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RESUMO 

 

A hipnose é utilizada como um recurso auxiliar terapêutico. O trabalho em questão com 

base no estudo da revisão de literatura, tem com objetivos a história e a eficácia (ou 

não) da hipnose clinica na Medicina Dentária. A hipnose está indicada para modificar o 

comportamento dos pacientes com ansiedade, distorções de tempo do trabalho, 

adaptação a aparelhos ortodônticos e protésicos, potencialização de anestesia, a 

recuperação pós-operatória, e influir no sistema simpático e parassimpático, atuando 

nas glândulas salivares e na hemostasia. Apresentada sempre como um tema polemico, 

a hipnose tem fatores que são comprovadamente contribuintes da sua aplicação na 

Medicina Dentária. Conclui-se que as aplicações da hipnose e os benefícios alcançados 

são importante, garantindo um maior conforto para o profissional e para o paciente. 

Palavras-chave : Conhecimento, Hipnose em odontologia, História, Hipnodontia, 

Saúde, Anestesia, Hipnólogo, Relaxamento, Consciência, Terapia Complementares, 

Ansiedade, Fobia 

ABSTRACT 

 

Hypnosis is used as a therapeutic auxiliary resource. The work in question studies, 

through the review of the literature, the history and effectiveness (or not) of clinical 

hypnosis in dentistry. Hypnosis is indicated to modify the behavior of patients with 

anxiety, distortions of work time, adaptation to orthodontic and prosthetic devices, 

anesthesia potentiation, postoperative recovery, and influence the sympathetic and 

parasympathetic system, acting on the salivary glands and the hemostasis. Always 

presented as a polemic theme, hypnosis will bring factors that are proven to contribute 

to its application in dentistry. It is concluded that the applications of hypnosis and the 

benefits achieved are unlimited, ensuring greater comfort for the professional and for 

the patient. 

 

Keywords : Knowledge, Hypnosis in Dentistry, History, Hypnodontics, Health, Anesthesia, 

Hypnotherapy, Relaxation, Consciousness, Complementary Therapy, Anxiety, Phobia 
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1.  INTRODUÇÃO 

O problema da ansiedade de um paciente em frente ao médico, abrange todos os ramos 

das disciplinas médicas, envolvendo indivíduos de todas as idades, sexo e status social, 

mas sempre foi particularmente sentido no campo odontológico. Durante muitos anos, a 

pesquisa em odontologia foi quase exclusivamente destinada a restaurar os elementos 

dentários e seu tecido de suporte. O aprofundamento da dinâmica entre a cavidade 

bucal e os processos emocionais tiveram pouca importância até que Weiss e English(1) 

ressaltaram a importância de considerar os dentes como uma entidade relacionada à 

personalidade do paciente. Desde então, outras contribuições foram adicionadas neste 

campo(2), mas muito ainda precisa ser feito para abordar o problema de um modo 

científico, sistemático e frutífero. É indiscutível a observação segundo a qual 

manifestações de estado emocional alterado podem tornar inútil o trabalho do dentista. 

Por essa razão, o especialista não deve subestimar a importância de saber quem está 

sentado à sua frente primeiro como um homem que, como paciente. A partir de um 

relacionamento médico-paciente adequado, pode ter uma ajuda valiosa tanto para os 

esforços de prevenção quanto para os processos de cura. Toda a hipnose é uma auto-

hipnose, ou seja, é o próprio paciente que permite que a mesma aconteça e ele detém o 

controlo todo o tempo que passa em transe. Não se pode obrigar o hipnotizado a fazer o 

que não quer ou o que fira seus princípios morais e mesmo revelar segredos de seu 

passado(3). 

2.  OBJETIVOS  

Os objetivos e as questões deste relatório final são:  

1. Recolher informações sobre a hipnose, a parte histórica e as suas utilizações na 

Medicina Geral e mais especificamente, na Medicina Dentária; 

2. Distinção entre medo e fobia dentária, na aplicação da hipnose; 

3. Escolher quando optar pela hipnose; 

4. Conhecer os métodos de avaliação da ansiedade odontológica para o uso da 

hipnose Distinguir quais  são os benefícios da hipnose para o paciente e para o 

dentista;  

5. Limitações do uso da hipnose na Medicina Dentária; 

6. Procedimentos da hipnose indicados na Medicina Dentária; 
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7. Cuidados que devem ser tomados durante o processo hipnótico em odontologia; 

8. Regulamentação europeia para a prática de hipnose nos consultórios 

odontológicos. 

3.  MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa dos artigos para a elaboração desta revisão bibliográfica foi feita através de 

portais de pesquisa tais como: Pubmed, ResearchGate, Ebscohost e Google Scholar 

empregando as palavras-chave: “HIPNOSE”, “ODONTOLOGIA”, “SEDACÃO”, “MÉTODOS 

INDUTIVOS”, “FOBIA DO DENTISTA” combinadas entre si e sem limite temporal. Foram 

selecionados somente os artigos disponíveis com acesso ao texto na integra, 

apresentados em português, inglês e italiano, com concordância temática para o 

assunto. 

4.  RESULTADOS 

4.1 Definição da HIPNOSE 

O termo “hipnose” denote uma interação entre uma pessoa, ou “hipnotizador”, e outra 

pessoa ou outras pessoas. Nesta interação o hipnotizador tenta influenciar as perceções, 

sentimentos, pensamentos e comportamentos dos sujeitos, pedindo que eles se 

concentram em ideias e imagens que possam evocar os efeitos desejados. As 

comunicações verbais que o hipnotizador usa para avançar esses efeitos são chamadas 

de “sugestões”. Estas são diferentes do tipo de instruções que são dadas na via 

quotidiana, porque implicam que uma experiência “válida” é experimentada pela pessoa 

como a caraterística de natureza involuntária ou ausência de esforço. A hipnose é um 

estado de vigília em que a atenção de uma pessoa é focada longe de seu contexto e 

absorvida por experiências internas, como sentimentos, pensamentos e imaginação. A 

indução consiste em uma série de introduções em sugestões destinadas a encorajar o 

sujeito a ter uma experiência de trance, e também é uma série de introduções e 

sugestões que visam aumentar a capacidade de resposta do sujeito às sugestões que se 

seguem(4). 

4.2 Terminologia Cl ínica 

HIPNOLOGIA - Estudo e investigação científica da Hipnose. 

HIPNOTERAPIA - Terapia feita através da Hipnose. 

HIPNOTISTA - Profissional que pratica a Hipnose. 
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HIPNODONTISTA - Hipnose realizada por Cirurgião-Dentista 

DEHIPNOTIZAR - Ato de retirar o paciente do transe hipnótico. 

4.3 História da hipnose  

A hipnose, ainda não chamada por esse nome, já era conhecida e praticada em muitas 

civilizações antigas. No entanto, analisando a história, no século XVIII, Franz Anton 

Mesmer(1734-1815), um médico austríaco é responsável pelo conceito de "magnetismo 

animal". A teoria do magnetismo animal sustentava na existência em cada organismo de 

um fluido magnético, dotado de propriedades particulares. Mesmer anexou imãs ao 

estômago e membros inferiores dos seus pacientes, para causar uma "maré artificial", 

depois de ter ingerido um líquido contendo ferro. Eles disseram sentir a sensação do 

fluído fluindo no seu corpo; depois disso os sintomas desapareceram, pelo menos por 

um tempo. Quando o número dos seus pacientes se tornou evidente, ele desenvolveu um 

tratamento em grupo, usando uma grande banheira na qual as barras de metal estavam 

imersas: os pacientes se agarravam às barras e também experimentavam o 

desaparecimento dos sintomas(5). Em 1784, o rei da França nomeou duas comissões, que 

deveriam estudar o magnetismo animal, para verificar se Mesmer tinha descoberto um 

novo fluído magnético. Ambos chegaram à conclusão de que não havia evidência da 

existência física de tal fluído. Os efeitos terapêuticos foram atribuídos à imaginação, 

sugestão e imitação. Mesmer foi decisivamente desacreditado e quando morreu, ele era 

um homem destruído. Em 1819, um padre português, o abade José de Faria, concluiu que 

o fenômeno do magnetismo animal era principalmente devido à capacidade física da 

pessoa magnetizada, não ao fluído magnético ou à pessoa que realizava a 

magnetização. Ele foi o primeiro a usar sugestões diretas para fins experimentais ou 

terapêuticos e isso valeu-lhe a nomeação como professor de filosofia na Academia de 

Marselha(6). Em 1837, o médico e cirurgião inglês John Elliotson publicou um artigo 

descrevendo o seu uso do sono magnético como uma anestesia para realizar a cirurgia. 

Embora naquela época o conhecimento médico não oferecesse nada melhor do que uma 

intoxicação alcoólica para aliviar a sensibilidade à dor durante a cirurgia, os colegas de 

Elliotson se opuseram ao uso do mesmerismo e ele foi demitido do seu lugar de 

professor. University College Hospital, Londres. No início dos anos 1840, outro cirurgião 

inglês, o Dr. Ward, amputou a perna de um paciente enquanto ele estava imerso em um 
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transe hipnótico e a operação foi um sucesso. O paciente assinou uma declaração 

afirmando que não sentiu dor, mas quando Ward a apresentou à Sociedade Médica e 

Cirúrgica Real Britânica, ela recusou-se a acreditar nele, alegando que o paciente devia 

ter mentido. Ele acrescentou que, se fosse verdade, teria sido imoral, porque a dor "é 

uma provisão sábia da natureza e os pacientes devem saber como suportá-la enquanto 

seus cirurgiões os operam"(7). Em 1843, o médico inglês James Braid deu ao fenômeno 

um novo nome, "hipnose", da palavra grega hypnos (sono), e é para ele que a hipnose 

era mais amplamente aceita na Inglaterra. Ele estava convencido, como o abade Faria, 

de que as faculdades do paciente, mais do que as do hipnotizador, determinavam o 

sucesso da hipnose. Começando em 1852, um cirurgião escocês, James Esdaile, realizou 

milhares de intervenções leves e cerca de trezentas grandes operações na Índia, usando 

apenas hipnose como anestésico. No entanto, os periódicos mais credenciados da época 

mostraram-se bastante hostis a ele. Após a descoberta da anestesia química, o uso da 

hipnose foi abandonado por muitos anos. O interesse despertou novamente no final do 

século XIX e início do XX, quando dois grupos de pesquisadores franceses começaram a 

opor-se abertamente a ele. Um deles foi dirigido pelo neurologista francês Jean Charcot, 

que lecionou no Salpetrière, em Paris, e pelo seu pupilo, Pierre Janet, que consideravam 

a hipnose como um estado patológico muito próximo da histeria; o outro grupo era a 

