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Resumo  

 

A anemia ferropriva é uma anomalia constante na infância, e desinente da deficiência de ferro, 

elemento essencial para a produção de hemoglobina. As manifestações bucais decorrentes deste quadro são: 

queilite angular bilateral, candidíase, atrofia das papilas linguais assumindo um aspecto liso e sensação de 

queimação da língua, palidez de lábios, gengiva e língua, além de fadiga e fraqueza. O tratamento clínico é 

realizado com a administração de sulfato ferroso por via oral. Como efeito colateral, muitas vezes pode ocorrer 

pigmentação negra nas superfícies dos dentes. As pigmentações negras do esmalte se devem à coloração 

extrínseca e estão associadas com problemas estéticos, com repercussões na autoestima e interação social do 

individuo. O presente artigo objetivou apresentar um caso clínico de criança com pigmentações extrínsecas 

negras do esmalte dentário, com ênfase no diagnóstico, tratamento e controle por conta das recidivas. Dessa 

maneira, realizar a remoção das manchas, além de conservar a saúde oral, melhorar a estética, resulta em 

repercussões positivas na autoestima e interação social do paciente.  
  

Palavras-Chave: Anemia; Sulfato ferroso; Criança.    

 

Abstract 

 

Iron-deficiency anemia is a constant anomaly in childhood, and idles of iron deficiency, an essential element in the 

production of hemoglobin. The oral manifestations resulting from this picture are: bilateral angular cheilitis, 

candidiasis, atrophy of the lingual papillae assuming a smooth appearance and tongue burning sensation, pallor of 

lips, gum and tongue, besides fatigue and weakness. The clinical treatment is carried out with the administration of 

ferrous sulfate orally. As a side effect, black pigmentation on the surfaces of the teeth can often occur. The black 

enamel pigmentations are due to the extrinsic coloration and are associated with aesthetic problems, with 

repercussions on the individual's self-esteem and social interaction. The present article aimed to present a clinical 

case of a child with black extrinsic pigmentation of dental enamel, with emphasis on diagnosis, treatment and control 

due to relapses. In this way, the removal of stains, besides preserving oral health, improve aesthetics, results in 

positive repercussions on the patient's self-esteem and social interaction. 

 

Keywords: Anemia; Ferrous sulphate; Child. 
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1. Introdução  
 
        A anemia é definida pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como a condição na qual o 
conteúdo de hemoglobina no sangue 
está abaixo do normal, como 
resultado da carência de um ou mais 
nutrientes essenciais, seja qual for a 
causa dessa deficiência. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 
        A carência de ferro, elemento 
essencial para a síntese de 
hemoglobina e transporte de 
oxigênio para as células do corpo, 
determina a anemia ferropriva (an = 
privação, haima = sangue; grego). 
Estima-se que 90% de todos os tipos 
de anemia no mundo, sejam devido 
à deficiência de ferro. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 
        De modo geral, a anemia 
ferropriva instala-se em 
consequência de perdas sanguíneas 
e/ou deficiência prolongada da 
ingestão de ferro alimentar, 
principalmente em períodos de 
maior demanda, como crianças e 
adolescentes, que apresentam 
acentuada velocidade de 
crescimento, e em mulheres nos 
períodos de gestação e lactação. 
(QUEIROZ S; TORRES MAA, 
2000).  
        Para o tratamento da ferropenia 
o sulfato ferroso é a medicação de 
escolha, devido a seu baixo custo e 
alta biodisponibilidade. (RIBEIRO 
LC; SIGULEM DM, 2008). 
        Por sua vez, um dos efeitos 
colaterais do tratamento com sulfato 
ferroso é o aparecimento de 
pigmentações extrínsecas de cor 
negra nas superfícies dos dentes, 
comprometendo a estética. 
(GASPARETTO A et al., 2003). 
        Clinicamente, a pigmentação 
negra dispõe-se sob a forma de 
pontos ou pequenas áreas de 
coloração escura que podem vir a 
coalescer, formando uma linha que 
segue o contorno da gengiva 
marginal, ou sob a forma difusa, 
recobrindo boa parte da coroa 
dentária. Os sulcos, fóssulas e 

