
Consentimento Esclarecido
Controlo de Comportamento

Esta informação é apresentada aos encarregados de educação/responsáveis das crianças que 
venham a ser submetidas a tratamentos de Saúde Oral. Não tem a finalidade de alarmar, mas sim 
de esclarecer.

Controlo de comportamento em Odontopediatria
Controlar o comportamento das crianças durante a consulta de Medicina Dentária pode ser um 

desafio nas consultas de Odontopediatria, principalmente em idades mais tenras. 
O Odontopediatra é um Médico Dentista especializado no tratamento de crianças e doentes com 

problemas especiais. Está habilitado a realizar, para além dos atos médicos, técnicas de controlo 
de comportamento que permitam realizar os tratamentos dentários da forma mais eficaz e segura 
possível para a criança. 

As situações mais complicadas que os Odontopediatras têm que enfrentar são aquelas em que 
as crianças não colaboram com a realização do tratamento, gritando e realizando movimentos com 
a cabeça e corpo, na tentativa de sair da cadeira do dentista.

As técnicas de controlo de comportamento incluem fundamentalmente estratégias de distração, 
controlo de voz, reforço positivo e restrição física. 

A restrição ou imobilização física constitui uma técnica de controlo de comportamento muito 
eficaz com a colaboração dos pais. Pode ser realizada através de dispositivos mecânicos ou pelo 
próprio médico com a ajuda da assistente e dos pais. 

Por vezes, a estabilização parcial ou completa do paciente é necessária para a sua proteção 
e de toda a equipa. Assim, os objetivos da imobilização física são a redução ou diminuição dos 
movimentos não desejados da criança, com a finalidade de facilitar a realização dos tratamentos 
com qualidade e segurança. Os pais poderão auxiliar no desempenho desta técnica, sempre que o 
médico considere apropriado.

O Odontopediatra selecionará a técnica de controlo de comportamento que considere menos 
restritiva mas mais segura.
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