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RESUMO 

 

 

Objetivo: comparar a efetividade de dexametasona preemptiva por via oral (VO) de 

8mg com a de 12mg para controlar edema, dor e trismo pós-operatórios em cirurgias 

de terceiros molares inferiores. Metodologia: o presente ensaio clínico pareado, 

aleatorizado, foi realizado na clínica de Odontologia da UERN, Caicó/RN, Brasil, no 

período de abril a junho de 2017. Os pacientes, com terceiros molares inferiores com 

indicação de remoção, foram operados em dois momentos. As posologias foram 

utilizadas de acordo com sorteio, com duplo cegamento. O procedimento foi 

padronizado, avaliando-se a efetividade para controle do edema e trismo mediante a 

comparação de medidas faciais pré e pós-operatórias. Para avaliação da dor foi 

utilizada a escala visual analógica (EVA). Foram utilizados os testes T pareado e 

Wilcoxon para comparar as médias de dor, edema e trismo entre os grupos 

experimentais, sendo considerados significativos os valores de p menores do que 

0,05. Resultados: ao comparar-se as médias de dor, edema e trismo entre os grupos 

dexametasona 8mg e 12mg, a variável que se mostrou associada significativamente 

foi a de dor em 48 horas pós-cirurgia. As médias de dor no grupo dexametasona 8mg 

foram significativamente maiores que as médias de dor do grupo dexametasona 12 

mg. Para edema e trismo não foram observadas diferenças entre os grupos. 

Conclusão: dexametasona preenptiva VO de 12 mg apresenta maior eficácia que a 

de 8mg para controlar a dor pós-operatória no período de 48 horas. Para edema e 

trismo pós-operatórios não foram observadas diferenças nesta amostra. 

 

 

Palavras-chave: Terceiro Molar; Trismo; Dor; Edema; Dexametasona.  
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ABSTRACT 

 

 

Objective: to compare the effectiveness of oral pre-emptive dexamethasone (OV) of 

8mg with that of 12mg to control postoperative edema, pain and trismus in lower third 

molar surgeries. Methodology: this randomized, paired clinical trial was performed at 

the Dental Clinic of UERN, Caicó-RN, Brazil, from April to June 2017. Patients with 

third molars with indication of removal were operated on in two moments. The dosages 

were used according to draw, with double blinding. The procedure was standardized, 

evaluating the effectiveness to control edema and trismus by comparing pre and 

postoperative facial measurements. Analog visual scale (VAS) was used to assess 

pain. The paired T and Wilcoxon tests were used to compare the means of pain, edema 

and trismus between the experimental groups, with p values ower than 0.05 being 

considered significant. Results: when comparing the means of pain, edema and 

trismus between the 8mg and 12mg dexamethasone groups, the only variable that was 

significantly associated was pain at 48 hours post-surgery. The means of pain in the 

8mg dexamethasone group were significantly higher than the means of pain in the 12 

mg dexamethasone group. For edema and trismus, no differences were observed 

between groups. Conclusion: preemptive dexamethasone OV of 12 mg is more 

effective than 8 mg to control postoperative pain in the 48-hour period. For 

postoperative edema and trismus, no differences were observed in this sample. 

 

 

Key words: Third molar; Trismus; Pain; Edema; Dexamethasone 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A remoção cirúrgica de terceiros molares é o procedimento ambulatorial 

frequente no âmbito das cirurgias orais, propiciando assim um maior número de 

complicações pós-operatórias. Dor, edema e trismo são eventos rotineiros em 

cirurgias do complexo buco-maxilo-facial, oriundas da resposta inflamatória que 

representa uma consequência imediata ocasionada pelo trauma cirúrgico 

(WARRAICH, 2013). Esses eventos fisiopatológicos pós-operatórios estão 

associados à liberação de mediadores inflamatórios resultantes do metabolismo do 

ácido araquidônico, o que pode causar desconforto para o paciente e afetar sua 

qualidade vida (GARCIA et al, 2001). 

Estudos clínicos investigaram tratamentos para reduzir essas complicações 

pós-operatórias através de uma gama de modalidades terapêuticas, tais como: uso 

de colutórios bucais, uso de drenos, desenho do retalho, antibióticos, corticosteroides, 

relaxantes musculares e fisioterapia (FISHER et al, 1998).  

