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RESUMO
A ansiedade e medo do tratamento dentário tem se mostrado como um dos fatores
que levam os pacientes a adiar ou mesmo evitar o mesmo. Este estudo, que tem por
objetivo avaliar a ansiedade e medo dos pacientes frente ao tratamento dentário nas
Clínicas da Faculdade IMED, Passo Fundo RS,

caracteriza-se como um estudo

quantitativo com abordagem transversal, baseado na escala de Corah.

Esta é

conhecida como instrumento confiável e validado para tal fim, através da soma de
respostas fornecidas por perguntas multi-itens sobre o sentimento dos pacientes em
momentos distintos do tratamento. Os resultados mostram que 7% dos pacientes são
extremamente ansiosos, 13% moderadamente ansiosos, 35% levemente ansiosos e
45% classificam-se como muito pouco ansiosos. Em números totais, 55% por cento
dos pacientes apresentam ansiedade em relação a outros 45% que não a apresentam.
Isso mostra que é muito importante ao cirurgião-dentista reconhecer e saber manejar
tal sentimento.

Palavras-chave: Ansiedade. Medo. Tratamento odontológico.

ABSTRACT

Anxiety and fear of dental treatment shows to be one of the main factors which force
patients to postpone or even avoid it. This study aims at assessing patients’ anxiety
and fear before dental treatment at the clinics of Dentistry School at IMED, Passo
Fundo-RS, It is a quantitative with transversal approach study, based on Corah’s Scale,
which is a validate instrument that by the sum of answers supplied by multi-item
questions on patients’ feeling in distinct times of treatment give a reliable assessment.
Results show that 7% of patients are extremely anxious; 13%, moderate; 35% lightly
anxious and 45% very little anxious. In total numbers, 55% are anxious and 45% not.
This results show that it is very important for dentists recognize and deal with this feeling.

Key Words: Anxiety. Fear. Dental treatment.
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1 INTRODUÇÃO
Os sintomas mais comuns em relação a ansiedade são: sensação de frio na
barriga, taquicardia, sudorese, náuseas, tonturas, palpitações, tremores visíveis,
tremores nas mãos, pontadas no peito, sensação de fraqueza, diarreias, sensação
de alfinetadas nos dedos dos pés e das mãos e ao redor da boca, podendo ocorrer
também a síndrome da hiperventilação. (PEREIRA e QUELUZ, 2000).
Estar atento as possíveis sensações físicas provocadas pelo tratamento,
evitando que o paciente sinta dor, parece constituir um fator indispensável a
construção de uma boa relação profissional/paciente (CARDOSO, LOUREIRO e
NELSON FILHO, 2004).
A compreensão literária de medo conceitua que esta é uma sensação de
grande inquietação, que antecede um perigo real ou imaginário de uma ameaça;
receio, pavor, temor e pânico. Nos dias de hoje, pode-se nomear esta sensação
muito comum entre os pacientes, que frequentam os consultórios odontológicos
para tratar de sua saúde bucal como a Odontofobia. Neste contexto a fobia, é um
medo

irracional

descoberto

pelo

próprio

indivíduo

como

demasiado

e

desproporcional, mas que, quando na presença da situação temida, não consegue
deixar de sentir. No que diz respeito a ansiedade, pode ser conceituada como um
fenômeno caracterizado por sentimentos de tensão, apreensão, nervosismo e
preocupação. Esses sentimentos são subjetivos e, geralmente, ocorrem em
resposta a alguma ameaça, sendo que a diferença entre o medo e a ansiedade
parece ser somente de intensidade. (PETRY et al., 2006).
A ansiedade e o medo frente ao tratamento odontológico ainda são um dos
maiores impeditivos da continuidade a este. Historicamente, a “ida ao dentista” está
associada a dor e sofrimento, principalmente pela crença popular alicerçada numa
odontologia com métodos que já não mais são utilizados. Ainda assim, a
transmissão oral de que o tratamento odontológico é uma “tortura" é passada de pai
para filho. As experiências negativas ao tratamento odontológico são transmitidas
para as crianças de uma forma indireta através dos pais, irmãos e amigos que
relatam o atendimento sempre associado a processos que envolvem dor. Neste
contexto os pacientes tendem a evitar o tratamento dental dificultando o
atendimento pelo cirurgião dentista. (MEREDIEU, 2006).

