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dentista?

O barulhinho do motor,traumas de infância e até 
o jaleco branco usado pelo odontologista podem 

provocar um temor irracional em algumas pessoas. 
a boa notícia é que existem lternativas para 
superar o problema e manter a saúde bucal

por cristina almeida / ilustração regisclei
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diga para o seu dentista como você se sente. Isso não significa que  

você tem que contar sobre seu passado se assim não quiser.

Faça acordo sobre sinais que indiquem o aumento da 
ansiedade ou a suspensão do tratamento.

Utilize técnicas de relaxamento durante a consulta, como escutar uma 
música agradável ou concentrar-se na sua própria respiração.

Peça para seu dentista explicar e indicar quais procedimentos está 
adotando em seu tratamento, avisando todas as etapas. 

solicite permissão para manusear o sugador quando for possível.

Pergunte se pode levar um familiar ou amigo às consultas, ou peça  
a presença de algum auxiliar do dentista durante os exames.

sempre solicite mais tempo para suas consultas.

Formas de controlar a 
ansiedade da consulta

 Quem abriu a porta foi 
a enfermeira. Senti 
um cheiro esquisito. E 
aquele barulho, seria 
de serra ou de fura-

deira? Que vontade de dar um grito! 
Não deu para escapar, logo o dentista 
me mandou entrar. Disse com cara de 
mau: — Agora é você. — E aquela más-
cara, era para esconder o quê? A apa-
rência da sala era infernal. Uma enor-
me cadeira, com muitos fios, tubos e 
aparelhos estranhos... Havia ainda uma 
vitrine cheia de bocas, caveiras, queixos 
e dentes. Será que era tudo isso arran-
cado dos pacientes?”*. 

Embora essas palavras reproduzam 
as fantasias infantis vivenciadas na sala 
de espera de um dentista, elas retratam 
um sentimento bastante corriqueiro 
que também afeta o mundo dos adul-
tos: a fobia ou ansiedade odontológica 
se situa em 5.° lugar na classificação 
dos medos mais comuns, aparecendo 
em 10.º entre os mais intensos da po-
pulação em geral. Nos EUA, 80% das 
pessoas apresentam algum grau de an-
siedade, enquanto, na Inglaterra, uma 
pesquisa realizada em 1988 revelou 
que 88% das pessoas tinham medo de 
dentista. Com o avanço tecnológico e 
o acesso às informações, uma década 
depois, o mesmo estudo identificou 
que este número caiu para apenas 
32%. No Brasil, esse sentimento foi 
considerado o 2.º entre os medos e te-
mores mais frequentes, e os números 

Quem tem
medo de

representam que uma em cada dez 
pessoas treme ao saber que precisa de 
um tratamento odontológico.

Razões PaRa O temOR
As causas desse medo são variadas, 

podendo ser resultado de característi-
cas psicológicas pessoais, especialmen-
te quando o indivíduo é mais propen-
so a exagerar suas reações diante das 
mais simples situações da vida. Outra 
possibilidade é a lembrança de alguma 
má experiência da própria infância ou 

de alguém ligado a esse período. His-
tórico familiar em que o padrão seja 
a ansiedade ou a fuga de situações 
desagradáveis são também fatores 
desencadeantes, assim como o típico 
barulho da caneta de alta rotação — o 
famoso “motorzinho” —, a agulha da 
anestesia ou até mesmo o jaleco bran-
co usado pelo profissional.

O fato é que a relação entre dentista 
e paciente pode ser bastante delicada. 
Em um estudo que buscou saber qual 
era a imagem que a população brasi-
leira tinha de dentistas em geral, pu-
blicado pela Revista de Odontologia, 
da Universidade de São Paulo, os pes-
quisadores ouviram depoimentos de 
40 adultos. Alguns dos entrevistados 
identificavam esse profissional como 
“carrasco”, “mal necessário” e “castigo”. 
A sensação experimentada em relação 
à obrigação de ir a uma consulta foi 
descrita por um deles como “caminhar 
em direção a uma forca”.

