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Resumo:  

Na medicina dentaria , o controlo da dor é uma preocupação para o paciente e para o 

profissional. Apesar dos avanços nas técnicas de anestesia, analgesia e controlo da dor, 

visitar o médico dentista geralmente é uma fonte de ansiedade e stress para pacientes, às 

vezes mesmo antes do primeiro contato com o médico. 

Como resultado, os profissionais devem encontrar soluções para esse medo descontrolado 

do dentista. 

Várias técnicas podem ser usadas, como a Medicina Alternativa e Complementar (MAC), 

que se está a tornar cada vez mais importante nas profissões médicas.  

Os métodos não-farmacêuticos parecem ser a solução adequada quando o medico-

dentista quer limitar a ansiedade dum paciente no consultório.  

Os objetivos desta dissertação são estudar e perceber os métodos conhecidos e os 

técnicas utilizáveis num consultório de medicina dentaria para diminuir a dor, a ansiedade 

e o stress dos pacientes sem recorrer a fármacos. 

“palavras-chave”: não-farmacológicos ; dor ; medo ; ansiedade ; Medicina alternativa e 

complementar (MAC) 
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Abstract : 

In dentistry, pain control is a concern for the patient and the professional. Despite 

advances in anesthesia, analgesia and pain control techniques, visiting the dentist is often 

a source of anxiety and stress for patients, sometimes even before their first contact with 

the doctor. 

As a result, professionals must find solutions to this uncontrolled fear of the dentist. 

Various techniques can be used, such as Alternative and Complementary Medicine (MAC), 

which is becoming increasingly important in the medical professions. 

Non-pharmaceutical methods seem to be the appropriate solution when the dentist wants 

to limit a patient's anxiety in the office. 

The objective was to study and understand methods and techniques that can be used in a 

dental practice to reduce pain, anxiety and stress for patients. 

“Keywords”: non-pharmaceutical ; pain ; fear ; anxiety ; Complementary and alternative 

medicine (CAM) 
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1 ) INTRODUÇÃO 

"Tenho medo do dentista! " é uma frase que ouvimos frequentemente.  

Esta expressão significa ansiedade dentária "Medo ou pavor anormal de ir ao médico 

dentista para cuidados preventivos ou terapeuticos e ansiedade injustificada em relação a 

procedimentos dentários" (1). 

A visão global do médico dentista na nossa sociedade, bem como as experiências 

relatadas pela família e amigos podem assustar o paciente.  

Estas ansiedades têm origens diferentes, que podem estar relacionadas com a intrusão na 

boca, bem como com o medo da própria dor. A prática é condicionada por uma 

multiplicidade de informações que despertam os nossos sentidos, como o ruído da 

turbina, o cheiro do eugenol, a visão da bata branca, os instrumentos, todos estes aspetos, 

que amplificam a ansiedade do paciente. 

A ansiedade dentária perturba o bom funcionamento dos cuidados e pode levar à 

interrupção do tratamento e, por conseguinte, a uma deterioração progressiva do estado 

de saúde oral.  

Com efeito, um doente ansioso tende a adiar o tratamento até à fase fatídica da 

emergência dentária, onde, não tendo escolha, deve finalmente resolver ir para o 

tratamento e enfrentar a fonte da sua angústia. 

As situações de emergência exigem frequentemente procedimentos de tratamento 

complicados e traumáticos, o que, por sua vez, agrava e 

reforça o medo. Como resultado, instala-se um ciclo 

vicioso de medo dentário. (2) 

O dentista é, portanto, levado a encontrar soluções para 

reduzir o nível de ansiedade dos pacientes. Na medicina 

dentária, existe um arsenal de métodos para reduzir a 

dor e o stress.  
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Estes métodos são frequentemente farmacológicos e podem ter muitos inconvenientes, 

tais como efeitos secundários, custo ... e também stressar o paciente.  

Efectivamente, o medo de agulhas contribui para a ansiedade dentária e é mesmo uma 

das razões pelas quais as pessoas sofrem de ansiedade (3). 

Além disso, parece que está a crescer na nossa sociedade uma desconfiança em relação à 

medicação e que é importante evitar, sempre que possível, o consumo excessivo. (4) 

Por conseguinte, é importante utilizar outros meios para cuidar de um paciente, 

assegurando o controlo da sua ansiedade e medo, reduzindo ao mesmo tempo a dor que 

certos procedimentos dentários podem causar.  

