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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise do Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) relacionando o quadro clínico com necessidades específicas na perspectiva do programa 
de materiais estruturados como uma proposta de inclusão em processos preventivos na Odon-
tologia. A comunicação alternativa com o uso de imagens mostrando técnicas de escovação 
dental é a forma mais indicada para pessoas no espectro do autismo. Foram selecionadas 20 
crianças e adolescentes com TEA que apresentavam idade média de 12,5 anos (± 1,3). Os pacien-
tes receberam orientação de higiene bucal através de imagens com as fases da escovação dando 
previsibilidade a atividade. Inicialmente apenas 35%, n= 7 realizavam a higiene bucal espon-
tânea. Houve melhora significativa para 80% de realização de higiene bucal, n=16 (p<0.0001). 
A orientação com uso de materiais estruturados para higiene bucal é prioritária em processos 
preventivos e fortalece essa rotina na vida da pessoa com TEA.

Descritores: transtorno autístico; educação em odontologia; higiene bucal

ABSTRACT
The aim of the present study was to analyze Autistic Spectrum Disorder (ASD), relating the 

clinical picture with specific needs from the perspective of the structured materials program as 
a proposal for inclusion in preventive procedures in dentistry. Alternative communication with 
the use of images showing dental brushing techniques is the best way for people on the autism 
spectrum. We selected 20 children and adolescents with ASD who had a mean age of 12.5 
years (± 1.3). The patients received oral hygiene orientation through images with the brushing 
phases giving predictability to the activity. Initially only 35%, n = 7 performed spontaneous oral 
hygiene. There was significant improvement for 80% of oral hygiene performance, n = 16 (p 
<0.0001). The orientation with the use of structured materials for oral hygiene is a priority in 
preventive processes and strengthens this routine in the life of the person with ASD.

Descriptors: autistic disorder; education, dental; oral hygiene

RELEVÂNCIA CLÍNICA
A ação continuada, sistemas de trabalho individualizados, profissionais generalistas capaci-

tados e materiais estruturados favorecem a inclusão da pessoa com TEA em atividades preven-
tivas da Odontologia.
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INTRODUÇÃO 
As características de comunicação das pessoas com Transtorno 

do espectro autista (TEA) vêm sendo estudadas desde Kanner,1 em 
seus meios de expressão e de recepção tanto verbal quanto não-
-verbal. Nos últimos 10 anos as questões políticas, educacionais e 
de saúde para pessoas com TEA tem tomado corpo no Brasil e no 
mundo. 

O TEA é um distúrbio do desenvolvimento que ocasiona di-
ficuldades em interações sociais, alterações no funcionamento 
linguístico, comportamentos estereotipados, auto e heteroagres-
sividade, distúrbios alimentares e do sono. Segundo Tamanaha2 e 
Luyster,3 a linguagem representa um aspecto fundamental inde-
pendente de qualquer abordagem conceitual, hipótese etiológica 
ou critério de diagnóstico. 

O TEA está dividido em níveis segundo o manual diagnóstico e 
estatístico de transtornos mentais, citados no quadro 1. (DSM V)4

do ambiente. Sendo assim, a organização estaria diretamente 
ligada a formas de acomodação e estruturação da cognição de 
pessoas com TEA.

O diagnóstico do TEA é realizado entre os 2 e 4 anos de 
idade e está baseado em características clínicas e aplicação de 
questionários de avaliação por profissional qualificado. Apro-
ximadamente 50% dos casos diagnosticados podem apresen-
tar comorbidades associadas como deficiência intelectual, 
Transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, epilepsia, 
esclerose tuberosa, fenilcetonúria, ansiedade, depressão entre 
várias outras.6

O conceito atual de TEA envolve discussões que estão li-
gadas às diversas formas de pensamento, associadas à com-
preensão das alterações de relacionamento, afetividade ou 
comportamento. Entretanto, independentemente de qualquer 
abordagem conceitual, hipótese etiológica ou critério de diag-

Nível de gravidade Comunicação social Comportamentos restritos e repetitivos

Nível 3

“exigindo
apoio muito
substancial”

grave

Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e 
não verbal causam prejuízos graves de funcionamento, grande 
limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima 
a aberturas sociais que partem de outros. Por exemplo, uma 

pessoa com fala inteligível de poucas palavras que raramente 
inicia as interações e, quando o faz, tem abordagens incomuns 

apenas para satisfazer a necessidades e reage somente a 
abordagens sociais muito diretas

Inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade em 
lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos /

repetitivos interferem acentuadamente no funcionamento em 
todas as esferas. Grande sofrimento/dificuldade para mudar o 

foco

Nível 2

“exigindo apoio
substancial”

moderado

Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e 
não verbal; prejuízos sociais aparentes mesmo na presença de 
apoio; limitação em dar início a interações sociais e resposta 

reduzida ou anormal a aberturas sociais que partem de outros. 
Por exemplo, uma pessoa que fala frases simples, cuja interação 

se limita a interesses especiais reduzidos e que apresenta 
comunicação não verbal acentuadamente estranha

Inflexibilidade do comportamento, dificuldade de lidar com 
a mudança ou outros comportamentos restritos/repetitivos 
aparecem com frequência suficiente para serem óbvios ao 
observador casual e interferem no funcionamento em uma 

variedade de contextos. Sofrimento e/ou dificuldade de mudar 
o foco ou as ações

Nível 1

“exigindonapoio”

leve

Na ausência de apoio, déficits na comunicação social causam 
prejuízos notáveis. Dificuldade para iniciar interações sociais 

e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso a 
aberturas sociais dos outros. Pode parecer apresentar interesse 
reduzido por interações sociais. Por exemplo, uma pessoa que 

consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, 
embora apresente falhas na conversação

Inflexibilidade de comportamento causa interferência 
significativa no funcionamento em um ou mais contextos. 

Dificuldade em trocar de atividade. Problemas para organização 
e planejamento

Quadro1: Níveis de TEA segundo DSM V 
Em 1971, Schopler5 afirmava que estruturas visuais poderiam 

auxiliar no controle comportamental de pessoas com TEA, gene-
ralização, manutenção destes comportamentos e entendimento 

nóstico, a linguagem sempre representa um aspecto funda-
mental relacionada a um quadro clínico. Diversas pesquisas as-
sociam as alterações de linguagem às causas do TEA, ou como 
elemento desencadeador, ou como um aspecto afetado pelas 
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FIGURA 1
Vídeo “Dino na dentista” acesso através do link

no youtube: https://youtu.be/mxeOEm-GIgY

FIGURA 2
Palitos de madeira são indicados para auxiliar na abertura de boca durante o pro-
cesso de higiene bucal para pessoas que tem dificuldade em manter a boca aberta

mesmas desordens que o causam.7

Comunicação alternativa, através de imagens, é uma área clí-
nica que se propõe compensar de forma temporária ou perma-
nente incapacidades ou deficiências relacionadas as dificuldades 
de comunicação severa. Esta comunicação é muito usada para 
pessoas com TEA sem comunicação verbal.7,8

A comunicação alternativa pode ser dividida em recursos 
de baixa e alta tecnologia. Para a classificação, leva-se em con-
sideração a complexidade do uso, custo e confecção do mate-
rial a ser trabalhado. A baixa tecnologia compreende técnicas 
de baixo custo e de fácil confecção, geralmente são materiais 
artesanais e de uso individual. Sua forma de acesso é quase 
sempre direta ou por direcionamento de olhar, dessa forma, a 
autonomia no uso desses recursos é limitada. Um exemplo des-
se tipo de tecnologia são as pranchas de comunicação alterna-
tiva. É caracterizado um recurso de alta tecnologia, quaisquer 
técnicas que envolvam o uso de software, computadores, acio-
nadores, vocalizadores, entre outros, que substitua ou amplie a 
comunicação oral e/ou escrita.9 Seu custo geralmente é alto e o 
manejo com esses recursos exigem um conhecimento prévio do 
campo da informática, embora alguns grupos de pessoas com 
TEA apresentem facilidade em manuseá-los.10

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication handicapped Children) é um Programa terapêu-
tico baseado no relacionamento interdisciplinar e em conceitos 
de aprendizagem cognitivo-social, individualizando as diferenças, 
neuropsicologia, psicolinguística do desenvolvimento, cognitivo-
-desenvolvimental e psicologia clínica familiar onde os familiares 
são considerados co-terapeutas.11

A presente investigação teve como objetivo condicionar 20 
pacientes com TEA ao uso da Comunicação Alternativa e ensino 
estruturado para incentivo da higiene bucal com uso antecipa-
tório de imagens das fases da higiene bucal e avaliação à adesão 
desse grupo a essa atividade de vida diária (AVD). 

MATERIAIS E MÉTODOS
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-

sidade Cruzeiro do Sul, UNICSUL, sob protocolo nº 107/2014, 
foram estabelecidos como Critérios de exclusão não apresentar 
TEA, Responsável não assinar o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) e apresentar TEA nível 3. Para Critérios de 
inclusão adotamos ter diagnóstico de Transtorno do Espectro 
Autista e idade entre 9 a 15 anos. Foram selecionadas 20 crian-
ças com diagnóstico de TEA na clínica Zinkpinho Odontologia, 
especializada no atendimento de pessoas com necessidades es-
peciais, todas com diagnóstico de TEA nível 1 ou 2.