10

2 REVISÃO DE LITERATURA

Vários meios de avaliação da ansiedade frente ao tratamento odontológico têm
sido utilizados, destacando-se a escala de Corah, que é utilizada desde a década de
70 para uma eficaz avaliação da ansiedade. Na busca da saúde, seja na manutenção
ou na abordagem curativa, as mulheres são tidas como as que mais se preocupam,
demonstrando que, em sua maioria, as mulheres buscam mais frequentemente
atendimento odontológico, sendo que apresenta significativamente ser mais propensa
a relatar um alto nível de ansiedade em comparação com os homens. (CARVALHO
2012).
Dada a sua confiabilidade, a versão em língua portuguesa da Escala de Corah
é considerada um útil instrumento tanto para o pesquisador quanto para o cirurgiãodentista determinar os nível de ansiedade de seus pacientes (HU et al., 2007).
A ansiedade frente ao tratamento odontológico é o maior problema nos
cuidados de saúde bucal mundialmente relatada. Uma gama de instrumentos foi
proposta para se avaliar o grau de ansiedade dos pacientes. Dentre elas, a mais
amplamente utilizada é a escala de Corah (NEWTON e BUCK, 2000).
Os níveis de ansiedade experimentados na sala de espera antes do
atendimento odontológico mostram a necessidade de um maior preparo dos
profissionais da odontologia para com os pacientes ansiosos. Também deve-se
estar atento para os potenciais problemas de emergências médicas relacionadas a
ansiedade. Sabe-se que a memórias relativas a tratamentos dentários anteriores
podem perdurar para uma vida toda, prejudicando a continuidade dos cuidados
bucais com o profissional (TAANI, 2002).
Devido à ansiedade ao tratamento odontológico, muitas vezes os pacientes
evitam consultar o cirurgião-dentista até o momento em que sentem dor ou
desconforto. Assim, a ansiedade pode levar não somente a uma saúde bucal
deficiente e perda dos dentes, mas também ao sentimento de vergonha e inferioridade
(PETRY et al., 2006).
A intensidade da ansiedade pode afetar o próprio resultado final do tratamento
dentário e, essa ansiedade, medo ou forte sensação de apreensão pode não apenas
ter efeito psicológico, mas também manifestações somáticas. Foram relatadas
alterações abruptas em pressão sistólica e diastólica, pulso e saturação de oxigênio
no sangue durante o tratamento de cáries. O reconhecimento da ansiedade do
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paciente fornece informação vital para o dentista, melhorando sobremaneira a
relação com o paciente (KO- CHANSKA et al., 2013).
Estudos clínicos e epidemiológicos evidenciam um interesse crescente sobre
a ansiedade no tratamento odontológico e sua influência no desenvolvimento do
mesmo, haja vista o medo ser uma “barreira” que leva o indivíduo a cancelar ou
adiar consultas, agravando cada vez mais sua condição de saúde bucal. Ninguém
nasce com medo de realizar tratamentos odontológicos, o que geralmente ocorre, é
que ao longo do processo de socialização, por intermédio do processo de contato
direto com outras pessoas que passaram por uma experiência ruim e/ou
traumatizante e acaba passando adiante informações muitas vezes equivocadas
(BOTTAN et al., 2007).
A ansiedade é um importante obstáculo na entrega de cuidados a saúde, tendo
consequências prejudiciais, sendo um sério desafio epidemiológico para os dentistas.
O impacto da ansiedade é amplo e dinâmico, não só levando aos pacientes a “fugir”
do tratamento, mas também em perturbações do sono, baixa autoestima e distúrbios
psicológicos. Apesar dos avanços no controle da dor em todo o mundo, dados sobre
a prevalência de ansiedade frente ao atendimento odontológico ainda estão na
proporção de 10-15%, permanecendo como um obstáculo significativo a uma parte
consistente da população, ocasionando evasão de cuidados dentários.(CARVALHO
et al., 2012).
Ansiedade frente ao atendimento odontológico pode exercer um efeito negativo
no manejo terapêutico, levando a evitar, postergar ou mesmo desistir do tratamento
odontológico, o que contribui para a piora da qualidade de saúde bucal do indivíduo.
Isso pode se tornar um círculo vicioso, fazendo com que o atendimento dentário
dependa apenas de sintomatologia dolorosa o que aumentará ainda mais a
ansiedade do paciente (ARMFIELD, 2013).
Além dos fatores inerentes ao tratamento, incluindo equipamentos e
instrumentos, é possível de que, ter uma parte do seu corpo “invadida”, leve o paciente
a perceber a situação como ameaçadora. O próprio consultório odontológico pode ser
considerado um local potencialmente ansiogênico, no qual um indivíduo com dor e em
estado de vulnerabilidade, requer um atendimento por um profissional que
preferencialmente saiba lidar com transtornos de ansiedade e comportamento frente
ao tratamento a ser realizado. Contudo, observa-se que um profissional apenas
preocupado com o procedimento a ser realizado, pode não perceber manifestações
