
O Odontopediatra tem formação específica para lidar com o medo e a ansiedade da criança, 
transformando a consulta no dentista numa experiência positiva e agradável. 
Através de uma linguagem apropriada e adequada à idade da criança, reforço positivo, explicação de 
todos os passos da consulta previamente à execução dos mesmos, entre outras técnicas, é possível 
estabelecer uma via de comunicação entre o médico dentista e a criança, acalmando-a.
As consultas desta especialidade duram, em média, 15 a 30 minutos. 

Como estão os Odontopediatras preparados para tratar crianças não cooperantes?

A técnica de sedação consciente por inalação de protóxido de azoto e oxigénio é uma técnica não invasiva 
e segura, onde a criança respira a mistura através de uma máscara nasal, permanecendo consciente todo o 
tempo da consulta. Os efeitos desta técnica incluem a redução da ansiedade e da percepção do tratamento 
que está a ser realizado, permitindo assim realizar um tratamento com qualidade e de forma segura, tanto 
para a equipa dentária como para a criança.

Em que consiste a técnica de sedação consciente com protóxido de azoto?

Para crianças com ansiedade severa, necessidade de tratamentos dentários muitos extensos e/ou 
complexos, bem como pacientes com necessidades especiais, está indicada a realização dos
tratamentos dentários sob Anestesia Geral.  
A MALO CLINIC Lisboa possui nas suas instalações blocos operatórios e uma equipa multidisciplinar 
dedicada ao tratamento de pacientes sob anestesia geral.
Os nossos Odontopediatras têm uma vasta experiência na realização destes tratamentos.

E a Anestesia Geral? Em que casos está indicada?

Se as técnicas de controlo de comportamento básicas não forem suficientes para tranquilizar a criança, 
o médico dentista pode recorrer a outras soluções. 
Na MALO CLINIC temos disponível a técnica de sedação consciente por inalação de protóxido de azoto 
e oxigénio, para pacientes com ansiedade leve a moderada e para pacientes com ansiedade severa 
existe a possibilidade de realizar os tratamentos dentários sob anestesia geral.

Que técnicas existem ao dispor do Odontopediatra para ajudar nestas situações?
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