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“Many of life´s failures are people who did not 

realize how close they were to sucess when they 

gave up” 

- Tomas Edison 
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RESUMO  

 

Introdução: Pacientes com necessidades especiais apresentam uma maior 

probabilidade de desenvolver problemas de saúde, incluindo problemas ao nível da 

cavidade oral. O conceito de “pacientes com necessidades especiais” refere-se ao 

indivíduo, adulto ou criança, cujas condições físicas, intelectuais, capacidades sociais e 

emocionais se encontram fora do que é considerado normal em relação aos padrões de 

crescimento e desenvolvimento. 

Objetivo: A presente dissertação tem como finalidade, descrever as dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes com necessidades especiais, no que diz respeito à saúde 

oral. Assim como, abordar formas de superar essas dificuldades, através de estratégias 

preventivas.   

Materiais e métodos: A pesquisa bibliográfica foi realizada através do recurso a bases 

de dados como a Pubmed  Google Scholar e Science Direct. Os critérios de inclusão 

compreenderam artigos com delineamento experimental (ensaios clínicos, 

randomizados ou não), observacional (descritivos e analíticos) e revisão de literatura, 

revisões sistemáticas e meta-análises. Restringindo-se a publicações com limite de 10 

anos, idioma inglês, Português e Espanhol.   

Desenvolvimento: A cárie e a gengivite apresentam-se como uma das maiores 

preocupações dos pacientes com necessidades especiais. A dificuldade de manterem a 

higiene oral adequada é suficiente para explicar a alta incidência desses problemas. O 

papel que os cuidadores representam na vida destes indivíduos tem vindo a revelar-se 

crucial, devido à ligação intima e acompanhamento diário realizado. O papel ativo do 

médico dentista na vida dos pacientes com necessidades especiais melhora 

indiscutivelmente o estado da saúde oral que consequentemente contribui para o sucesso 

da saúde geral.  

Conclusão: Pacientes com necessidades especiais devem ter um acompanhamento 

periódico, com vista na prevenção, devido aos cuidados adicionais que as condições que 

apresentam implicam. Assim, como a necessidade de reforço para a adoção constante de 

cuidados de saúde oral regulares.  
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Palavras-chave: patients with special needs and oral health, disability and oral health, 

individuals with special needs and oral hygiene, tooth brushing in individuals with 

disabilities, early dental treatment in patients with disabilities. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Patients with special needs are more likely to develop health problems, 

including problems in the oral cavity. The concept of “patients with special needs” 

refers to the individual, adult or child, whose physical, intellectual, social and emotional 

conditions are outside of what is considered normal in terms of growth and development 

patterns. 

Objective: This dissertation aims to describe the difficulties faced by patients with 

special needs, regarding to oral health. Moreover, it addresses ways to overcome these 

difficulties, through preventive strategies. 

Materials and methods: Bibliographic research was carried out using databases such 

as Pubmed, Google Scholar and Science Direct. Inclusion criteria include articles with 

experimental design (clinical trials, randomized or not), observational (descriptive and 

analytical) and literature review, systematic reviews and meta-analyzes. The research 

restricted itself to Portuguese, Spanish and English publications up to 10 years old. 

Development: Caries and gingivitis are a major concern for patients with special needs. 

The difficulty of maintaining adequate oral hygiene is enough to explain the high 

incidence of these problems. The role that caregivers play in the lives of these 

individuals has proved to be crucial, due to the intimate connection and daily 

monitoring carried out by caregivers. The active role of the dentist in the lives of 

patients with special needs unmistakably improves the state of oral health, which 

consequently contributes to the maintenance of ideal general health. 

Conclusion: Patients with special needs should be monitored periodically, aiming for 

prevention due to the additional care that the conditions they present imply. In addition, 

these patients should be systematically stimulated for the adoption of regular oral health 

care habits. 

Keywords: patients with special needs and oral health, disability and oral health, 

individuals with special needs and oral hygiene, tooth brushing in individuals with 

disabilities, early dental treatment in patients with disabilities. 
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ABREVIATURAS  

 

ADAS - Ambiente dentário adaptado sensorialmente 

DID – Deficiência intelectual e de desenvolvimento  

ADAS - Ambiente dentário adaptado sensorialmente  

ADR - Ambiente medico dentário de rotina  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevenção da Saúde Oral em Pacientes com Necessidades Especiais 
 

VIII 
 

 

 
INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 1 

MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................... 3 

DESENVOLVIMENTO ......................................................................................................... 4 

1. Paciente com necessidades especiais –Dados epidemiológicos ................................... 4 

2. Particularidades da Saúde nos pacientes com necessidades especiais........................ 5 

3. Hábitos de escovagem em indivíduos com necessidades especiais ............................... 10 

4. Barreiras no tratamento medico dentário .................................................................... 12 

5. Prevenção da saúde oral nos pacientes com necessidades especiais ............................. 14 

6. Educação para Saúde na população com necessidades especiais ................................. 16 

7. Ambiente no consultório de medicina dentária ............................................................ 19 

CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 21 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 22 

ANEXOS ........................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevenção da Saúde Oral em Pacientes com Necessidades Especiais 
 

1 
 

  

INTRODUÇÃO  
 

O conceito de “pacientes com necessidades especiais” refere-se ao indivíduo, 

adulto ou criança, cujas condições físicas, intelectuais, capacidades sociais e emocionais 

se encontram fora do que é considerado normal em relação aos padrões de crescimento 

e desenvolvimento. Como tal, não podem receber uma educação padrão, exigindo uma 

instrução especial ao longo da vida. (1, 2,3) 

Pacientes com necessidades especiais estão sujeitos a condições especiais de 

saúde, estas podem causar limitações na realização das atividades diárias, assim como 

no seu próprio organismo.(4,5) Os problemas dentários são comuns em pacientes com 

necessidades especiais, sendo os mais prevalentes a cárie dentária e a gengivite. A 

dificuldade desses pacientes em manter uma higiene oral adequada é suficiente para 

explicar a elevada prevalência e incidência desses problemas nestas populações. No 

entanto, podem estar presentes outros problemas, tais como, respiração oral, anomalias 

oclusais e bruxismo .(1)  