Muitos trabalhos têm enfatizado a necessidade de um melhor controle do 

processo inflamatório no pós-operatório, e vários fármacos têm sido propostos com 

essa intenção. A maioria dos estudos advoga o uso dos anti-inflamatórios não-

esteroides (AINEs) para a prevenção da dor pós-operatória enquanto os corticoides 

são utilizados para o controle do edema e trismo (SLINGSBY & WATERMAN-

PEARSON, 1998). 

Os corticosteroides podem inibir o início da síntese de mediadores inflamatórios 

e são considerados fármacos potentes para o controle da dor, edema e trismo 

(MARKIEWICZ et al, 2008; SIMONE et al, 2013). A dexametasona tem sido 

amplamente utilizada na Odontologia em diferentes doses e vias de administração 

para diminuir o desconforto pós-operatório, e quando usada por um curto período 

apresenta menor interferência na quimiotaxia para os leucócitos, não havendo 

necessidade de desmame (SOTTO-MAIOR et al, 2011; LIU et al, 2012). 

Apesar de haver várias investigações científicas acerca deste assunto, ainda 

não há um consenso no que diz respeito à seleção de pacientes, dosagem e tempo 

de uso dos corticosteroides. A escolha do fármaco para controle das complicações 

pós-operatórias em cirurgia bucal é normalmente apoiada em experiência profissional 
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e preferências pessoais, e nesse sentido os estudos clínicos cruzados e 

randomizados são importantes para esclarecer e orientar as melhores escolhas 

terapêuticas (DE SOUSA SANTOS, 2012). 

Nesse contexto, o estudo visou comparar a eficácia da dexametasona 8/12mg 

administrada por via oral em cirurgias de terceiros molares inferiores. 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 Entendendo que a dor, o edema e o trismo são os maiores transtornos pós-

operatórios, há uma necessidade de estabelecer um protocolo terapêutico que permita 

que os profissionais cirurgiões-dentistas, possam prescrever a dexametasona em uma 

dosagem segura e eficaz para os pacientes, possibilitando melhor pós-operatório em 

cirurgias de terceiros molares inferiores.  

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 INDICAÇÕES PARA CIRURGIA DE TERCEIROS MOLARES  

 

As indicações para a remoção de terceiros molares incluem o risco de 

impacção, de cáries, pericoronite, problemas periodontais na face distal dos segundos 

molares, cistos odontogênicos e apinhamento. Cirurgiões-dentistas e pacientes 

devem considerar que as complicações cirúrgicas provenientes da extração de 

terceiros molares são comuns. A prevalência de consultas de emergência após esse 

tipo de cirurgia é de cerca de 10%. As razões são: dor intensa, edema e sangramento 

por hemorragia, osteíte alveolar, abscessos, deiscências, parestesia, hematoma e 

trismo (SIGRON, 2014).  

Embora dita incomum, há na literatura relatos de fratura de mandíbula após a 

cirurgia de terceiros molares. Essas fraturas são mais prevalentes em pacientes com 

mais de 25 anos de idade. Assim, adiar a exodontia de terceiros molares pode 

aumentar o risco de fratura dos maxilares inferiores. Em contrapartida, os terceiros 
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molares podem assumir a posição e função de um primeiro ou segundo molar 

anteriormente extraído (LEE, 2015).  

 

3.2 ANALGESIA PREEMPTIVA  

 

A analgesia preemptiva apresenta quatro objetivos principais: diminuir a dor 

aguda provocada pelo trauma cirúrgico, tanto no trans-operatório quanto no pós-

operatório; prevenir o estabelecimento de mecanismos de plasticidade neural do 

sistema central responsáveis pelo surgimento de dor referida e dor crônica (“memória 

da dor”); inibição da dor persistente no pós-operatório e desenvolvimento da dor 

crônica (GRAPE, 2007). 

Os grupos de fármacos empregados no controle da dor pós-operatória são os 

anti-inflamatórios esteroides, anti-inflamatórios não esteroides (AINES) e analgésicos 

de ação central e periférica. Esses fármacos proporcionam um resultado final 

semelhante; entretanto, cada um apresenta indicações distintas e atua em um estágio 

diferente do mecanismo da dor (DEJEAN, 2008). 