“
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Bons dentistas sabem disso e cada 
vez mais investem em treinamento 
para identificar manifestações físicas 
e psíquicas relacionadas à fobia. Faz 
parte dos deveres desses profissionais 
mostrar interesse em minimizar essas 
sensações, integrando à sua prática 
técnicas de relaxamento, terapias de 
grupo educativas, hipnose, enfim, tudo 
que possa fazer da visita ao dentista 
uma experiência menos estressante. 

Na opinião de Lúcia Nagib Kfouri, 
odontologista da Prefeitura do Esta-
do de São Paulo, é bastante natural 
que as pessoas tenham esse tipo de 
medo, pois tudo o que compõe o 
consultório odontológico é desco-
nhecido para o paciente e, em geral, 
as pessoas têm pavor daquilo que não 
conhecem. Essa observação, somada 
à crença de que dentista rima com 
dor, levou Lúcia a colocar em prática 
uma técnica denominada “dessensi-
bilização”, na qual as crianças e seus 
pais são convidados a participar de 
uma verdadeira aula de odontologia. 

Após prévia convocação, o grupo é 
reunido para um bate-papo sobre saúde 
bucal que começa com a definição do 
que é um dente, passa pela importância 
da higiene, indo até o uso da chupeta. 
A segunda fase desse encontro prevê a 
visita conjunta ao consultório dentário. 
Ali as crianças são estimuladas a dar o 
primeiro passo em direção à cadeira 
do dentista, podendo tocar botões e 
manusear aparelhos. Entre uma ex-
plicação e uma brincadeira, inicia-se a 
construção da relação entre o profis-
sional e o paciente, que se resume em 
“amizade, confiança e simpatia”.  

Calma e dIsPOnIbIlIdade
Para Isabel Peixoto Tortamano, pro-

fessora do setor de Urgência da Facul-
dade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo (USP), são exatamente 
esses os segredos do dentista para ajudar 
o paciente a superar seus medos: calma 

anos de idade, descobriu que tinha oito 
cáries. “Já pensou? Oito injeções den-
tro da minha boca? Lembro-me de ter 
chorado muito em todas as consul-
tas.”  Michelle diz que saber o que vai 
acontecer no consultório ajuda muito, 
embora, ainda hoje, passados quase 20 
anos, chegue às consultas nervosa,.

“Apesar de ter o mesmo dentista 
há dez anos, continuo pedindo para 
ele ir com calma. Embora eu ache 
que a injeção do dentista parece ser 
um trambolho metálico pré-histó-
rico, saber o que vai acontecer me 
dá segurança para enfrentar o que 
parece ser um bicho de sete cabe-
ças”, conclui Michelle.

A experiência de Carmen Santos, 
psicóloga e diretora assistente do 
Counseling Center at Trinity Colle-
ge, em Connecticut (EUA), revela 
que profissionais capazes de enten-
der esse comportamento agem com 
maior empatia e, assim, demonstram 
estar mais disponíveis para ouvir to-
das as queixas de seus pacientes. É 
essa a postura que confere ao pacien-
te maior controle do tratamento, e é 
aqui que se encontra a chave para a 
redução da ansiedade. “Ter um den-
tista que escuta aumenta a habilidade 
de o paciente tolerar e participar de 
forma cooperativa, mesmo durante os 
tratamentos dentários mais difíceis.”