A participação do médico dentista é de extrema importância na reabilitação e 

integração dos pacientes com necessidades especiais em ambiente social. O médico 

dentista não deve ter apenas conhecimento na sua área, mas também em áreas 

multidisciplinares.(6) A procura e o acompanhamento pelo médico dentista devem ser 

incentivados, para que os cuidados prestados a estes pacientes sejam realizados de 

forma integrada contemplando a fisioterapia,  a psicologia,  a neurologia,  a medicina 

dentária,  a enfermagem,  a terapia ocupacional e a fonoaudiologia, tendo como objetivo 

final atingir o bem-estar dos pacientes. (1) Sendo a saúde oral essencial para a saúde 

geral as necessidades médicas e médico dentárias devem ser geridas mutuamente. (4)   

 Os cuidados de saúde oral compreendem a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento das doenças orais. Para realizar o tratamento médico dentário, a cooperação 

e a participação do paciente são normalmente necessárias, e o médico dentista deve, 

portanto, adaptar o tratamento a fatores como ansiedade, idade e limitações a nível 

funcional e cognitivo, tendo estes dois últimos aspetos muita relevância no doente com 

necessidades especiais.(7) 
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A prevenção precoce é benéfica para minimizar o risco de doenças orais.(8) A 

experiência demonstra que os pais/cuidadores dos indivíduos com necessidades 

especiais devem procurar auxílio profissional o mais cedo possível. Deve ser 

preconizado um programa de promoção de saúde oral voltado especificamente para 

estes pacientes, envolvendo orientações de higiene oral, dieta, controlo de placa e 

motivação.(6, 9,10) 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa essencial para a concretização da presente monografia de investigação foi efetuada 

com recurso a artigos científicos resultantes de pesquisa na internet, nas base de dados Pubmed, 

Google Scholar e Science Direct.  

Relativamente aos critérios de inclusão, foram considerados todos os artigos redigidos nos 

idiomas Português, Inglês e Espanhol, publicados entre 2010 e 2020, com delineamento 

experimental (ensaios clínicos, randomizados ou não), observacional (descritivos e analíticos) e 

revisão de literatura, revisões sistemáticas e meta-análises.  

As palavras chaves foram: pacientes com necessidades especiais e saúde oral, deficiência e 

saúde oral, indivíduos com necessidades especiais e higiene oral, escovagem dentária em 

indivíduos com deficiência, tratamento precoce médico dentário em pacientes com deficiência. 

A pesquisa inicial resultou num total de 5741 referências. Na figura 1 mostra-se a metodologia 

utilizada na seleção das referências resultando num total de 41 referências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Metodologia utilizada para seleção de referências 

Referências selecionadas 

para leitura de texto 

n= 136 

Resultados obtidos 

n= 5741 

Referências selecionadas da 

leitura do titulo 

n= 741 

Referências selecionadas 

para leitura do resumo 

n= 341 

 

Referências utilizadas 

n= 41 

Referências duplicadas excluídas  

n= 5000 

Excluídas após seleção 

n= 400 

Excluídas após seleção 

n= 95 

Excluídas após seleção 

n= 205 
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DESENVOLVIMENTO 

 

1. Paciente com necessidades especiais –Dados epidemiológicos  
 

O conceito de “pacientes com necessidades especiais” refere-se ao indivíduo, adulto 

ou criança, cujas condições físicas, intelectuais, capacidades sociais e emocionais se 

encontram fora do que é considerado normal em relação aos padrões de crescimento e 

desenvolvimento. Como tal, não podem receber uma educação padrão, exigindo uma 

instrução especial ao longo da vida.(1, 2, 3) 

Relativamente à incapacidade intelectual este é o termo mais usado para descrever 

indivíduos com limitações no comportamento funcional e adaptativo intelectual. A 

deficiência intelectual refere-se a pessoas que apresentam deficiências de 

desenvolvimento, com funcionamento cognitivo prejudicado. Com início durante o 

período de desenvolvimento, que vai desde o nascimento aos 22 anos. As deficiências 

de desenvolvimento causam limitações funcionais em três ou mais áreas da vida, como 

autocuidado, linguagem recetiva e expressiva, aprendizagem, mobilidade, capacidade de 

viver de forma independente e autossuficiência económica. Alguns exemplos de 

deficiências do desenvolvimento incluem autismo, paralisia cerebral, síndrome de 

Down, cegueira, surdez e deficiência intelectual.(11)  

No que diz respeito à prevalência de pacientes com necessidades especiais, em Portugal, 

a informação atualmente disponível, presente nos relatórios ODDH (Observatório da 

Deficiência e dos Direitos Humanos) refere-se aos dados do último recenseamento da 

População e Habitação (Censos), datados em 2011 para a obtenção da mesma. A análise 

dos dados relativos à população residente com 5 ou mais anos com algum tipo de 

deficiência e incapacidade revela que a prevalência total de deficiência neste grupo 

(medida através de limitações à atividade) situa-se nos 18%. (12)  
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2. Particularidades da Saúde nos pacientes com necessidades 

especiais 
 

A saúde oral e a saúde geral apresentam uma relação bidirecional, como tal, pode 

concluir-se que as características associadas às condições dos pacientes com 

necessidades especiais têm repercussão na cavidade oral e vice-versa.(11)  

Os indivíduos com necessidades especiais apresentam desigualdades referentes à 

saúde quando comparados com a população em geral, pois são muitas vezes portadores 

de doenças sistémicas, são polimedicados e requerem necessidade de cuidados 

adicionais.(13, 14)  Quando consideramos, por exemplo, indivíduos com crises epiléticas 

frequentes é constatado um risco aumentado de traumatismos dentários. Assim como, os 

indivíduos polimedicados apresentam um risco aumentado de problemas de saúde oral. 

