 

como bolsa profunda. Esse dado, não bem compreendido, também foi relatado 



nos estudos, feitos com pacientes com ELA, de Nakayama (2017) (pacientes 

hospitalizados) e Tay (2014) (pacientes não hospitalizados) os quais não 

encontraram resultados significativos para as bolsas rasas e nenhum sextante 

com bolsa profunda. Diante disso, sabe-se que a bolsa periodontal é uma 

característica clínica da periodontite. E somado à gengivite, essas doenças 

periodontais são doenças inflamatórias causadas por uma infecção bacteriana 

associada ao biofilme dentário (LOESHE et al, 1978). 

  A baixa frequência de bolsa periodontal em ELA não é bem 

compreendida, haja vista que o estresse oxidativo, produção de radicais livres 

que danificam as estruturas celulares, incluindo DNA e membranas, é 

característico da ELA e das periodontites (VAN ES et al,2017/ ALMERICH-SILLA 

et al, 2015). 

 Entre os fatores relacionados à pouca doença periodontal está o acúmulo 

de saliva, comum na ELA, que mantém atividade de tampão intra-oral 

(NAKAYAMA et al, 2017). Outros fatores são as alterações no colágeno do 

tecido gengival. Um fato extraordinário, já observado por Charcot, no século 19, 

é que os pacientes de ELA não apresentam escaras, mesmo acamados. Existe 

alteração no colágeno, quanto ao número e diâmetro de suas fibras cutâneas 

(PARÉ et al, 2015). O colágeno é um componente fundamental dos tecidos de 

sustentação do dente (TAYLOR, 2008). Uma explicação seria que o sistema 

nervoso, a pele e a gengiva derivam do mesmo tecido embrionário: o ectoderma. 

Desse modo, é possível que os indivíduos com ELA possuam um fator protetor 

à destruição dos tecidos de suporte por possuírem maior quantidade de 

colágeno em seu corpo (PARÉ et al, 2015). 



 A principal característica patológica da ELA é a presença de inclusões ou 

agregados citoplasmáticos intraproteicos (TDP 43, SOD1, FUS, C9orf72). Esses 

agregados, e outras proteínas, foram também expressas incorretamente na pele 

dos pacientes com ELA, possivelmente modificando as características do tecido 

cutâneo (PARÉ et al, 2015). 

 Outra condição presente em pacientes com ELA que possa ter relação 

com baixa incidência de periodontites é a maior quantidade do hormônio IGF-1. 

Ono et al, 2000, observaram que a imunorreatividade do fator de crescimento 

semelhante à insulina-I (IGF-I) foi aumentada na pele de 18 pacientes com ELA 

em comparação com 16 controles afetados com distúrbios musculares e 

neurológicos. Um possível papel benéfico do IGF-I no tratamento de defeitos 

ósseos periodontais e impacto do IGF-I em células específicas, como 

fibroblastos do ligamento periodontal, foi postulado recentemente, o que pode 

explicar o aparente outro efeito protetor em relação à periodontite nesses 

pacientes (CHENet al, 2006). Essa ausência de periodontite também aparece 

em outras doenças como no estudo de Lima 2008 (LIMA et al, 2008) com 

pacientes portadores de acromegalia. 

 A limitação do estudo está na avaliação das condições periodontais 

somente pelo CPI e PIP, pois se avalia a situação apenas em alguns dentes e 

como também, exclusão de importantes sinais de doença periodontal prévia, 

como perda óssea, registro da mobilidade dentária e ausência de qualquer 

marcador de atividade ou susceptibilidade à doença (BENIGERI et al, 2000). 

Para um exame mais completo, imagens radiográficas e tomografia de coerência 

óptica, seriam importantes para observar o nível de osso alveolar (KIM et al, 

2017). Além disso, em relação às perguntas realizadas a respeito da higiene oral, 



estas podem ter sido alteradas não condizendo com a verdade, sendo 

respondidas pelos pacientes com o que acham estar certo. 

 Os indivíduos com ELA, uma doença extremamente cruel, apresentam 

alterações na condição da saúde bucal, mas que não tiveram associação com o 

fenótipo clínico e/ou com estado funcional da doença. Um dado surpreendente 

foi a ausência de sinais de periodontite. Esses resultados apontam para a 

necessidade de os pacientes com ELA possuírem assistência continuada no 

atendimento odontológico. Dessa forma, o cirurgião dentista deverá participar no 

manejo clínico dos pacientes através da equipe multidisciplinar. Por fim, a fim de 

confirmar os resultados da ausência de doença periodontal, outros estudos 

devem ser realizados para melhor responder a essa proteção. 

5. CONCLUSÃO 

 Os indivíduos com ELA apresentam alterações na condição de saúde 

bucal, mas que não possuíram associação com estado funcional e/ou fenótipo 

clínico da doença. A ausência de bolsas periodontais é um dado que necessita 

de mais estudos para compreender essa situação.  

 Com isso, o cirurgião dentista tem grande importância no processo 

terapêutico e deve participar da equipe multidisciplinar para controlar o quadro 

de sintomas e a qualidade de vida desses pacientes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Criterio El Escorial (1994) 

ELA definida Definida com evidência clínica de sinais de 
NMS e NMI na região bulbar e em pelo 

menos duas regiões espinhais  
ELA provável Definida com evidência clínica de sinais de 

NMS e NMI em pelo menos duas regiões, 
com sinais de NMS necessariamente rostral 

(acima) dos sinais de NMI 
ELA possível Definida quando os sinais de NMS e NMI 

estão em uma região ou sinais de NMS são 
encontrados sozinhos em duas ou mais 

regiões, ou sinais de NMI são encontrados 
rostralmente aos sinais de NMS (na 

ausência de  
evidencia de ENMG mostrando doença de 

NMI mais difusa) 
ELA suspeita Definida com uma síndrome de NMI pura em 

que outras causas de doença de NMI foram 
adequadamente descartadas 

NMS: neurônio motor superior; NMI: neurônio motor inferior. ENMG: 
eletroneuromiografia. Adaptado de Brooks BR et al: El Escorial World Federation 
of Neurology criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol 
Sci. 1994; Jul; 124(Suppl.):96-107 (63). 
 



Anexo B: Escala Funcional de ELA revisada, versão portuguesa. 

 

 
 
 



APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Ficha clínica para coleta de dados 

 
 



Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE 

 



 



 