fissuras podem também se encontrar 
impregnados por tais pigmentações. 
Apesar de afetar mais intensamente 
os dentes posteriores, pode ser 
encontrada nas faces vestibular, 
lingual ou palatina de dentes 
anteriores. (MOURA AL et al., 
2013, GASPARETTO A et al., 
2003, FRANÇA-PINTO CC et al., 
2012). 
        A etiologia dessas 
pigmentações e os fatores que 
influenciam o seu aparecimento, 
permanência e controle, são, ainda, 
temas controversos na literatura. 
(Palacios MH et al., 2013). Alguns 
autores afirmam que as manchas 
negras extrínsecas são constituídas 
por um composto férrico insolúvel e 
elevadas concentrações de cálcio e 
fosfato, que modificam a película 
adquirida. (Chen X, 2014, Costa MT 
et al., 2012). Sugere-se que a 
pigmentação negra ocorre pela ação 
das bactérias cromogênicas, como 
Prevotella melaninogênica e do ferro 
presente na saliva e fluido gengival, 
e outros agentes microbiológicos, 
como Porphyromonas gingivalis e 
Actinomyces naeslundii e baixa 
contagem de Fusobacterium 
nucleatum e Lactobacillus sp. 
(GASPARETTO A et al., 2003, 
HEINRICH-WELTZIEN R; 
BARTSCH B, EICK S, 2014). 
        Para a remoção destas manchas 
se faz necessário à intervenção 
profissional por meio de profilaxia 
com raspagem e polimento 
coronário, utilizando substâncias 
abrasivas como pastas profiláticas, 
ou o uso do jato de bicarbonato de 
sódio, uma vez que a literatura já 
relata o uso de escova dentária e 
dentifrício não é eficaz, pois o 
pigmento encontra-se firmemente 
aderido à película adquirida 
(CALDAS; MIALHE; SILVA, 
2008). 
        Nesse contexto, o objetivo 
deste trabalho é apresentar um caso 
clínico de uma paciente infantil com 
mancha dental extrínseca negra 
ocasionada pelo uso prolongado do 
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sulfato ferroso, com enfoque no 
diagnóstico, tratamento e controle.  

2. Relato de Caso Clínico  

        Paciente infantil, JAS, oito 
anos de idade, gênero feminino, 
compareceu à clínica Odontológica 
da Unit, acompanhada por sua mãe, 
relatando que “estava com os dentes 
pretos” SIC. A história médica 
demonstrava que a paciente havia 
tido um quadro de Anemia 
Ferropiva e fez uso do Sulfato 
Ferroso como forma de tratamento 
por três anos.  
        Ao exame extrabucal não 
foram observadas alterações de 
normalidade. Ao exame intrabucal 
foi possível perceber pigmentação 
negra na região cervical das faces 
vestibulares, palatina e lingual e área 
proximal dos dentes, acompanhando 
o contorno da margem gengival que 
se apresentava levemente inflamado 
(Fig. 1). Foi observada lesão de 
cárie incipiente nas unidades 53 e 
63, lesão de cárie com cavitação 
entre as unidades 64 e 65, 
restauração de resina na unidade 75 
e de amálgama na unidade 85, 
mordida aberta anterior, dentadura 
mista e higiene bucal insatisfatória. 

Figura 1. Presença de pigmentação negra no 

terço cervical, médio nas faces vestibulares 

e proximais dos dentes decíduos e 

permanentes. Cárie incipiente na cervical 

das unidades 53 e 63.  

          A responsável pela criança 

assinou o Termo de Consentimento 

Livre e esclarecido (TCLE) e foi 

comunicada a respeito do tratamento 

e da probabilidade de publicação dos 

dados. 

 

         Por meio da anamnese, em que 
foi obtida a história médica, e 
avaliação do aspecto clínico, obteve-
se o diagnóstico final de mancha 
extrínseca negra ocasionada pelo 
uso do sulfato ferroso. O tratamento 
inicial proposto foi o polimento 
coronário com escova de Robinson e 
pasta de pedra-pomes de granulação 
fina, porém as manchas ainda 
persistiram. Foi feito a raspagem 
com ultrassom de todas as 
superfícies que ainda permaneciam 
manchadas, com isso, os dentes 
apresentaram-se limpos, com 
ausência das manchas e para uma 
melhor lisura superficial foi feito o 
polimento das superfícies com pasta 
diamantada e disco de feltro. Foi 
realizado ART com Vitremer nas 
unidades 53 e 63. Finalizou-se com 
aplicação tópica de flúor. (Fig. 2). 

Figura 2. Aspecto clínico após os 

procedimentos de raspagem, polimento e 

ART nas unidades 53 e 63. 

         
        Foi realizado acompanhamento 
da paciente durante oito meses, de 
acordo com as consultas de 
manutenção preventiva. A paciente 
retornou apresentando o 
manchamento dentário enegrecido 
(Fig.3), sendo necessária sessão de 
raspagem com ultrassom e 
polimento. 

Figura 3. Recidiva das manhas negras na 
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superfície vestibular, palatina contornando a 

margem gengival e interproximais. 

Figura 4. Aspecto clínico final após 

raspagem, profilaxia, polimento e aplicação 

tópica de flúor. 