Por exemplo, quando medicados com anticolinérgicos, o efeito anticolinérgico provoca 

diminuição do fluxo salivar, assim como, medicamentos com alta concentração de 

açúcar aumentam o risco de cárie.(11, 15) 

Na maioria dos casos estes indivíduos apresentam limitações em relação à sua 

condição física, o que, inevitavelmente prejudica a destreza manual necessária para a 

realização de tarefas relacionadas com a saúde oral. Assim, como limitações a nível 

cognitivo, que reduzem a capacidade de realizarem/concluírem tarefas sequenciais.(15)  

Estas  limitações, a nível físico e cognitivo condicionam a eficácia da escovagem 

dentária, uma vez que o défice de coordenação limita os movimentos e o baixo nível 

cognitivo limita, ainda, a capacidade de concluir a tarefa sequencial. (11, 15) 

A paralisia cerebral, é a incapacidade mais comum na infância, acompanhada de 

epilepsia, de problemas osteomusculares secundários, de distúrbios de sensação, de 

perceção, cognitivos, de comunicação e de comportamento. Tem, ainda, sido referido 

que crianças com paralisia cerebral apresentam baixa taxa de fluxo salivar não 

estimulado, baixo pH e baixa capacidade tampão, assim como, alterações nas atividades 

enzimáticas e nas concentrações de ácido siálico.(16) Apresentam também, aumento da 

concentração osmótica salivar e aumento da concentração total de proteínas, bem como 

aumento da concentração osmótica da urina e do plasma, sugerindo o comprometimento 

da hidratação.(16)  
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Tem sido mencionada uma taxa significativamente maior de ocorrência de gengivite 

em crianças com paralisia cerebral.(7, 1) Como possível explicação deste fenómeno, pode 

realçar-se o comprometimento do desempenho motor oral, que afeta diretamente a taxa 

de fluxo e osmolalidade  salivar, que por sua vez resulta num aumento da viscosidade 

salivar e da coesão molecular, o que inibe a capacidade da saliva fluir, com consequente 

redução do mecanismo de remoção do substrato. Paralelamente, o desempenho motor 

oral comprometido interfere na ingestão de líquidos, resultando num aumento da 

osmolalidade salivar, aumento da aglutinação bacteriana e formação de uma película e 

biofilme adquiridos, o que aumenta o risco de doença periodontal.(16) Outra explicação 

possível é que o aumento da osmolalidade salivar, devido às propriedades alteradas da 

saliva, contribui para uma alteração na função lubrificante da mesma, reduzindo a sua 

eficácia de higienização e, consequentemente, favorecendo a acumulação de placa 

bacteriana. Portanto, quanto menor for o fluxo salivar presente na cavidade oral, menor 

será a sua ação protetora contra as doenças orais, nomeadamente a cárie dentária e a 

doença periodontal.(16, 17) De realçar, que os  pacientes com paralisia cerebral também  

podem apresentar alterações dentárias, como por exemplo a erosão dentária. 

Consequência do refluxo gastoesofágico, que está presente na maioria dos indivíduos 

portadores desta patologia.  

Os pacientes com síndrome de Down apresentam tendência para apresentar 

respiração oral.  Esta condição pode afetar a produção de saliva, pois a secreção salivar 

pode estar diminuída. Este facto pode assim  contribuir para alterações na mucosa oral, 

para dificuldades na deglutição e para o síndrome crónico de boca ardente, condições 

presentes de forma frequente nestes pacientes.(11) 

A maior prevalência de má-oclusão é uma das particularidades presentes em 

indivíduos portadores de deficiências.(3) As malformações congênitas, as condições 

músculo-esqueléticas, os distúrbios do crescimento esquelético e a discinesia orofacial 

podem promover o desenvolvimento de más-oclusões. Também, os fatores 

comportamentais tais como, morder os lábios, a posição incorreta da língua, os hábitos 

de sucção digital e a respiração oral excessiva acompanham muitas vezes estes 

indivíduos. Igualmente, hábitos relacionados com a mastigação como, a deglutição 

excessiva e a carência de alimentos mais duros que requerem mastigação completa estão 

presentes nestes indivíduos. (3,18)  
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Está descrito na literatura que, indivíduos com deficiência intelectual e de 

desenvolvimento são mais suscetíveis à má oclusão.(18) Note-se que, a prevalência total 

de má oclusão mostra-se mais elevada  em pessoas com deficiência, apresentando 

prevalências que variam entre 48% e 86% em comparação com a população em geral 

que representa uma oscilação de 43,9 e 55,8%. Destacam-se o síndrome de Down, com 

uma prevalência que varia entre 82% e 97%, a paralisia cerebral com a segunda maior 

taxa de prevalência entre  59% e 64%, seguida da deficiência mental que oscila entre os 

54% e 84%.(18) 

De salientar que a má oclusão desempenha um papel importante na saúde oral dos 

indivíduos, pois condiciona a doença periodontal e as desordens temporomandibulares. 

Além disso, a má oclusão grave pode afetar adversamente a capacidade dos indivíduos 

mastigarem de forma eficaz e comunicarem.(18, 19) 

As doenças orais foram descritas como uma epidemia silenciosa entre os grupos 

mais vulneráveis da sociedade.(4) Muitas dessas doenças estão relacionadas com a dieta, 

ou a dificuldade do paciente realizar  uma higiene oral adequada, devido à baixa 

capacidade física de auto-cuidado e dependência dos pais/cuidadores e, ainda, à baixa 

adesão às consultas de medicina dentária.(20)  

A literatura demonstra que há uma generalização dos problemas de saúde 

periodontal em adultos com deficiência intelectual, independentemente das 

características da população (inclusão/exclusão de indivíduos com síndrome de Down, 

autismo ou diferentes faixas etárias).(21) De acordo com a pesquisa bibliográfica, adultos 

com deficiência intelectual apresentam uma alta prevalência de periodontite em todas as 

faixas etárias: 56% dos adultos entre 20 e 40 anos apresentavam periodontite, que 

aumenta para 92,6% para maiores de 60 anos.(22) Em comparação, os dados gerais da 

população adulta dos EUA não portadora de deficiência estimam que a prevalência da 

periodontite seja 13% para as pessoas de 30 a 34 anos e 53% para as pessoas com mais 

de 65 anos.(21)   

A periodontite está associada à perda óssea e pode levar à perda de dentes, 

mostrando-se mais prevalente em adultos com síndrome de Donw .(23) Paralelamente 

está descrito que nesta população a periodontite está associada a doenças 

cardiovasculares, a doenças coronárias, a diabetes Mellitus, a doenças respiratórias e à 

obesidade.(13 ,29, 25) 



