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Introdução: O ambiente odontológico pode gerar ansiedade e medo principalmente nas
crianças, dessa forma muitas vezes se torna necessário promover uma adaptação do
comportamento para um atendimento eficaz.  Na odontopediatria existem várias
técnicas para adaptação das crianças ao tratamento odontológico, que promovem uma
atitude positiva e segura do paciente infantil frente aos cuidados.  Técnicas
não-farmacológicas como falar-mostrar-fazer, controle de voz, comunicação verbal,
reforço positivo e farmacológicas sedação consciente ou sedação inconsciente.
Objetivo: O objetivo do trabalho é apresentar um relato de caso mostrando a
importância da adaptação do comportamento para um eficiente atendimento na clínica
odontológica. Metodologia: Relato de Caso Clínico. Resultados: Paciente A.F.J de 07
anos de idade, compareceu a clínica da faculdade de Odontologia do UNILESTE
juntamente com o responsável, apresentando como queixa principal: “dor de dente”.
Durante a anamnese ao questionar o responsável da criança sobre atendimentos
odontológicos anteriores foi relatado “medo”. Ao exame clínico foi diagnosticado
cárie ativa com envolvimento pulpar. Após os exames clínicos e radiográficos foi
elaborado o plano de tratamento. A adaptação do comportamento se mostrou
fundamental para o atendimento, dessa forma durante todas as consultas a criança foi
atendida de forma humanizada e com métodos de adaptação do comportamento como
o “falar, mostrar, fazer” foram abordados, além do reforço positivo durante o
atendimento. Nos primeiros atendimentos a criança apresentou receio, chorou com
medo, entretanto a cada consulta a criança foi se mostrando mais confiante, ao final do
tratamento a mesma já se apresentava confiante para as consultas. Conclusão: Uma
relação de confiabilidade entre profissional paciente se faz necessário principalmente
na clínica odontológica infantil, visando a recuperação e prevenção da saúde bucal.
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