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RESUMO

A musicoterapia vem sendo empregada como uma alternativa para reduzir a ansiedade em diversas áreas, como a psicologia, medicina e 
odontologia, contudo, o número de estudos realizados para avaliar os efeitos da musicoterapia no controle de comportamento em pacientes 
odontopediátricos ainda é muito reduzido. Este recurso parece capaz de oferecer suporte emocional, exercer efeito relaxante, diminuir a 
percepção da dor, melhorar o sistema imunológico e desviar a atenção de estímulos estressantes, entre os quais, os produzidos durante o 
atendimento odontológico. Desta forma, o método vem sendo empregado como auxiliar no controle do comportamento de crianças sob 
tratamento odontológico, principalmente naquelas que apresentam resistência na abordagem. Pelo exposto, este estudo transversal se propôs a 
verificar a frequência de ansiedade entre as crianças avaliadas e a influência da música nestes níveis de ansiedade infantil. Avaliou, ainda, a 
aceitação da técnica pela criança e equipe envolvida no atendimento odontopediátrico. Após submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, foram 
incluídos no estudo crianças, acompanhantes e acadêmicos responsáveis pelos atendimentos nas clínicas integradas infantis da Estácio Juiz de 
Fora.  Os dados, coletados por meio de entrevista direta, foram registrados em uma ficha previamente elaborada para o estudo na qual, além de 
variáveis descritivas da amostra, foram avaliados os seguintes parâmetros: o comportamento das crianças pela classificação de Frankl e a 
ansiedade da criança, que foi avaliada por meio do Venham Picture Test modificado. Também avaliou-se a preferência da criança e da equipe 
odontológica (acadêmico operador e auxiliar) em atender com ou sem música. Os dados obtidos foram tabulados, descritos sob a forma de 
frequência absoluta e relativa e interpretados. Participaram do estudo 68 crianças (idade média 7,8 anos), 68 acadêmicos operadores (idade 
média 25,01) e 68 acadêmicos auxiliares (idade média 23,76). A maioria das crianças apresentou comportamento definitivamente positivo em 
ambas as consultas, sem música (N = 61; 89,7%) e com música (N = 55; 89,9%). A frequência de ansiedade entre as crianças participantes mostrou 
que apenas 5 crianças foram consideradas ansiosas na consulta sem a música (7,4%) e 3, na consulta com a música (4,4%). Quanto ao 
atendimento com ou sem música, 59 crianças preferiram o atendimento com música. Entre os operadores, 50 preferiram o atendimento com 
música e esta era a preferência de 49, entre os 68 auxiliares. A análise dos resultados obtidos sugere que o método parece não ter influência no 
comportamento definitivamente positivo das crianças. Quanto à ansiedade, menos crianças foram consideradas ansiosas na consulta com a 
música. Apesar das limitações deste estudo em inferir que a música reduz os níveis de ansiedade em crianças sob tratamento odontológico, o 
método é bem aceito pelas crianças e pela equipe odontológica. Estes resultados poderão contribuir no estabelecimento de novas estratégias 
e/ou metodologias de ensino-aprendizagem com vistas a desenvolver atitudes, habilidades e competências necessárias ao atendimento do 
paciente infantil e tornar o ensino mais humanizado, em cumprimento às Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia.
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