A resposta pode residir na medicina alternativa e complementar e/ou em métodos não 

farmacológicos. 

2 ) OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho são estudar e perceber os métodos os mais conhecidos e as 

técnicas utilizáveis num consultório de medicina dentaria para diminuir a dor, a ansiedade 

e o estresse dos pacientes sem usar fármacos.  

3 ) MATERIAIS E METODO 

No âmbito do tema, esta monografía fui realizada recorrendo a uma pesquisa bibliográfica 

na base de dados de PubMed usando as combinações com os termos seguintes: 

« complementary alternative medicine AND anxiety » OR « non-pharmaceutical AND 

pain » OR « complementary alternative medicine AND fear » OR « non-pharmaceutical 

AND anxiety ». Após a leitura dos respetivos títulos e abstract obtiveram-se 17 artigos 

relevantes para o tema do trabalho publicados entre 2000 e 2020, em inglês. 

Os critérios de inclusão de elegibilidade usados nas pesquisas de artigos também 

envolviam: artigos escritos em inglês; meta-análises; ensaios clínicos randomizados; 
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revisões integrativas de literaturas. 

O total de artigos foi compilado para cada combinação de termos-chave e, portanto, as 

duplicados foram removidas usando o gerenciador de citações de Mendeley. Uma 

avaliação preliminar dos resumos foi realizada para determinar se os artigos atendiam ao 

objetivo do estudo. Os artigos selecionados foram lidos e avaliados individualmente 

quanto ao objetivo deste estudo. Os seguintes fatores foram recuperados para esta 

revisão: nomes dos autores, periódico, ano de publicação, como finalidade, métodos sem 

fármacos, medicina alternativa e complementar contra ansiedade dentaria, contra o medo 

e dor. 

“palavras-chave”: não-farmacêutico ; dor ; medo ; anxiety ; Medicina alternativa e 

complementar (MAC) 
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4 ) RESULTADOS 

A) comunicação   

Num estudo realizado por Bernson, Hallberg, Elfström, Hakeberg (5), 14 pessoas que 

sofrem de medo dentário foram questionadas sobre como tornar os cuidados possíveis.  

Os resultados mostraram que deveria haver uma interação entre o médico dentista e os 

pacientes, ou seja, uma comunicação verbal e não verbal com respeito, atenção e empatia. 

Aqui fala-se de um "negócio mútuo". 

Friedman e Wood (6) realizaram um estudo com 58 pacientes ansiosos no consultório do 

médico dentista mostrando a eficácia da redução do stress, medida pela Escala de 

Ansiedade Dentária de Corah, no comportamento, atitude e comunicação com o dentista. 

De facto, uma consulta com iatrosedação é preferível a uma simples consulta. 

B) Relaxamento muscular progressivo (por Jacobsen)  

Berggren, Hakeberg e Carlsson (7) compararam o relaxamento e a terapia cognitiva face 

ao medo dentário. Este estudo mostrou que ambos os métodos seriam eficazes na 

redução das reações fóbicas dentárias. No entanto, o tratamento centrado no relaxamento 

resultou geralmente numa redução mais significativa do medo dentário. 

  

C) Relaxamento profundo ou respiração diafragmática 

Biggs, Kelly e Toney (8) provaram, num ensaio clínico, que existe uma tendência para 

diminuir a ansiedade utilizando a técnica de respiração profunda. 
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D) Imaginação Guiada 

Hofmann, Sawyer, Witt e Oh (9)realizaram uma meta-análise com 39 estudos que 

totalizaram 1140 participantes em terapia baseada na atenção. A imagem guiada é 

considerada uma intervenção promissora para tratar problemas de ansiedade. 

Gonzales, Ledesma, McAllister, Perry, Dyer e Maye (10) demonstraram a eficácia das 

imagens guiadas para a redução da ansiedade em cirurgia ambulatória. Além disso, a IG 

reduziria as dores pós-operatórias.  

E) Biofeedback  

Num estudo para avaliar a utilização de um novo sistema de biofeedback, o RESPeRATE, 

que regularia e controlaria a respiração para reduzir a ansiedade. Os autores Morarend QA, 

Spector ML , Dawson DV , Clark SH e Holmes DC (11) responderam a sujeitos que 

experimentaram que o dispositivo ajudou a aliviar a ansiedade dentária, bem como a dor 

da injeção. 