a presença da mãe durante as consultas é reconfortante e ainda é tida 
como muito relevante. entretanto, um estudo sobre a separação materna 
durante o atendimento infantil publicado na Revista da associação 
Paulista dos Cirurgiões dentistas demonstrou que 40% dos pais 
apresentam ansiedade quanto aos procedimentos a serem realizados, 
circunstância que se transmite às crianças, dificultando os trabalhos. 
Para a psicóloga márcia Copetti, pais ansiosos tendem a ver o mundo 
como perigoso e, ao tentar proteger os filhos, potencializam neles medos 
e inseguranças. a sugestão é buscar as melhores formas de ensinar às 
crianças que dificuldades têm solução, dando-lhes a oportunidade de se 
tornarem mais autônomas e confiantes em suas ações.  
“Os pais devem ser um modelo de coragem, levando seus filhos em suas 
próprias consultas ao dentista. Outra boa providência é que as crianças 
frequentem o dentista desde a tenra idade. a meta é mostrar-lhes com 
naturalidade que o tratamento não é perigoso”, completa a psicóloga.
a esses argumentos, Isabel tortamano acrescenta que o zelo pela saúde 
bucal dos pequenos começa desde a vida intrauterina, quando os dentes 
de leite iniciam sua formação. assim, seu conselho é que os pais estejam 
atentos às carências nutricionais, infecções e uso de medicamentos que 
possam interferir no regular desenvolvimento dos dentes. e adverte: “É 
importante que esses cuidados se estendam ao longo da infância, pois ir 
ao dentista deve se tornar uma rotina na vida das crianças. essa é uma 
forma de diminuir a incidência da fobia odontológica”, conclui. 

Crianças no consultórioA fobia odontológica 
deve ser enfrentada 
de forma gradual 

e o primeiro 
passo é conversar 
abertamente com 
o próprio dentista, 

expondo a dificuldade 
de forma clara

enFRente O PROblema
Mas, se para o dentista a compe-

tência para lidar com o problema 
pressupõe ser compreensivo, qual é 
a contribuição do paciente? Segundo 
Márcia Copetti, psicóloga especialis-
ta em Terapia Cognitivo Comporta-
mental (TCC), existem várias formas 
de enfrentar o problema e elas partem 
da identificação de como o paciente 
reage diante de uma consulta. 

Conforme Márcia, o problema 
deve ser enfrentando de forma gra-
dual, e o primeiro passo é conversar 
abertamente com o próprio dentista, 
expondo a dificuldade de forma clara. 
“Se, mesmo com a ajuda do profissio-
nal, as visitas causarem grande estres-
se, a pessoa deve procurar a ajuda de 
um psicólogo ou psiquiatra. A inicia-
tiva permitirá conhecer melhor a si e 
a causa dos próprios medos.”

Há um ano psicólogos do Institu-
to de Odontologia e do Serviço de 
Saúde Psicológica do King’s College 
London, na Inglaterra, têm utilizado 
a TCC com sucesso, e estudos preli-
minares realizados em parceria com 
a Universidade de Washington, nos 
EUA, já atestaram sua eficácia para 
pacientes com medo das injeções 
utilizadas por dentistas. “O paciente 
aprende técnicas de relaxamento e  
conhece os equipamentos utilizados 
pelos dentistas”, explica Márcia. 

Essas estratégias ajudam a supe-
rar o medo, pois, a partir do mo-
mento que se reconhece que nem 
todo procedimento traz desconfor-
to, a ansiedade fica sob controle e 
a fobia desaparece. “Ela é sempre 
irreversível: uma vez superada, é 
muito raro que alguém volte a ter 
medo de dentista”, diz a psicóloga.

e disponibilidade. “Sabendo que desde o 
momento de marcar a consulta esse pa-
ciente já pode estar tenso, o profissional 
precisa orientar sua equipe de trabalho 
para que o atenda com delicadeza.” O 
passo seguinte é, durante a consulta, ser 
capaz de ouvir e informar cada passo 
do tratamento para ajudar a pessoa a 
controlar a própria ansiedade.

No caso da publicitária Mi-
chelle Fernandes, encontrar o 
dentista certo, isto é, calmo, dis-
ponível e zeloso, auxiliou na dimi-
nuição de sua fobia. Ela conta que 
desde criança sempre teve que tomar 
muitas injeções e, por isso, morria de 
medo de médicos. Quando foi levada 
pela primeira vez ao dentista, aos oito 