 

3.3 CORTICOIDES 

 

Os corticoides podem ser definidos como hormônios sintéticos que mimetizam 

as ações do cortisol endógeno secretado pela glândula adrenal. Seus efeitos 

terapêuticos são geralmente atribuídos à supressão dos múltiplos mecanismos 

envolvidos na resposta inflamatória, levando à diminuição dos níveis de mediadores 

químicos pró-inflamatórios no local da lesão (BRIDGMAN, 1996). Atuam inibindo a 

enzima fosfolipase A2 (MEHRABI, 2007). A inativação da mesma diminui a 

disponibilidade de ácido aracdônico na célula e provoca a diminuição de metabolitos 

da COX-2, fazendo, assim, com que diminua as manifestações clínicas sintomáticas. 

(Figura 01) (ANDRADE, 2006). 
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Figura 01: Mecanismo de ação dos corticoides (fonte: http://www.hipertrofia.org) 

 

 

A magnitude da resposta inflamatória, bem como seu desencadeamento, é 

decorrente da ruptura da membrana celular, em que há a liberação de mediadores 

químicos como citocinas, fatores de crescimento. Mediadores químicos inflamatórios 

são provenientes da oxidação do ácido aracdônico, o qual é gerado pela ação da 

enzima fosfolipase A2 a partir do fosfolipídio da membrana celular. A oxidação do 

ácido aracdônico pode ser realizada por duas vias enzimáticas, as cicloxigenases 

(COX 1 e COX 2) e as lipoxigenases. As cicloxigenases levam a formação de 

prostaglandinas, prostaciclinas ou tromboxano A2 e as lipoxigenases levam a 

produção de leucotrienos. Prostaglandinas promovem a vasoconstricção, 

vasodilatação e inibição da agregação de plaquetas, bem como o aumento da 

permeabilidade capilar. Os leucotrienos promovem aumento da permeabilidade 

vascular, quimiotaxia, agregação e adesão de leucócitos às células endoteliais. As 

citocinas promovem vasodilatação, agregação plaquetária, aumento da 

permeabilidade vascular e migração leucocitária. Esses eventos, entre outros, vão 

gerar os cinco sinais cardinais da inflamação: calor, rubor, tumor, dor e, 

posteriormente, perda da função (MARY, 2007). 

Os corticosteroides são capazes de controlar os sinais cardinais através da 

inativação da enzima fofolipase A2. Esta, por sua vez, diminui a disponibilidade do 

http://www.hipertrofia.org/
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ácido aracdônico nas células do foco inflamado, bloqueando a síntese de 

prostaglandinas (Pgs), prostaciclinas (COX) e de leucotrienos (ANDRADE, 2006). O 

resultado final é a inibição da quimiotaxia dos leucócitos, inibição da permeabilidade 

capilar, e inibição da síntese de citocinas. Além disso, inibem a liberação de histamina, 

moléculas de adesão nas células endoteliais fazendo com que não haja fixação de 

células inflamatórias (MEHRABI, 2007). 

A administração de medicamentos com a finalidade de promover a analgesia 

preemptiva em cirurgias de terceiro molar vem sendo abordada em vários estudos. 

Os efeitos da dexametasona 4mg em relação ao edema e a dor em cirurgia para 

remoção de terceiro molar inferior com uma amostra de 30 pacientes, mostrou que a 

mesma apresentou redução significante em relação a dor e edema quando 

comparado ao grupo controle (SKJELBRED, 1982). 

Em um estudo realizado em 26 pacientes submetidos à cirurgia de terceiros 

molares, foi administrado 1,5mg/kg de metilprednisolona por via intravenosa uma hora 

antes da primeira cirurgia, 3mg/kg da mesma droga pela mesma via para a remoção 

do terceiro molar do lado oposto. Os resultados mostraram efetividade sobre os 

aspectos avaliados, porém, não apresentaram nenhuma diferença estatística 

significante para trismo, dor e edema entre as doses administradas (ÜSTÜN, 2003). 

Tiwana et al. (2005), em um ensaio clínico prospectivo com 120 pacientes, onde 

foi avaliado o efeito da dexametasona de 8mg e metilprednisolona de 40mg, ambas 

por via intravenosa, em comparação ao grupo controle, os quais não receberam 

dexametasona de 8mg, verificaram que o uso da via intravenosa de corticosteroide no 

pré-operatório de cirurgia de terceiro molar obteve uma resposta positiva de modo que 

não prejudicou a recuperação clínica. 