F) Hipnoterapia 

Uma meta-análise sobre hipnose por Montgomery GH, DuHamel KN, Redd WH (12) mostra 

a eficácia da hipnose na redução da dor. 

Holden (13) recomenda que todos os médicos dentistas tentem usar uma linguagem 

hipnótica na sua clínica, mas também acredita que muitos utilizam este método sem o 

conhecerem ou o nomearem.  
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G) Acupunctura auricular  

Neste estudo (14) os autores compararam a acupunctura atrial, administração intranasal 

de midazolam, acupunctura placebo com um grupo de controlo sem tratamento.  

Karst e a sua equipa mostraram que a acupunctura auricular e o midazolam intranasal 

reduziram de forma semelhante a ansiedade dentária. O placebo também reduz o stress 

no paciente, mas de forma menos significativa. 

Rosted (15) baseia-se em revisões sistemáticas da acupunctura na odontologia para 

concluir que a acupunctura pode complementar o tratamento convencional, mas a sua 

função analgésica durante o tratamento é questionável. Haveria interesse no controlo da 

dor pós-operatória, na gestão da disfunção  temporomandibular e da ansiedade.  

H) Distração  

Na sua revisão sistemática, Klassen (16) conclui que a música é eficaz para reduzir a 

ansiedade e a dor nas crianças durante os cuidados dentários. 

A equipa de Lahmann, (17) num ensaio clínico, mostra a eficácia da música na redução do 

stress, mas modera ao concluir que o relaxamento é mais eficaz. 

Segundo Bentsen e a sua equipa (18), os óculos 3D não teriam um efeito estatisticamente 

significativo na dor, mas os pacientes gostariam de os usar. 

A equipa de Bentsen (19) também descobriu noutro estudo que a distração com óculos 3D 

não reduziria a dor durante a escalada, mas melhoraria a experiência global do 

tratamento.  

Hoffman (20) diz que a realidade virtual permite que os pacientes tolerem a dor dos 

cuidados dentários. Ele elogia a sua utilização para distração.  

Ram D, Shapira J, Holan G, Magora F, Cohen S, Davidovich E (21) utilizaram óculos de 

realidade virtual em 61 crianças durante os cuidados restauradores. 85% das crianças 
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aprovaram este método de distracção porque reduziria a ansiedade e seria eficaz para as 

distrair. 

I) tell-show-do  

De 240 crianças, 8 técnicas de gestão comportamental foram demonstradas. O estudo 

Kantaputra (22) mostra que a técnica Tell-Show-Do seria a preferida.  

Para Farhat-McHayleh N, Harfouche A e Souaid P (23), a modelação ao vivo na mãe ou no 

pai seria mais eficaz do que o Tell-Show-Do. 
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Title and link Objective : Method : Result :

(5) Making dental care 
possible: a mutual affair': a 
grounded theory relating to 
adult patients with dental 
fear and regular dental 
treatment. 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/21896054?
dopt=Abstract 

how patients with 
dental fear manage to 
undergo dental 
treatment

Qualitative 
analysis of the 
transcribed 
interviews

« making dental care possible for patients 
with dental fear is a mutual challenge that 
requires interplay between dental staff and 
patients, involving verbal and non-verbal 
communication reflecting respect, attention, 
and empathy »

(6) An evaluation of the 
iatrosedative process for 
treating dental fear. 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/9656856/ 

difference in anxiety 
reduction between 
iatrosedative interview 
and standard dental 
interview

Controlled 
Clinical Trial

« an iatrosedative interview is more effective 
than a standard dental interview in 
decreasing anxiety »

(7) Relaxation vs. 
cognitively oriented 
therapies for dental fear 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/11023258?
dopt=Abstract 

difference between 
relaxation and 
cognitively oriented 
therapies for dental 
fear

Comparative 
Study

« relaxation-oriented treatment generally 
resulted in a more significant reduction in 
dental fear as well as in general anxiety and 
fear »

(8) The effects of deep 
diaphragmatic breathing 
and focused attention on 
dental anxiety in a private 
practice setting. 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/12861790/

this study compared 
the effectiveness of 
two self-taught 
anxiety reduction 
techniques--breathing 
and focused 
attention--with a 
control group.

