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RESUMO 
 
 

ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS O Departamento de Odontologia da UNITAU desenvolve há quatro anos um 
Projeto de Extensão que oferece assistência odontológica a pessoas com deficiência. Uma 
analise feita na clinica desse Projeto de Extensão permitiu, através de exames clínicos, 
observarem que a manutenção do tratamento odontológico realizado, era ineficiente, dado a 
falta de informação e dificuldade dos pacientes e cuidadores em realizar a higiene bucal em 
casa, o que compromete a saúde bucal do público alvo. Visando a melhoria da manutenção da 
higiene bucal, foi criado um folder explicativo, em linguagem cotidiana, aplicando as técnicas 
em três passos de forma clara, facilitando o entendimento e auxiliando os pais e cuidadores, 
com recursos viáveis, a pratica de higiene bucal. O objetivo deste trabalho é sanar as duvidas e 
instruir sobre a maneira correta de higienizar a cavidade bucal de pessoas com necessidades 
especiais, de maneira a preservar sua saúde bucal, objetivando a reabilitação e a inclusão 
social desses indivíduos na comunidade, bem como ser um propagador de conhecimento 
pertinente à saúde do complexo bucal. As instruções foram divididas em três passos: O 
primeiro passo é a escolha do dentifrício, pois alguns pacientes apresentam certa rejeição ao 
produto. Assim, é indicado o uso de pasta com sabor agradável, que o paciente se sinta a 
vontade. E ainda, para crianças observadas às indicações de conter ou não flúor. O segundo 
passo foi desenvolvido ao observarmos que alguns dos pacientes possuem dificuldade ou se 
recusam a abrir a boca para a escovação, nestes casos temos a opção de utilizar abridores de 
boca de baixo custo, feitos a partir do bico de uma garrafa pet ou palitos de sorvete. Os quais 
podem ser usados pelos cuidadores para a realização da escovação, evitando ferimentos e 
facilitando a prática. O terceiro passo demonstra os movimentos necessários para a correta 
escovação dos dentes e da língua, e a maneira correta do uso de fio dental. Além de tirar 
duvidas sobre o tipo de escova indicado, que deve ser sempre os modelos mais macios, pois 
devido à dificuldade na execução da higienização bucal nos pacientes especiais, esses tipos 
são mais seguros, além de protegerem os tecidos gengivais. Concluiu-se que após a 
distribuição do folder explicativo tivemos significante melhora nos hábitos de higiene bucal, 
devido à otimização da habilidade do cuidador em efetuar as técnicas de prevenção, 
promovendo melhora da saúde dos pacientes especiais. 