Os materiais para uso durante o processo foram as 6 ima-
gens representando sequência para realização da higiene bucal, 
o vídeo lúdico antecipatório “Dino na dentista” (Figura 1) e link 
disponível para acesso, Palitos de madeira para confecção de 
abridores de boca (Figura 2), Escovas dentais, quadro de ava-
liação para os pacientes, questionário para os responsáveis in-
cluindo anamnese completa inicial

A abordagem do paciente foi realizada com aplicação de 

Princípios do Método Son Rise®. Consiste principalmente em 
buscar o contato visual, que é a forma mais complexa de co-
municação das pessoas com TEA. Com o vínculo a partir do 
contato visual, a aprendizagem se torna facilitada.9,10,12

Os pais e/ou cuidadores foram previamente orientados a 
buscar o contado visual com sua criança usando acessórios de 
cabeça para tornar sua face mais atraente e facilitar o contato 
visual inicial como mostra a figura 3. O uso do acessório de 
cabeça é um facilitador para a busca do contato visual em pes-
soas com TEA e não um instrumento lúdico de distração. É uma 
forma de iniciar a comunicação efetiva com o paciente que 
apresenta dificuldade de interação e comunicação.

Após o contato visual firmado foi apresentado o vídeo “Dino 
na Dentista” (Figura 1) onde o protagonista “Dino” recebe orien-
tações de higiene bucal e faz um treino para manter a boca 
aberta. O vídeo está filmado baseando em análise e terapias 
comportamentais direcionadas para pessoas com TEA. Assim que 
a atividade é realizada, o protagonista recebe um elogio do pro-
fissional como reforço positivo de sua ação para fortalecimento 
de sua repetição futura, no vídeo o reforço social com uso de 
expressões positivas como “Muito bem”, “Parabéns”. Neste con-
texto a pessoa com TEA recebeu indiretamente uma orientação 
visual sobre a atividade proposta que é a higiene bucal. Também 
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ficou ciente que a boca precisa estar aberta para a realização 
da atividade. Foi inserido uma contagem de 1 a 10 dentro da 
atividade com a intenção de dar previsibilidade do tempo que a 
boca precisaria ficar aberta, diminuindo a ansiedade da pessoa 
com TEA. A previsibilidade com ações antecipatórias diminuem 
a desorganização que possa acontecer em pessoas com TEA por 
falta de sinalização correta da atividade proposta.

Posteriormente e de acordo com a necessidade individual, esse mo-
mento pôde ser postergado, foi apresentado às crianças e adolescen-
tes a Comunicação Alternativa através de materiais estruturados com 
imagens antecipatórias para higiene bucal, conforme ilustra a figura 4.

Todo material de apoio visual (figuras antecipatórias) foram 
feitos pelos pesquisadores e entregues aos responsáveis na forma 
de “agenda visual” para treino externo da atividade. As figuras ou 
pictogramas servem para guiar a atividade de higiene bucal.

Sugerimos uso de escova para adultos com cabo longo para 
facilitar a aceite pela pessoa com TEA diminuindo o contato da 
mão do cuidador com a face da pessoa durante a higiene bucal. 
As alterações sensoriais do paciente com TEA podem dificultar 
esse contato da mão do cuidador com a face do paciente. Desde 
2013 as alterações sensoriais foram consideradas até mesmo para 
parâmetros diagnósticos para TEA devido a sua importância nas 

alterações desse grupo de pessoas.4

Para organizar a atividade os pais e/ou cuidadores foram orien-
tados a apresentar a agenda visual com as figuras mostrando os 
passos da sessão, colocando uma atividade por vez para a criança, 
sem estressar. Essa é uma forma simples de crianças que ainda estão 
em fases iniciais de aprendizado e necessitam do estímulo concreto. 
Com a apresentação de um estímulo por vez diminuímos os distra-
tores. Consideramos que nossa população (n=20) tivesse habilidades 
motoras simples e nivelamos todos os participantes a partir de ativi-
dades concretas. As crianças iniciam seu aprendizado a partir de ob-
jetos concretos (mostrar primeiro a escova dental) e conforme vão 
amadurecendo o conhecimento conseguem identificar as atividades 
através de pictogramas ou fotos (mostrar a foto da escova dental). 
Deve estar claro para os pais que a criança entendeu a associação 
da figura com a atividade, ou seja, o mesmo demonstrou entender 
o significado do pictograma. Caso contrário deve ser reforçado com 
o modelo-imitação onde os pais demonstram as fases de higiene 
bucal em um fantoche ou em si mesmo, até que a criança associe a 
atividade proposta com a apresentação de figuras.

