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Resumo   
Introdução:  O  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  é  o  termo  que  descreve  vários  transtornos  de  desenvolvimento  em  que  descreve  vários                      
transtornos  do  desenvolvimento  em  que  o  indivíduo  apresenta  limitações  motoras,  de  linguagem  e  do  convívio  social.  O  paciente  autista                     
apresenta  as  mesmas  particularidades  orais  de  uma  criança  sem  o  transtorno,  no  entanto,  a  dieta  associada  ás  limitações  motoras,  propiciam                     
mais  lesões  cariosas  e  doenças  periodontais  a  esse  grupo  de  pacientes.  Técnicas  de  manejo  dizer-mostrar-fazer,  controle  de  voz,                    
comunicação  não  verbal,  PEC,  ABA,  TEACH   e  programa   SONRISE  são  técnicas  de  manejo  que  podem  ser  utilizadas  pelos  profissionais  da                      
área  da  saúde  para  abordagem  do  paciente  autista.  O  objetivo  desse  trabalho  foi  abordar  as  estratégias  de  condicionamento  comportamental                     
para  facilitar  o  tratamento  odontológico  em  pessoas  autistas,  afim  de  desmistificar  o  atendimento  a  esse  grupo  de  pacientes.  Foi  realizado                      
levantamento  bibliográfico  de  artigos  publicados  entre  os  anos  2012  a  2020  por  meio  de  estratégia  de  busca  com  base  nos  termos  inglês  e                         
português:  Transtorno  do  Espectro  Autista;  Saúde  Bucal;  Cárie  Dentária;  Diagnóstico  e  em  inglês:  Autistic  Disorder;  Oral  Health;  Dental  Caries;                     
Diagnosis.  Com  este  trabalho  conclui-se  que  as  estratégias  descritas  podem  se  tornar  um  grande  diferencial  para  a  atuação  do  cirurgião                      
dentista  com  este  público  e  que  além  de  realizar  o  atendimento  odontológico  a  pacientes  autistas  é  possível  criar  uma  rotina  para  que  os                         
mesmos   se   familiarizem   com   o   ambiente   odontológico.   
Palavras-Chave:    Transtorno   do   Espectro   Autista;   Saúde   Bucal;   Cárie   Dentária;   Diagnóstico.     
Abstract   
Introduction:   Autism  Spectrum  Disorder  (ASD)  is  the  term  used  to  describe  several  developmental  disorders,  according  to  which,  individuals                    
present  motor,  language  and  social  limitations.  Autistic  patients  have  the  same  oral  peculiarities  observed  in  healthy  children;  however,  the                     
associations  between  diet  and  motor  limitations  results  in  more  carious  lesions  and  periodontal  diseases  in  this  population.  Tell  Show  Do,  voice                       
control,  non-verbal  communication,  PEC,  ABA,  teach  an  Son-Rise  program  are  management  techniques  to  be  used  by  healthcare  professionals                    
to  approach  autistic  patients.  The  aim  of  the  current  study  is  to  address  behavioral  conditioning  strategies  adopted  to  make  dental  treatment  in                        
autistic  patients  easier,  in  order  to  demystify  the  care  provided  for  this  population.  Bibliographic  survey  on  articles  published  from  2012  to  2020                        
was  carried  out  based  on  a  search  strategy  comprising  the  following  meshes  in  Portuguese:  Transtorno  do  Espectro  Autista,  Saúde  Bucal,                      
Cárie  Dentária,  Diagnóstico;  and  in  English:  Autism  Spectrum  Disorder,  Oral  Health,  Dental  Caries,  Diagnosis.  Results  enabled  concluding  that                    
the  herein  described  strategies  can  be  a  great  differential  in  dental  surgeons’  performance  towards  this  population,  as  well  as  that,  besides                       
providing   dental   care   to   autistic   patients,   it   is   possible   creating   a   routine   to   allow   them   to   get   used   to   dental   care   environments.   
Keywords:  Autism   Spectrum   Disorder;   Oral   Health;   Dental   Caries;   Diagnosis.   
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Introdução   
  

O  termo  autismo  vem  do  grego  ‘autos’  e          
expressa  a  ação  de  voltar-se  em  direção  a  si           
mesmo.  O  autismo  é  caracterizado  pela        
dificuldade  no  convívio  social,  por  respostas       
sensoriais  exacerbadas  como  estímulos  visuais,       
auditivos  e  deficiência  na  comunicação  verbal  que         
pode  estar  ausente  ou  prejudicada  (Tavares,        
França   e   Rocha,   2019).   

