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Resumo 

 
O objetivo do projeto é a adaptação e a 
readaptação de crianças para a assistência 
odontológica e a capacitação de alunos de 
graduação para executá-lo. 
 
 
Palavras Chave: Odontopediatria, Controle do 
Comportamento, Ansiedade Odontológica, Psicologia 
Infantil, Deficiência Intelectual.  

 

Abstract: 
 
The project 's goal is an Adaptation and The Children 

upgrading the paragraph Dental Care and  the Graduate 

Student Training paragraph run. 

 

 

Keywords: Pediatric Dentistry, Behavior Control, Dental 

Anxiety, Child Psychology, Intellectual Disability. 

Introdução 

O medo faz parte do desenvolvimento 
humano e será presente em seu cotidiano como 
função biológica inata ou como produtos de 
aprendizagem. Ele tem objeto definido que pode ser 
enfrentado, analisado, atacado, tolerado e nesse 
sentido pode se tornar autoafirmação 
(KLATCHOIAN, 1993). 

Habilidades de enfrentamento são 
desenvolvidas por meio de experiências com medos 
apropriados à idade. Medos que viram traumas ao 
decorrer de longos períodos de tempo podem trazer 
diversos problemas para a criança e sua família 
(MORAES et al.). Eles podem ser vistos como um 
fato imprescindível para a adaptação e 
sobrevivência do homem, estimulando-o a 
desenvolver um repertório de conduta para o 
enfrentamento de situações adversas, que o tornará 
apto para exercer melhor controle sobre o meio 
ambiente MARKS17 (1969).  

Segundo Cuthbert e Melamed, o 
sentimento de controle pode moderar a adversidade 
do tratamento odontológico em crianças. 

A ansiedade, em contrapartida, é uma 
resposta frente a uma fonte de ameaça difusa, com 
alterações ou perdas da percepção, sentimento de 
impotência, esquivamento ou fuga (Pessotti, 1978), 
que pode caminhar para o sentimento de frustração. 

De acordo com Bento e Pessotti, (1985), a 
sensação de impotência pode ser controlada, seja 
pela própria conduta do cirurgião-dentista (CD) ou 
por estratégia psicológica. O paciente exposto às 
circunstâncias do consultório deverá ter 
possibilidades para esquivar-se das situações que 
lhe pareçam ruins, a fim de que não seja assediado 
às sensações penosas.  

Uma brincadeira de faz de conta dentista e 
paciente pode tornar-se uma estratégia apropriada 
para as crianças desenvolverem comportamentos 
adaptativos dentro deste contexto, como sugere 
Sedlacek et al. (1996). 

No centro de Assistência Odontológica à 
pessoa com deficiência (CAOE), Santos et al. 
(2006) e Santos e Aguiar (2009) utilizaram as 
dinâmicas de arte e segmentos artísticos para a 
integração com os pacientes, concluindo que a 
ansiedade é atenuada e a ambientação ao espaço 
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físico odontológico e o bem estar são alcançados 
com sucesso (SANTOS-PINTO et al, 2011). 

O estresse pode ocorrer com o paciente 
quando ele é submetido ao atendimento 
odontológico com procedimentos clínicos 
(preventivos, curativos e cirúrgicos), que poderá 
estar acompanhado do medo e da ansiedade 
(Mitome et al. 1997; Andrade e Matos 2002). 
Alterações fisiológicas e motoras de comportamento 
e das funções cognitivas podem ser causadas pelo 
estresse, um processo patológico resultante de uma 
reação do corpo e forças externas e anormais que 
tendem a prejudicar a homeostase do organismo 
(Miller et al.1995; akyuz et at. 1996; Gil et al.15 
2002). 

No sentido de atenuar ou evitar 
sofrimentos da criança e consequentemente 
prejuízos na qualidade do tratamento odontológico, 
este estudo avalia a eficácia da Brincadeira de “faz 
de conta” cirurgião-dentista – paciente como 
estratégia para o controle do medo e da ansiedade 
em crianças. 

 

Objetivos 

 
Os objetivos do presente projeto são: 

1-  Avaliar a eficácia da Brincadeira de “faz de 
conta” cirurgião dentista-paciente como 
estratégia para o controle do medo e da 
ansiedade. 

2- Formar alunos capacitados para desenvolver 
as atividades. 

3- Promover pesquisas sobre o controle do medo 
e da ansiedade através da brincadeira de “faz 
de conta”.  

4- Melhorar a qualidade do tratamento utilizando 
métodos básicos. 

Material e Métodos 

 
A abordagem do projeto é associada a 

uma equipe multidisciplinar que envolve:  
a) Fonoaudiólogas, auxiliando na 

comunicação com pacientes com deficiência 
auditiva durante as atividades do projeto. 

b) Terapeutas ocupacionais, elaborando 
recursos terapêuticos que permitem a preensão 
manual e possibilitando, assim, a participação de 
pacientes com alterações neuropsicomotoras em 
atividades desenvolvidas no projeto, 

c) Fisioterapeutas, possibilitando que 
pacientes com alterações neuropsicomotoras 
participassem do projeto.  

d) Cirurgiões dentistas, dando 
continuidade ao processo de adaptação do paciente 
com deficiência em consultório odontológico e 
dando ingresso ao atendimento odontológico 
propriamente dito de um paciente ainda não 
adaptado a ele.  

e) Psicóloga, mediando às atividades 
lúdicas e instruindo os profissionais participantes 
sobre as brincadeiras adequadas nas diferentes 
fases do desenvolvimento. Além disso, ela 
sensibiliza os pacientes a participarem do projeto, 
por meio da realização de palestras. 