Prevenção da Saúde Oral em Pacientes com Necessidades Especiais 
 

8 
 

 Portanto, além da doença periodontal apresentar um ônus para a saúde oral em 

adultos com deficiência intelectual, também pode estar  relacionada com outras doenças 

sistémicas que apresentam alta prevalência nesta população.(26) Um estudo longitudinal 

de saúde e incapacidade intelectual na América incluiu uma amostra de 1381 adultos 

com deficiências intelectuais, relatando que a doença gengival é um fator de risco 

independente para a doença cardiovascular, com 19,5% da amostra a apresentar doença 

gengival e doença cardiovascular. Esta inter-relação entre doença oral e sistémica 

intensifica a criação de desigualdades relativas à saúde oral para adultos com deficiência 

intelectual.(13) 

 Relativamente à cárie dentária, esta trata-se de uma doença multifatorial na qual 

diferentes fatores individuais e ambientais interagem. Entre os quais, a condição médica 

do individuo, o grau de deficiência, a frequência de alimentos/medicamentos 

açucarados, o fluxo salivar, a capacidade tampão e a eficácia da escovagem dentária. (4, 

27) 

Considera-se que a cárie dentária ocorre mais frequentemente em indivíduos com 

necessidades especiais.(21, 28) No entanto, segundo o estudo Silva et al., o pH salivar dos 

pacientes com síndrome de Down é maior do que nos restantes indivíduos, como tal, 

apresentam maior capacidade tampão, o que contribui para uma menor incidência de 

cárie.(1)  

Relativamente às crianças, constata-se que creches ou instituições escolares 

demostram que as experiências de cárie dentária eram significativamente mais altas em 

crianças com necessidades especiais do que em crianças que se encontravam dentro dos 

padrões da normalidade.(4) Sendo a cárie dentária uma condição médico dentária comum 

entre crianças pequenas, afeta negativamente a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. 

Tornando-se um peso adicional para as crianças com necessidades especiais. É relatado 

que a probabilidade de crianças com necessidades especiais comparecer nas consultas 

médico-dentárias regulares era menor do que a de crianças saudáveis.(6) Por 

conseguinte, no momento em que compareciam à consulta para o tratamento estavam 

mais propensas à realização de exodontias por dentes cariados do que à realização de 

restaurações.(6)  

No entanto, a saúde geral das crianças com deficiência é colocada em risco adicional 

quando sofrem problemas a nível dentário, pois tal, pode afetar negativamente o sucesso 
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do tratamento médico, como no caso de crianças com certas patologias cardíacas e 

hematológicas.(19) Note-se que a cárie não tratada pode afetar negativamente a vida das 

crianças com necessidades especiais, uma vez que, as crianças podem sofrer 

irritabilidade, dor e distúrbios do sono.(29) Crianças com altos níveis de cárie também 

apresentam maior risco de hospitalização e visitas de emergência ao dentista.(1) O 

tratamento de cárie não deve concentrar-se nas extrações dos dentes cariados, pois isso 

levará mais tarde a problemas/tratamentos mais complexos, como ortodônticos, 

oclusais. Como tal, deve privilegiar-se uma abordagem restaurativa e sobretudo 

preventiva no tratamento da doença.(4)  

É importante evitar o desenvolvimento de cárie dentária em pessoas com 

necessidades especiais, para evitar infeção, dor e perda dentária. Demonstrou-se que as 

consequências da cárie afetam a saúde sistêmica e a qualidade de vida.(29) Para ter 

sucesso na avaliação e gestão do risco de cárie entre estas populações devem 

considerar-se todos os fatores de modificação do paciente de forma sistemática.(29) No 

caso de pacientes com necessidades especiais, os profissionais devem ter um 

conhecimento mais amplo, considerando que algumas condições estão associadas a 

problemas dentários graves, como bruxismo, má oclusão, gengivite e cárie. (24) 

A relação existente entre a saúde geral e a saúde oral sugere que indivíduos com 

deficiência intelectual enfrentam um maior numero de problemas relativos à saúde oral, 

podendo também apresentar consequências sistémicas mais graves dessas doenças face 

à população em geral.(14, 18, 21) 

Foi realizado um estudo em Portugal, baseado no questionário de perfil de impacto 

da saúde oral (OHIP – 14) e num exame clínico.(24) Revelando que o estado da saúde 

oral de pessoas com deficiência intelectual leve tem um elevado  impacto na qualidade 

de vida, com 79% da amostra a sofrer algum tipo de impacto. Relatando ainda, que 

54,9% da amostra apresentava problemas de grande impacto e apenas 2,1% não 

apresentava problemas orais.(24) 
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3. Hábitos de escovagem em indivíduos com necessidades especiais   

  
A higiene oral representa um problema para a maioria dos indivíduos com 

necessidades especiais. A motivação e a instrução dos pacientes com necessidades 

especiais em relação à higiene oral tem sido um dos principais desafios no tratamento 

periodontal.(9, 10) 

No caso de crianças com deficiência mental, estas têm tendência para padrões 

precários de controlo de placa bacteriana e subsequente higiene oral, o que resulta no 

aparecimento de doenças orais. Como causas principais podemos considerar a falta de 

motivação e a baixa concentração, que dificultam o alcance e a manutenção de um bom 

padrão de higiene oral e saúde gengival. Muitas destas crianças não podem executar as 

técnicas necessárias para remover a placa bacteriana, e a higiene oral para esses 

indivíduos geralmente torna-se responsabilidade de outra pessoa, nomeadamente pais, 

responsáveis ou cuidadores institucionais.(30)  

Garcés et al., relatou a existência de uma relação entre o nível de higiene oral e o 

grau de deficiência.(1) Esse estudo, com uma amostra de 184 indivíduos com deficiência 

intelectual, relatou que dos portadores de deficiência intelectual leve 76,6% 

apresentaram uma higiene oral regular e 7,1% apresentaram boa higiene oral. No 

entanto, dos portadores de deficiência intelectual moderada 63,3% apresentaram uma 

higiene oral regular e nenhum apresentava higiene oral satisfatória.(1)  