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de ansiedade, muitas vezes não oferecendo o amparo imediato e necessário ao
paciente. Observam que a utilização de estratégias de controle aversivo,
especialmente em odontopediatria, como contingência para o controle de
comportamentos não colaborativos com o tratamento, pode ser um dos fatores
funcionalmente relacionado à aquisição do medo de dentista no consultório. Como a
função principal do cirurgião-dentista é manter uma boa condição de saúde bucal de
seu paciente e, para tanto, necessita avaliá-lo em visitas preventivas freqüentes, é
essencial esse profissional fazer uso de intervenções que ajudem o paciente a adquirir
e manter comportamentos de saúde, bem como a enfrentar a situação odontológica
com um mínimo de estresse. (POSSOBON et al., 2007).
Um estudo prospectivo de coorte acompanhou crianças entre 5 e 9 anos de
idade frequentando escolas estaduais no noroeste da Inglaterra. Nas análises
transversais, quando os participantes tinham 5 anos de idade, fortes associações
foram encontradas entre a ansiedade odontológica e uma história de extração, um
padrão de atendimento sintomático irregular, e os pais relataram que eles próprios
estavam ansiosos sobre o atendimento odontológico. Aos 9 anos de idade,
associações semelhantes foram encontradas; relato parental de desenvolvimento de
ansiedade odontológica foi fortemente associado com os níveis parentais de
ansiedade odontológica, sexo feminino, história de atendimento odontológico irregular
e sintomático e uma história de extração. Não houve associação entre a ansiedade
odontológica e uma história de cuidados restaurativos em 5 ou 9 anos de idade.
(TICKLE et al., 2009).
Através da história percebe-se que a prática odontológica era, inicialmente,
primitiva e rudimentar. Em sociedades antigas, a odontologia representava penalidade
e tortura a quem transgredisse as leis. Daí parece vir a associação da imagem do
cirurgião-dentista com a dor. (CRUZ et al., 1997).
Essa associação faz com que os pacientes manifestem medo em relação aos
procedimentos que transcorrem durante o atendimento odontológico, gerando
dificuldades para o clínico conduzir o tratamento. Para tanto, faz-se necessário
entender o significado da palavra medo que pode ser definido como um temor a algo
ou alguma coisa que nos é externo e que se apresenta como um perigo real que
ameaça a nossa integridade física ou psicológica. (CÔRREA, 2002).
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A fobia é um medo irresistível, desproporcional, cuja medida adotada é de
fuga, de não enfrentamento, de não ter contato com aquilo que o produz.(COSTA,
1998).
São várias as publicações que relatam um ciclo vicioso entre a Ansiedade
Dentária e fatores concomitantes importantes que ao interagirem ao longo do tempo
aumentam, eventualmente, os níveis de Ansiedade Dentária, diminuem a condição de
saúde oral e comprometem as funções sociais e fisiológicas dos indivíduos afetados
(SVENSSON, HAKEBERG e BOMAN, 2016).
Existem dois tipos de medo, o objetivo e o subjetivo. O objetivo, é aquele medo
em que se observa no paciente que já sofreu experiências desagradáveis enquanto
o subjetivo é aquele em que ouviu falar de outras pessoas que relataram que tiveram
uma experiência desagradável em atendimentos odontológicos, o que faz com que
o estresse deste paciente aumente a percepção de dor, diminuindo a capacidade de
colaboração no tratamento. O medo diante do tratamento odontológico geralmente
tem seu inicio na infância, portanto, por sentir temor ou ansiedade o paciente tende
a reforçar o comportamento de fuga e esquiva do tratamento. Tendo assim, uma
possível piora em seu quadro clinico, fazendo com que o paciente procure
atendimento apenas quando apresenta quadros mais graves (SAPORETTI FILHO et
al, 2013).
O conceito literal de medo define que este é um sentimento de grande
inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça; susto,
pavor, temor ou terror. Atualmente, pode-se nomear esta sensação muito comum
entre os pacientes que adentram os consultórios odontológicos para tratar de sua
saúde bucal como a Odontofobia. A fobia, então, é um medo irracional percebido
pelo próprio indivíduo como exagerado e desproporcional, mas que, quando diante
da situação temida, não consegue deixar de sentir. Já a ansiedade, pode ser
conceituada como um fenômeno caracterizado por sentimentos de tensão,
apreensão, nervosismo e preocupação. Esses sentimentos são subjetivos e,
geralmente, ocorrem em resposta a alguma ameaça, sendo que a diferença entre o
medo e a ansiedade parece ser somente de intensidade. A ansiedade pré-operatória
nas crianças é caracterizada por tensão, apreensão e preocupação. Pode ser
expressada de diferentes formas e ter como consequências algumas alterações de
comportamento, distúrbios alimentares, insônia, pesadelos e sono agitado. (MELLO
et al., 2015).
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3 OBJETIVO

