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Resumo 

Apesar dos benefícios do tratamento periodontal, a 

experiência dolorosa pode acarretar em ansiedade 

durante o tratamento. Para avaliar os possíveis efeitos 

da ansiedade no comportamento do paciente, esta 

revisão de literatura foi realizada, utilizando diferentes 

bases de dados. Os artigos foram agrupados e divididos 

em grupos referentes ao método de tratamento 

empregado. Através da análise dos artigos foram 

encontrados 13 estudos que avaliavam a ansiedade em 

relação ao tratamento periodontal. Conclui-se que os 

pacientes com doença periodontal tendem a apresentar 

maiores escores de ansiedade devido à experiência 

dolorosa anterior, medo ou relatos familiares sobre a 

experiencia.    

Introdução  

A ansiedade odontológica é geralmente definida como 
falta de bem-estar inespecífica, apreensão ou 
pensamentos negativos sobre o que pode acontecer 
durante um atendimento odontológico (1). A terapia 
periodontal não cirúrgica foi considerada o segundo 
procedimento com os maiores escores de ansiedade, 
estes valores tendem a aumentar de acordo com a 
gravidade da condição bucal (2). Para reconhecer e 
introduzir medidas preventivas e corretivas questionários 
como o Dental Anxiety Scale (DAS) foram 
desenvolvidos. O objetivo desta revisão de literatura foi 
avaliar os níveis de ansiedade de pacientes submetidos 
a tratamento periodontal.  

Material e Métodos 

Este estudo é uma revisão de literatura integrativa e 
utilizou as bases de dados: Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e Cochrane. A busca foi 
realizada no período de agosto de 2019 e atualizada em 
agosto de 2020. As palavras chaves e descritores MeSH 
utilizados foram: Dental Anxiety, Dental Scaling, Root 
Planing, Periodontal Surgery e Analgesics. Foram 
coletadas informações a respeito dos autores, método 
de tratamento periodontal, instrumento para avaliação da 
ansiedade e principais resultados. 

Resultados e Discussão 

Através da análise dos artigos, foram selecionados 13 
estudos onde a ansiedade foi avaliada em relação a 
terapia periodontal. Os estudos desenvolvidos por: 
Hoffman et al. (2001), Ozçaka et al. (2005), Canakçi et 
al. (2007), Sanikop et al. (2011), Bronzo et al. (2012), 

Padrino-Barrios et al. (2015), Santuchi et al. (2015), 
Schrimer et al. (2017) e Cakmak et al. (2018) realizaram 
tratamentos periodontais não cirúrgicos. O estudo 
elaborado por Liu et al. (2015) foi um estudo preliminar, 
no qual o objetivo foi avaliar o medo e a ansiedade dos 
pacientes em relação a condição periodontal. Já os 
estudos de Abrahamsson et al. (2011), Andersson et al. 
(2013) e Prathima et al. (2014) compararam os níveis de 
ansiedade de pacientes de acordo com as necessidades 
de tratamento, e foram, então, estabelecidos subgrupos 
de acordo com a especialidade odontológica. O 
tratamento periodontal foi descrito como segundo 
procedimento com maiores níveis de ansiedade (3), as 
mulheres demonstraram-se mais ansiosas que os 
homens e foi apontado que a ansiedade está 
diretamente correlacionada com a expectativa e 
experiência dolorosa e também a maior taxa de evasão 
a consultas odontológicas (4, 5). 

Conclusão  

Constatou-se que os pacientes portadores de doença 

periodontal tendem a apresentar escores mais elevados 

para a ansiedade em relação ao demais procedimentos, 

o cirurgião-dentista deve ser capaz de reconhecer, 

prevenir e se necessário corrigir o comportamento do 

seu paciente para o sucesso do tratamento. 
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