O  transtorno  do  Espectro  Autista  é  um         
termo  comumente  utilizado  para  descrever  vários        
transtornos  de  desenvolvimento  em  que  o        
indivíduo  apresenta  diferenças  substanciais  na       
natureza  do  seu  desenvolvimento  social  (Sant’        
Anna,   Barbosa,   Brum,   2017).   

A  etiologia  do  TEA  é  multifatorial  e  pode          
estar  relacionada  à  condições  genéticas,       
neurobiológicas,  infecções,  alterações  de      
metabolismo,  intoxicação  por  chumbo  e  síndrome        
do   alcoolismo   fetal   (Souza   et   al.,2017).   

O  autismo  é  um  transtorno  que  está         
presente  desde  o  nascimento  e  se  manifesta         
antes  dos  trinta  meses  de  idade,  os  pais  e  os            

educadores  infantis  são  os  primeiros  a        
identificarem  as  alterações  comportamentais      
(Souza   et   al.,2017).   

Estima-se  que  1  a  cada  54  crianças         
nascidas  sejam  diagnosticadas  com  autismo.  A        
prevalência  no  gênero  masculino  é  cinco  vezes         
muito  maior  que  no  gênero  feminino  (Silva,  Araújo          
e   Dornelas,2020).   

A  ausência  de  diálogo  e  a  falta  de         
conhecimento  da  equipe  multidisciplinar  a  respeito        
da  importância  da  saúde  bucal  pode  fazer  com          
que  a  visita  de  crianças  autistas  ao  cirurgião          
dentista  seja  tardia,  dificultando  o  manejo  e  a          
abordagem  desse  paciente  no  consultório       
odontológico   (Sant’   Anna,   Barbosa,   Brum,   2017).   

Crianças  com  Transtorno  do  Espectro       
Autista  não  possuem  características  orais       
específicas,  no  entanto  a  sensibilidade  oral  e  tátil          
intensificada  nesses  pacientes  acarreta      
dificuldades  aos  pais  e  responsáveis  durante  a         
higienização  oral  de  seus  filhos  que  tem  efeito          
direto   na   saúde   bucal   (Ferrazzano   et   al,   2020).   

A  dificuldade  de  manutenção  da  saúde        
bucal  associadas  à  ingestão  de  alimentos  ricos         

SIMP.TCC/Sem.IC.   2019(15);1-24          CENTRO   UNIVERSITÁRIO   ICESP   /   ISSN:   2595-4210     
1   

  



em  carboidratos,  macios  e  adoçados,  aumentam  a         
predisposição  à  cárie  e  a  doença  periodontal         
nesse  grupo  de  pacientes  (Ferrazzano  et  al,         
2020).   

O  atendimento  a  pacientes  autistas  pode        
exigir  bastante  conhecimento,  paciência  e       
sensibilidade  do  cirurgião  dentista  para  com  seus         
pacientes  e  responsáveis.  É  necessário  entender        
a  rotina  familiar,  a  dinâmica  das  terapias  os          
hábitos  comportamentais  e  nutricionais  da       
criança,  para  que  se  consiga  traçar  uma  melhor          
estratégia  de  abordagem  e  de  terapêutica  na         
Odontologia  (Sant’  Anna  et  al.,  2017;  Araújo  et  al           
2017).   