Escola de Nancy, dirigida por Hippolyte Bernheim e Auguste Liebeault, dois médicos que 

afirmavam que a hipnose não era um sintoma de perturbação psicológica, mas um 

efeito de sugestão(5).Outro ponto para a desvantagem da hipnose foi marcado por 

Sigmund Freud (cuja reputação não requer comentários), que, apesar de ter feito uso 

extensivo, abandonou-o em favor de técnicas de associação livre. Ele acreditava que o 

aplicativo tinha aplicações limitadas, o que não trouxe à luz a resistência do paciente e 

que criou problemas no relacionamento com ele. No entanto, ele não abandonou 

completamente a hipnose ou as ideias baseadas nela. Na verdade, ele chegou a dizer 

que, se a psicoterapia deve no futuro estar disponível para todos, como foram outras 

formas de cuidados médicos, analistas teriam que modificar as suas técnicas de volta 

para experimentos com hipnose. No entanto, o fato de que ele foi transferido para um 

novo método de tratamento relatado no uso clínico da hipnose para a situação de 

cinquenta ou sessenta anos antes. A hipnose só finalmente ganhou crédito em medicina 

e odontologia nas últimas décadas. A pesquisa científica sobre o assunto começou em 
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1933 com a publicação do psicólogo americano Clark Hull e, desde então, continuou sem 

interrupção. Charles Richet, em 1975, em oposição à opinião de alguns "eruditos" que 

consideravam o estado hipnótico uma simulação, afirmou que o sono hipnótico é um 

estado fisiológico normal em que a inteligência é muitas vezes exaltada(8).O 

neurologista Jean Charcot (mencionado anteriormente), o Hospital de Salptrière, levou, 

durante os anos de 1878 a 1882, grandes estudos, por outro lado, não estão isentos de 

erros grosseiros, da histeria e do sono hipnótico. Ele afirmou que a hipnose é uma 

condição patológica exclusivamente induzida em indivíduos histéricos, que as mulheres 

podem ser hipnotizado com mais facilidade do que os homens e que os fenômenos 

hipnóticos que as manifestações histéricas podem ser afetados por imãs e metais. Ele 

aceitou a tese "neurológica" de Braid, que o estado hipnótico pode ser induzida por 

recorrer a puramente meios mecânicos, mas ele negligenciou as próximas descobertas 

importantes sobre a influência das expectativas e da questionabilidade dos manifestos. 

Para Charcot na forma de três possíveis estados distintos e sucessivos: catálise, letargia 

e sonambulismo induzido. Esta tese comprova sido parcialmente errado, mas ainda 

continua a ser a primeira tentativa de dividir o fenômeno em diferentes fases e 

caraterizada por manifestações de crescimento de poder. A Universidade Nancy, cujo 

principal expoentes foram os professores Bernheim e Liebeault, ele adotou um endereço 

completamente diferente. Segundo a Escola de Nancy, a sugestão verbal poderia ter 

considerável eficácia terapêutica em um grande número de casos; no entanto, ele 

reconhece que, embora as sugestões são particularmente reforçada pelo estado 

hipnótico do paciente, não considerar este essencial para fins terapêuticos. Conclusão 

isso contrasta fortemente com a capacidade comprovada da hipnose como tal, tais como 

a eliminação da dor, que não necessita de sugestões verbais específicas para realizar-se. 

Pierre Janet, estudante de Charcot, ele usou a hipnose como uma ferramenta de 

pesquisa psicológica em um sentido amplo. Ele considerou que o estado hipnótico 

induzia artificialmente uma condição de "dissociação", de modo que parte da mente 

funciona independentemente do resto; então você pode ter certeza de que o paciente 

sob hipnose se lembrar de fatos e circunstâncias, principalmente natureza traumática e 

dolorosa de que não é consciente no estado de vigília(2). Finalmente, Milton Erickson, 

(1901-1980) reconhecido como um dos inovadores mais autorizados no uso da técnica 

hipnótica, forneceu as técnicas e teorias nas quais a hipnoterapia moderna se baseia. 
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Erickson concebeu que o paciente num estado hipnótico, é extremamente rico em 

recursos essenciais para o tratamento de seu próprio mal-estar, que na verdade, na fase 

consciente, não percebe que tem. Deste modo, assim, uma espécie de autocuidado que 

facilita muito o trabalho do terapeuta. Com a sua hipnoterapia contribuição assume 

flexibilidade e informalidade, já que cada etapa do processo é adaptável graças à 

imaginação, sempre a intuição e habilidade do terapeuta na elaboração de novas 

situações que facilitam a recuperação do paciente, fornecendo sugestões para a sua 

inconsciente(34). Em 1920, Hadfield inventou o termo "hipnoanálise" para indicar o 

procedimento que ele usou para reduzir, durante o transe, as emoções negativas 

relacionadas a situações de guerra. A hipnose retornou em voga durante a Primeira 

Guerra Mundial com J.A. Hadfleld, com o termo hipnoanálise para o tratamento da 

neurose de guerra pela reação de emoções em situações de guerra traumáticas. Após a  

Segunda Guerra Mundial foi fundada em 1949 nos Estados Unidos da América, a 

Sociedade de Hipnose Clínica e Experimental, que dez anos depois tornou-se 

internacional. Em 1957, outra empresa foi fundada, a Sociedade Americana de Hipnose 

Clínica. Essas duas empresas, inicialmente controversas, agora colaboram de forma 

muito ativa. Em 1958, a Associação Médica Americana reconheceu oficialmente a 

hipnose na medicina e na odontologia. A American Psycological Association (1969), 

destacou os psicólogos interessados na hipnose em uma seção. Hipnoterapia é agora 

considerada um modo válido de tratamento depois de quase dois séculos de 

popularidade e abandono contrastantes e muito útil no tratamento médico, psicológico e 

odontológico(9). 

4.3.1 Hipnose na Medicina dentária 

As primeiras aplicações documentadas(10) de hipnose em odontologia, referem-se a 

eventos marcantes mesmo para os tempos modernos: 

• 1836, 14 de julho, extração odontológica documentada (JV Oudet, Paris); 

• 1841 extração de um molar decadente numa menina de doze anos (pelo Dr. 

Harwood, 10 minutos depois de ser induzida por F. Bugard, Boston); 

• 1847 tumor da maxila, resseção do hemimandável (Ribaud, Kiaro)(10). 

Em 1894, Bad Soden publicou sua pesquisa clínica sobre o uso da hipnose em 

odontologia na revista científica "Zeitschrift fur Hypnotismus", iniciando e recolhendo 
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uma série de casos interessante em "Analgesia hipnótica em odontologia" e 

descrevendo sucessos e falhas, erros e tentativas de corrigi-los, sem nunca desistir de 

cuidar das peças ao máximo de suas habilidades, técnicas práticas, ingénuas para o 

conhecimento de hoje, mas de grande valor histórico(11). Na Inglaterra, em meados de 

1930, A. Turner relatou uma extração de mais de 40 elementos dentários com a 

colaboração do hipnotizador J. Bramwell. As guerras mundiais ofereceram a 

possibilidade, em grande escala, de aplicar a hipnose, especialmente no campo 

odontológico, onde parecia desperdiçar o uso de anestésicos. Durante a primeira metade 

do século XX, começou a dar importância aos fatores psicológicos que poderiam 

influenciar a perceção da dor. Em 1959, uma técnica de áudio para analgesia, foi criada 

em colaboração entre um grupo de dentistas de Boston e engenheiros locais. O paciente 

foi bombardeado por entradas de som de todas as frequências. Inicialmente, o 

dispositivo (caro e complicado) recebeu sucesso. De 300 casos, o 70% relataram 

intensidade menos dolorosa, mas o dispositivo era muito caro para usá-lo 

rotineiramente. Em 1948, a Sociedade Americana de Psicossomática Dental foi fundada 

pelo psicólogo T. Burges, considerado o pai da hipnose em odontologia. Os membros 

aderiram a um código de ética e deontologia profissional, colaborando na redação da 

revista "Journal of Dental Psychosomatics" e, após alguns anos, a inclusão de membros 

não-odontológicos recebeu o nome da American Society of Psychosomatics em 

medicina e odontologia editado ainda. Em 1958, a American Medical Association, 

legitima o uso da hipnose em odontologia e remédios, seguindo a decisão da British 

Medical Association por três anos. Em 1956, Moss cunhou o termo "Hipnodontia", como 

um ramo da odontologia que trata e usa hipnose(12). Foi tentado verificar se uma 

indução formal, tinha alguma vantagem em relação à sugestão simples dada aos 

sujeitos motivados e foi observada (Kuhner 1962) que o conceito tradicional de induzir o 

"sono hipnótico", como o trance era chamado, poderia ter algumas contraindicações na 

odontologia. (Por exemplo abolir o reflexo faríngeo, se os corpos estranhos caíssem na 

garganta, eles não teriam sido expulso com o reflexo da tosse, com o risco de obstrução 

das vias aéreas.) Pesquisas estatísticas foram realizadas para avaliar os efeitos clínicos, 

selecionando uma amostra de 40 profissionais que aplicaram hipnose nos seus estudos 

por 3 anos. 60% aumentaram gradualmente o uso da hipnose, 20% diminuíram, os 

outros 20% a eliminaram (Huhner, 1962). Jacoby, em 1960, fez outro estudo estatístico, 
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descrevendo o uso da hipnose na prática diária, relatando os resultados de 1214 sessões 

de hipnodontologia para: cirurgia, prótese, parodontia, endodontia. Assim, a hipnose foi 

usada por dentistas que não se deixavam intimidar, usavam audiocassettes para 

economizar tempo de operação, porque era uma opinião comum que o processo 

hipnótico demorou muito para ser aplicado numa prática odontológica. Badra em 1975, 

afirma que a Odontologia com orientação psicossomática se ocupa-se de personalidade, 

das emoções, dos estados de ânimo e sentimento de medo e dor, dos sintomas de 

enfermidade reais, produzidas diretamente pela boca. A hipnologia e a psicologia, fazem 

ver com luminosa clareza que a odontologia requer a necessidade da compreensão, 

independentemente da técnica. Existem dois fatores de real importância: o paciente e o 

medico-dentista, que dentro de um mesmo diagnóstico, conferirão importância à 

terapêutica e ao êxito ou fracasso subsequente. O doutor odontólogo deve penetrar no 

fundo da alma, dando ao paciente que sofre, além da própria técnica, força e o calor de 

seu próprio coração(13). Piza et all, em 1984, afirmam que o odontólogo deve conhecer a 

hipnologia para aproveitar as suas vantagens, aplicando estes nos seus pacientes que 

tinham indicações por hipnose em odontologia, sialorreia, sangramento, dor, moldagem, 

adaptação ao aparelho de prótese, crianças que temem o dentista, hipertensão arterial, 

pacientes alérgicos ao anestético. Alves, em 1986, ressalta a hipnoterapia como 

importante recurso coadjuvante no arsenal terapêutico odontológico, suas principais 

aplicações e vantagem, bem como os mecanismos de indução hipnótica e equilíbrio 

cortico-visceral(14). 