Couto P et al., num estudo realizado em Portugal, cuja população eram 

indivíduos com deficiência intelectual leve relatou que 79,6 % realizavam a higiene oral 

diariamente, 24,1% usavam colutório e 7,1% utilizavam fio dentário.(25)  

A primeira escolha para o controlo da placa bacteriana é a sua remoção 

mecânica, acompanhada da utilização de dentífrico. A higiene oral adequada é na 

maioria dos indivíduos fortemente dependente de uma escovagem eficaz. (18, 9, 10) 

Escovar é uma atividade física voluntária e tem dois requisitos: motivação e habilidade 

física. A motivação, por sua vez, possui dois requisitos: compreensão das necessidades, 

motivos e benefícios, assim como o desejo de alcançar esses mesmos.(20)   

Assim, pacientes com necessidades especiais apresentam dificuldades variáveis 

no que diz respeito ao controlo mecânico da placa bacteriana, devido à falta de 
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conhecimento ou à falta de apoio por parte dos seus cuidadores.(30, 1) A descoordenação 

motora, a limitação muscular, a alteração a nível sensorial e a compreensão limitada em 

relação à importância da higiene oral são fatores responsáveis pelas dificuldades na 

escovagem dentária. (18, 9, 10)  

Dependendo da gravidade da incapacidade alguns pacientes deste grupo podem 

ser beneficiados com cabos de escova maiores e /ou escovas elétricas, enquanto outros 

precisarão da ajuda de um cuidador. Para os prestadores de cuidados que fornecem 

higiene oral diariamente, a ferramenta mais apropriada irá variar dependendo das 

condições sistémicas, da cooperação e das preferências dos pacientes. Escovas de dentes 

com cabeças dobradas podem facilitar a higienização, uma vez que, permitem manter as 

bochechas e os lábios afastados, proporcionando, assim, um melhor acesso.(29) 

Os hábitos de higiene oral são, assim, de particular nível de importância para 

salvaguardar a saúde oral de pessoas com deficiência e minimizar ao máximo a 

necessidade de tratamento dentário. No entanto, a escovagem é uma tarefa 

particularmente difícil, foi relatado que 40% das pessoas com deficiência não escovam 

os dentes diariamente e que um elevado número delas faz dieta com alto teor 

cariogénico.(32)  

Shin e Saeed compararam quais os aspetos da execução da escovagem dentária 

que se verificavam mais difíceis entre indivíduos com deficiência intelectual e de 

desenvolvimento, e indivíduos ausentes de deficiência intelectual e de 

desenvolvimento.(19) Destacaram que as etapas mais difíceis da escovagem foram 

aquelas que exigiam maior destreza e compreensão, nomeadamente, os movimentos 

realizados durante a higienização das faces palatina/lingual dos dentes anteriores.(19)  

Zhou et al., examinaram se um modelo de integração visual-verbal era eficaz para 

ensinar crianças com deficiência intelectual a dispensar uma quantidade de pasta 

dentífrica fluoretada do tamanho de uma ervilha.(14) A sua intervenção mostrou que a 

combinação de avisos visuais e verbais era eficaz na formação de pais e filhos com 

maiores habilidades de comportamento adaptativo para dispensar uma quantidade 

razoável de pasta dentífrica.(14)  

A longo prazo, a escovagem dentária torna-se favorável para o status económico 

das famílias, pois pode contribuir para a redução da necessidade de tratamento médico 

dentário. Segundo um estudo baseado num programa de escovagem quando avaliada ao 
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longo de um período de anos, a escovagem diária regular em pacientes com atraso 

mental resulta em melhorias a longo prazo da saúde oral.(20) 

De acordo com a experiência clínica, os procedimentos que visam promover a 

saúde oral têm melhor prognóstico quando os pacientes são motivados para a realização 

de uma higiene oral diária. (30) 

 

4. Barreiras no tratamento medico dentário  
 

Indivíduos com deficiência intelectual e de desenvolvimento  enfrentam um 

risco aumentado de adquirir doenças orais, assim como, desafios substanciais no acesso 

a serviços medico dentários de rotina e preventivos.(1)  

O atendimento em medicina dentária é uma das necessidades de saúde não 

atendidas mais comuns em indivíduos com necessidades especiais.(11) É relatado que 

crianças com necessidades especiais que iniciam os cuidados de saúde oral com um 

odontopediatra perpetuam esse acompanhamento, mesmo na idade adulta. Pois os 

recursos para o atendimento médico dentário mostram-se limitados para adultos com 

deficiência intelectual e de desenvolvimento. Apenas a odontopediatria inclui 

indivíduos com necessidades especiais na sua definição.(11) 

Crianças com necessidades especiais de saúde representam 12% a 18% das 

crianças em todo o mundo.(33) É relatado que tendem a ter uma higiene oral pior 

comparativamente às restantes crianças. Correndo um risco aumentado de problemas 

dentários.(33)  

Crianças com necessidades especiais necessitam, a maioria das vezes, de um 

apoio adicional dado que enfrentam necessidades de saúde complexas associadas, 

nomeadamente, a condições como paralisia cerebral, autismo, atraso no 

desenvolvimento e síndrome de Down. Devido a este panorama complexo 

pais/cuidadores podem não considerar a saúde oral uma prioridade. A complexidade 

referida, tende a esgotar os pais/cuidadores, para além de muitas vezes estes não 

possuírem o conhecimento essencial para detetar problemas a nível dentário. Portanto, 

as necessidades a nível da saúde oral tornam-se a principal preocupação médica não 

atendida em pacientes com  necessidades especiais. (4, 13, 21)  
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De acordo com os dados observados num estudo realizado em Portugal, 58,2% 

da população com deficiência intelectual leve não visitava o médico dentista há mais de 

um ano e 7,2% nunca o tinha feito.(25)   

A falta de instalações medico dentárias especializadas revela-se uma barreira ao 

acesso de cuidados da saúde oral. Na maioria dos casos, o serviço público de saúde não 

oferece atendimento médico dentário especializado para esta população, dificultando o 

acesso aos cuidados preventivos e ao tratamento dentário.(33) 

Também, a falta de recursos financeiros das famílias evidencia-se como barreira.  

