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RESUMO 

Objetivo: Discorrer a respeito das principais técnicas de manejo comportamental não 

farmacológicas utilizadas na odontopediatria para redução do medo, ansiedade e cooperação 

durante o tratamento odontológico infantil. Revisão bibliográfica: Apurou-se com o presente 

estudo que as principais técnicas relatadas foram à técnica falar-mostrar-fazer, controle de voz, 

distração, modelagem, reforço positivo, contenção física e mão-sobre-a-boca, e que as 

técnicas de manejo comportamental podem e devem ser amplamente utilizadas durante a 

abordagem dos pacientes infantis nas consultas odontológicas, o que possibilita a otimização 

do atendimento infantil. Conclusão: Cabe ao odontopediatra ter o conhecimento adequado e a 

capacidade de escolher o melhor tipo de manejo individualizado ao seu paciente, sendo de 

elevada importância à aplicação desses métodos, a fim de favorecer a cooperação das crianças, 

reduzir o medo as consultas e contribuir para o desenvolvimento de tratamentos 

odontológicos. 

Palavras-chave: Psicologia da criança. Comportamento infantil. Comportamento 

cooperativo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A odontopediatria é a área da odontologia que tem como principal finalidade o 

cuidado e o estudo de bebês, crianças e adolescentes, além de apresentar um importante papel 

de orientação durante o período de gestação das mães (BÖNECKER, 2015). Muitas vezes, 

essa especialidade apresenta alguns fatores que dificultam o exercer de suas atividades, tais 
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como as questões de ordem psicossomática e psicológica (CORREA, 2017), os quais 

normalmente podem se manifestar de maneira a tornar o comportamento das crianças não 

colaborativo com o tratamento odontológico (VALE et al., 2021). 

 Segundo Góes (2010), cerca de 6% a 20% dos pacientes odontopediátricos apresentam 

algum tipo de distúrbio de ansiedade. Assim, a Odontopediatria deve ser capaz de tornar o 

primeiro contato no atendimento odontológico com a criança muito mais prazeroso, 

diminuindo essas alterações comportamentais por meio de técnicas e da modificação lúdica 

do consultório, introduzindo a criança a um novo ambiente. 

 As técnicas de manejo comportamental podem e devem ser amplamente utilizadas 

durante a abordagem dos pacientes infantis nas consultas odontológicas, o que possibilita a 

otimização do atendimento. Para que haja o sucesso dos atendimentos, o profissional deve 

apresentar embasamento e conhecimento o suficiente para escolher a técnica mais adequada 

(ALBUQUERQUE et al., 2010). 

 Quando há negligência das etapas de condicionamento do paciente infantil, os 

problemas comportamentais acabam não sendo identificados, o que leva a situações de 

desgaste físico e estresse psicológico ao profissional, ao paciente e ao responsável, 

inviabilizando todo o tratamento odontológico planejado (LÓPES et al., 2020). 

 Desta forma, as técnicas de manejo comportamental devem ser planejadas de maneira 

individual a cada paciente, com o intuito de promover uma atitude positiva, estimular o 

relaxamento, a cooperação e a confiança no profissional da odontologia, permitindo uma boa 

relação entre a criança e o odontopediatria, diminuindo a ansiedade e o medo (FURTADO et 

al., 2018; VIANA FILHO et al., 2018). 

 Sendo assim, o presente trabalho apresenta como objetivo expor a respeito das 

principais técnicas de manejo comportamental não farmacológicas utilizadas na 

odontopediatria para redução do medo, ansiedade e cooperação durante o tratamento 

odontológico infantil. 

 

METODOLOGIA 

 

            A presente pesquisa se trata de uma revisão bibliográfica da literatura. O método 

aplicado para se realizar essa revisão deu-se através de um levantamento bibliográfico de 



  

 

publicações científicas a respeito do tema abordado. Os bancos de dados online consultados 

para o levantamento dos artigos científicos foram a PubMED/MEDLINE, a Scielo e o Google 

Acadêmico. Os termos utilizados para filtro de pesquisa foram: “manejo comportamental em 

odontopediatria”, “técnicas de manejo em odontopediatria”, “manejo não farmacológico em 

odontopediatria” e o termo em inglês “behavioral management in pediatric dentistry”. 