Analisar o nível de ansiedade/medo dos pacientes frente ao tratamento
odontológico prestado nas dependências da Escola de Odontologia da Faculdade
IMED - Passo Fundo, utilizando-se o questionário validado da Escala de Corah.
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4 METODOLOGIA
4.1 DELINEAMENTOS DO ESTUDO

Trata-se de um estudo quantitativo com abordagem transversal, baseado na
escala de Corah (ANEXO B).

4.2 AMOSTRA

A amostra foi probabilística de conveniência. Foram sujeitos da pesquisa
sessenta pacientes tendo por critério de inclusão pacientes que possuem entre 18 e
65 anos e estarem em tratamento nas clínicas da Escola de Odontologia /IMED. Foi
considerado

como

fator

de

exclusão

pacientes

apresentando

deficiência

cognitiva/mental.

4.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi através de questionário auto - aplicável.

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA

Cada paciente foi, individualmente, convidado a participar da pesquisa sobre
ansiedade frente ao tratamento odontológico. Com a concordância do mesmo, este
foi conduzido a uma sala reservada junto ao setor de triagem da clínica e lhe foi
dado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APENDICE A) para
que lesse, tirasse possíveis dúvidas e o assinasse. Ficou uma cópia em poder do
mesmo e uma em poder do pesquisador, ambas devidamente preenchidas com os
dados de ambas as partes, datadas e assinadas.
Somente então foi entregue o questionário a ser respondido, mantendo-se
todos os requisitos quanto à confidencialidade e privacidade dos dados (APENDICE
B).
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4.5 QUESTÕES ÉTICAS

O

projeto

foi

aprovado

94929818.4.0000.5319 (ANEXO A).

no

CEP/IMED

sob

o

número

CAAE:
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5 RESULTADOS
Em relação à questão 1, que trata do sentimento em relação a visita futura ao
cirurgião dentista, 68,6% declararam não se importar; 16,6% ficariam ligeiramente
preocupados; 6,6% sentiriam maior desconforto; 6,6% apresentariam medo do que
poderia acontecer e; 1,6% apresentariam muita apreensão, a ponto de não conseguir
dormir (Gráfico 1).

70,00

52,50

35,00

17,50

0,00

Tudo bem,
não se
importaria

Ficaria
ligeiramente
preocupado

Sentiria
maior
desconforto

Estaria com Ficaria muito
medo do que apreensivo,
poderá
não iria
acontecer
dormir direito

Gráfico 1. Avaliação do nível de ansiedade de ir ao dentista no dia seguinte.
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Em relação à questão 2, que trata de quando se encontra na sala de espera,
aguardando ser chamado pelo dentista, 54% dos pacientes declararam-se tranquilos;
23% pouco desconfortável; 13% tensos; 10% ansiosos ou com medo e; 0% com grau
de ansiedade que os fariam sentir-se mal (Gráfico 2).