Foi demonstrado que crianças com necessidades especiais, mais pobres, apresentam 

duas vezes mais cárie dentária comparativamente às restantes. O baixo status 

socioeconômico das famílias influencia no comparecimento às consultas. A dificuldade 

de levarem os seus filhos está associada ao custo do transporte e ao tempo despendido 

com provável necessidade de faltar ao trabalho.(11) 

A ansiedade relacionado com os tratamentos dentários e problemas de gestão de 

comportamento são frequentemente observados em crianças com extensas necessidades 

de tratamento.(33) Além disso, as crianças com necessidades especiais apresentam uma 

capacidade reduzida de cooperar em situações complexas, como o tratamento 

dentário.(33) Crianças com deficiência intelectual apresentam extensas necessidades de 

tratamento médico dentário requerendo serviços específicos como o uso de técnicas 

avançadas de gestão de comportamento, como imobilização física, sedação consciente, 

e anestesia geral.(11) 

Tem sido referido também uma falta de confiança entre os dentistas na sua 

competência em fornecer um tratamento abrangente para crianças com necessidades 

especiais.(33) Pouquíssimos dentistas demonstram interesse em envolver-se 

rotineiramente na prestação de atendimento médico dentário a estes indivíduos.(33) 

Uma barreira adicional, relatada pelos cuidadores, foi o impacto social, o que 

significa que os cuidadores não tinham certeza da forma como o indivíduo se 

comportaria em público ou serviço de saúde, o que representa um obstáculo adicional à 

procura de serviços.(11) 

 Num estudo que envolvia crianças com necessidades especiais de saúde 

verificou-se que a maioria dos pacientes, cerca de 79%, necessitavam de algum 
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tratamento médico dentário.(33) Foi ainda relatado que apenas 26% de pais e cuidadores 

procuravam atendimento médico dentário preventivo e 31,8%  não conseguia completar 

os tratamentos.(33) Crianças com deficiência intelectual tinham maior probabilidade de 

necessitar de anestesia geral e de imobilização para a realização do tratamento. 

Verificou-se, ainda, que cerca de 79% das crianças e adolescentes apresentavam 

necessidades a nível da saúde oral. As necessidades mais comuns eram referentes a 

restaurações dentárias, extrações e endodontias com prevalências de 63%, 47% e 9% . 

Durante o tratamento, a imobilização física foi necessária para 22% dos pacientes.(33)  

A saúde oral é essencial para a saúde geral da criança, portanto, as necessidades 

médico dentárias das crianças com necessidades especiais de saúde não devem ser 

consideradas menos importantes do que suas necessidades médicas. As necessidades 

médicas e médico dentárias destas crianças devem ser geridas mutuamente e os 

profissionais médicos e médicos dentistas que tratam crianças com necessidades 

especiais de saúde devem trabalhar em conjunto, como uma equipa que adote uma 

abordagem multidisciplinar, para contribuir de maneira ideal para a sua qualidade de 

vida.(33) 

 

5. Prevenção da saúde oral nos pacientes com necessidades especiais   

 

O tratamento médico dentário no paciente com necessidades especiais deve ser 

iniciado precocemente, após a avaliação da sua condição sistémica. Este facto exige que 

haja uma abordagem multidisciplinar, desafiando a formação do médico dentista.  

Deve ser destacada a importância do atendimento médico dentário nestes pacientes, 

enfatizando a adoção de medidas de promoção e saúde oral, sendo a interação dos 

pacientes com o profissional, a família e a sociedade importante para o sucesso do 

tratamento.(6) 

Para estes pacientes, é importante, na primeira consulta de medicina dentária, 

obter informações sobre o histórico médico e tratamento dentário prévio para que se 

possa antecipar as necessidades psicológicas do paciente, relativas ao tratamento. (6)  

A experiência demonstra que os pais devem procurar auxílio profissional o mais 

cedo possível, pois nesta fase os pacientes mostram-se mais cooperantes com os 

profissionais dispostos a orientá-los e os hábitos adquiridos tendem a permanecer por 
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toda a vida do paciente.(4)  É relatado que, a maioria das crianças com deficiências 

complexas e boa saúde oral  foram encaminhadas para uma clínica especializada em 

odontopediatria pelo pediatra em tenra idade e quase todas procuravam um higienista 

oral para medidas preventivas, regularmente.(6) O encaminhamento precoce para um 

especialista em odontopediatria, para prevenção de doenças orais, deve constar na lista 

do pediatra ao planear o atendimento de crianças com necessidades especiais.(6)(4)  

As crianças com necessidades especiais que são levadas ao hospital para 

atendimento medico dentário tendem a ter problemas dentários mais complexos e pior 

saúde oral comparativamente às que recebem atendimento medico dentário preventivo e 

periódico em clínicas.(20) Como tal, os pais/cuidadores devem ser informados sobre a 

importância de consultas medico dentárias precoces e regulares.(20) 

No entanto, verifica-se como facto comum a demora no encaminhamento do 

paciente com necessidades especiais para o atendimento pelo médico dentista. São de 

salientar vários fatores que corroboram com isso e entre eles está a necessidade imediata 

de tratamento médico, fisioterapia, entre outros, o que prorroga a procura pelo 

atendimento médico dentário, deixando-o em segundo plano.(34) A falta de referenciação 

ao médico dentista pode ser considerada negligência dos profissionais de saúde de 

outras áreas que têm o primeiro contato com a criança, além de ser notável que 

problemas médico dentários confundem-se com alterações médicas, dificultando o 

diagnóstico se não houver preparo profissional adequado.(6)  