 Como critérios de inclusão, foram selecionados apenas publicações nas línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola, realizadas a partir do ano de 2010 até o ano de 2022 e que 

abordassem dentro de seu desenvolvimento, aspectos referentes ao medo e a ansiedade em 

atendimentos odontopediátricos e as principais técnicas de manejo utilizadas para adequação 

do comportamento infantil durante os atendimentos. Ao todo, 39 (trinta e nove) publicações 

foram encontradas para esse trabalho. A partir da exclusão de apenas 4 (quatro) artigos 

científicos que não atendiam aos critérios de inclusão, sendo 2 (dois) por duplicidade de 

artigos e 2 (dois) por serem publicações fora do recorte temporal estabelecido, a presente 

revisão contou, ao seu final, com 35 (trinta e cinco) obras a respeito do assunto abordado. A 

figura 1 representa todo o processo de seleção das obras literárias para o presente trabalho. 

Figura 1 – Fluxograma referente ao processo de seleção de obras literárias para esse trabalho. 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

 



  

 

REVISÃO  

O MEDO E A ANSIEDADE NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

 Mediante a uma nova experiência considerada não habitual em seu dia a dia, os 

atendimentos odontológicos podem provocar situações de medo e de ansiedade nos pacientes 

infantis. Essa saída da zona de conforto da criança, conhecendo algo que até então era 

desconhecido em seu cotidiano, pode promover desconfortos físicos e psicológicos, tais como 

angústia, dor, agonia e repulsa, medo e ansiedade contribuindo para que o seu comportamento 

não seja colaborativo (SHITSUKA; FRIGGI; VOLPINI, 2019). 

 Segundo Andrade et al. (2020), o medo é definido como uma emoção inata e natural 

ao ser humano, sendo responsável por uma das barreiras que acometem a maioria das crianças 

frente ao tratamento odontológico. Apesar de ser um sentimento natural, o medo pode ser 

extremamente prejudicial à saúde bucal, dificultando o tratamento odontológico infantil e 

impactando diretamente no sistema estomatognático.  

 Já a ansiedade, segundo Góes (2010), trata-se de um sentimento desagradável e vago, 

caracterizado pelo incômodo, tensão ou aflição decorrente da antecipação de determinada 

situação, geralmente desconhecida ou misteriosa. A ansiedade também pode ser negativa no 

tratamento odontológico infantil, promovendo sintomas físicos e psicológicos às crianças. 

 Para autores como Mangoni (2021), o medo e a ansiedade não devem ter seus 

conceitos trocados. Os autores citam que, o medo faz parte da infância normal, do 

desenvolvimento infantil, geralmente sendo transitório, mas podendo persistir por períodos 

mais longos, enquanto a ansiedade é uma resposta a cenários em que a ameaça à criança não é 

bem presente ou definida. 

 Por outro lado, para autores como Lopes et al. (2020), o medo e ansiedade estão 

relacionados entre si, sendo ambos considerados como comportamentos e manifestos de 

esquiva e fuga à cenários ameaçadores, constituindo-se como parte do desenvolvimento 

emocional e psicológico natural das crianças durante a infância. 

 A literatura relata que, as situações de medo ao tratamento odontológico no paciente 

infantil podem estar relacionadas a diversos fatores, sendo que os principais são: as 

experiências odontológicas traumáticas anteriores, medo dos instrumentos, sensação de 

vulnerabilidade, a interação com uma pessoa estranha e o relato negativo de experiência de 

pessoas próximas, principalmente dos próprios pais ou responsáveis (MOREIRA et al., 2021). 