A  equipe  odontológica  envolvida  no       
atendimento  necessita  se  preparar  para  intervir  de         
maneira  adaptada,  com  estratégias  de  manejo        
específicas  com  o  propósito  de  alcançar  a         
colaboração  do  paciente  e  desta  forma,  evitar  a          
realização  do  tratamento  odontológico  em       
ambiente  hospitalar  (Sant’  Anna,  Barbosa,  Brum,        
2017).   

O   Picture  Exchangue  Comunication  System       
(PECS)  é  um  método  que  utiliza  fotografias  e          
figuras  que  são  acessíveis  e  simples  de         
confeccionar.  Os  PECS  retratam  materiais,       
pessoas  ou  serviços  que  juntos,  proporcionam        
uma  comunicação  alternativa  e  funcional  que        
auxilia  no  condicionamento  e  na  antecipação  dos         
procedimentos  odontológicos  em  que  serão       
submetidos  os  pacientes  com  Transtorno  do        
Espectro   Autista   (Zink   et   al.,   2016).   

No  ano  de  1960,  o  método   TEACH  (Termo          
de  Tratamento  e  Educação  de  Crianças  Autistas)         
foi  desenvolvido.  Este  método  utiliza  roteiros        
pedagógicos  visuais  (imagens,  painéis  ou       
agendas)  que  são  entregues  para  família  e  para  o           
cuidador  da  pessoa  com  Transtorno  do  Espectro         
Autista,  com  o  objetivo  de  mostrar  de  forma          
antecipada  o  ambiente  físico,  os  passos  clínicos         
que  serão  utilizados  durante  a  consulta        
diminuindo  o  nível  de  ansiedade  dos  pacientes         
(MOREIRA   et   al.   2019).   

ABA  é  a  sigla  para   Applied  Behavior         
Analysis ,  estratégia  bastante  utilizada  que  visa        
analisar  o  comportamento  do  paciente  com        
autista,  traçar  estratégias  de  manejo  a  fim  de          
aproximar  o  paciente  do  profissional,  permitindo        
assim  que  o  paciente  desenvolva  novas        
habilidades.  Essa  estratégia  é  realizada  com        
fases  documentadas  e  possibilita  a  criação  de         
novas  atitudes  do  paciente  para  com  o         
profissional  e  o  ambiente  a  fim  de  ajudar  nos           
cuidados  orais.  Por  meio  dessa  estratégia  é         
possível  condicionar  os  pacientes  à  sentarem-se        
na  cadeira  odontológica  sozinhos  (Cruz,  et  al         
2017).   

O  programa   SON  RISE  foi  criado  na         
década  de  1970,  nos  Estados  Unidos.  A  finalidade          
do  método  é  aprimorar  as  habilidades  de         
comunicação  funcional  e  o  desenvolvimento  da        
linguagem  do  paciente.  Consiste  na  troca  de         
experiências  do  paciente  com  o  cirurgião  dentista         
com  o  propósito  de  criar  vínculo  e  estabelecer          
confiança.  O  programa  propõe  o  emprego  de         
brinquedos  e  materiais  motivadores  que  sirvam        
como  ferramenta  para  a  interação  e  cooperação         
do  paciente  com  o  ambiente  Odontológico  (Cruz,         
et   al   2017).   

Este  trabalho  tem  como  objetivo  descrever        
as  estratégias  de  atendimento  odontológico  ao        
paciente  com  Transtorno  do  Espectro  Autista.        
Foram  consultados  artigos  do  ano  de  2016  a  2020           
com  base  nos  termos  em  inglês  e  português:          
Transtorno  do  Espectro  Autista,  saúde  bucal,  cárie         
dentária,  diagnóstico,  autistic  disorder,  oral  health,        
dental  caries,  diagnosis.  Os  resumos  dos  artigos         
recuperados  foram  analisados  para  verificar  o        
atendimento  aos  critérios  de  inclusão  e  exclusão.         
Adotaram-se  como  critérios  de  inclusão:  artigos        
publicados  em  português  e  inglês  e  artigos         
indexados.  Artigos  que  contemplavam  as       
estratégias  utilizadas  em  odontologia  para       
tratamento  de  pacientes  com  Transtorno  do        
Espectro  Autista.  Utilizaram-se  como  critérios  de        
exclusão:  estudos  sem  informações  sobre       
amostragem  e  análise  efetuada;  teses  e        
dissertações.   