Randomized 
Controlled Trial

« Compared to the recall of anxiety 
experienced during prior treatment, there 
were no significant differences in anxiety 
between breathing, focusing, and control 
groups. But there was a trend toward 
decreased anxiety overall. Controls who 
reported infrequent visits and use of their 
own anxiety reduction technique showed 
significantly reduced anxiety »

(9) The effect of 
mindfulness-based therapy 
on anxiety and depression: 
A meta-analytic review 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20350028/ 

to conduct an effect 
size analysis of 
mindfulness-based 
therapy for anxiety and 
mood symptoms in 
clinical sample

Meta-Analysis « results suggest that mindfulness-based 
therapy is a promising intervention for 
treating anxiety and mood problems in clinical 
populations. »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896054?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9656856/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11023258?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12861790/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20350028/


19

(10) Effects of guided imagery on 
postoperative outcomes in patients 
undergoing same-day surgical 
procedures: a randomized, single-
blind study. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20572403/ 

to evaluate the effects 
of guided imagery on 
postoperative 
outcomes

Randomize
d Controlled 
Trial

« The use of guided imagery in the 
ambulatory surgery setting can significantly 
reduce preoperative anxiety, which can result 
in less postoperative pain »

(11) The use of a respiratory rate 
biofeedback device to reduce dental 
anxiety: an exploratory investigation. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/21365307/ 

to investigate the use 
of a novel biofeedback 
device (RESPeRATE™) 
to reduce patients' 
pre-operative general 
anxiety levels

exploratory 
investigatio
n

« this novel biofeedback technique may be 
helpful in the amelioration of dental anxiety, 
and may help produce a more pleasant 
overall experience for the patient. » 

(12) A meta-analysis of hypnotically 
induced analgesia: how effective is 
hypnosis? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/10769981/ 

to compare studies 
that evaluated 
hypnotic pain 
reduction

meta-
analysis

« Meta-analysis of 18 studies revealed a 
moderate to large hypnoanalgesic effect, 
supporting the efficacy of hypnotic 
techniques for pain management »

(13) The art of suggestion: the use of 
hypnosis in dentistry. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22677848?dopt=Abstract 

Discusses the ways 
hypnosis can be used 
for patient benefit in 
dental practice

examine 
the two 
main 
theories

« hypnosis is a particularly powerful tool in 
patient management but under-used in 
British dental practice »

(14) Auricular acupuncture for dental 
anxiety: a randomized controlled trial. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17242083/ 

to compare the 
efficacy of auricular 
acupuncture with 
intranasal midazolam, 
placebo acupuncture, 
and no treatment for 
reducing dental 
anxiety

randomized 
controlled 
trial

« auricular acupuncture and intranasal 
midazolam were similarly effective for the 
treatment of dental anxiety. »

(16) Music for pain and anxiety in 
children undergoing medical 
procedures: a systematic review of 
randomized controlled trials. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/18355741?dopt=Abstract 

to conduct a 
systematic review of 
the efficacy of music 
therapy (MT) on pain 
and anxiety in children 
undergoing clinical 
procedures.

systematic 
review 

« Music is effective in reducing anxiety and 
pain in children undergoing medical and 
dental procedures »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20572403/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21365307/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10769981/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677848?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17242083/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18355741?dopt=Abstract
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(17) Brief relaxation versus 
music distraction in the 
treatment of dental anxiety: a 
randomized controlled clinical 
trial. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/18310736?
dopt=Abstract

to compare a brief relaxation 
method with music distraction 
and with a control group 

randomize
d 
controlled 
clinical 
trial

« Brief Relaxation and Music Distraction reduced 
dental anxiety significantly »

(18) Evaluation of effect of 3D 
video glasses on perceived 
pain and unpleasantness 
induced by restorative dental 
treatment. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/11743703?
dopt=Abstract 

to evaluate whether distraction 
induced by video glasses also 
had an effect on the perceived 
intensity of pain and 
unpleasantness during dental 
treatment

Randomiz
ed 
Controlled 
Trial

« There was no statistically significant effect on 
the perceived pain or unpleasantness, but the 
majority of the patients would still prefer to wear 
video glasses if they were to have another dental 
filling, and 73% had expected a positive effect of 
the video glasses »

(19) Comparison of the effect 
of video glasses and nitrous 
oxide analgesia on the 
perceived intensity of pain and 
unpleasantness evoked by 
dental scaling  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/12527317?
dopt=Abstract

 to evaluate distraction induced 
by video glasses had an effect 
on the perceived intensity of 
pain during dental scaling 
compared with the effect of 
nitrous oxide (N(2)O) analgesia

