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Um dos grandes desafios dos cirurgiões dentistas é controlar o comportamento infantil frente 

ao atendimento odontológico. A falta de cooperação é bastante abordado na literatura com 

intuito de esclarecer as influências do medo, ansiedade, fobia e experiências aversivas desde os 

primeiros contatos com o ambiente odontológico. Quando não há sucesso no atendimento 

devido aos comportamentos aversivos, os dentistas encaminham para o Odontopediatra, 

especialidade da odontologia que visa o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle dos 

problemas de saúde bucal do bebê, da criança, do adolescente e a higiene das gestantes, 

orientando-as sobre: higiene, tipos de escovas e creme dentais, uso de mamadeira e chupeta, 

dieta cariogênica, enfim, tudo que possa contribuir para que esta criança cresça sem cárie. O 

odontopediatra para otimizar o atendimento, utiliza às estratégias de manejo do comportamento 

infantil, técnicas que podem ser através do manejo psicológico ou manejo farmacológico nos 

casos resistentes as técnicas positivas. Nessa perspectiva, o estudo buscará responder ao 

seguinte problema: Como têm sido contempladas, nas bases eletrônicas indexadas, as técnicas 

de manejo comportamental utilizadas pelo cirurgião dentista para controlar o medo e a 

ansiedade no atendimento de crianças? O estudo tem como objetivo geral analisar, nas bases 

eletrônicas indexadas, como as técnicas de manejo comportamental têm sido utilizadas pelo 

cirurgião dentista para controle do medo e da ansiedade frente ao atendimento infantil. E como 

objetivos específicos: verificar as influências do medo e da ansiedade frente ao atendimento 

odontológico infantil e relatar as técnicas de manejo psicológico e farmacológico utilizadas para 

otimizar o atendimento odontopediátrico. O estudo abordará uma revisão de literatura 

integrativa, realizada nas bases de dados eletrônicos Scielo, Lilacs e Capes os descritores serão: 

manejos de comportamento na odontologia, sedação em crianças na odontologia. O recorte 

temporal abordará o período de 2010 a 2017. Como critérios de inclusão: artigos completos em 

português e inglês, dissertações e livros. Diante do exposto, o estudo se justifica em fazer 

profissionais da área odontopediátrica apropriar-se das técnicas para assim minimizar o medo 

e a ansiedade da criança, sendo que devem ser analisadas e assim ser escolhida individualmente 

de acordo com a necessidade de cada paciente. 
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