  

Revisão   de   Literatura   

O  autismo  é  descrito  como  um  transtorno         
comportamental  acentuadamente  singular  e      
dificultado  em  seu  convívio  social  e  na         
modalidade  de  conversação.  Estas  peculiaridades       
alternam-se  na  forma  como  se  manifestam,  no         
grau  de  intensidade,  raramente  apresentam-se       
similares  em  mais  de  uma  pessoa.  Ressalta-se         
que  o  Transtorno  do  Espectro  Autista  inclui  uma          
diversidade  de  expressões  clínicas  que  podem        
interferir  de  maneira  significante  no  atendimento        
odontológico   (Santos   e   Sales,2018).   

Pacientes  com  Transtorno  do  Espectro       
Autista  apresentam  dificuldades  na  realização  de        
atividades  cotidianas.  Vestir-se  sozinho,  tomar       
banho,  comer  e  principalmente  no  que  se  diz          
respeito  à  higienização  e  manutenção  da  saúde         
bucal.  O  paciente  requer  destreza,  atenção        
especial  de  seus  responsáveis  e  visitas  regulares         
ao  dentista,  já  que  a  dificuldade  na  realização  da           
escovação  dentária  torna-o  mais  vulnerável  às        
doenças   cárie   e   periodontais   (Silva   et   al.   2019).   

Nos  dias  de  hoje,  verifica-se  a  dificuldade         
para  o  atendimento  dos  pacientes  com  autismo         
em  razão  da  carência  de  profissionais        
capacitados,  para  a  demanda  existente.  O  que         
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torna  a  promoção  em  saúde  bucal  algo  distante          
deste  grupo  de  pacientes  (Amaral,  Carvalho  e         
Cristina   Bezerra   2015).   

O  cirurgião  dentista  que  atende  pacientes        
autistas  necessita  ter  humanidade,  ter  habilidades        
emocionais,  ter  capacidades  intelectuais  e       
clínicas.  A  habilidade  de  se  conectar  e  estar  cada           
vez  mais  perto  do  paciente  tanto  emocionalmente         
quanto  fisicamente,  sendo  capaz  de  condicioná-lo        
ao  ambiente  do  consultório  odontológico  é  de         
máxima  importância  para  o  sucesso  dos  trabalhos         
executados  nos  pacientes  (Moreira,  Ferreira  e        
Vieira   2019).   

A  demanda  odontológica  de  pacientes       
autistas  são  as  mesmas  relacionadas  com  as  de          
outros  pacientes,  no  entanto,  promover  um        
tratamento  odontológico  efetivo  se  torna  mais        
complexo.  Os  pacientes  com  Transtorno  do        
Espectro  Autista  expressam  inflexibilidade  à  sua        
rotina  e  aguardar  na  recepção  pode  gerar         
ansiedade  e  excitação  previamente  ao       
atendimento   odontológico   (Alves   et   al.   2019).   

O  dentista  especializado  deve  lançar  mão        
de  técnicas  de  manejo,  abordagens  adequadas  e         
terapêuticas  baseadas  em  orientação      
comportamental,  não  farmacológicas  que      
influenciem  positivamente  a  resposta  desses       
pacientes  ao  tratamento  odontológico  proposto       
(Gomes,   Vieira   e   Ferreira   2019).   

O  dizer-mostrar-fazer  é  uma  técnica  que        
utiliza  uma  linguagem  específica  com  o  objetivo         
de  reduzir  a  ansiedade  e  o  medo  do  paciente.  O            
profissional  descreve  os  procedimentos  que  serão        
executados,  mostra  por  meio  de  estímulos  visuais,         
auditivos,  olfativos  e  táteis  as  condutas  e  os          
materiais  que  serão  utilizados  e  então,  finalmente,         
inicia  o  procedimento  (Gomes,  Vieira  e  Ferreira         
2019).   