Os pais ou responsáveis pelo paciente com necessidades especiais também 

podem ter alguma responsabilidade no atraso da procura pelo tratamento médico 

dentário. De entre as características que contribuem para isso estão, o nível de 

conhecimento do cuidador, a ansiedade paterna, a desestruturação familiar, e ausência 

de vínculo afetivo. Por outro lado, há pais que evitam o contacto do filho com o mundo 

externo, como medida de proteção, embora que artificial, já que é facto a existência de 

preconceito quanto à condição dos pacientes com necessidades especiais.(28) A 

sociedade cria padrões perfeitos de normalidade, sendo assim, os pacientes com 

necessidades especiais tornam-se discriminados. A baixa expectativa em relação ao 

desenvolvimento da criança e compensação futura, também são fatores que favorecem a 

demora ou ausência pela procura de tratamento médico dentário. Cabe ao médico 

dentista elevar a autoestima e aumentar a qualidade de vida do paciente para compensar 

a relação custo/beneficio.(6)  
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Os pacientes com necessidades especiais, os seus familiares e os profissionais 

envolvidos no seu tratamento devem ser educados e treinados em prevenção, e o médico 

dentista e a sua equipa devem estabelecer uma boa relação com o paciente e a sua 

família.(5) Segundo a literatura, o tratamento preventivo e a manutenção da saúde oral 

em crianças física e mentalmente comprometidas, devem basear-se na prevenção e 

controlo da placa bacteriana.(9, 34) 

Em suma, a procura de auxílio, o mais precocemente possível, resulta numa 

maior cooperação perante o tratamento médico dentário, e na aquisição de cuidados que 

se perpetuam por toda a vida do paciente. Salientando a importância de uma abordagem 

preventiva e o papel critico do médico dentista no fornecimento adequado de educação 

médico dentária. (35, 13, 9) Paralelamente, a higiene oral dos indivíduos com deficiência 

pode ser aprimorada pela monitorização rigorosa e seguimentos periódicos.(6, 20)   

 

6. Educação para Saúde na população com necessidades especiais   

 

Pesquisas relativas a programas educacionais mostram que incentivos simples e 

um reforço profissional estimulam crianças pequenas a alterarem o seu comportamento 

e a manterem a mudança. A escovagem dentária pode ser ensinada da mesma forma que 

outras habilidades, mas exige tempo para o indivíduo e também um comprometimento 

por parte do cuidador habitual, para garantir que todas as áreas da cavidade oral sejam 

higienizadas.(27,  9) A escovagem geralmente não é supervisionada ou incentivada, o que 

leva a uma falta de higiene oral, que resulta na acumulação de placa bacteriana. O facto 

dos cuidadores não transmitirem as capacidades necessárias para a escovagem dentária, 

sugerindo uma participação inativa, poderá ser resultado da falta de confiança do 

cuidador associada ao conhecimento limitado, o que se torna uma barreira para o 

fornecimento de supervisão adequada.(9, 30) Assim, programas de escovagem dentária 

mostram-se eficazes para melhorar a higiene oral em populações com vários tipos de 

necessidades especiais.(9) 

Os programas supervisionados de higiene oral resultam numa melhoria 

acentuada da mesma e reduzem a incidência e a gravidade da gengivite e periodontite.(9) 

Também é evidente que o melhor meio para estabelecer uma boa higiene oral entre 
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pessoas com deficiência não é apenas o aumento de esforços e conhecimentos de 

profissionais da área da medicina dentária, mas também o fornecimento de instruções 

sistemáticas aos indivíduos com falta de habilidade para os cuidados de higiene oral.(9)  

O estudo de Yousuf A et al., consistiu na avaliação da influência da escovagem 

supervisionada na melhoria da higiene oral, durante um período de 6 meses. Verificou-

se uma melhoria acentuada nos resultados da intervenção entre as crianças pertencentes 

a um grupo supervisionado pelos pais.(9) Foram relatados  efeitos consideráveis da 

intervenção e uma alta adesão dos pais. O envolvimento dos pais neste programa levou-

os a assumir uma maior responsabilidade pela saúde oral dos seus filhos. Os resultados 

sugerem que os pais têm um papel importante na melhoria e manutenção do estado de 

saúde oral e comportamento das crianças. É demonstrado que crianças com dificuldades 

de aprendizagem podem aprender a escovar os dentes, especialmente com a motivação 

dos professores e envolvimento dos pais.(9) 

Com a implementação de programas de escovagem a maioria dos indivíduos 

apresenta redução estatisticamente significativa nos índices de placa e gengival.(37) Num 

programa supervisionado de escovagem dentária numa escola para crianças não 

institucionalizadas com atraso mental com ou sem síndrome de Down, foi evidente uma 

melhor saúde periodontal entre aqueles que escovavam os dentes todos os dias sob a 

supervisão de um professor.(37) 

Intervenções educacionais para pessoas com deficiência sensorial têm mostrado 

resultados positivos na melhoria da saúde oral.(9)(10) Um estudo com crianças com 

deficiências auditivas e fonéticas  mostrou uma redução significativa do índice de placa 

e do índice gengival, após 3 a 6 semanas de acompanhamento.(9)  

Desta forma, uma intervenção escolar em crianças com deficiência visual mostrou uma 

melhoria da higiene oral, logo após o fim da intervenção(10). Além disso, estudos 

conduzidos com indivíduos com deficiência intelectual e de desenvolvimento 

mostraram que uma entrevista motivacional melhora a higiene oral durante os períodos 

de 6 meses de intervenção.(30) Ainda, relativamente a um estudo escolar que avaliou a 

eficácia de um programa de escovagem supervisionada, de curto prazo, num grupo de 

crianças com síndrome de Down constatou-se que uma intervenção de três meses era 

eficaz na redução dos níveis de placa bacteriana e gengivite. (10) 
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O estudo de Binkley et al., usou quatro estratégias para capacitar os prestadores 

de cuidados remunerados, incluindo: ação acordada dos prestadores de cuidados usando 

contratos comportamentais; capacitação por meio de formação didática (vídeo e 

powerpoint) e observacional (demonstração de higienização dos dentes); mudanças 

ambientais, como fornecimento de equipamentos e criação de uma atmosfera calma, 

instrução e reforço contínuos de um higienista oral.(35) Verificou-se, além de uma 

redução de 50% no índice de placa, que houve uma mudança positiva na supervisão da  

higiene oral dos cuidadores de pessoas com deficiência intelectual e de 

desenvolvimento e no uso de adaptações ambientais.(35) 

