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Especiais

Pacientes com 

Zelando pela ética  
e fiscalizando  

o exercício 
da odontologia.

Os 10 mandamentos dos cuidados 
que os pacientes com necessidades 
especiais necessitam
1. De acompanhamento odontológico contínuo 

e individualizado.
2. Muitos quadros sistêmicos podem ser 

agravados por problemas bucais.
3. A maioria destes pacientes não apresenta 

plena capacidade de realizar seus cuidados 
bucais necessitando da ajuda de demais 
pessoas.

4. A participação de familiares ou responsáveis 
nestes cuidados é fundamental para o 
sucesso do tratamento odontológico e para 
promoção da saúde bucal do paciente.

5. A família e ou o cuidador necessitam de 
orientações do cirurgião-dentista quanto 
aos cuidados gerais e orais.

6. De acordo com as necessidades do paciente, 
o atendimento odontológico poderá ser 
realizado em ambulatório, em domicílio ou 
em ambiente hospitalar.

7. O atendimento ambulatorial deve ser sempre 
realizado em conjunto com a família e por 
profissional capacitado. Estas pessoas têm 
uma necessidade aumentada para o cuidado 
preventivo odontológico na prevenção de 
cárie e das doenças periodontais.

8. Todo tratamento odontológico é 
considerado como parte de um programa 
permanente de saúde bucal. Dentro desse 
programa, as medidas preventivas e as 
restauradoras devem estar perfeitamente 
integradas.

9. A Odontologia é a mesma para todas as 
pessoas, o que muda é a necessidade 
especial que cada um precisa para que esse 
atendimento aconteça.

10. Procure um cirurgião-dentista especialista 
em Odontologia para pacientes com 
necessidades especiais para orientá-lo em 
relação ao seu caso especificamente, pois a 
missão desse profissional é promover saúde 
e oferecer melhorias na qualidade de vida.
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       PACIENTES COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS

       CLASSIFICAÇÃO DOS PACIENTES 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

       ALTERAÇÕES IMPORTANTES 
COMPROMETEM TAMBÉM:

	 •					Síndromes e deformidades craniofaciais 
Genéticos (ex.: síndrome de down, displasia 
ectodérmica), ambientais (ex.: infecções, idade 
da mãe), multifatoriais (ex.: deficiência intelectual, 
fissuras labiais, palatais ou lábio-palatais).

	 •				Distúrbios de comportamento 
Medo, ansiedade, timidez, birramanha, 
agressividade, disfunção cerebral mínima.

	 •				Desvios psiquiátricos  
Neuroses, psicoses.

	 •				Deficiências sensoriais de comunicação 
Comunicação oral (afasia), áudio-comunicação 
(deficiência auditiva), distúrbios visuais 
(deficiência visual).

	 •				Doenças sistêmicas crônicas 
Diabetes, fibrose cística do pâncreas, 
hipo e hiper tireoidismo, paratireoidismo, 
pituitarismo, cardiopatia adquirida ou 
congênita, deficiência autoimune e 
vesicobolhosa, doenças hematológicas, 
epilepsia, neoplasias.

	 •				Doenças infecto-contagiosas 
Hepatites, tuberculose, HIV, sífilis.

	 •				Condições sistêmicas 
Irradiados de cabeça-pescoço, transplantados 
de órgãos, imunossuprimidos por 
medicamentos.

Sistema cardiovascular:
	 •					   Angina do peito
	 •					   Arritmia
	 •					   Aterosclerose
	 •					   Acidente Vascular Encefálico - AVE
	 •					   Bradicardia
	 •					   Hipertensão arterialsistêmica - HAS
	 •					   Infarto do miocárdio
	 •					   Insuficiência congestiva crônica -ICC

	 •					   Endocardite bacteriana
 

Sistema hematológico:
	 •					   Distúrbios hemorrágicos
	 •					      Anemia
	 •					   Leucemia
 

Sistema endócrino:
	 •					   Diabetes
	 •					   Hepatites virais entre outros
 

Sistema respiratório:
	 •					   Tuberculose entre outros
 

Condições específicas:
	 •					   Doenças sexualmente transmissíveis - DST
	 •					   Artrite
	 •					   Gestantes e lactantes
	 •					   Idosos entre outros

São todos os indivíduos que necessitam 
de cuidados especiais por tempo 
indeterminado ou por parte de sua vida 
e seu tratamento odontológico depende 
de eliminar ou contornar as dificuldades 
existentes em função da sua limitação. 
Faz parte do grupo de pacientes com 
necessidades especiais na Odontologia 
aquelas pessoas que têm alguma doença 
ou situação clínica que necessitem de um 
atendimento odontológico diferenciado.

	 •				Deficiência intelectual 
Superdotados, limítrofes, infradotados, 
transtorno do espectro do autismo 
(pessoa com deficiência).

	 •				Deficiência física 
Paralisia cerebral , paralisia infantil, 
osteogênese imperfeita, artrite, 
acidente vásculo-encefálico, distrofia 
muscular , escoliose, miastenia grave, 
mielomeningocele.

RECOMENDAÇÕES
Qualidade de vida e saúde geral 
do paciente com necessidades 
especiais estão intimamente 
relacionadas com a boca sadia, 

impedindo que doenças sistêmicas possam 
ser agravadas.
A saúde bucal contribui para proteger o 
organismo como um todo.
O tratamento educativo preventivo é 
muito importante e é recomendável que 
o atendimento odontológico seja feito por 
cirurgião-dentista, especialista em pacientes 
com necessidades especiais, capacitado a 
estabelecer o diagnóstico precoce e correto 
manejo da sua patologia.