  

 

 Desta forma, mediante ao medo e a ansiedade que podem atrapalhar o processo de 

atendimento odontológico e a cooperação do paciente, houve o desenvolvimento de diversas 

técnicas de manejo comportamentais não farmacológicas, que possuem como principal intuito 

a obtenção da cooperação do paciente infantil, criando-se então um ambiente amistoso entre o 

odontopediatra e a criança (COELHO; COELHO; COSTA, 2021). 

TÉCNICAS DE MANEJO COMPORTAMENTAIS NÃO FARMACOLÓGICAS  

Falar-mostrar-fazer 

 A técnica falar-mostrar-fazer é utilizada com o intuito de familiarizar o paciente 

infantil com o ambiente odontológico, principalmente em relação aos instrumentais e ao 

tratamento (SILVA; FERREIRA, 2021). Trata-se de uma técnica que ensina a importância do 

atendimento odontológico à criança, deixando o paciente mais à vontade no atendimento, 

adaptando-o e moldando-o a receber respostas mais positivas aos procedimentos (ROBERTS 

et al., 2010).  

 Segundo Sant’anna et al. (2020), a técnica falar-mostrar-fazer é dividida em três 

etapas. A primeira consiste na explicação do que será realizado. A segunda é a demonstração 

desse procedimento por meio de vias táteis, auditivas ou visuais, onde o paciente toca, 

observa e brinca com o instrumento. Na terceira etapa, o procedimento é realizado de acordo 

com o que o profissional explicou o paciente previamente. 

 Brandenburg & Marinho-Casanova (2013), acreditam que, há uma maior colaboração 

dessa técnica por parte das crianças presentes na faixa etária dos 5 aos 7 anos de idade. Para 

esses autores, os resultados mais satisfatórios nessas idades se devem ao fato desses pacientes 

já apresentarem uma maior maturidade cognitiva. 

 Por outro lado, para autores como Coelho, Coelho e Costa (2021), a aplicação dessa 

técnica em pacientes de 2 e 3 anos de idade apresenta um menor grau de colaboração, 

justificado pelo fato de que, essas crianças mais novas e com menor grau de maturidade 

cognitiva apresentam uma maior dificuldade de assimilar as tarefas e de compreensão. 

 Costa et al. (2020), citaram que, é importante que o odontopediatra forneça à criança 

tudo o que será utilizado durante a realização do procedimento, criando-se uma base para que 

o paciente infantil esteja tranquilo e deixe o profissional iniciar o tratamento. É importante 

também utilizar uma linguagem lúdica e fácil para com o paciente. A finalidade principal da 



  

 

técnica falar-mostrar-fazer é justamente mostrar à criança que o dentista não lhe fará nenhum 

mal. 

 Salienta-se ainda que, é importante que não haja a utilização de chantagens ou 

mentiras nessa técnica, pois as mesmas podem implicar na quebra de confiança por parte da 

criança, o que pode comprometer uma das técnicas de manejo comportamental mais utilizada 

pelos profissionais da odontopediatria (KAWIA; MBAWALLA; KAHABUKA, 2015). 

Controle de voz 

 A técnica do controle de voz é definida como uma técnica em que o volume e o tom da 

voz são adaptados conforme a necessidade da situação, de maneira que direcione ou 

influencie o comportamento da criança, instruindo de maneira sucinta e clara e estabelecendo 

um guia ao comportamento desejado pelo odontopediatra (CASTRO et al., 2013). 

 De acordo com Matos, Ferreira e Vieira (2018), a técnica do controle de voz é a mais 

aceita entre os pais ou responsáveis, sendo de grande eficiência em crianças que se encontram 

na fase pré-escolar. Para a técnica ser realizada de maneira assertiva, faz-se necessário que o 

profissional tenha a habilidade de manter um diálogo com a criança, passando uma mensagem 

objetiva e clara, para que haja o entendimento por parte da criança. 