Faulks e Hennequin envolveram o paciente e o cuidador no seu estudo. O programa 

consistiu numa apresentação oral para cuidadores remunerados sobre patologias 

dentárias e efeitos da placa bacteriana.(10) Adicionalmente, incluía  três workshops 

práticos repetidos, nos quais um dentista identificou a presença de placa bacteriana em 

cada um dos indivíduos com deficiência intelectual e de desenvolvimento e, em seguida, 

forneceu instruções sobre as melhores maneiras de apoiar a saúde oral desses 

indivíduos.(10) Os resultados mostraram um aumento significativo da quantidade de 

vezes que os dentes foram escovados e na capacidade dos cuidadores escovarem os 

dentes a nível anterior e posterior.(14) Fickert & Ross  usaram um programa de educação, 

em que um higienista oral passou quatro horas a fornecer um workshop específico para 

a população, seguido de uma demonstração ao vivo e oportunidades para os cuidadores 

praticarem.(38) No pós-teste e no acompanhamento, houve um aumento significativo no 

conhecimento do cuidador e uma melhoria nas habilidades relativas à saúde oral.(38)  

Foi demonstrado que as intervenções educacionais em saúde oral tendem a ter 

vida relativamente curta na população em geral. Na população com necessidades 

especiais, não é diferente.(10) O estudo de Costa´s  com indivíduos com deficiência 

visual demonstrou que as condições orais três meses após o final da intervenção eram 

piores do que as condições de saúde oral avaliadas imediatamente após o final da 

intervenção educacional.(39) Em indivíduos com necessidades especiais de saúde, a 

chave para o sucesso dos programas de intervenção passa por manter a motivação , para 

tornar a higiene oral a sua rotina diária.(30)  Segundo Toassi e Petry, a prestação de 

quatro sessões motivacionais de saúde oral em comparação com uma sessão única 

apresenta melhores resultados de higiene oral em crianças sem deficiência. Deste modo, 

conclui-se que o mesmo será aplicado a crianças com deficiência.(10)   
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O declínio significativo do índice de placa durante o período de escovagem 

supervisionada reflete o aumento da consciencialização e participação dos pais e 

cuidadores. Isso ocorre principalmente devido às instruções continuas de higiene oral 

dadas aos cuidadores e pais.(33) O reforço da educação em saúde oral aumenta a eficácia 

do programa. Estudos relatam a necessidade de repetição e reforço para que haja um 

efeito positivo nos programas de educação em saúde. Um reforço periódico para 

monitorizar o procedimento é a melhor abordagem para obter conformidade.(9,  34) 

Um dos motivos do melhoramento da higiene oral pode ser considerado o facto 

das crianças com necessidades especiais receberem atenção durante a escovagem 

supervisionada, o que as torna mais interessadas durante a atuação. Estas crianças 

podem ser instruídas sobre procedimentos simples de higiene oral e muitas delas podem 

realizar uma escovagem correta quando devidamente incentivadas e motivadas.(9, 32) 

Conclui-se, que um programa de escovagem supervisionada por professores e 

pais/cuidadores pode ser direcionado com segurança a comunidades carenciadas e pode 

permitir uma redução significativa dos índices de placa e gengival. Os programas 

implementados sugerem um impacto positivo da escovagem supervisionada no estado 

da higiene oral. É destacado o benefício da ligação entre a escola e o lar para promover 

a saúde gengival das crianças com necessidades especiais.(10) 

 

7. Ambiente no consultório de medicina dentária  

 

Para a maioria dos indivíduos com necessidades especiais, o ambiente clínico no 

consultório de medicina dentária induz ansiedade. Isto deve-se em grande parte a um  

défice cognitivo que impossibilita a compreensão de todo o processo inerente ao 

tratamento médico dentário, assim como à incapacidade para expressar medos, 

ansiedade e outras emoções durante a consulta.(40) 

O ambiente dentário adaptado sensorialmente (ADAS) é o local em que o provimento 

de modificações sensoriais no contexto clínico é modificado para reduzir a ansiedade 

dentária de pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento (DID). Foi 

realizado um ensaio clínico randomizado cruzado, com estímulos visuais, táteis, 

somatossensoriais e auditivos modificados numa clínica de medicina dentária para 16 
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crianças com DID e 19 crianças sem DID. Foi revelado que crianças com DID 

apresentam níveis mais altos de relaxamento e cooperação no ADAS em comparação 

com o ambiente medico dentário de rotina (ADR).(41) Da mesma forma, dois outros 

estudos recentes observaram a eficácia do ADAS na ansiedade dentária de crianças com 

DID e adultos com DID. Num outro estudo envolveram avaliação sensorial/ 

comportamental pré - consulta e modificações sensoriais individualizadas, que também 

receberam feedback positivo dos participantes.(14)  Como tal, revela-se importante que os 

profissionais de saúde possam identificar prontamente os sinais verbais e não verbais de 

sofrimento emocional destes pacientes.(40)  

Conclui-se que, o sucesso da consulta de medicina dentária neste grupo de 

pacientes depende da qualidade do atendimento que deverá centrar-se no paciente. Está, 

então, dependente de uma relação de perfeita simbiose entre os sinais verbais, não 

verbais e emocionais apresentados pelo paciente e a proficuidade com que a equipa 

médico dentária identifica e interpreta os mesmos.(40) 
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CONCLUSÃO 
  

Indivíduos com necessidades especiais mostram-se mais suscetíveis às doenças 

orais. Facto este que advém das inúmeras limitações e alterações a nível cognitivo e 

físico. Como tal, estes indivíduos devem ter um acompanhamento precoce e contínuo, 

pelo médico dentista, para que haja promoção e integração de hábitos de saúde oral, 

voltados para os pacientes e para os seus cuidadores. O papel ativo dos cuidadores 

mostra-se fundamental para a obtenção e perpetuação de uma boa higiene oral.  

Em todos os pacientes deve priorizar-se a prevenção primária. No entanto, nos 

pacientes com necessidades especiais esta deve considerar-se ainda mais relevante, uma 

vez que, estes indivíduos apresentam condições que, muitas vezes, agravam os 

problemas de saúde oral. Por conseguinte esses problemas podem interferir 

negativamente na saúde geral dos mesmos, que muitas das vezes, já se encontra 

fragilizada.   
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