Foi indicada a agenda visual (Figura 4) para realização ativida-
de de higiene bucal em casa. Nesse caso, a agenda visual horizon-
tal com fotos e descrição da imagem identificando a sequência 
para realizar a higiene bucal. Na nossa rotina já temos hábito de 
uso de agendas que apresentam seus componentes sempre na se-
quencia da esquerda para a direita e seguimos essa sinalização. 

A escova (objeto concreto) foi apresentada antes da imagem 
“escova”, em seguida, a ação foi mostrada para observar se o pa-
ciente entendia e imitava a ação. As 20 crianças com TEA da amos-
tra não tiveram dificuldade de entender a atividade através da 
apresentação da imagem, provavelmente por serem nível 1 e 2 de 
TEA. O processo seguiu o esquema apresentado na figura 5. Todas 
as crianças entenderam a atividade de higiene bucal e sabiam que 
a escova faz parte desse processo, talvez pela experiência anterior 
de cada indivíduo.

O Sistema de trabalho adotado seguiu os passos indicados na Fi-

FIGURA 3
Uso de acessórios de cabeça para busca do contato visual

com finalidade de comunicação com pessoas com TEA

FIGURA 4
Sequência de imagens antecipatórias para realização de higiene bucal de 

pessoas com TEA disponibilizadas aos pais e/ou cuidadores para uso em domicílio
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FIGURA 5
Processo do uso de materiais estruturados para higiene bucal de pessoas com TEA

20 pessoas
com TEA

níveis 1 e 2
contato visual

vídeo do 
Dino na 
dentista

material
estruturado
para higiene

bucal

higiene
bucal

gura 6. Esse local foi individualizado para cada pessoa dentro do seu 
ambiente domiciliar. A organização visual do ambiente e as sinaliza-
ções ajudaram na previsibilidade da atividade e diminuição da an-
siedade da pessoa com TEA. Essa área que a criança realizou a tarefa 
precisava ser funcional e relacionada com a atividade. A orientação 
para os cuidadores e/ou responsáveis é que essa atividade fosse re-
alizada dentro do banheiro, para facilitar a relação da atividade com 
a funcionalidade da ação. As crianças com TEA necessitam de sina-
lizadores para orientar suas ações. Se não for sinalizado o local para 
realizar a ação a criança pode achar que qualquer local da casa pode 
ser realizada a higiene bucal, por isso a indicação de iniciar o treina-
mento sinalizando o melhor local para que a ação aconteça. Dessa 
forma não haverá necessidade de se fazer correções futuramente.

A área de trabalho para nova aprendizagem necessita da pre-
sença física do profissional porque a criança desconhece a nova 
habilidade ou não consegue executá-la de forma independente. O 
profissional orienta diretamente a criança em um espaço chama-
do 1:1 (criança: instrutor). Aos poucos o profissional pode se afas-
tar e deixar a criança mais independente para realizar a atividade 
sozinha, desde que consiga. Por isso a criança é supervisionada o 
tempo todo e recebe orientações de acordo com sua necessidade 
individual. No caso, o instrutor pode ser a mãe da criança, desde 
que orientada previamente e siga o modelo proposto. Os sistemas 
de trabalho são importantes para que o movimento autônomo da 
criança com TEA possa acontecer.

Pais e crianças realizaram a higiene bucal para que fossem 
observados pelo profissional e todas as dúvidas pudessem ser sa-
nadas. Alguns responsáveis tinham dificuldade de acessar a boca 
de seus filhos. Os responsáveis foram orientados quanto ao uso de 
palitos de madeira para ajudar na abertura de boca e diminuir o 
risco da mordida durante a realização da higiene bucal (Figura 4). 
A mordida durante a escovação foi uma das principais queixas dos 
pais na anamnese.

