
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A PACIENTES AUTISTAS: UM OLHAR SOBRE 

O PROTOCOLO DE ATENDIMENTO 

 

Mariana Moreira dos Santos 

                                                                                             Francisvânia Camilo Santos Alves* 

                                                                                                       Cíntia Rodrigues Fernandes 

 

 O que torna uma pessoa com necessidades especiais é o fato de ela ser portadora de alguma 

doença que leva a necessitar de atenção e cuidados por um período ou por toda sua vida. O 

autismo caracteriza-se por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes 

dos três anos de idade mais recorrente no sexo masculino, consiste em distúrbios 

comportamentais caracterizadas por alterações por comportamento relacionado ao convívio 

social, linguagem e limitações motoras. Sua causa ainda é desconhecida, tudo indica que esteja 

relacionada a anormalidades em alguma parte do cérebro, origens genéticas ou fatores que 

ocorreram durante a gestação. Os pacientes portadores de necessidades especiais requerem um 

tratamento odontológico diferenciado devido às limitações determinadas por sua deficiência. A 

qualidade da higiene bucal está relacionada ao quadro clínico do paciente, tendo em vista que 

alguns indivíduos autistas apresentam problemas de motricidade, ocasionando cáries devido ao 

uso de alguns medicamentos que causam xerostomia e diminui o pH da boca, uso de 

antipsicóticos que podem diminuir o fluxo salivar, causando sangramento na gengiva, 

hiperplasia e ulcerações na boca. Diante do exposto como objetivo geral foi realizado uma 

revisão de literatura sobre a importância do atendimento odontológico a pacientes autistas e 

analise do protocolo de atendimento desses pacientes. Como objetivos específicos: analisar os 

protocolos de atendimento odontológico dos pacientes autistas.  O estudo abordará uma revisão 

de literatura integrativa, realizada nas bases de dados Scielo, Lilacs e Google acadêmico, os 

descritores serão: Transtorno do espectro autista, Consultórios Odontológicos e Saúde Bucal. 

Foram selecionados artigos publicados de fevereiro de 2010 a setembro de 2017.  A busca por 

auxilio, o mais cedo possível, resulta em maior cooperação do individuo autista durante o 

atendimento odontológico. 
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