4.4 A natureza do medo do dentista 

Com o tempo, mais autores tentaram explicar as dinâmicas psicológicas que provocaram 

o medo dentário. Alguns psicanalistas simplesmente interpretam isso como ansiedade 

ou como resultado de uma interação complexa entre as diferentes partes da 

personalidade. Para os psicólogos, a ansiedade é "um sentimento vago e desagradável, 

acompanhado pelo anúncio de que algo indesejado vai acontecer". Outros psicólogos 

preferem definir a ansiedade em termos comportamentais, isto é, em relação às ações 

de uma única pessoa(15). Medo de dentista pode ser medido como uma função da 

quantidade de um paciente evitar uma visita ao dentista ou uma função de maior ou 

menor intensidade dos estímulos psicológicos evocados no paciente. Muitos estudiosos 

têm sido capazes de estabelecer que o medo do dentista vem principalmente do medo 
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de injeções e a broca, enquanto entre outros estímulos responsabilizados por medo e 

ansiedade respostas incluem a sensação de claustrofobia, sufocamento, impotência, 

instrumentos odontológicos e a sala de cirurgia, bem como o sentimento de culpa 

causado por censuras por má higiene oral. É necessário fazer uma distinção entre 

ansiedade, medo e fobia como dentista, embora o tratamento seja único(16). A ansiedade 

do dentista é uma reação a um perigo para o qual o indivíduo antecipa o pior, mesmo 

diante de procedimentos menores. Esta forma de ansiedade é generalizada e a maioria 

das pessoas experimenta algum grau de ansiedade dentária, especialmente se não 

houve experiência anterior. O medo do dentista é sim uma reação a um perigo 

conhecido (para que o dentista tenha que executar esse procedimento específico que o 

assusta) e que determina uma resposta do tipo luta' ou fuga "na frente do estímulo que 

provoca medo. Finalmente, a fobia de dentista pode ser considerado um medo de 

intensidade muito marcada (eu sei que o dentista terá que executar o procedimento 

específico que me apavora, e não há nenhuma maneira que eu posso evitar. Estou com 

tanto medo que eu parecem estar doente)(17). O medo dentário é caraterizado por 

algumas caraterísticas gerais. Um primeiro aspeto é representado pela novidade. 

Quando uma experiência se apresenta como novidade, cria muito mais apreensão do 

que a mesma experiência ocorre da mesma forma que a anterior, ou seja, quando se 

tornou familiar. Neste caso, a informação apropriada e precisa desempenha um papel 

importante(16). A falta de explicação desencadeia a avaliação e os desejos cognitivos que 

criam no sujeito a necessidade de pesquisa ativa de condições capazes de dar 

explicações adequadas. No decorrer do diálogo, o que os psicólogos chamam de 

"reforço" ou aumentam a apreciação do paciente no comportamento mostrado. Neste 

caso, o reforço será positivo. Se a antecipação da explicação não for apropriada, as 

perceções acusadas pelo paciente (conjunto de faculdades cognitivas) podem ser 

imprecisas e a reatividade pode se tornar anormal. Pode acontecer neste caso, que o 

reforço torna-se negativo como nos casos em que um evento não provar aceitável à 

pessoa porque, por exemplo, o fracasso de uma iniciativa ou uma falha em um exame. 

Se então o reforço negativo seguisse uma punição, as consequências evoluiriam em uma 

condição de desagrado. Um segundo aspeto é representado pela mutabilidade e 

incerteza. O terceiro aspeto é representado pela perspetiva de familiares e amigos, cujas 

experiências negativas contribuem para aumentar e exacerbar o medo e a ansiedade. 
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Quando o medo de um dentista se torna uma fobia, isso pode criar sérias consequências 

na vida do paciente. Não só a saúde dos dentes pode sofrer, mas também causar 

depressão e um estado contínuo de ansiedade. A pessoa poderia evitar a socialização 

devido ao constrangimento causado pelos dentes e negligenciando os seus 

compromissos quando eles estavam em contato com o público. Pessoas com fobia de 

dentista frequentemente evitam tratamento médico por medo de serem examinadas na 

cavidade bucal. Mas porque o cuidado dental sempre está associado ao medo da dor 

física na imaginação coletiva? Ao explicar essa crença, várias motivações entram em 

jogo: uma cultural, profundamente enraizada, uma objetiva/fisiológica e uma 

psicológica(9). 

• Componente cultural 

No que diz respeito ao aspeto cultural, referimo-nos à crença agora enraizada entre as 

pessoas, segundo a qual o atendimento odontológico é algo desagradável que 

inevitavelmente causa dor. Apesar dos muitos esforços feitos pela categoria, a figura do 

dentista permanece firmemente ligada à imagem estereotipada dos "Extrator do dente", 

e a terapia que ele propõe nunca é vista como uma cura, mas muitas vezes, como uma 

tortura(15). Essa crença culturalmente aprendida e profundamente enraizada 

desempenha um importante fator causal na gênese deste tipo de medo. Mas por que 

essa crença nasceu? Bem, a este respeito, deve-se dizer que a figura do dentista foi 

poluída pelas práticas abusivas que operam na cavidade oral do paciente sem 

conhecimento adequado e sem título. Por exemplo a prática de anestesia (como em 

'execução troncular') requer o conhecimento do sitio anatômicos particulares, sem os 

quais o efeito desejado não é alcançado. Aqui, então, o paciente diz com razão: "Eu já fiz 

uma anestesia, mas senti-me mal!" Também é verdade que às vezes a execução de uma 

técnica anestésica perfeita não garante a eliminação completa da dor, ou para variações 

anatómicas individuais do sujeito ou para um processo inflamatório contínuo, que, como 

os anestesistas sabem muito bem, pode, em parte, cancelar o efeito analgésico da 

droga. Deve-se dizer também que é importante comunicar claramente ao paciente que 

as sensações táteis não serão canceladas pelo anestésico: durante a extração de um 

dente, o paciente não sentirá dor, mas sentirá uma sensação (talvez um pouco 

desagradável) de pressão em alguns pontos ou lágrimas. Se não foi feito esse 
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esclarecimento necessário, o paciente, talvez no controlo de uma reação emocional 

particularmente intensa, tenderá a colorir a sessão dramaticamente, interpretando como 

dolorosos os estímulos que na realidade não são. Muitas vezes, tem que ver um paciente 

em urgência; em situações clínicas de dor aguda, é muito importante praticar uma 

anestesia correta e iniciar o trabalho apenas quando tem a certeza do resultado 

alcançado, porque a ansiedade e a dor podem ser indistinguíveis. A dor percebida ou 

esperada aumenta a ansiedade; o último não só reduz o limiar da dor, mas também 

pode levar à perceção de estímulos normalmente indolores, como estímulos 

dolorosos(18). 

• Componente objetiva (dor) 

Outra razão pela qual o medo da dor física sempre foi associada ao cuidado dental, é o 

fato de que o nosso cérebro, realmente, dedica boa parte de sua massa a sentirmos a 

dor e em particular, a nível dentário. Recordemos, a este respeito, o esquema do 

Homúnculo de Penfield sensível, que indica as áreas do córtex do cérebro envolvido na 

sensibilidade. O termo Homúnculo deriva do fato de que a representação do corpo 

humano parece grotesca e desproporcional; Isso acontece porque cada parte do corpo 

está representada no homúnculo não com base em sua extensão espacial real, mas com 

base no número de recetores dos vários tipos de sensibilidade que se concentram nele. 

A mão, o pé e a boca são o caso, são ampliados e é por isso que a dor dental tem uma 

conotação tão intensa(19). 

• Componente psicológica 

O medo do dentista parece estar ligado a um componente mais psicológico; às vezes, os 

efeitos dos anestésicos não podem tranquilizar as pessoas que sofrem de medos 

irracionais muito intensos e profundamente enraizados(20). Nestes casos, o dentista 

encontra-se com situações difíceis porque não consegue entender a razão ligada a um 

certo índice de comportamento de sofrimento e desconforto e, nesses casos, é 

realmente fácil perder o controlo. (Às vezes, abster-se de dizer "mas como, eu fiz  

anestesia, então não pode  sentir-se mal!", é muito difícil.) No curso da cirurgia oral, 

podem surgir ansiedades e medos irracionais em alguns pacientes; o medo de perder um 

dente pode ser visto como uma espécie de ataque à própria integridade psicofísica.  
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Passivamente, experimentar a avulsão de uma coisa própria pode desencadear medos de 

uma natureza inconsciente, como o medo de ser defraudado, de mostrar as partes mais 

vulneráveis e infantis para o médico-dentista e o assistente, perdendo assim a 

estimativa de que se poderia merecer. Freud, primeiro, interpretou o medo de perder um 

dente como ansiedade de castração e, em muitos sonhos contados pelos pacientes, a 

figura do dentista representa simbolicamente a de um pai castrador que ameaça 

ferozmente. Um dentista que tem que administrar esses pacientes definidos como de 

"difícil", deve ser capaz de reconhecer as situações em que ele pode fazer (sozinho ou 

ao lado de profissionais experientes), de outros, onde é melhor enviar o paciente a um 

psicoterapeuta, que com a abordagem comportamental cognitiva correta, pode resolver 

esses medos irracionais. Parece mais importante, que o dentista moderno, aprenda a ser 

também um psicólogo, para lidar com problemas cada vez mais frequentes na prática 

odontológica(21). 

