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1. Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar o medo e a ansiedade de pacientes adultos 

ao tratamento odontológico. Fizeram parte do estudo 50 pessoas que 

frequentavam a clínica odontológica do Curso de Odontologia da Universidade 

de Ribeirão Preto no ano de 2015. Como instrumento de coleta de dados foi 

utilizado questionário autoaplicável, com 10 perguntas fechadas, que 

abordavam temas como as principais queixas e os procedimentos que mais 

geram medo e ansiedade durante o tratamento odontológico. Os resultados 

mostraram que 66% dos participantes foram do gênero feminino, a idade média 

foi de 56 anos e 50% dos individuos não chegaram a concluir o ensino 

fundamental. Foi constatado que 44% dos participantes visitavam o dentista a 

cada seis meses. Os procedimentos odontológicos que mais incomodavam o 

paciente foram o alta-rotação (28%) e a anestesia (22%).  A maioria (52%) se 

sentia relaxado antes do atendimento, enquanto a anestesia era o 

procedimento que deixava o paciente mais tenso (44%) na cadeira 

odontológica, seguido pela espera do uso do alta-rotação (40%). 

 

2. Introdução 

           O tratamento odontológico muitas vezes pode ser um fator que gera o 

medo e ansiedade no paciente bloqueando sua frequência ao consultório 

odontológico para a manutenção da saúde bucal. Esses sentimentos podem 

estar associados a algumas experiências malsucedidas ou até mesmo 

traumáticas em procedimentos odontológicos ocorridos na infância. Partindo 

desse ponto de vista, deve se considerar que tal comportamento sobre parte de 

uma resposta a um estimulo especifico, ou seja, pode  ocorrer  no  paciente por 

alguma experiência odontológica anterior desagradável ou por insegurança 

diante ao desconhecidocomo também pode ter sido gerada por uma situação 

desagradável com pessoas próximas ao paciente. (CHAVES et. al 2006). 

                  Quando o perigo não é concretizado, más se apresenta diante a 

situação da mesma forma, o individuo gera uma apreensão, denominando-o 

como ansiedade. O individuo não controla esse sentimento, ou seja, não tem a 

capacidade de interrompê-la. (KANEGANE et.al 2003). 

                 O cirurgião - dentista precisa conhecer o que é a ansiedade e o que 

isso implica no atendimento odontológico, saber identificar o comportamento do 



paciente diante da situação para que o paciente se sinta mais seguro e 

confiante frente ao tratamento junto ao dentista elaborando uma medida para 

minimizar esse quadro do paciente, gerado pela intervenção odontológica e 

não prejudicando a saúde bucal do individuo. (ASSUNÇÃO, 2001). 

                A ansiedade odontológica é mais comumente provocada por 

anestesias, uso do motor e extração dental. O presente estudo teve por 

objetivos avaliar os procedimentos executados durante o atendimento 

odontológico da UNAERP e quais deles geram mais medo e ansiedade no 

paciente. 

 

3. Objetivos 

                O objetivo do presente estudo foi avaliar o medo e a ansiedade ao 

tratamento odontológico. 

4. Metodologia 

Estudo descritivo, transversal, realizado para avaliar a ansiedade e o 

medo ao tratamento odontológico em pessoas adultas.  

A amostra foi composta por 50 pessoas, com 18 anos ou mais de idade, 

que estavam em atendimento odontológico nas clínicas do Curso de 

Odontologia da UNAERP. Trata-se de uma amostra de conveniência, pela 

facilidade de acesso aos sujeitos do estudo. 

5. Desenvolvimento 

O estudo constou de aplicação de questionário em 50 pacientes adultos 

que estavam em tratamento na clínica odontológica da UNAERP. Como 

instrumento de coleta dos dados foi utilizado questionário com 10 perguntas 

fechadas, pré testado em população similar à de estudo. O questionário pode 

ser dividido em duas partes, a primeira com dados demográficos dos 

participantes e a segunda com questões relativas aos procedimentos 

odontológicos que podem causar incomodo, ansiedade ou medo.   

A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva para a 

confecção de tabelas. 

6. Resultados Preliminares 



               Os resultados mostraram que 66% dos participantes foram do gênero 

feminino, a idade média foi de 56 anos e 50% dos individuos não chegaram a 

concluir o ensino fundamental. Foi constatado que 44% dos participantes 

visitavam o dentista a cada seis meses. Os procedimentos odontológicos que 

mais incomodavam o paciente foram o alta-rotação (28%) e a anestesia (22%).  

A maioria (52%) se sentia relaxado antes do atendimento, enquanto a 

anestesia era o procedimento que deixava o paciente mais tenso (44%) na 

cadeira odontológica, seguido pela espera do uso do alta-rotação (40%). 
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