A  técnica  de  Controle  de  Voz  prevê  uma          
mudança  do  volume,  tom  ou  ritmo  da  voz  com  a            
finalidade  de  controlar  e  dirigir  o  comportamento         
do  paciente  e  determinar  uma  relação  de         
confiança  entre  o  profissional  e  o  paciente         
(Gomes,   Vieira   e   Ferreira   2019).   

Outro  método  utilizado  para  eficácia  da        
relação  entre  o  paciente  e  o  profissional  é  a           
Comunicação  não  verbal,  técnica  que  visa        
estabelecer  por  meio  da  expressão  facial,  postura         
e  linguagem  corporal  do  profissional,  uma        
comunicação  mais  efetiva  com  o  paciente        
(Gomes,   Vieira   e   Ferreira   2019).   

Na  estratégia  de  condicionamento      
odontológico,  conhecida  como  Distração,  é       
realizado  o  desvio  da  atenção  do  paciente,  no          
momento  de  executar  procedimentos  mais       
invasivos  ou  que  possam  gerar  dor  (Gomes,  Vieira          
e   Ferreira   2019).   

Além  dos  métodos  já  descritos,  podemos        
citar  ainda  outros  quatro  métodos  fundamentais  e         
específicos  para  pacientes  autistas  que  facilitam  o         
manejo  do  cirurgião-dentista  ao  longo  do        
atendimento,  que  são  eles:   PECS,  ABA,  TEACH  e          
SON-RISE    (Basseti   et   al.   2019).   

O  Picture  Exchange  Communication      
System  (PECS)  tem  a  finalidade  de  assistir         
crianças  com  dificuldades  de  comunicação,       
aprimorando  sua  fala  ou  auxiliando  no  processo         
fonoarticulatório.  Tem  como  propósito  a  utilização        
de  figuras,  que  auxiliam  na  diferenciação  dos         
interesses  da  criança  e  ao  mesmo  tempo,  orienta          
o  paciente  às  atividades  que  poderão  ser        
trabalhadas  em  âmbito  ambulatorial.  O       
profissional  pode  empregar  a  técnica,  por        
exemplo,  como  um  passo  a  passo  da  higienização          
bucal,  de  modo  que  o  paciente  reproduza  as         
figuras   em   sequência   (Alves   et   al.   2019).   

A  análise  do  Comportamento  Aplicada       
(ABA)  é  uma  ciência  que  permeia  tanto  as  áreas           
da  Saúde  como  a  da  Educação  e  pode  ser           
aplicada  a  qualquer  indivíduo  que  precise        
desenvolver  ou  melhorar  suas  habilidades  sociais,        
comportamentais,  dialógicas,  acadêmicas,  dentre      
outras  que  ainda  não  foram  obtidas  (Leite,  Curado          
e   Vieira   2019).   

A  cada  bom  comportamento  é  oferecido        
uma  recompensa  para  que  haja  por  parte  do          
paciente,  motivação  para  replicar  bons       
comportamentos  e  minimizar  os  indesejados.       
Essa  técnica  vai  muito  além  do  aconselhamento,         
ela  pretende  compreender  o  universo  que        
pacientes  adultos  e  crianças  estão  inseridos  e         
todas  as  dificuldades  presentes  e  a  partir  deles          
desenvolver  métodos  de  apoio,  para  promoção  de         
independência  qualidade  de  vida  (Leite,  Curado  e         
Vieira   2019).   

O   TEACH  é  uma  estratégia  focada  para  a          
preparação  do  paciente  em  seu  ambiente  diário,         
no  qual  o  cirurgião-dentista  deve  acompanhado        
dos  pais,  orientar  e  mostrar  o  processo  de          
higienização  com  finalidade  que  ele  os  reproduza         
os  movimentos  e  com  o  tempo,  passe  a  entender           
e  conquistar  autonomia  nesta  atividade  Pode  ser         
usado  com  instrumentos  visuais,  corporais  e        
sonoros,  com  o  objetivo  que  o  paciente  passe  a           
entender  a  atividade  proposta,  tarefas  e  rotinas         
diárias  e  a  necessidade  de  continuidade  para         
desenvolver  a  autonomia  e  independência       
(Carvalho   et   al.   2019).   