Comparati
ve Study

« Post-treatment interviews of the patients 
revealed that 81% of the patients in the video 
and 65% in the N(2)O session stated that the 
method had some beneficial effect on their 
overall experience of the treatment situation »

(21) Audiovisual video eyeglass 
distraction during dental 
treatment in children. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20657857?
dopt=Abstract 

To investigate the effect of 
audiovisual distraction (AVD) 
with video eyeglasses on the 
behavior of children undergoing 
dental restorative treatment

Controlled 
Clinical 
Trial

« General behavior during the AVD sessions, as 
rated by the Houpt scales, was excellent (rating 
6) for 70% of the children, very good (rating 5) 
for 19%, good (rating 4) for 6%, and fair, poor, or 
aborted for only 5%. VAS scores showed 85% of 
the children, including those with poor Frankl 
ratings, to be satisfied with the AVD 
« eyeglasses. »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18310736?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11743703?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12527317?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20657857?dopt=Abstract
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(22) Children’s attitudes 
toward behavior 
management techniques 
used by dentists. 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/18430348?
dopt=Abstract 

to evaluate how children 
felt towards the Behavior 
Management Technique 
used in the dental office 
by using the newly 
invented "attitude meter."

selected random 
study

« It was found that TellShowDo 
and HandOverMouthExercice 
were the most and least favorite 
BMT »

(23) Techniques for 
managing behaviour in 
pediatric dentistry: 
comparative study of live 
modelling and tell-show-
do based on children's 
heart rates during 
treatment.  

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19422751  

 to compare the effects of 
TellShowDo ans live 
modeling on children"s 
heart rates during dental 
treatments

Randomized 
Controlled Trial

« Children who received live 
modeling with the mother as 
model had lower heart rates than 
those who received live modeling 
with the father as model and 
those who were prepared by the 
tell-show-do method. »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18430348?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19422751


5 ) DISCUSSÃO 

5.1) Competências de Comunicação, Relacionamento e Construção de Confiança 

Uma boa relação médico-paciente é a chave para gerir a ansiedade. As estratégias de 

comunicação são muito importantes. A comunicação deve ser bidireccional ou seja, uma 

interação entre o médico dentista e os pacientes com comunicação verbal e não verbal 

com respeito, atenção e empatia.(5) O dentista deve primeiro apresentar-se e falar 

pessoalmente com o paciente no consultório e ouvir atentamente de uma forma calma e 

sem juízos de valor. O paciente deve obter informações adequadas sobre os seus 

problemas e preocupações dentárias, dedicando o tempo necessário para se informar e 

ouvir os seus receios (técnica iatrosedativa). (6)(24) 

5.2) Relaxamento muscular progressivo (de Jacobsen) 

Existem diferentes métodos de relaxamento, mas o relaxamento muscular progressivo 

criado por Jacobsen na década de 1930 é uma técnica acessível e fácil de reproduzir. (25) 

Tem sido utilizado de forma extensiva e bem sucedida para gerir e tratar distúrbios de 

ansiedade, incluindo a ansiedade dentária (26). Por exemplo, num estudo que compara a 

terapia cognitiva com o relaxamento muscular progressivo resultou numa maior redução 

do medo dentário e da ansiedade geral. (7) 

O protocolo de relaxamento muscular progressivo baseia-se num princípio básico da 

fisiologia muscular, a saber, que quando um músculo está tenso, a libertação de tensão 

provoca relaxamento no músculo. 

Isto implica esticar grupos musculares específicos durante alguns segundos e depois 

simplesmente aliviar a tensão.  É possível encontrar informações e documentos que nos 

permitam aplicar esta técnica, em particular um guia criado pela NHS. (27) 
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5.3) Respiração profunda ou respiração diafragmática 

A respiração profunda tem sido utilizada eficazmente numa vasta gama de situações para 

combater a ansiedade. Quando respiramos profundamente, obrigamo-nos a usar o 

diafragma (28). É um método fácil de aplicar, sozinho, na sala de espera de uma clínica 

dentária, por exemplo, ou guiado por uma pessoa, neste caso, um médico dentista na 

cadeira de tratamento.  