4.4.1 Aspetos específ icos. 

Algumas publicações científicas, nascidas do interesse comum de psiquiatras e 

cirurgiões-dentistas, destacaram uma série insuspeita de fatores capazes de influenciar 

a apreensão do atendimento odontológico do paciente. Entre estes, além do conhecido 

ambiente familiar em relação à figura do dentista, existem: 

- o comportamento do profissional tanto na primeira quanto nas visitas subsequentes 

(gestos, empatia, interatividade); 

- os aspetos exclusivamente psicológicos da reação de ansiedade de alguns pacientes; 

- a perceção alterada da imagem corporal; 

- a necessidade de confirmações sociais relacionadas à aparência; 

- a importância fundamental de fatores estéticos que, se por um lado obrigar o paciente 

que sofre de um transtorno de ansiedade a procurar a ajuda do dentista, por outro 

lado, não pode impedir o desenvolvimento de uma reação exagerada à terapia(60).  

Essa reação, específica a objetos ou eventos geralmente relacionados à atividade 

odontológica, é desencadeada pela reevocação de imagens desagradáveis. Os medos 

mais comuns são estatisticamente os da injeção de anestésico local e do ruído da 
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turbina,  que funcionam como elementos capazes de prenunciar uma dor subsequente. 

Outros estímulos frequentemente associados à situação são o medo da sufocação, a 

claustrofobia, a fobia dos instrumentos, o medo de ser repreendido por má higiene 

bucal. Outros sintomas, como a sensação de "inautabilidade", (desamparo), o medo de 

morrer ou perder o controlo, e a angústia de qualquer coisa que possa acontecer, 

provavelmente estão incluídos numa perspetiva mais ampla, como a de um distúrbio de 

ataque de pânico com agorafobia, em que a unidade dentária é percebida pelo paciente 

como um local do qual a fuga parece difícil ou embaraçosa. Nesta segunda perspetiva, a 

evitação do cuidado necessário pode aparecer como consequência de uma ansiedade 

antecipatória mal controlada. Grande importância é dada pelas "histórias aterrorizantes 

contadas sobre o trabalho dos dentistas". Estas últimas estão entre as principais causas 

de medo entre os adolescentes, tanto para provocar um grau de medo da gravidade 

média, como ainda para prevenir 50% de uma população de uma escola secundária 

examinada, para ir receber atendimento odontológico adequado. Também é importante 

considerar como os dentistas experimentam problemas relacionados às dificuldades em 

lidar com os pacientes: de acordo com 73% de um grupo de jovens especialistas, é a 

principal causa de stress ocupacional, seguida de problemas económicos, a necessidade 

de perfecionismo de problemas interpessoais com o pessoal e da gestão do próprio 

tempo. Visto desse ponto de vista do terapeuta, o dentista incorpora o mito de Quíron, o 

curador ferido, que oferece sua prontidão para apreender o significado da doença, neste 

caso a ansiedade do paciente, porque ele tinha experiência e memória. Essa 

disponibilidade fornece forma e conteúdo para o relacionamento de ajuda em que o 

terapeuta se posiciona(22). 

4.5 Avaliação da ansiedade 

É útil que o dentista, na sua prática clínica, use técnicas especiais para detetar a 

ansiedade do paciente, para enquadrar imediatamente as pessoas que necessitam de 

uma abordagem especial. Às vezes, o paciente expressa o desconforto para o médico, e 

isso também é uma maneira de desarmar ou aliviar a tensão emocional experimentada; 

outras vezes, o sujeito entra no estúdio, aparentemente silencioso, porque tem vergonha 

de expressar medo, e depois de um tempo, de repente, a reação fisiológica do medo 

torna-se evidente ao deslocar o médico que não o esperava. Para poder identificar 
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prontamente as reações emocionais e o comportamento de ansiedade dos pacientes, 

estão disponíveis algumas técnicas, basicamente questionários, que são preenchidos 

pelo sujeito antes de submeter a tratamento odontológico, durante a primeira consulta 

cognitiva. Alguns questionários são adequados para crianças, outros são bons tanto para 

adultos quanto para pessoas em idade de desenvolvimento. Geralmente, eles são fáceis 

de compilar e têm um alto grau de confiabilidade, como muitos estudos mostram(23). 

4.5.1 .  Facial Image Scale  (FIS)   

A "Escala de Imagem Facial" (FIS), proposta por Buchanan e Niven em 2002, pode ser 

utilizada para as crianças de 3 a 4 anos(24) (Ver anexos). Esta escala é baseada na 

autoavaliação e, como tal, pode ser considerada subjetiva; São usadas imagens 

particulares que se referem a sensações conhecidas, e por isso é particularmente fácil 

de entender, mesmo para a criança. Consiste numa série de imagens estilizadas que 

representam diferentes expressões faciais: de um rosto sorridente ao rosto choroso, 

passando por estados intermediários. A cada imagem está associada uma classificação 

que é avaliada estatisticamente. A criança de mais de dois anos, geralmente é capaz de 

imaginar uma situação feliz e particularmente triste, por isso basta explicar a possível 

associação com o consultório odontológico e ele poderá indicar a imagem que 

provavelmente, descreve seu estado neste contexto(25). 

4.5.2.  Short version of the Dental Anxiety Inventory  (S-DAI)  

Outro questionário amplamente usado é o S-DAI (Ver anexos), modificado por Stouthard 

em 1995, no qual existem nove questões com referência particular à situação de dor e 

ansiedade potenciais, tanto antecipadas quanto experientes no contexto da visita 

odontológica(26). Nesse caso o paciente tente de imaginar a situação e indique qual será 

sua reação. Indique para cada declaração o número que pertence à resposta que melhor 

combina com seus sentimentos. As respostas possíveis variam de 1 a 5. 



 

 

Uso e apl icação da hipnose na Medic ina Dentár ia |Marco Volpato| Orientador:  Prof .  José Carlos 

Rocha  

16  

4.5.3 Corah Dental Anxiety Scale  (CDAS) 

Entre todas as escalas da avaliação da ansiedade, a mais utilizada em Medicina Dentária 

é a "Escala de Ansiedade Odontológica de Corah" (CDAS) de Norman Corah, em 1969. 

(Ver anexos). Esta escala, usada para adultos, consiste em quatro questões com cinco 

possíveis respostas e é específica para o ambiente dental, avaliando tanto a ansiedade 

antecipatória quanto a ansiedade no momento do tratamento. As respostas são 

atribuídas a uma classificação de 1 a 5, portanto a pontuação total para cada indivíduo 

pode variar de 4 a 20(27).  

 

O uso de questionários para a avaliação da ansiedade, permite ter uma descrição mais 

detalhada do tipo de canal através do qual a ansiedade se manifesta principalmente: a 

pessoa pode expressar suas preocupações preferindo o canal cognitivo com uma série 

de ideias catastróficas, o canal comportamental (agitação, tensão...) ou uma resposta 

somática (taquicardia, transpiração, tremor, náuseas...) ou uma combinação particular 

destes. Outro aspeto que deve ser investigado é o relacionamento aos aspetos 

situacionais: se a pessoa se preocupa mais com os aspetos preliminares do tratamento, 

com a interação com o dentista ou com a fase de tratamento real. Também durante a 

entrevista terá que investigar se existem outras formas de psicopatologia no paciente: 

estas, se existentes, são proditores negativos para a ansiedade do dentista. Se a 

avaliação da ansiedade é importante no paciente saudável, no paciente com doenças 

sistêmicas é ainda mais devido à facilidade com que as emergências médicas podem 

ocorrer: um cardiopatico não é capaz de suportar altas frequências cardíacas; Além 

disso, os pacientes com doenças sistêmicas tendem a ter uma maior tendência a lidar 

com o tratamento médico e as práticas invasivas há muito estabelecidas; eles estão 

mais em risco de emergências médicas, eles têm uma maior ansiedade, o que pode levar 

a mais mudanças hemodinâmicas. Os instrumentos de deteção psicométrica da 

ansiedade permitiram que numerosos podem investigar na correlação entre ansiedade 

dental e alguns efeitos moduladores. A literatura é muito rica nesse sentido, e os 

resultados mostram uma associação entre ansiedade dentária e: 

• as experiências traumáticas anteriores 

• a atitude negativa da família de origem 
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• medo da dor 

• perceção de um tratamento mal sucedido 

• tratamento odontológico que causou dor(28). 

Os pacientes odontofóbicos são predominantemente mulheres, enquanto para os 

homens o medo de experimentar a dor é a principal causa do estado de ansiedade. 

Aqueles com educação pobre e aqueles que visitam o dentista menos frequentemente 

estão mais ansiosos. A experiência mais ansiosa é representada pela visão da agulha e 

pela injeção do anestésico local. 

4.6 Procedimentos da hipnose em Medicina Dentária 

Os procedimentos ou métodos de indução, estão unidos pela exaltação da 

sugestibilidade, de modo que as ideias sugeridas pelo operador são aceitas pelo sujeito 

e executadas sem qualquer crítica. Para que isso aconteça, deve haver condições 

particulares, como oportunidades de linguagem, gestos do operador, intuição 

psicológica, mas, acima de tudo, empatia com a pessoa que solicita tratamento. É 

importante escolher o idioma a ser usado, claro, compreensível para o sujeito e capaz de 

estimular imagens efetivas e reflexos condicionados(29). É preferível sugerir apenas uma 

ideia por vez para que o sujeito, possa dedicar a atenção necessária para despertar a 

hipnose. O paciente deve ter a certeza de que sua personalidade será respeitada e que o 

segredo mais absoluto será mantido no que ele pode dizer ou fazer, em um estado 

hipnótico. "Antes de induzir transe, é sempre bom explicar como a personalidade da 

pessoa permanece intacta na hipnose e como nada pode ser feito contrariamente às 

suas tendências e hábitos pessoais". A diversa susceptibilidade dos pacientes à hipnose, 

é devida características neurofisiológicas subjetivas e idade, sexo, personalidade e 

quociente de inteligência (QI) do sujeito(30-31). As percentagens falam de 95% das 

pessoas que podem ser induzidas numa pequena condição hipnótica, 60% podem 

atingir a hipnose média e chegar a menos de 15% em um transe profundo. O trance 

hipnótico "profundo", também chamado sonambúlico, carateriza-se por amnésia 

completa. O transe hipnótico é chamado “de média” quando possui uma ou mais das 

seguintes caraterísticas: catalepsia, analgesia, anestesia, automatismos e 

condicionamento pós-hipnótico. Também existe o transe “leve” e acontece quando o 

paciente é vigilante e faltam as fenomenologias acima mencionadas(32). A indução pode 
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ser obtida com diferentes tipos de técnicas: verbal, gestual, tensão ou relaxamento, 

direta ou indireta, acompanhada de comunicações visuais, táteis, posturais, sonoras e 

imaginativas. Os procedimentos de indução podem ser divididos em: 

• Procedimentos mais lentos: como relaxamento, com duração variável entre 5 e 

50 minutos para sua indução e são usados principalmente em psicoterapia; 

• Procedimentos médios de indução: ratificação de fenómenos e situações, 

duração 3-5 minutos e são comummente usados na prática clínica; (Entre os 

procedimentos de indução média mais utlizados, surge aquele de fixação da 

atenção no dedo índice do hipnotizador.) 