No  programa   SON-RISE  (SRP)  a  interação        
se  faz  de  forma  divertida,  amorosa  e  dinâmica,  de           
modo  que  as  atividades  propostas  sejam        
motivadoras  e  adequadas  ao  estágio  de        
desenvolvimento  próprio  do  indivíduo,      
independentemente  da  idade.  O  programa  utiliza        
brinquedos  e  materiais  didáticos  coloridos  como        
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instrumento  de  facilitação  para  a  interação  e         
consequentemente  cooperação  do  paciente  com       
Transtorno  do  Espectro  Autista.  O  cirurgião        
dentista  terá  que  transformar  as  consultas  clínicas         
em  situações  prazerosas  e  com  isso  estimulará  o          
interesse   do   paciente   (Amaral   et   al.   2012).   

A  realização  de  procedimentos      
odontológicos  em  âmbito  hospitalar  pode  ser  uma         
opção  no  atendimento  odontológico.  A  utilização        
da  anestesia  geral  é  está  indicada  para  pacientes          
não  colaboradores  e  resistentes  as  técnicas        
citadas  ou  quando  o  paciente  necessite  de         
múltiplas  intervenções.  O  cirurgião  dentista  ao        
sugerir  essa  opção  terapêutica  deve  comunicar  os         
responsáveis,  que  assinarão  o  termo  de        
consentimento  livre  e  esclarecido  (Pérez,  Ferrer  e         
Martínez   2017).   

A  sedação  com  óxido  nitroso  mostra-se        
como  outra  opção  favorável  e  efetiva  no         
atendimento  e  manejo  dos  pacientes  com        
Transtorno  do  Espectro  Autista  grau  severo.        
Apresenta  mínimo  risco  à  saúde  e  à  vida  do           
paciente,  o  que  oferece  bastante  segurança        
durante  seu  uso,  possibilitando  a  execução  de  um          
atendimento  odontológico  cômodo  e  com      
tranquilidade.  Possui  como  finalidade  eliminar       
gradativamente  a  ansiedade,  o  medo,      
aumentando  a  autoconfiança,  além  de  causar        
uma  sensação  de  relaxamento  e  o  bem  estar          
durante  o  atendimento  odontológico  (Zanelli  et  al.         
2015).   

  

Discussão   

O  Transtorno  do  Espectro  Autista,  segundo        
Santos  e  Sales  (2018)  é  um  transtorno  de  origem           
neurológica,  representado  por  déficits  de       
comunicação,  interação  social,  déficits  para       
desenvolver,  manter  e  compreender      
relacionamentos.   

O  comportamento  do  paciente  autista       
influência  de  forma  significativa  no  tratamento        
odontológico.  Os  trabalhos  de  Moreira,  Ferreira  e         
Vieira  (2019)  relatam  que  o  uso  de  medicamentos          
controlados,  a  falta  de  higienização  e  a  dificuldade          
na  promoção  de  saúde  oral  a  ocasionam,  nesse          
grupo   de   pacientes   uma   saúde   oral   fragilizada.   

Tanto  os  responsáveis  quanto  os  pacientes        
encontram  obstáculos  durante  a  higiene  bucal,        
necessitando  de  cuidados  específicos  e       
acompanhamento  especializado  (Amaral,     
Carvalho   e   Bezerra   2015;   Bassetti   et   al.   2019).   