A utilização do diafragma para respirar reduz a tensão no peito, fornece mais oxigénio ao 

corpo por respiração e baixa os níveis de frequência cardíaca e cortisol (hormona do 

stress). (8)(29) 
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5.4) Imaginação Guiada 

A terapia cognitiva baseada ou imagens guiadas na consciência envolve o transporte 

mental dos pacientes para um local agradável ou relaxante. Esta técnica faz o paciente 

esquecer o procedimento dentário e pode ser combinada com técnicas de relaxamento.  

O paciente pode praticar em casa e criar a sua própria cena de relaxamento. O médico 

dentista, usando uma forma calma e relaxada, guia o doente através da cena, tentando 

envolver o maior número possível de sentidos (visão, som, tato, olfato) e memórias do 

paciente. 

A imagem pode ser um lugar agradável como uma praia, montanhas, um lago...  

Os pacientes também podem escolher a sua própria imagem mental ou podem ser 

guiados pela voz do dentista. Estudos demonstraram a eficácia das imagens guiadas no 

tratamento dos sintomas de angústia, humor e ansiedade associados à dor crónica, 

distúrbio de ansiedade social, défice de atenção/hiperactividade e dor (9)(10). 

5.5) Biofeedback 

O biofeedback é um retorno psicofisiológico ou biológico. Por outras palavras, trata-se de 

um método de auto-regulação. Com a ajuda de dispositivos de medição, o paciente pode, 

através do seu ritmo cardíaco, atividade respiratória ou temperatura, tentar corrigir sinais 

que demonstrem stress.  

A informação ajuda o paciente a conseguir a auto-regulação do processo fisiológico que 

está a ser monitorizado. O auto-controlo e a utilização da informação para praticar e 

alcançar a auto-regulação são os principais objectivos do biofeedback. Ficou demonstrado 

que a utilização de feedback da frequência respiratória reduz os níveis de ansiedade geral 

pré-operatória (11). Este método poderia ser feito numa cadeira com recurso a pouco o 

equipamento. 
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5.6) Hipnoterapia 

A hipnose é um estado de consciência alterado sugerido e induzido pela influência de 

outra pessoa. (30) 

A hipnose clínica é controversa, mas é utilizada com sucesso na medicina e na 

odontologia.  

Na hipnose, existe o hipnotizador e o hipnotizado: nesta interacção, o hipnotizador tenta 

influenciar as percepções, sentimentos, pensamento e comportamento do sujeito.  

O objetivo é relaxar o paciente para aliviar a dor, a ansiedade ... usando palavras e frases-

chave, com um vocabulário claro e tranquilizador. 

É un método económico e tem um risco muito baixo de efeitos secundários.  

É preferível frequentar cursos de formação especializada para médicos dentistas, a fim de 

poder realizar a hipnoterapia. 

Numa revisão meta-analítica, verificou-se que os sujeitos apresentaram uma redução da 

dor após a hipnose (12). 

Apesar dos resultados convincentes, a hipnose continua a ser pouco utilizada. (13) 

5.7) Acupunctura 

A acupunctura é uma técnica de origem chinesa que trata as perturbações através da 

inserção de agulhas em diferentes pontos do corpo, denominam-se pontos de 

acupunctura. (31) 

A acupunctura auricular reduziria a dor e a ansiedade. Por isso, parece interessante no 

campo dentário.(32) 

A acupunctura seria eficaz no tratamento de problemas dentários como a ansiedade, a 

síndrome da disfunção temporomandibular, a dor e a síndrome de Sjögren.  
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É simples e barato, mas requer formação antes de poder ser praticado. Um ensaio 

randomizado e controlado comparando a acupunctura auricular com a midazolam 

intranasal para o tratamento da ansiedade dentária sugeriu que ambos os métodos de 

tratamento eram igualmente eficazes (14)(15). 

5.8 ) Distração 

Há evidências de que concentrar a atenção em estímulos visuais ou auditivos alternativos 

específicos na clínica dentária pode ser benéfico para pacientes com ansiedade dentária 

ligeira a moderada. Existem várias opções disponíveis ao clínico, desde música de fundo a 

televisões, jogos de computador e óculos de vídeo 3D para ver filmes. Uma meta-análise 

de 19 ensaios clínicos aleatórios revelou que a musicoterapia reduz a dor e a ansiedade 

em crianças submetidas a procedimentos médicos ou dentários (16). 