• Procedimentos rápidos e instantâneos: choque e sobrecarga sensorial que 

são obtidos em menos de 3 minutos, às vezes apenas alguns segundos e são 

usados na pesquisa didática(33-34). 

4.7 Situações da hipnose em Medicina Dentária  

Miligrom et all, em 1995, descreve as consequências para as quais os pacientes 

odontofóbicos seguem o comportamento de evitamento(1): 

• Pacientes com medo chegam ao dentista com muita dificuldade, segue-se que o 

nível do estado oral está comprometido e se deteriora ainda mais; 

• Também nestes indivíduos se apresentam mais dentes ausentes e dentes mais 

desvitalizados e reabsorção óssea mais pronunciada; 

• Muitas vezes o problema é para o dentista que tens que trabalhar em condições 

extremas para dor dental aguda; 

• O tratamento necessário vá a ser muito mais invasivo; 

• Problemas psicológicos e práticos ocorrem com frequência no assunto com 

medo; 

• A esfera social vá a ser interessado: o paciente está consciente de ter uma boca 

negligenciada evitando de sorrir e falar, levando, como consequência, ao 

isolamento social; 

• Tudo isso pode causar que o paciente com sofrimento psicológico e deficiência 

social, não vá ao dentista, mas abuse de drogas ou sofra dores agudas. 
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4.8 Possibi l idades terapêuticas 

O paciente que apresenta um transtorno de ansiedade ou fobia de alguma forma 

atribuível à terapia odontológica a ser submetida, pode ser tratado de duas maneiras: 

FARMACOLÓGICO / PSICOLÓGICO. 

Tratamentos farmacológicos :  A terapia farmacológica sintomática, realizada com 

ansiolíticos e/ou sedativos, age temporariamente sobre a ansiedade-sintoma, 

contrariando o efeito do descarte de catecolaminas de origem ortos simpática; 

• tem uma duração limitada no tempo e um efeito dependente da dose; 

• pode, se usado por longos períodos, dar origem a fenómenos de habituação ao 

medicamento usado e solicitar aumentos de dosagem; 

• pode interferir com outras terapias tomadas pelo paciente; 

• determina um desvanecimento temporário de reflexões e atenção com perigos 

potenciais, por exemplo, na condução de automóveis ou na utilização de 

máquinas particulares(35). 

Terapia psicológica :  Visa identificar e remover as causas que geram ansiedade, 

deixando o individuo livre de condições patológicas. A abordagem é, sem duvida, 

psicoterapêutica, mas pode proporcionar o uso de: 

• Métodos psicoterapêuticos chamados: Tratamento cognitivo-

comportamental (técnica de hipnose é apenas parte deste tipo) é a obtenção 

mais indicada com uma redução significativa da fobia. Os 80% dos pacientes, 

após a terapia, conseguem ir regularmente ao dentista. A Psicoterapia 

psicodinâmica no tratamento de fobia específica, está indicada para motivar os 

subjugados e desmoralizados pela ansiedade, ajudando-os a olhar além de seus 

sintomas para traçar a origem do problema, identificando os conflitos 

inconscientes que o geram. O EMDR, (Dessensibilização e Reprocessamento do 

Movimento Olho) é uma técnica psicoterapêutica para PTSD (Post-Traumatic 

Stress Disorder) e fobias. É usado para remover memórias perturbadoras. O uso 

da hipnose no campo dental torna-se uma técnica insubstituível na eliminação 

ou limitação de ansiedade e medo. 

• Métodos de relaxamento: Existem muitas técnicas de relaxamento, a mais 
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importante delas é o Treinamento Autógeno da Schultz. Este é um método 

desenvolvido por J. H. Schultz, durante seus estudos sobre o sono e fenómenos 

hipnóticos, que começou em 1905. O termo treino pode ser traduzido com 

treinamento, enquanto meios autógenos gerados por nós mesmos; Esse é a 

principal personagem que diferencia as mudanças induzidas pelo treino das 

hipnoses, e o treino autogénico pode ser usado como uma psicoprofilaxia que 

visa um melhor gestão das experiências emocionais para controlar a ansiedade e 

otimizar o desempenho, mas também como terapia complementar à psicoterapia 

no tratamento das neuroses de ansiedade e naqueles distúrbios físicos nos quais 

é necessário melhorar o controlo da dor e das emoções. O treino para os 

exercícios de treino autogénico leva gradualmente a mudanças de atitudes e à 

aquisição de novos comportamentos através da orientação para a disciplina e da 

consciência da energia do pensamento. O resultado que se segue é a realização 

de um estado de calma, no qual toda ressonância emocional é amortecida(36). 

• Métodos hipnóticos: É bom ressaltar que todo os hipnotizadores realmente 

adota algumas técnicas e que as técnicas não são tão importantes quanto o 

relacionamento um-para-um entre o hipnotizador e o sujeito.  

• Técnicas verbais:  

•   Fixação de um ponto; 

•   Olhos fechados (por Kline); 

•   Painel de visão (por Moss); 

•   Relaxamento muscular; 

•   Relaxamento fracionado; 

•   Técnica Sacerdotal; 

•   Levitação da mão; 

•   Contagem do hálito síncrono (por Adler e Secunda); 

•   Contagem regressiva (por Hartland); 

•   Ajuste direto do olhar. 
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• Técnicas não-verbais:  

•   Pantomima (por Erickson); 

•   Frases e sons não ligados (por Meares); 

•   Recursos físicos; 

•   Instrumentos ópticos (também sincronizados ao EEG); 

•   Indução de catalisadores para um membro(37,61). 

4.9 Indicações ou benefícios em Medicina Dentária 

As técnicas hipnóticas, de acordo com a literatura(38), serão úteis para: 

• Restringir ou abolir odontofobia; 

• Obter analgesia completa (aproximadamente 12% dos pacientes) o pelo menos 

uma analgesia parcial (cerca de 30% dos pacientes); 

• Controlo de sangramento; 

• Controlo  do fluxo de saliva;  

• Controlo do bruxismo; 

• Tratar Disfunções Temporo Mandibular (DTM); 

• Controlo de vómito; 

• Obter analgesia numa sessão de higiene oral; 

• Na odontopediatria. 

 

4.9.1 Hipnose para analgesia dental 

O uso de hipnose para analgesia apresenta vários benefícios em comparação à anestesia 

química(39,40). Não produz entorpecimento químico, que irrita o paciente por vários 

minutos após o procedimento e é responsável do problema de morder inadvertidamente 

a própria bochecha interna; evita fatores de risco químicos; evita uso da agulha, muitas 

vezes temida. A hipnoanestésia utilizada na cirurgia, infelizmente, só pode ser 

satisfatória e completamente efetiva quando usada isoladamente em cerca de 10% da 

população(41). As extrações, em endodontia, o preenchimento profundo e o trabalho 

periodontal podem ser mais agradáveis e, paradoxalmente, feitos em menos tempo com 
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uma indução simples e fornecendo sugestões para entorpecimento e relaxamento. Em 

uma técnica alternativa, o dentista, enquanto o paciente está em transe, toca a área do 

maxilar, primeiro externamente, após internamente, com sugestões emparelhadas para 

relaxamento e entorpecimento, abrindo gradualmente o entorpecimento para toda a 

orofaringe, com preservação de essência reflexos, como engolir e engasgar. 

4.9.2 Controlo de sangramento 

A capacidade da hipnose para diminuir o sangramento após procedimentos cirúrgicos, 

tem sido amplamente mencionada na literatura(42). Relatórios atestam um fenómeno 

encontrado em pacientes hipnotizados em que as incisões são incrivelmente livres de 

sangramento. Ao sugerir uma diminuição do fluxo sanguíneo para uma área, é 

importante que o paciente assegure a existência de hemorragia suficiente para que o 

soquete esteja cheio, de modo que haja um tecido suficiente para cicatrização e o risco 

de infeção seja reduzido. O sangramento de uma ferida imediatamente após uma 

extração pode ser controlado se uma forte sugestão for dada ao paciente 

profundamente hipnotizado (neste caso o fluxo sanguíneo na área particular será 

reduzido por algumas horas). Uma extração pode, frequentemente, ser realizada sem a 

perda de mais de duas ou três gotas de sangue se o fluxo sanguíneo for reduzido por 

sugestões hipotéticas antes da extração. 

4.9.3 Controlo de Salivação 

De forma semelhante, sugestões diretas duma saliva do paciente mais seca, resultará 

em uma diminuição definitiva do fluxo da mesma. Isso pode ser uma grande ajuda no 

tipo de paciente que tem saliva abundante que constitui um risco crescente durante a 

preparação de uma cavidade em um dente inferior(43, 44). 