 É importante que a técnica seja bem explicada aos pais antes de sua aplicação, a fim 

de que não haja nenhum mal-entendido entre o profissional e os responsáveis pela criança. 

Essa técnica pode ser utilizada em todos os pacientes, apresentando contraindicação apenas 

para pacientes com deficiência auditiva (MONGONI, 2021).  

 Singh (2014) cita que, para que se obtenha um resultado eficaz na técnica de controle 

de voz, é necessário que a comunicação venha somente de uma única fonte, uma vez que, 

caso a criança ouça várias pessoas falando ao mesmo tempo, a técnica acaba se tornando 

confusa, podendo então comprometer o resultado desejado. 

 Para autores como Silva & Ferreira (2021), o tom de voz utilizado pelo cirurgião-

dentista é muito importante, devendo passar à criança a ideia de que “quem manda aqui sou 

eu”, além da utilização de expressões faciais para refletir essa atitude e garantir a cooperação 

da criança. 

 Em contraponto, Costa et al. (2020) reiteram que, não é necessário utilizar palavras ou 

expressões fortes com tom de voz elevado e ameaçador com o intuito de impor regras muito 



  

 

agressivas às crianças, pois só acabará deixando a mesma com mais medo e, 

consequentemente, não cooperando com o tratamento odontológico. 

Distração 

 A técnica da distração é uma modalidade de manejo comportamental utilizada com a 

finalidade de desviar a atenção do paciente infantil daquilo que possa ser percebido como 

doloroso ou desagradável durante o procedimento odontológico (APPUKUTTAN, 2016). É 

considerada uma técnica bem segura, útil e de baixo custo ao profissional, propiciando um 

ambiente agradável ao profissional, equipe e responsáveis pela criança (PRADO et al., 2019). 

 De acordo com Silva et al. (2016), o odontopediatra deve usar mão de procedimentos 

que sejam eficientes na distração da criança durante o atendimento, pois a tensão psicológica 

derivada da situação do ambiente odontológico acarreta medo e ansiedade na criança, 

devendo prover o máximo de conforto ao paciente para se obter um melhor resultado. 

 As técnicas de distração podem ser classificadas em ativas e passivas. As ativas 

englobam as que se fazem necessária a participação direta da criança, sendo consideradas 

mais eficazes, pois há um envolvimento maior do paciente, como por exemplo na utilização 

de brinquedos e jogos. Já nas passivas as crianças não participam diretamente, como por 

exemplo, nos casos de vídeos, músicas e contos de histórias infantis (MACHADO, 2020). 

 Todavia, é válido ressaltar que, caso a técnica seja utilizada previamente a um 

procedimento doloroso, o paciente infantil poderá associar a distração com esse 

procedimento, interpretando a atitude do odontopediatra como uma nova intervenção dolorosa 

a cada tentativa de distração, reagindo então com medo e insegurança (MAIA, 2019).  

Técnica da Modelagem 

 Na técnica da modelagem, a criança a receber o atendimento odontológico assistirá a 

um outro paciente que já seja acostumado ao ambiente e permita a realização dos 

procedimentos sem problemas, para que a criança que esteja assistindo adquira confiança o 

suficiente no tratamento e no profissional (COSTA et al., 2020).  

 Segundo Roberts et al. (2010), a aplicação da técnica da modelagem baseia-se no 

conhecimento de que, boa parte do aprendizado e o do desenvolvimento da criança acontece 

por base de sua imitação e observação. É uma aprendizagem do tipo indireta, isso é, por meio 

de outras pessoas, que normalmente podem ser os próprios pais, irmãos, colegas, professores 

ou até mídias. 



  

 

 De acordo com Silva & Ferreira (2021), essa técnica permite familiarizar a criança 

com os passos específicos envolvidos em um tratamento odontológico, fornecendo 

oportunidade tanto para a criança quanto para os pais de sanarem as suas dúvidas a respeito 

do procedimento odontológico. É uma técnica bastante indicada para pacientes que estão 

visitando o dentista pela primeira vez na vida ou que já tenham passado por experiências ruins 

em consultórios odontológicos previamente. 