 

3. Discussão 

A anemia ferropriva é uma 
doença de alta prevalência no 
mundo, afetando tanto países em 
desenvolvimento quanto os países 
desenvolvidos, configurando-se 
como um grave problema associado 
à saúde pública. (FERRAZ IS; 
DANELUZZI JC; VANNUCHI H, 
2005). 
        O tratamento da anemia 
ferropriva consiste na administração 
de sais ferrosos, cujo efeito colateral 
pode ser o aparecimento de manchas 
extrínsecas negras nas superfícies 
dos dentes.  (QUEIROZ S; 
TORRES MAA, 2006).  
        A literatura sugere que as 
manchas extrínsecas estão 
condicionadas à presença de 
bactérias cromogênicas no biofilme 
dentário, ingestão de alimentos 
pigmentados, utilização de agentes 
terapêuticos orais e compostos 
metálicos. (Nathoo AS, 1997). 
Medicamentos contendo ferro 
também podem ser responsáveis por 
essa coloração. (Igreja G; Miotto 
MHMB; Baptista G, 1999).  No 
relato de caso, a paciente fez uso 
durante três anos de suplemento à 
base de ferro e apresentava-se com 
mancha dental extrínseca negra o 
qual justificou a condição 
apresentada. Este fato foi 
significativo para o diagnóstico 
diferencial. 

        Os tipos de pigmentações 
podem variar desde linhas 
incompletas ou contínuas no terço 
cervical da coroa dental, não se 
estendendo até a área proximal, ou 
ainda pontilhados negros ou 
manchas acinzentadas recobrindo 
grandes extensões das superfícies 
dos dentes. Deve-se enfatizar que as 
pigmentações negras mais severas 
localizam-se nas faces linguais dos 
dentes inferiores anteriores, onde a 
saliva secretada pelas glândulas 
submandibulares tem um papel 
fundamental no desenvolvimento 
dessas pigmentações, (Gasparetto A, 
et al., 2003, Bandon D; Lemboub A; 
Gall M, 2011), discordando de 
alguns autores foi possível observar 
no caso as manchas se estenderem 
até a proximal. 
         Muitos estudos (Reid JS, 1977, 
Mayta-Tovalino FR; Torres-
Quevedo JC, 2008, Costa SC et al., 
1997, Caldas; Mialhe; Silva, 2008) 
demonstraram correlação 
significativa entre a baixa 
prevalência de cárie dentária em 
crianças portadoras de manchas 
negras. Da mesma forma, foi 
demonstrado que, quanto mais áreas 
afetadas pelas manchas negras, 
menor probabilidade de 
desenvolvimento da doença cárie, 
(Gasparetto A et al., 2003), no caso 
desse estudo a paciente apresenta 
múltiplas lesões cariosas.  
        De acordo com os estudos 
(Reid JS; Beeley JÁ; MacDonald 
DG, 1997, Mayta-Tovalino FR; 
Torres-Quevedo JC, 2008, Costa SC 
et al., 1997), este tipo de mancha 
ocorre com maior frequência na 
dentadura decídua. É comum, após 
sua remoção, a ocorrência de 
recidiva nesta fase e na dentadura 
mista. No caso clínico relatado foi 
possível confirmar este dado. 
        A pigmentação extrínseca 
negra do esmalte apresenta 
controvérsias quanto à etiologia e 
tratamento (Costa MT et al., 2012). 
         É consenso na literatura que é 
necessário remover este tipo de 
mancha por se tratar de depósito 
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pigmentado irritante da gengiva 
marginal, bem como por 
comprometer a estética dentária do 
paciente (Costa SC et al., 1997). 
        Neste trabalho, aqui 
apresentado, realizaram-se duas 
opções de tratamento. Inicialmente, 
foi feito a profilaxia com escova de 
Robinson, pedra-pomes e água, no 
entanto, não apresentou alteração do 
quadro clínico. Logo, foi realizada a 
segunda opção de tratamento 
raspagem com ultrassom, este 
apresentando resultados bastante 
satisfatórios. 
        É de suma importância que 
mais estudos sejam feitos a respeito 
da etiologia das manchas 
extrínsecas. Da mesma forma, 
seriam interessantes pesquisas 
longitudinais com o objetivo de 
observar se há realmente esta 
tendência de diminuição das 
manchas ao longo da vida do 
paciente e a baixa prevalência de 
cárie. (HATTAB FN; QUDEIMAT 
MA; AL-RIMAWI HS, 1999), 
(GASPARETTO A ET AL., 2003). 
         Uma anamnese minuciosa e 
adequado exame clínico devem ser 
sempre realizados a fim de chegar 
ao correto diagnóstico, do tipo de 
manchamento dental, bem como 
fazer a melhor escolha de tratamento 
para o caso.  

 
4. Considerações finais  

 
De acordo com o caso 

relatado, observa-se que a saúde 
bucal não deve ser vista de forma 
dissociada da saúde geral. Dessa 
forma, para um correto diagnóstico é 
fundamental realizar uma anamnese 
minuciosa, exame clínico, 
radiográfico e laboratorial, com isso 
oferecer um tratamento adequado e 
obter um prognóstico satisfatório. É 
imprescindível um acompanhamento 
periódico por conta das recidivas, 
pois os eventos ocorridos na infância 
podem impactar a vida adulta e suas 
condições sistêmicas determinando a 
condição futura da criança. Dessa 
maneira, realizar a remoção das 

manchas, além de conservar a saúde 
oral, melhorar a estética, resultou em 
repercussões positivas na autoestima 
e interação social da paciente.  
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