4.9.4 Controlo do Bruxismo 

Os efeitos do bruxismo podem incluir dor muscular, problemas de ATM e perda de 

substância dentária, levando a sensibilidade e patologia da polpa dentária. Além de 

outros fatores de etiologia como oclusão anormal, anormalidades congénitas, neoplasma 

ou trauma, o bruxismo pode ser uma expressão de tensão ou ansiedade. Estudo 

realizado por Panek et all.(45) revelou que uma maior tendência psicoemocional ligada a 

alguns traços de personalidade, foi frequentemente encontrada em pacientes com 



 

 

Uso e apl icação da hipnose na Medic ina Dentár ia |Marco Volpato| Orientador:  Prof .  José Carlos 

Rocha  

23  

bruxismo. Os dados da literatura profissional, indicaram que a hipnose clínica pode ser 

muito eficaz no tratamento do bruxismo(46). Usar hipnose para aumentar a capacidade 

do paciente de relaxar e lidar com qualquer ansiedade, é quase sempre útil. O 

relaxamento muscular progressivo com ênfase nos músculos da masticidade e outros 

músculos da cabeça e pescoço, pode trazer um grande alívio. Sugestões para deixar os 

dentes ligeiramente separados, talvez com a língua apenas descansando sobre as 

superfícies oclusais, podem ser incorporadas no programa de relaxamento. 

4.9.5 Tratamento de Disfunções Temporo Mandibular 

A hipnose oferece as seguintes vantagens terapêuticas: 

• Excelente para facilitar o relaxamento muscular; 

• Boa ação antálgica; 

• Ação anti-stress (indispensável sempre e em particular ajuda em bruxismo); 

• Capacidade de uma boa abertura da cavidade oral durante limitações funcionais 

do mesmo;  

• No caso de cliques recíprocos, o último desaparece em boa percentagem; 

• Possibilidade, por parte do paciente, de começar a entender que ele é "mestre da 

sua própria disfunção", obtendo assim benefícios típicos de um tratamento 

psicoterapêutico(50). 

4.9.6 Controlo do Vómito 

O reflexo do vómito é principalmente um mecanismo de sobrevivência, projetado para 

prevenir a ingestão de qualquer coisa que seja perigosa ou desagradável. No entanto, 

em muitas pessoas, esse reflexo torna-se hipersensível. A hipnose pode reduzir este 

reflexo usando diferentes estratégias(47). As sugestões de relaxamento e tranquilidade, 

especialmente da língua, podem ajudar os pacientes a gerir o reflexo mordaz. Também a 

combinação de acupunctura e sugestões hipnóticas geralmente ajudará. A agulha de 

acupunctura, pode ser colocada na linha média entre o lábio inferior e o ponto do 

queixo. Este ponto é conhecido como Conception Vessel. O uso desse ponto combinado 

com sugestões hipnóticas, geralmente permite que os procedimentos dentários sejam 

concluídos com sucesso(48). 
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4.9.7 Aplicação numa sessão de higiene oral 

A sessão de higiene oral representa a primeira abordagem do paciente ao estudo e é 

frequentemente considerada mais irritante do que outras terapias. Em geral, a anestesia 

não é usada, exceto em casos de descamação profunda e a própria anestesia representa 

um momento stressante para a grande maioria dos pacientes. Mesmo os mais medrosos 

às vezes preferem suportar a dor em vez de realizar anestesia. A hipnose permite que o 

doutor obtenha o nível de analgesia necessária para executar o trabalho mesmo em 

condições de determinados problemas periodontais que seria difícil sem uma 

abordagem anestésica. O ruído gerado pela cureta e pelo aparelho de ultra-som é 

facilmente aceite, apesar de ser um incómodo e às vezes um impedimento para o 

tratamento. A hipnose geralmente resulta na eliminação da sensibilidade, especialmente 

nos colares comprometidos. Durante a escala em alguns pacientes, a limpeza das 

paredes linguais dos molares inferiores causas engasgos para o movimento da 

linguagem, em outros, há dificuldade em manter aberta a boca para condilares 

musculares ou problemas: nestes casos a hipnose pode ajudá-lo a obter a absoluta 

vantagem com a eliminação de sintomas e a execução de uma terapia em toda a 

serenidade. Vantagem que tem um efeito positivo na qualidade do desempenho e nos 

tempos de execução(49). 

4.9.8 Hipnose na Odontopediatria 

Na odontopediatria, a relação terapêutica é severamente testada; é aqui, de fato, que o 

dentista deve expressar toda a própria sensibilidade e preparação psicológica, a fim de 

incentivar a criança ao aceitar ativamente a terapia e, acima de tudo, certificar que não 

constitui uma experiência negativa, mas uma oportunidade para o stress e o resto das 

experiências dentárias subsequentes(51). Como afirma o artigo "Hypnosis for children 

undergoing dental treatment", o primeiro problema aqui apresentado é a "informação", 

ou melhor, uma verdadeira educação odontológica; se bem conduzido, as crianças 

teriam assim a oportunidade de dissipar muitos preconceitos e medos que muitas vezes 

envolvem a percepção do dentista(52). Uma vez que a criança está no consultório 

odontológico, não deve ser petulado ou excessivamente acalmado; de fato, estas são 

atitudes que podem aumentar a ansiedade, como se pode pensar corretamente que 

tantas atenções são justificadas apenas pelo sofrimento inerente à terapia. O mesmo 
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vale para uma outra situação: quando acontece que uma criança tens que extrair um 

dente, os pais são “usados” para felicitar o filho e dar-lhe um brinquedo. Mesmo essas 

atitudes podem exaltar a situação terapêutica desproporcionalmente e certamente a 

criança se lembrará disso na próxima extração. É suficiente, e muito apreciado pelos 

pequenos, um reconhecimento verbal pelo dentista e os pais que assim oferecem à 

criança uma "confirmação" psicológica de sua identidade e, sobretudo, dá lugar a 

aumentar sua autoestima. O uso de gratificações tangíveis, não só é útil(53), mas 

essencial. No caso de crianças com atraso mental, é necessário prolongar a fase de 

preparação psicológica para a terapia e integrá-la com contínuos "reconhecimentos" 

que atuam como reforço. Portanto, é preferível tentar de fazer o trabalho odontológico 

tão sereno quanto possível, tanto do ponto de vista operacional como emocional(54). As 

experiências mostraram que as crianças geralmente se adaptam para permanecer 

sentado sozinho na cadeira dental e, nesses casos, é bom que os pais permanecem na 

sala de espera e, de qualquer forma, a uma distância da criança para não influenciar 

com sua emoção. O efeito de sugestão sensível parece o mesmo da situação placebo; se 

os pais e o dentista estão convencidos de que a criança "se comportará como um 

adulto", eles geralmente não ficam desapontados: é compreensível que grande parte do 

comportamento da criança, no contexto dentário, seja orientado de acordo com o 

comportamento e as expetativas dos adultos(54). O objetivo principal permanece, no 

entanto, aquele de não provocar um estado de stress na criança. É compreensível que o 

problema preliminar que cada dentista deve enfrentar ao tratar uma criança, é 

precisamente o de "medo". Além de lembrar que o medo é sempre composto de uma 

parte objetiva e subjetiva, no caso das crianças também devemos ter em mente 

qualquer experiência médica possível. Para crianças em idade escolar, as tarefas de pais 

e dentistas são mais fáceis porque a criança agora é capaz de entender o significado e, 

acima de tudo, a necessidade de terapia. No entanto, não se deve iludir que com a idade 

crescente a criança ganha o medo dental; a criança pode ter ainda mais medo porque 

ele estará mais atento aos "perigos" que ele encontrará e muito mais relutante em 

aceitar as várias garantias verbais. Continua evidente que o comportamento de um 

pequeno paciente é essencialmente caraterizado por experiências dentárias 

anteriores(55). Portanto, o dentista tem uma grande responsabilidade, também cultural, 

no "treino odontológico" das crianças, e aos pais têm, no entanto, muitas vezes é 
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oportuno fornecer indicações adequadas a este respeito. A adaptação do 

comportamento dentário às caraterísticas pessoais do pequeno e a eliminação dos 

componentes ansio génicos (mesmo aqueles de natureza ambiental) não são, no 

entanto, os únicos requisitos e às vezes não são suficientes. Especialmente no momento 

de reações hipermétricas ou recusas de crianças, a resposta comportamental do dentista 

pode ser "oposição" e, portanto, geralmente é direcionada em duas direções: a sujeição 

forçada da criança à terapia, ou a recusa de prosseguir, descartando-o impaciente. Para 

evitar consequências desagradáveis, o “Manuale di odontoiatria psicossomática e 

psicodontologica” propõe um procedimento comportamental de "dessensibilização 

gradual", ou seja, tende a superar a reação emocional ao contexto dentário: na primeira 

consulta é dedicada exclusivamente à coleta de dados relacionados à história 

odontológica e à atitude emocional da criança, posteriormente adquirir sua confiança-

informando a criança sobre a importância da higiene oral e as formas em que a terapia 

pode prosseguir(56). Em seguida, deixar a criança a escolha de sentar ou não na cadeira 

dental para mostrar-lhe (a título de exemplo) como a terapia será realizada. Este arranjo 

é muitas vezes muito importante por dois motivos precisos: 

• se a criança prefere não aceitar o convite para sentar-se na cadeira, isso indica 

que provavelmente seu componente ansioso não é superado e que é necessário 

prolongar a fase de preparação psicológica; 

• se vá a aceitar o convite, será capaz de se familiarizar com a situação 

terapêutica, se adapta à posição passiva e, acima de tudo, pode ver a 

irracionalidade de seus "medos". É uma maneira que se revela útil não só para 

crianças, mas geralmente também para todos os pacientes fóbicos dentários. 

Com essas precauções, o dentista ganha a confiança incondicional da criança, 

mas, acima de tudo, ele obtém que ele está menos tenso e menos temível 

porque, envolvendo-se, é mesmo participante de todo o tratamento terapêutico. 

4.10. Regulamentação da hipnose na Europa  

A Sociedade Europeia de Hipnose é dedicada a promover e manter os mais altos padrões 

profissionais na prática da hipnose para fins clínicos ou experimentais e na 

disseminação de informações sobre hipnose. Abaixo, a regulamentação. 

A) Conduta profissional com pacientes ou sujeitos  
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• Todas as Sociedades de circunscrição de ESH devem limitar a sua adesão a quem 

é profissionais por direito próprio, e, no uso da hipnose, devem aderir 

estritamente aos padrões exigidos por sua própria profissão. 

• Os membros devem sempre dar prioridade ao bem-estar do paciente do sujeito 

experimental ao usar a hipnose. 

• Devem ser mantidas garantias adequadas sempre que um paciente ou sujeito 

estiver exposto a estrese incomum ou outra forma de risco. Se estiver envolvido 

estrese ou risco, o paciente ou sujeito deve ser informado e deve dar o seu 

consentimento. Em caso de dúvida, o profissional deve consultar os colegas 

profissionais adequados. 