 Silva et al. (2016) citaram que, o paciente infantil modelo deve permitir que o seu 

atendimento seja visto por outra pessoa, possibilitando então à criança assistir ao tratamento. 

Normalmente são utilizadas pessoas do próprio meio familiar da criança que estejam 

dispostos a colaborar, como por exemplo, os pais, sendo importante que esses pacientes 

modelos não transpareçam uma aparência negativa à criança.  

 Por outro lado, a literatura também aponta que, além do uso dos pais como modelos, 

há bastante resultados positivos através da aplicação de modelagem com a utilização de 

mídias audiovisuais, como por exemplo, vídeos pré-gravados (MACHADO, 2020). 

Reforço positivo 

 Uma das alternativas para o manejo comportamental em um período de tempo mais 

curto é a utilização da técnica do reforço positivo, ou também denominada de técnica do 

incentivo, a qual estimula na criança a modificação de seu comportamento a fim de que haja 

algum tipo de recompensa (VASCOCELLOS; IMPARATO; REZENDE, 2017). 

 Sabe-se que, as crianças abrirem a boca e deixar o cirurgião-dentista examinar sua 

cavidade bucal é, muitas vezes, bastante complicado. Então se a criança abre a boca e permite 

o início do tratamento, torna-se um gesto de demonstração de confiança por parte dela, 

podendo então o odontopediatra estimulá-la a continuar com tal comportamento por meio do 

reforço positivo (COSTA et al., 2020). 

 Segundo autores como Massara & Redua (2014) e Triches-Schmitz & Ximenes 

(2020), para essa técnica, podem ser utilizados reforços classificados em sociais e não sociais. 

Os sociais englobam as expressões faciais positivas, os elogios verbais, a modulação positiva 

da voz e também as demonstrações físicas afetuosas, tanto pelo dentista quanto pelos outros 

membros da equipe, como os auxiliares, enquanto os não sociais englobam demonstrações 

materiais, como os brinquedos, prêmios físicos e lembrancinhas. 



  

 

 Em contraponto, para autores como Silva et al. (2016) e Maia (2019), um gesto 

simples que muitas vezes surfe efeito positivo é a utilização de um simples balão feito com a 

própria luva de procedimento limpa do cirurgião-dentista, normalmente podendo ser 

recompensado ao paciente ao fim de cada atendimento. 

 

Contenção física 

 

 A técnica da contenção física ou também denominada estabilização de segurança 

consiste na restrição de movimento da criança com a finalidade de diminuição dos riscos de 

injúrias durante os procedimentos odontológicos, melhorando então a qualidade do 

atendimento. Para utilização dessa técnica, requer-se o consentimento prévio assinado pelos 

responsáveis, uma vez que se faz necessário o uso de vários aparatos e meios de contenção 

(FERREIRA et al., 2015). 

 Os métodos de contenção física normalmente são utilizados para os casos de crianças 

que apresentem uma maior resistência mediante aos métodos convencionais de manejo 

comportamental, assim como também para pacientes que apresentem algum tipo de 

dificuldade, tais como os portadores de necessidades especiais (COSTA et al., 2020). 

 A contenção física pode ser classificada como contenção ativa ou como contenção 

passiva. A contenção ativa é realizada pelos pais, normalmente imobilizando as pernas e as 

mãos da criança, e pela auxiliar, normalmente ajudando a apoiar a cabeça e estabilizar o 

abridor de boca quando se fizer necessário. Já a contenção passiva consiste na estabilização 

protetora por meio de dispositivos ou instrumentos, como os pacotes pediátricos, lençóis, 

campos cirúrgicos, faixas com velcro e macas especiais (FERREIRA et al., 2016; TRICHES-

SCHMITZ; XIMENES, 2020). 