FIGURA 6
Imagens disponibilizadas e fixadas na área de realização

da atividade. (Área de armazenagem da escova e
dentifrício; área de execução da higiene bucal em frente

ao espelho; área de finalização da atividade)

RESULTADOS
Para a análise dos dados obtidos foram utilizados os proce-

dimentos de estatística descritiva, registrados e tabulados sob 
forma de planilhas eletrônicas Excel, e apresentados em tabelas 
e gráficos com números absolutos e percentuais, sendo a análise 
pautada nos dados que apresentarem a maior incidência. Os da-
dos foram tabulados e submetidos à análise estatística, com nível 
de nulidade fixado em 0,05 (α <5%). Através do Teste Mc Nemar, 
encontramos significância estatística na higiene bucal inicial e fi-
nal com p ‹ 0.0001 com apoio do cuidador. Para a higiene bucal 
realizada sem apoio do cuidador não encontramos diferença do 
quadro inicial. 
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REFERÊNCIAS 

DISCUSSÃO
O aumento de casos diagnosticados de TEA tem despertado 

interesse em todas as áreas da pesquisa científica, incluindo a 
Odontologia, e formas de aproximação e acolhimento vem sen-
do estudadas em todas as áreas. Este estudo contribuiu para o 
aprimoramento e o desenvolvimento de técnicas de higiene bucal, 
adaptadas para pacientes com TEA.

A dificuldade no tratamento odontológico para pessoas com 
TEA está descrita em alguns trabalhos, mas as adaptações para que 
a higiene bucal seja possível quase não são encontrados na lite-
ratura.10,12,13 Os pais ou responsáveis por pessoas com diagnóstico 
de TEA queixam-se de não terem condições ou instruções para a 
correta realização da higiene bucal, até mesmo para a dificuldade 
que vivenciam para abrir a boca da pessoa com TEA para realizar 
a higiene bucal.

Concordando com Zink et al.10,12 e Kuhaneck et al.13 vimos a 
necessidade de antecipar as fases da higiene bucal para minimi-
zar as alterações comportamentais e sensoriais comuns a esse 
grupo de pacientes durante a realização da mesma por pais e 
cuidadores. A comunicação alternativa e o uso de materiais es-
truturados são possibilidades viáveis para os profissionais e para 
a família de pessoas com TEA nesse processo de facilitação de 
higiene bucal. 

Bartolomé-Villar et al.14 em uma revisão sistemática, baseada 
em 10 artigos que tratavam de TEA e alterações sensoriais, concor-
dam que as crianças de 0 a 18 anos de idade, apresentam higiene 
bucal deficiente e consequentemente uma maior prevalência de 
gengivite e doenças periodontais, devendo receber maior cuidado 
preventivo. Após orientação de higiene bucal à pais e cuidadores 
durante 1 ano de acompanhamento houve aquisição deste hábito 
na maioria da população desse estudo favorecendo na redução de 
doença cárie e periodontal. 

A melhor interação social e comunicação entre paciente-
-profissional poderia reduzir o encaminhamento desse indivíduo 
à anestesia geral em âmbito hospitalar. Zink et al.10,12 Este trabalho 
mostra uma diferença significativa entre grupos com apoio de hi-
giene quando comparados aqueles que não foram assistidos.

Concordando com Iovannone et al.,15 o ambiente e os profis-
sionais precisam estar estruturados para o acolhimento da pessoa 
com TEA, ampliando a aquisição de linguagem, interação social 
e novas habilidades. Nesse caso consideramos a escovação bucal 
uma nova habilidade na AVD.

Inicialmente apenas 35%, n= 7 realizavam a higiene bucal 
mesmo com apoio do cuidador. Após 6 meses de acompanha-
mento da escovação supervisionada por pais houve melhora sig-
nificativa passando para 80%, n=16 (p‹0.0001). Com a educação 
continuada e higiene supervisionada, houve melhora no aceite da 
higiene bucal em 45% das crianças, totalizando 80% (n=16) após 
6 meses de acompanhamento contínuo.

A falta de orientação e o cuidado com a saúde bucal de pesso-
as com TEA pode agravar o aumento de doença cárie e periodontal 
neste grupo. Pais e responsáveis devem participar de programas 
educativos continuados de saúde bucal e serem orientados a re-
alizarem ou apoiarem a realização da Higiene bucal. É de extre-
ma importância a visita precoce ao consultório odontológico e as 
orientações específicas e individualizadas para a pessoa com TEA.

CONCLUSÃO
A orientação de higiene bucal através do uso da comunicação 

alternativa e materiais estruturados deve ser apresentada preco-
cemente a criança com TEA para inserção da escovação na ativi-
dade de vida diária. 

Pessoas com TEA ainda mostraram a necessidade de apoio de 
pais e/ou cuidadores para correta higiene bucal, não se mostrando 
totalmente independentes, embora 80% delas aceitaram a reali-
zação da atividade.

A instrução e atividades educativas devem estar presente na 
clínica diária para favorecer a prevenção de doenças em pessoas 
no espectro autista.

APLICAÇÃO CLÍNICA
A instrução de higiene bucal direcionada as necessidades es-

pecíficas das pessoas com TEA podem agregar na prática diária do 
processo e favorecer processos preventivos de Odontologia.