 

B) Aplicações da hipnose ao trabalho profissional 

• Os membros das Sociedades Constituintes que pretendem usar a hipnose, para 

qualquer propósito, são avisados de que devem participar de cursos de 

treinamento de acordo com as recomendações da Sociedade. 

• A hipnose é considerada uma modalidade psicoterapêutica e um complemento 

de outras formas de empreendimentos científicos ou clínicos, de modo que a 

competência em técnicas hipnóticas por si só não é aceitável como base para o 

serviço ou pesquisa profissional. 

• Os membros das Sociedades Constituintes devem, portanto, permanecer sempre 

conscientes de que devem usar a hipnose apenas para os fins para os quais são 

profissionalmente qualificados e dentro das limitações estritas de seu trabalho 

profissional.  

• Os membros que usam hipnose para algum propósito clínico ou terapêutico 

devem ter realizado, ou estarem realizando, uma qualificação profissional 

naquela terapia reconhecida pelas Autoridades Nacionais competentes 

apropriadas, e Corpo de Saúde, Corpo de Educação. 

• O uso de hipnose por parte de um membro em seu trabalho profissional deve ser 

totalmente compatível com os termos de referência de seu trabalho e as 

expetativas de seus superiores, empregadores e associação profissional. 

•  
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C) Terapia privada 

Os membros das Sociedades Constituintes só devem realizar terapia privada se isso for 

compatível com as regras de sua associação profissional e os termos de referência de 

seu trabalho. Eles devem restringir o seu trabalho privado para aqueles problemas que 

eles seriam reconhecidos como qualificados para realizar dentro de saúde apropriada ou 

outro corpo. 

D) Hipnose e Entretenimento 

A hipnose nunca deve ser usada como uma forma de entretenimento. Nenhum membro 

da ESH deve oferecer serviços para fins públicos. 

E) Comentário f inal 

Reconhece-se que nenhum Código de Ética pode abranger todas as práticas 

consideradas éticas ou todas essas práticas que seriam consideradas não éticas. 

Conforme estabelecido no início, espera-se que todos os profissionais, seja na prática 

clínica ou académica, respeitem seus próprios códigos de conduta profissionais e as leis 

e estátuas de seu próprio país. Deveria ser um membro de uma sociedade constituinte 

pela sua o comportamento cometeu atos ilegais ou inaceitáveis, seja profissionalmente 

ou em sua adesão às leis próprias de seu país, etc., a ESH esperaria que sua própria 

Sociedade Nacional de Hipnose tomasse as medidas apropriadas em relação a esse 

Membro(57). 

4.11 .  Limitações da hipnose 

A primeira informação que temos que saber sobre tratamento da hipnose é que nem 

todos podem ser hipnotizados. A "sugestão" descreve a susceptibilidade de um indivíduo 

à hipnose e foi definida como o grau em que um indivíduo se inclina para a aceitação 

acrítica de ideias e proposições(38). A avaliação da suscetibilidade é baseada na idade 

cronológica e mental, emocional estabilidade e ambiente social. Alguns estudos 

relataram que todos têm algum grau de susceptibilidade; não menos de 80% da 

população é hipnotizável. Indivíduos inteligentes e altamente motivados são bons 

sujeitos hipnóticos devido à sua capacidade de concentração; Além disso, os 

exibicionistas são fáceis de induzir. Os pacientes com menor QI que acham difícil 

concentrar-se, aqueles em extrema idade e pessoas com mentalidade científica são 
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mais difíceis de hipnotizar. Há outras contraindicações para o hipnotismo, 

principalmente aqueles com psicopatologias: são mais propensos ao dissociativo. Os 

efeitos da sugestão hipnótica e a indução podem complicar e piorar seu estado mental. 

Outras contraindicações incluem drogas/álcool e não cooperativas ou cínicas(58-59). 

4.11 .1 .  Situação com particular atenção para uso da hipnose 

• Psicose  

Uma das principais contraindicações à hipnose é representada por sujeitos psicóticos. 

Nessas pessoas, a hipnose pode ser contraproducente, pois pode degenerar uma crise. A 

dificuldade, no entanto, é a identificação de uma pessoa psicótica que não é 

reconhecida como sendo anamnesis. Na verdade, mesmo psiquiatras especialistas e 

psicoterapeutas, às vezes têm dificuldade em reconhecer uma personalidade psicótica 

se o sujeito estiver em uma fase compensatória. Apos de ler as respostas aos 

questionários, todas as pessoas que se comportam estranhamente e que querem ser 

hipnotizadas a todo custo também devem ser observadas com grande cautela, porque 

esta categoria esconde as pessoas mais psicologicamente instável.  

• Doença cardíaca isquêmica  

Mesmo que este seja um evento muito raro, deve notar-se que as técnicas ultra rápidas 

e instantâneas, com base no mecanismo de sobrecarga sensorial ou no choque real, 

podem ser perigosas em uma percentagem muito pequena de indivíduos que sofrem de 

patologia isquêmica-cardiovascular, uma vez que determinam um aumento acentuado e 

significativo da resistência periférica. 

5.  CONCLUSÕES  

Um aspecto em que a hipnose pode ter um papel relevante, é a aprendizagem de 

técnicas para o controlo dos parâmetros fisiológicos responsáveis pela manutenção do 

circuito ansioso. A modificação da respiração e o relaxamento da tensão muscular, são 

as primeiras habilidades que uma pessoa ansiosa deve desenvolver através das 

visualizações guiadas do hipnotizador. A pessoa tem a capacidade de fazer tudo de 

forma autónoma, em qualquer situação da vida que requer relaxamento para recuperar 

se do stress diário. Além de um instrumento de relaxamento no paciente, com hipnose, 

podem reestruturar pensamentos errados, para poder enfrentar os cuidados dentários 
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em perfeita liberdade e tranquilidade. A este respeito, devemos dizer que uma 

abordagem comportamental psicológica para a gestão da ansiedade pode ser a 

colocação do paciente no controlo da situação. “Se eu tenho controlo, não posso ter 

medo, porque eu decido o que quero fazer com perfeita liberdade e serenidade.” Ter 

pouca paciência, fazendo sentar na cadeira do dentista contra sua vontade, é o mais 

errado e eticamente incorreto que se pode fazer, porque isso leva a criança a pensar em 

ser preso, não ter rotas de fuga e leva a viva a situação como tortura. Aqui está o 

episódio traumático que o paciente irá transportar para a vida, se não for tratado, e que, 

em muitos aspetos, é semelhante a um transtorno de estrese pós-traumático. Em vez 

disso, tente trazer o paciente para decidir livremente o que ele quer, o que que é melhor, 

tão conscientemente quanto possível. A hipnose pode dar sugestões positivas úteis para 

tomar conhecimento do fato de que, a sessão dental, não é nada desagradável. Mas 

além das técnicas diretas em que o paciente está deitado na poltrona com os olhos 

geralmente fechados, e ouvindo as sugestões que lhe são dadas, conscientes do que 

acontecerá nele, a hipnose também é comunicação e você pode jogar em todas essas 

trocas de palavras sem que a pessoa tome conhecimento disso. O uso da palavra na 

entrevista preliminar já é parte da terapia; Muita importância vá ao questionário de 

avaliação de ansiedade é completado, nunca é uma simples coleção de dados, mas é a 

base para incutir as primeiras dúvidas: talvez nem todas as intervenções sejam 

dolorosas e nem todas as situações são assustadoras; talvez nem todas as 

manifestações de ansiedade sejam tão agudas. Empatia, então, ajuda a relacionar se 

bem com o paciente; o uso de técnicas como o rastreamento verbal, permite de estar em 

frente de um médico (pela primeira vez) envolvido e quem "fala seu idioma". Mesmo em 

crianças isso é muito útil: é bom usar metáforas adaptadas à sua realidade para ter 

como referência seu desporto favorito, seus jogos, o desenho animado mais amado, e 

assim por diante. A gestão da ansiedade com hipnose também é útil para o dentista: 

cuidar de pacientes com problemas deste tipo é muito stressante e muitas vezes pode 

incorrer em burn-out profissional. O dentista, com técnicas de auto-hipnose ou através 

da indução de um operador especializado, melhora seu desempenho e reduz a carga 

emocional causadora de ansiedade relacionada ao tratamento de pacientes 

"particulares"; o praticante silencioso dá ainda mais tranquilidade ao paciente, gerando 

um círculo virtuoso que nutre a correta relação médico-paciente. À luz do que foi dito 
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até agora, parece evidente que o problema da ansiedade e do medo do tratamento 

odontológico é um dos temas em que a óptica do psicólogo e do dentista deve estar 

intimamente ligada. Essas figuras profissionais na realidade quotidiana são muito 

diferentes: o dentista realiza um trabalho puramente objetivo e estuda os sintomas para 

ter uma orientação correta no diagnóstico clínico e depois intervindo; o psicólogo estuda 

o significado desses "sintomas", comportamentos que os interpretam como os sinais o 

paciente tenta manifestar seu possível mal-estar. Quando uma patologia psíquica ou 

psicopatológica é evidente, o psiquiatra e/ou o psicoterapeuta devem intervir. Se é 

verdade que cabe ao psicoterapeuta tratar a mente e o dentista como corpo ou parte 

dela, é igualmente verdade que a abordagem do dentista com o paciente não deve 

limitar-se apenas a doenças somáticas, o corpo: deixando de lado os outros aspetos 

psicológicos fundamentais da pessoa, acabaria por debilitar o relacionamento. Não 

importa apenas o abscesso dentário, mas também a ansiedade dos afetados: seria 

importante se encarregar de toda a pessoa, com seus medos, suas manifestações 

ansiosas e a sua experiência psicológica. O paciente dental é, de fato, um corpo, mas 

também uma alma, e saber com quem estamos lidando com o perfil existencial humano 