 Lima & Oliveira (2017) acreditam que a utilização da contenção física em crianças 

não colaborativas é um dos métodos mais eficazes na viabilização do tratamento 

odontológico, além de minimizar os riscos de acidentes e traumas durante os procedimentos. 

 Em contraponto, Shitsuka et al. (2015) enfatizam que, a técnica da contenção física 

deve ser utilizada com precaução para que se evite a sua banalização, uma vez que, se 

utilizada sem as indicações corretas, danos físicos e psicológicos podem ser causados aos 

pacientes. 



  

 

Mão-sobre-a-boca 

 Trata-se de uma técnica recomendada para interromper comportamentos indesejados 

da criança, quando não for possível controlar com os manejos comportamentais mais simples, 

normalmente utilizados em momentos de birra e choro incontrolável, quando há a 

inviabilidade de se manter um diálogo com o paciente (PARYAB; AFSHAR; 

MOHAMMADI, 2014; SANT’ANNA et al., 2020). 

 Essa técnica deve ser utilizada da seguinte maneira: o profissional posiciona as suas 

mãos sobre a boca do paciente, com a finalidade de se abafar o som e, ao mesmo tempo, 

promove uma aproximação no ouvido da criança, buscando se comunicar de maneira 

favorável e com uma entonação adequada, explicando de forma clara e calma. Com a 

colaboração do paciente, o odontopediatra deve retirar as mãos e elogiar a criança pela 

colaboração no atendimento (SILVA et al., 2016). 

 As contraindicações da técnica mão-sobre-a-boca devem englobar crianças menores 

de 3 anos ou que apresentem deficiências que as incapacitem de se comunicar com o 

profissional, assim como em adolescentes, crianças sob efeito de medicações ou crianças que 

tenham obstrução de vias aéreas (SILVA; FERREIRA, 2021). 

 Apesar de ser considerado um método eficaz e seguro no controle de crianças com 

comportamento difícil, ela deve ser utilizada como um dos últimos recursos, além de dever 

ser explicada detalhadamente aos pais, para que eles estejam de acordo com a sua aplicação 

(SANT’ANNA et al., 2020). 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que as principais técnicas de manejo comportamentais não farmacológicas 

mais utilizadas na odontopediatria são a técnica falar-mostrar-fazer, controle de voz, 

distração, modelagem, reforço positivo, contenção física e mão-sobre-a-boca. 

 Cabe ao odontopediatra possuir o conhecimento adequado e a capacidade de escolher 

o melhor tipo de manejo individualizado ao seu paciente, podendo optar desde técnicas mais 

simples até as mais trabalhosas, de acordo com a sua necessidade em questão.O conhecimento 

das técnicas de manejo comportamental é de elevada importância dentro da odontopediatria, 

uma vez que a aplicação desses métodos da maneira eficaz resulta na colaboração das 

crianças durante os atendimentos odontológicos, diminui o índice de medo das consultas e 

contribui de forma positiva para o início, desenvolvimento e término dos tratamentos. 



  

 

NON-PHARMACOLOGICAL BEHAVIORAL MANAGEMENT TECHNIQUES IN 

PEDIATRIC DENTISTRY: A LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT 

Objective: To discuss the main non-pharmacological behavioral management techniques used 

in pediatric dentistry to reduce fear, anxiety and cooperation during child dental treatment. 

Literature review: It was found with the present study that the main techniques reported were 

the talk-show-do technique, voice control, distraction, modeling, positive reinforcement, 

physical restraint and hand-over-mouth, and that the techniques of behavioral management 

can and should be widely used when approaching child patients in dental consultations, which 

makes it possible to optimize care. Conclusion: It is up to the pediatric dentist to have 

adequate knowledge and the ability to choose the best type of individualized management for 

their patient, and the application of these methods is of great importance in order to favor the 

cooperation of children, reduce the fear of consultations and contribute to the development of 

dental treatments. 

Keywords: Child psychology. Childish behaviour. Cooperative behavior. 
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