Para  Amaral  et  al.  2012  o  cirurgião-dentista         
deve  utilizar  tanto  os  métodos  convencionais  de         
manejo  como  deve  ter  conhecimento  de        
estratégias  de  interação,  recorrendo  a  métodos        
subjetivos  como:  estímulos  audiovisuais,     
corporais,  de  aproximação  como  o   TEACH,        

PECS,  ABA  E  SON-RISE ,  que  foram  elaborados         
para  atender  crianças  e  adultos  autistas,        
obedecendo  suas  limitações.  Ainda  assim,  para        
Pérez,  Ferrer,  Martinez  2017  e  Zanelli  et  al.  2015           
o  atendimento  odontológico  desses  pacientes  é        
difícil  devido  a  resistência  de  relacionamentos        
social  mostrada,  de  forma  que  o  emprego  de          
meios  farmacológicos  como  a  sedação  consciente        
com  óxido  nitroso  e  oxigênio,  é  frequentemente        
aplicada  em  pacientes  cujos  os  procedimentos        
odontológicos  depende  de  eliminar  ou  contornar        
as  adversidades  existentes  correspondente  a  uma        
limitação   na   área   emocional,   intelectual   ou   social.   

No  entanto,  Carvalho  et  al.  2019  e         
Marulanda  et  al.  2013  descrevem  que  apesar  das          
dificuldades  em  empregar  as  técnicas  de        
abordagens  psicológicas  utilizadas  em      
odontopediatria  como  dizer-mostrar-fazer,  a      
distração,  o  controle  de  voz  e  o  reforço  positivo           
em  crianças  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  o          
uso  das  mesmas  devem  ser  estimuladas  para         
uma   melhor   interação   com   esses   pacientes.   

Os  autores  Leite,  Curado  e  Vieira  2019         
alertam  que  crianças  com  Transtorno  do  Espectro         
Autista  mais  jovem  são  capazes  de  responder         
melhor  a  certas  técnicas  de  manejo,  como  por          
exemplo,  o  reforço  positivo.  Dessa  maneira,  a         
intervenção  da  idade  da  criança  nas  atividades         
sociais  é  capaz  de  ser  crítica  no  tratamento  da           
atitude  do  paciente  com  Transtorno  do  Espectro         
Autista.   

Alves  et  al.2019  realizaram  um  estudo        
piloto  para  testar  um  sistema  de  programação         
visual  usando  símbolos  de  comunicação  e  de         
imagem  e  se  o  mesmo  conseguiria  ajudar         
pessoas  com  autismo  a  terem  uma  rotina  em  um           
consultório  odontológico.  Os  autores  concluíram       
que  o  uso  do  sistema  de  programação  visual          
juntamente  com  visitas  semanais  auxiliaram       
crianças  com  autismo  a  concluir  com  êxito  etapas          
do  atendimento  e  mostrar  níveis  mais  baixos  de          
estresse  em  comparação  a  uma  abordagem        
tradicional   de   dizer-mostrar-fazer.   

Para  Gomes,  Vieira  e  Ferreira  2019  nem         
sempre  as  técnicas  citadas  acima  são  prósperas         
em  todos  os  pacientes  já  que  a  efetividade  dos           
métodos  está  relacionada  ao  conhecimento  e  a         
prática  dos  cirurgiões-  dentistas,  como  são        
recebidas  por  cada  paciente  é  que  irá  determinar          
a   conexão   de   confiança   entra   as   partes.   

Conclusão   

Conclui-se  que  é  necessário  que  o        
cirurgião-dentista  tenha  conhecimento  sobre  o       
Transtorno  do  Espectro  Autista  e  suas  várias         
particularidades,  como  também  saiba  utilizar  as        
estratégias  e  métodos  acessíveis  para  a  execução         
do  manuseio  odontológico  desses  pacientes,       
conquistando   uma   maior   confiança   no   tratamento.     
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A  sedação  consciente  com  óxido  nitroso  e         
oxigênio  como  recurso  auxiliar  em  pacientes        
resistentes  é  uma  escolha  segura.  O  atendimento         
à  pacientes  autistas  demanda  do  profissional        
bastante  treinamento,  paciência  e  dedicação.  A        
desmitificação  do  atendimento,  aos  pais  e        
responsáveis,  se  faz  importante  para  que  o         
contato  com  paciente  seja  o  mais  precoce         
possível  a  fim  de  estabelecer  uma  conexão  de          
confiabilidade   e   aceitação   para   o   tratamento.   
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