é uma necessidade cada vez mais sentida em vários sectores profissionais. A fim de 

ajudar realmente um paciente, precisamos ver, em uma luz diferente, o relacionamento 

médico-paciente, que tradicionalmente é uma relação de desproporção entre dar e levar, 

cultura e necessidade, operação e passividade. No campo da odontologia, mais do que 

em outras disciplinas médicas, por exemplo, a formulação de um plano terapêutico 

correto também deve levar em conta os problemas económicos do paciente; a 

reabilitação do paciente desdentado que deve ser capaz de morder para alimentar-se e 

ter uma vida normal de relacionamento, em muitos casos requer uma avaliação 

cuidadosa da pessoa doente, que também é chamado a decidir mais apropriado, em uma 

espécie de aliança terapêutica entre médico e paciente. É importante saber como 

enquadrar aqueles na sua frente. O "outro" é sempre digno de conhecimento cuidadoso, 

a fim de estabelecer um relacionamento adequado com ele. Este conhecimento do 

paciente pode trazer alguns confrades ou situações pessoais conhecidas, que às vezes 

podem ser delicadas e exigem a capacidade de serem administradas da melhor maneira 

possível pelo médico. Ele pode fazer bem com suas palavras, mas também pode doer. É 

por isso que, além da abordagem clínica, é importante cuidar da abordagem psicológica. 
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Se o médico trabalha bem, o paciente considera o mesmo como a autoridade protetora 

que é capaz de preservar ou restaurar a harmonia e talvez até a analgesia ideal, o anjo 

da guarda do paciente. Mas se o doutor se comporta pode ser a causa de distúrbios que 

o paciente poderia transportar para a vida. O dentista com certo conhecimento 

psicológico tem à sua disposição um pacote de recursos potencialmente útil em muitas 

situações; ele deve ser capaz de entender se o paciente à sua frente está 

agindo/reagindo de forma racional ou irracional e patológica. Ele deve perceber os 

problemas do outro e aprender a medí-los, decidir se quer fazer algo de forma 

autônoma ou confiar naqueles que sabem algo mais ou delegar o paciente aos cuidados 

especializados de um psicoterapeuta. É importante que, além de tudo, o medico dentista 

precisa de uma "boa sensibilidade psicológica", portanto equipado com algumas 

qualidades tanto introspectivas quanto empáticas, para ajudar o paciente da melhor 

maneira.  
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“Hipnose é um estado alterado de consciência, ou é um estado de consciência no qual o 
conhecimento que você adquiriu durante toda sua vida e que você usa automaticamente 
torna-se, de repente, disponível.”  

 

Milton Erickson   

 

“Hipnose é um estado temporário de atenção modificada que se carateriza por uma 

sugestionabilidade aumentada.” 

 

Abrahan Mason   

 

“Hipnose abrange qualquer procedimento que venha causar, por meio de sugestões, 

mudanças no estado físico e mental, podendo produzir alterações na perceção, nas 

sensações, no comportamento, nos sentimentos, nos pensamentos e na memória.” 

 

Sociedade Brasileira de Hipnose   

 

“Hipnose é um estreitamento de consciência, geralmente provocado artificialmente, que 

se parece com o sono, porém dele se distingue fisiologicamente.” 

 

Antônio Carlos de Moraes Passos  
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7. ANEXOS 

1. Facial Image Scale (FIS)   

 

2. Short version of the Dental Anxiety Inventory (S-DAI) 

 

1. Fico nervoso/a quando o dentista me convida a sentar na cadeira.1-2-3-4-5  

2. Quando sei que o dentista vai extrair um dente, já estou com medo na sala de 

espera.1-2-3-4-5 

3. Quando penso ao som da turbina no meu caminho para o dentista, prefiro 

voltar. 1-2-3-4-5  

4. Eu quero sair da sala de espera no momento em que acho que o dentista não 

explicará o que ele / ela vai fazer na minha boca. 1-2-3-4-5  

5. Quando o dentista já tinha sua agulha pronta para o anestésico, fecho os 

olhos com força. 1-2-3-4-5 

6. Na sala de espera, sudo ou enjoo quando penso em sentar na cadeira do 

dentista. 1-2-3-4-5  

7. No caminho do dentista, fico ansioso/a com o pensamento de que ele / ela 

tem que fazer. 1-2-3-4-5 

8. Quando estou sentada na cadeira do dentista sem saber o que está 

acontecendo na minha boca, entrei em um suor frio. 1-2-3-4-5  

9. No caminho do dentista, a ideia de estar na cadeira já me deixa nervoso/a.  

1-2-3-4-5 

 

3. Corah Dental Anxiety Scale (CDAS) 

 

1 .  Se tinha marcada uma consulta dão dentista,  como se vá a sentir 

no dia anterior? 
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  a) Eu sentiria que eu tinha que enfrentar uma experiência bastante agradável 

  b) Eu não me preocuparia demais com os eventos que eu teria que enfrentar 

  c) Eu me sentiria um pouco desconfortável 

d) Eu teria medo, porque a experiência poderia ser desagradável e me causar     

medo 

  e) Eu teria muito medo do que o dentista poderia fazer comigo 

2. Durante o período na sala de espera, como se sente? 

  a) relaxado 

  b) um pouco desconfortável 

  c) tempo 

    d) ansioso 

e) tão ansioso que às vezes eu suporto e me sinto fisicamente exausto 

3. Quando está na cadeira de operação, esperando que o dentista 

prepare a broca para iniciar a trabalhar na boca, como se sente? 

     a) relaxado 

     b) um pouco desconfortável 

     c) tempo 

     d) ansioso 

     e) tão ansioso que às vezes eu suporto e me sinto fisicamente exausto 1 

4.  Quando é sentado na cadeira de operação esperando para 

começar a l impar os dentes no entanto que espera pelo dentista  

vá a configurar os instrumentos que usará para raspar os dentes 

ao redor gengivas, como você se sente? 

a) relaxado 

b) um pouco desconfortável 

c) tempo 

d) ansioso 

e) tão ansioso que às vezes eu suporto e me sinto fisicamente exausto 

Marcando a Escala de Ansiedade Odontológica, Revisada (DAS-R) 

a = 1 

b = 2 
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c = 3 

d = 4 

E = 5 

Classif icação de ansiedade: de acordo com autores americanos 

9 - 12 = ansiedade moderada 

13 - 14 = alta ansiedade 

15 - 20 = ansiedade grave (ou fobia) 

Avaliação mais detalhada do teste: 

1-4 pacientes não ansiosos 

5-8 ansiedade fisiológica 

9-12 ansiedade dental moderada 

13-16 ansiedade dental moderada / avançada 

17-20 ansiedade dental severa: fobia dental 
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Capítulo I I  - Relatório das Atividades Práticas das Discipl inas de Estágio 

Supervisionado 
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1 .  Relatório das Atividades Práticas das Discipl inas de Estágio 

Supervisionado 

O estagio de medicina dentária  desenvolveu-se  em três áreas distintas:  

Clinica Geral Dentaria,  Cl inica Hospitalar e Saúde Oral Comunitária.   

 

1 .1 Estágio em Clínica Geral Dentária 

 

O Estágio em Clínica Geral Dentária foi realizado na Clínica Nova Saúde, no Instituto 

Universitário Ciências da Saúde, em Gandra, com  um total  de 180 horas. A supervisão 

foi a cargo da Professora Doutora Filomena Salazar. 

Este estágio revelou-se uma mais valia, pois permitiu a aplicação prática de 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de 5 anos de curso, proporcionando 

competências médico-dentárias necessárias para o exercício da sua profissão. Os atos 

clínicos realizados neste estágio encontram-se discriminados no Anexo - Tabela 1 .  

 

1 .2 Estágio em Clínica Hospitalar 

O Estágio em Clínica Hospitalar foi realizado no Hospital da Senhora da Oliveira 

(Guimarães) no período compreendido entre 26 de Setembro de 2017 e 29 de Maio 2018, 

com uma carga semanal de 5 horas compreendidas entre as 09:00h-14:00h, perfazendo 

um total de duração de 65 horas sob a supervisão do Professor Fernando Figueira. No 

período entre o 18 de Junho 2018 e 03 de Agosto 2018 o  estágio foi realizado no 

Hospital da Senhora da Oliveira  (Guimarães), com uma carga de 25 horas, sob a  

supervisão do Professor Fernando Figueira. 

Os atos clínicos realizados neste estágio encontram-se discriminados no Anexo -Tabela 

2.  
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1.3  Estágio em Saúde Oral e Comunitária 

O estagio em Saúde Oral e Comunitária decorreu no período de 28 Setembro de 2017 a 

14 de Junho de 2018, à quinta feira das 9h às 12h30 com um total de 120 horas e 76 

horas complementarias, sendo regido pelo Professor Doutor Paulo Rompante. Este 

estagio decorreu em ambiente escolar, nomeadamente na Escola EB1 de Susão 

(Valongo). Numa fase inicial no primeiro semestre, procedeu-se ao planeamento e 

desenvolvimento das atividades a aplicar em contexto escolar no IUCS, tendo por guia o 

Programa Nacional para a Promoção de Saúde oral da Direção Geral de Saúde, e numa 

fase posterior, estas foram apresentadas às crianças na escola previamente mencionada. 

Para Observar os alunos e recolher os respetivos dados necessários, seguiu-se a 

metodologia WHO 2013, sendo que posteriormente os dados foram introduzidos e 

avaliados esteticamente.  

 

 

0-5 anos • Atividade musical com incentivo à 

escovagem; 

• Atividades para colorir; 

• Fantoches 

6-7 anos • Atividades didáticas e educação 

para a saúde oral; 

• Entrega de um caderno de 

atividades elusivas a saúde oral; 

• Atividade lúdica “ Jogo da Memoria 

”, “Dente Triste/Dente Feliz” 

8-9 anos • Atividades didáticas e educação 

para a saúde oral;  

• Atividade lúdica “Peddy Paper”, 

“Jogo dos Tapetes”; 

• Educacao sobre a alimentação e a 

sua importância na saúde oral 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Número de atos clínicos realizados como operador e como assistente, durante 

o Estágio em Clínica Geral Dentária. 

Ato Cl inico Operaor Assistente Total 

Dentisteria 9 5 14 

Endodontia 4 5 9 

Rebil itacao 0 0 0 

Periodontologia 1 2 3 

Exodontia 6 0 6 

 

Tabela 2: Número de atos clínicos realizados como operador e como assistente, durante 

o Estágio Hospitalar. 

Ato Cl inico   Operaor   Assistente   Total  

Dentisteria   38  13  51 

Endodontia   6  5  11 

Rebil itacao   0  5  5 

Periodontologia   2  9  11 

Exodontia   60  40  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uso e apl icação da hipnose na Medic ina Dentár ia |Marco Volpato| Orientador:  Prof .  José Carlos 

Rocha  

45  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