Um estudo mais recente com pacientes dentários descobriu que, embora a distração 

musical tenha reduzido significativamente a ansiedade dentária em comparação com um 

grupo de controlo, o efeito foi significativamente menor do que o produzido por um breve 

método de relaxamento e funcionou apenas para pacientes ligeiramente ansiosos (17). 

A distração visual e auditiva está disponível através de óculos de realidade virtual. Os 

estudos contradizem a sua eficácia (18)(19)(20) . Existem, contudo, provas de que a 

distração audiovisual pode ser benéfica para crianças ansiosas ou não cooperantes na 

clínica e, por conseguinte, pode ser uma vantagem para a medicina dentária pediátrica 

(21). 

5.9 ) tell-show-do 

Uma forma de reduzir a apreensão e aumentar a previsibilidade é utilizar a técnica "tell-

show-do". Isto implica uma explicação do que está prestes a acontecer, que instrumentos 

serão utilizados e para que fins (a fase "dizer"), seguida de uma demonstração do 

procedimento (a fase "mostrar"). A fase do "fazer" é então iniciada com a realização do 

procedimento. Apesar da sua popularidade entre os médicos dentistas e da sua aceitação  
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generalizada pelos doentes pediátricos e pelos pais em muitos países do mundo (22), a 

técnica tell-show-do pode não ser a melhor forma de lidar com a ansiedade dentária (23). 

Em suma, a escolha de abordagens de gestão da ansiedade deve ser deixada à equipa 

dentária. O médico dentista precisa de saber o que é capaz de fazer e o que não é capaz 

de fazer. Além disso, deve haver um acordo mútuo entre o prestador de cuidados e o 

paciente, por vezes subjacente, por vezes claro, e a aceitação do método escolhido pelo 

profissional por parte do paciente. Mais uma vez, a confiança continua a ser a pedra 

angular da gestão do medo e do sucesso terapêutico.  

A escolha de um dos métodos apresentados deve basear-se sempre na compreensão do 

paciente, da sua história pessoal, das suas preocupações particulares e da sua capacidade 

de mudança. Esta escolha implica primeiro identificar as preocupações e ansiedades do 

paciente, depois explorar a base para as mesmas e, em seguida, trabalhar com o paciente 

para gerir os seus receios, de modo a que se possa levar a cabo um plano de tratamento 

adequado. 

A gestão destes pacientes deve ser parte integrante da prática clínica, uma vez que 

grande parte da população sofre de ansiedade e medo. A terapia deve ser individualizada 

para cada indivíduo após uma avaliação adequada e deve basear-se na experiência, 

conhecimentos, grau de ansiedade, intelecto do paciente, idade, cooperação. 

É claro que, num ambiente médico dentário, também é possível que o que funciona para 

um paciente não funcione para outro. Há necessidade de flexibilidade no tratamento de 

indivíduos ansiosos que, devido à sua história e preocupações únicas, exigirão uma 

abordagem de gestão e tratamento à medida. 

Para o médico dentista, há uma grande satisfação em gerir com sucesso tanto a 

ansiedade dentária de um paciente como a sua saúde oral. A redução do medo de um 

paciente permite ao dentista trabalhar com mais conforto e satisfação pessoal. Qualquer 

tratamento bem sucedido será baseado na cooperação dentista-paciente, pelo que um 
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paciente relaxado resultará obviamente num ambiente menos stressante para a equipa 

dentária e em melhores resultados de tratamento. 

No entanto, por vezes o médico dentista pode não estar na posse das armas necessárias 

para tratar a ansiedade, e a maior sabedoria seria conhecer os limites das técnicas não-

farmacológicas, mas também os seus próprios limites. É necessário saber como 

reconhecer os fracassos. 

Contudo, a técnica médica pode compensar estas falhas e oferecer em caso de insucesso 

do tratamento sem fármacos : sedação consciente (MOEPA), pré-medicação, ou ainda mais 

extrema, anestesia geral. 

6 ) CONCLUSÃO 

Este trabalho apresenta alguns dos métodos entre uma variedade de técnicas que podem 

ser aplicadas para a gestão do medo e ansiedade dentária de uma forma não 

farmacológica. 

É importante ter consciência de que os médicos dentistas podem gerir de forma 

competente muitos pacientes com ansiedade dentária ligeira através de uma boa 

comunicação. Uma boa comunicação parece ser a chave para uma relação de confiança. 
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