Através desta associação multidisciplinar, 
materiais foram selecionados para a realização do 
projeto, buscando unir o objetivo do trabalho com a 
necessidade do paciente.  
 
Materiais: 
-babador 
-bonecos dentados 
-espelho clínico  
-gorros 
-imagens associadas ao consultório odontológico 
-jaleco 
-luvas 
-máscaras 
-réplicas de cadeiras odontológicas e refletores 
-réplicas de canetas de alta e baixa rotação (em 
resina acrílica) 
-réplicas da seringa tríplice  
-tinta branca atóxica 
-imagens associadas ao consultório odontológico 
 

A reunião dos materiais permite 
desenvolver a brincadeira de “faz de conta”. 

Dessa forma, o paciente é apresentado 
aos materiais odontológicos, manuseando-os como 
estímulo e, em seguida, faz o papel de dentista, já 
paramentado com luvas, máscara e gorros. Esta 
criança é orientada a iniciar a brincadeira 
examinando a boca do boneco com espelho clínico 
de brinquedo, reforçando que o mesmo necessita 
de um tratamento para ter dentes saudáveis. 

Posteriormente, a criança é instruída a 
utilizar a réplica da seringa como se estivesse 
enxaguando a boca do boneco e cospe (simulação) 
na “cuspideira” acoplada ao braço esquerdo da 
cadeira. Ao utilizar a caneta de baixa rotação em 
acrílico, que tem um pincel representando a escova 
de Robson, o participante é instruído a emitir o som 
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característico deste instrumento, enquanto pincela 
os dentes do boneco com tinta branca atóxica. 

O pesquisador deve explicar o “por que” 
do uso de cada material e reforça positivamente 
cada atitude do estudante que o aproxime do 
comportamento pretendido (desempenhar o papel 
de dentista, deixando os dentes do boneco com um 
aspecto saudável). 

Para pacientes que não apresentem 
condições de fazer esse tipo de brincadeira, são 
utilizados desenhos para colorir com imagens 
associadas ao consultório odontológico. O 
orientador explica a função do desenho, emitindo 
sons dos materiais para compreensão do 
participante. 
 

Resultados e Discussão 

O projeto está em desenvolvimento no 
centro de Assistência Odontológica à Pessoa com 
Deficiência (CAOE), que atende uma quantidade 
significante de pacientes, crianças e adultos, 
diariamente. No referido projeto de extensão, 
atende-se uma média de 3,0 pacientes por período, 
em sua maioria crianças (0~15 anos), uma vez que 
elas apresentam maior curiosidade e interesse nas 
brincadeiras.  

O projeto tem sido cadastrado desde 2013 
pela PROEX, atendendo, aproximadamente, 700 
crianças anualmente. Com tal atendimento, 
observa-se que a realização do “faz de conta” 
necessita da ajuda do paciente, pois é preciso que 
ele compreenda o que está sendo transmitido, uma 
vez que se pretende formar estímulos para 
condicionar condutas positivas para um tratamento 
odontológico considerado como algo agradável.  

A observação clínica demonstra que, além 
da técnica estimular a curiosidade da criança sobre 
o material e método utilizado, ocorre uma 
diminuição do medo e da ansiedade para o 
tratamento odontológico. Dessa forma, as crianças 
adaptadas têm permitido uma espera mais tranquila 
e também um tratamento sem intercorrências e com 
um tempo menor. As complicações durante o 
procedimento têm sido diminuídas e a relação 
cirurgião dentista – paciente tem se tornado mais 
agradável.  

O projeto também já foi executado em 
escolas públicas municipais (EMEBS) e Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) com 
crianças sem deficiência e crianças com deficiência 
respectivamente. Como resultados observacionais, 
as crianças, que inicialmente se mostravam com 

medo de pessoas vestidas com roupa branca, no 
final das atividades do projeto com duração de 
aproximadamente de 45 minutos, estavam bastante 
tranquilas e suscetíveis para a realização do 
tratamento. 

Conclusões 

Com a realização do projeto pode-se concluir que: 
• Há um aumento de comportamentos 

adaptativos em pacientes com deficiência 
que participam do projeto em relação ao 
tratamento odontológico, se comparados 
aos dos pacientes que não participam das 
brincadeiras.  

• Quando os pacientes entram em contato 
com o projeto, há diminuição no tempo de 
trabalho por sua cooperação na cadeira 
odontológica.  

• O projeto contribui para a formação integral 
dos alunos, futuros profissionais, 
sensibilizando-os para a atenção ao 
indivíduo como um todo, aumentando, 
assim, o número de prestadores de serviços 
com uma visão mais ampla sobre a área 
odontológica.  

• A experiência no projeto proporciona aos 
alunos de Odontologia novas ideias para 
suprir deficiências e limitações dos serviços 
prestados. 
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