60,

45,

30,

15,

0,

Tranquilo,
relaxado

Um pouco
Desconfortável

tenso

Ansioso ou
com medo

Tão ansioso
ou com medo.

Gráfico 2. Avaliação do nível de ansiedade quando o paciente já se encontra na sala de
espera, aguardando ser chamado pelo Cirurgião Dentista.
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Em relação à questão 3, que trata de quando o paciente já se encontra na cadeira
do cirurgião dentista, aguardando que ele inicie os procedimentos de anestesia local,
40% dos pacientes declararam-se tranquilos ou relaxados; 33% um pouco
desconfortável; 15% tensos; 12% ansiosos ou com medo e 0% ansiosos a ponto de
suar e sentir-se mal (Gráfico 3).

40,

30,

20,

10,

0,

Tranquilo,

Um pouco

relaxado

desconfortável

Tenso

Ansioso ou com

Tão ansioso ou

medo

com medo, que
começa a suar e
sentir-se mal

Gráfico 3. Avaliação do nível de ansiedade do paciente já na cadeira do Cirurgião- Dentista,
aguardando o início dos procedimentos de anestesia local.
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Em relação à questão 4, que trata de quando o paciente encontra-se na cadeira
do cirurgião dentista, já anestesiado, aguardando que ele inicie os procedimentos com
os

instrumentais

já

selecionados,

55%

dos

pacientes

declararam-se

tranquilos/relaxados; 25% pouco confortável; 12% tensos; 8% ansiosos ou com medo
e 0% tão ascosos ou com medo que começariam a suar e sentir-se mal (Gráfico 4).

60,

45,

30,

15,

0,

Tranquilo,
relaxado

Um pouco
desconfortável

Tenso

Ansioso ou com Tão ansioso ou
medo
com medo que
começo a suar
e me sentir mal

Gráfico 4. Avaliação do nível de ansiedade do paciente já na cadeira do CirurgiãoDentista, anestesiado e aguardando o início dos procedimento.
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Com base nos objetivos e para totalização percentual baseado na escala de
Corah, encontrou-se que um total de, 45% dos pacientes classificam-se como muito
pouco ansiosos; 35% levemente ansiosos; 13% moderadamente ansiosos e, 7%
extremamente ansiosos. (Gráfico 5).

35%

Muito pouco ansiosos
Levemente ansiosos

45%

Moderadamente ansiosos

13%
7%

Gráfico 5: Resultados finais baseados na tabela de corah.

Extremamente ansiosos
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6 DISCUSSÃO

Há um interesse crescente sobre a ansiedade no tratamento odontológico e
sua influência no desenvolvimento do mesmo, haja vista ser uma “barreira” que leva
o indivíduo a cancelar ou adiar consultas, agravando cada vez mais sua condição de
saúde bucal (NEWTON E BUCK, 2000; PETRY, 2006; BOTTAN, 2007; MELLO, 2015;
BARASUOL, 2016). Isso justifica a importância do presente estudo.
A ansiedade, pode ser conceituada como um fenômeno caracterizado por
sentimentos de tensão, apreensão, nervosismo e preocupação. Esses sentimentos
são subjetivos e, geralmente, ocorrem em resposta a alguma ameaça, o que assim o
é, o tratamento odontológico.
Dito isto, ela é apontada como situação comum à população em geral diante
da necessidade da ida ao dentista (TAANI, 2002; MEREDIEU, 2006; CARVALHO,
2012), o que fica evidente no presente estudo onde todos os pacientes apresentam
algum grau de ansiedade, com base na escala.
Alguns autores citam a transmissão indireta do medo de ir ao dentista,
transmitida oralmente, de pai para filho como a causa da ansiedade frente ao
tratamento odontológico (TAANI, 2002; BOTTAN et al., 2007; MEREDIEU, 2006).
Outros citam que ela, a ansiedade, é causa de adiamento ou mesmo fuga do
tratamento odontológico, o que leva à piora das condições de saúde bucal dos
pacientes, bem como seu convívio social e condições psicológicas decorrentes deste
mau estado bucal ( TAANI, 2002; MEREDIEU, 2006; PETRY et al., 2006; BOTTAN
et al., 2007; CARVALHO et al., 2012; KO- CHANSKA et al., 2013; SAPORETTI FILHO
et al, 2013; ARMFIELD, 2013; SVENSSON, HAKEBERG e BOMAN, 2016).
No presente estudo, verificando-se o nível de ansiedade entre pacientes com
idade variando de 18 a 65 anos onde, somando-se os muito ansiosos aos
moderadamente ansiosos e pouco ansiosos chega-se ao número de 55% ; corroborase com os achados que afirmam permanecer, a ansiedade, por longos anos ou mesmo
aumentarem seus níveis com o passar dos anos (TAANI, 2002; TICKLE et al. 2009;
SAPORETTI FILHO et al, 2013; SVENSSON, HAKEBERG e BOMAN ,2016). Por
outro lado, discorda dos achados de DE MENEZES et al. (2011) que apresenta um
decréscimo na ansiedade inversamente proporcional ao número de exposições ao
ambiente odontológico. Isso, provavelmente, decorre do fato de ter sido usada uma
escala de imagem facial que, acaba sendo muito subjetiva por ter influência da
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percepção do avaliador e não do sujeito da pesquisa.
Também, outro fator interessante a ser notado no presente estudo é o ambiente
em que ele foi conduzido. O fato de o paciente ser atendido num ambiente de ensino
onde, é de conhecimento dele que os alunos “estão aprendendo” gera, para muitos,
muito mais apreensão. Isso também pode ter influenciado para que uma grande
parcela dos mesmos apresentasse ansiedade.
Ressalta-se, também, a importância de que o Cirurgião-Dentista reconheça os
sinais de ansiedade de seu paciente e saiba manejá-lo de forma adequada, haja vista
isso ser de suma importância para a continuidade e êxito do tratamento dentário.
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7 CONCLUSÕES
Com base no presente estudo, se pode concluir que, frente ao tratamento
odontológico, baseado na Escala de Corah :
• 7% dos pacientes são extremamente ansiosos
• 13% são moderadamente ansiosos;
• 35% são levemente ansiosos; e,
• 45% são muito pouco ansiosos
.
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ANEXO B
Questionário de Corah (http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n7/31.pdf)

Perguntas multi itens da escala de ansiedade odontológica de Corah
1) Se você tivesse que ir ao dentista amanhã, como se sentiria?
1. Tudo bem, não me importaria.
2. Ficaria ligeiramente preocupado.
3. Sentiria um maior desconforto
4. Estaria com medo do que poderá acontecer.
5. Ficaria muito apreensivo, não iria nem dormir direito.
2) Quando se encontra na sala de espera do ambulatório, esperando ser
chamado pelo dentista, como se sente?
1. Tranquilo, relaxado.
2. Um pouco desconfortável.
3. Tenso.
4. Ansioso ou com medo.
5. Tão ansioso ou com medo que começo a suar e me sentir mal.
3)Quando você se encontra na cadeira do dentista aguardando que ele inicie os
procedimen- tos de anestesia local, como se sente?
1. Tranquilo, relaxado.
2. Um pouco desconfortável.
3. Tenso.
4. Ansioso ou com medo.
5. Tão ansioso ou com medo que começo a suar e me sentir mal.

4) Você está na cadeira do dentista, já anestesiado. Enquanto aguarda o
dentista pegar os instrumentos para iniciar o procedimento, como se sente?
1. Tranquilo, relaxado.
2. Um pouco desconfortável.
3. Tenso.
4. Ansioso ou com medo.
5. Tão ansioso ou com medo que começo a suar e me sentir mal.

Tabela 1. Grau de ansiedade segundo a escala de ansiedade odontológica de
Corah
Grau de Ansiedade

Pontuação

Muito pouco Ansioso

Até 5 pontos

Levemente Ansioso

De 6 a 10 pontos

Moderadamente Ansioso
Extremamente ansioso

De 11 a 15 pontos
De 16 a 20 pontos
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