Para Isiordia-Espinoza (2012), um estudo realizado com 51 pacientes, em que 

primeiro grupo foi administrado tramadol 25 mg e 7,5 mg de meloxicam; o segundo 

tramadol 50 mg, e o terceiro 15 mg de meloxicam, todos por via intramuscular, mostrou 

que a combinação de tramadol 25 mg com meloxicam 7,5 mg teve um efeito 

analgésico semelhante ao de 15 mg de meloxicam, mas ambos foram melhores do 

que o tramadol 50 mg para o alívio da dor, após a extração dos terceiros molares 

mandibulares. 
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A ingestão de ibuprofeno pré-operatório não parece reduzir a dor, edema facial 

e trismo após remoção terceiro molar impactado, quando comparado com a 

administração pós-operatório da mesma droga (AZNAR-ARASA, 2012). 

Um estudo comparativo entre a nimesulida e o cloridrato de tramadol, Araújo 

(2012), constatou que ambos apresentaram efeitos semelhantes quando utilizados em 

cirurgia de terceiros molares. 

Boonsiriseth et al. (2012), ao comparar via intramuscular e oral em um estudo 

duplo-cego, com 20 pacientes submetidos à remoção de dois terceiros molares 

inferiores, em que não houve grupo controle, concluíram que, tanto injeção 

intramuscular quanto a administração por via oral de 8mg de dexametasona, são 

eficazes para tratamento de dor, trismo e edema no pós-operatório. 

Segundo Alcântara (2014), em um estudo realizado com 16 pacientes, a 

dexametasona 8 mg demonstrou melhor controle do edema e da abertura da boca em 

comparação com metilprednisolona 40mg. Em relação a dor não foi constatado 

diferenças significativas. 

A administração preventiva de etoricoxib 120 mg reduziu significativamente a 

intensidade da dor pós-operatória e a necessidade de medicação de resgate, mas não 

reduziu o edema e o trismo (COSTA, 2015). 

Apesar de os anti-inflamatórios asteroidais terem uma ação ampla e eficiente 

no processo inflamatório, Andrade (2006), relatou que é contraindicado o uso desses 

fármacos em Odontologia para pacientes portadores de doenças fúngicas sistêmicas, 

herpes simples ocular, tuberculose ativa, psicoses ou que apresentem 

hipersensibilidade aos componentes da droga.  

 

4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Comparar os efeitos da Dexametasona de 8mg com a de 12mg sobre dor, 

edema e trismo no pós-operatório em cirurgias para remoção de terceiros molares 

inferiores em posições homólogas e bilaterais. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o perfil da amostra (idade, sexo, cor) 

 Calcular através da Escala Visual Analógica (EVA) o escore de dor; 

 Categorizar a experiência de dor relacionada ao procedimento realizado 

(avaliação global); 

 Calcular o total de analgésicos de resgate ingeridos; 

 Mensurar o trismo; 

 Mensurar o edema; 

 Caracterizar a amostra quanto as características clínicas e cirúrgicas. 

 

5 HIPÓTESE 

 

Na construção da pesquisa as hipóteses propostas foram as seguintes: 

H0- Não existem diferenças nas variáveis dor, edema e trismo quanto à 

administração da dexametasona 8mg comparada com a dosagem de 12mg. 

H1- Existem diferenças nas variáveis dor, edema e trismo quanto à 

administração da dexametasona de 8 e 12mg, essa última superando beneficamente 

a primeira. 

 

 

6 METODOLOGIA 

 

 

6.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 Tratou-se de um estudo analítico, do tipo ensaio clínico, randomizado, duplo-

cego, pareado. Os pacientes foram designados, aleatoriamente, para formarem os 

grupos, sem interferência do examinador. Todos os pacientes foram informados sobre 
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o teor da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE. 

A pesquisa só foi iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). As cirurgias foram 

realizadas por um professor especialista em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-

facial da universidade, do curso de Odontologia.  

 

6.2 AMOSTRA 

 

A amostra contou com o número de 20 pacientes (09 homens e 11 mulheres) 

e estes foram alocados aleatoriamente para formarem a amostra final constituída de 

40 procedimentos cirúrgicos.  

Participaram desta pesquisa pacientes voluntários provenientes da demanda 

espontânea, oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), que foram encaminhados 

pelos profissionais que atendem nas unidades básicas de saúde, para receber 

atendimento especializado na Disciplina de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Facial da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN).  

Na consulta inicial os pacientes foram avaliados de acordo com uma ficha 

clínica na qual foram anotados os dados de identificação do paciente, história médica 

e odontológica, foi feita a solicitação de um exame de imagem pré-operatório 

(radiografia panorâmica). Foi previamente agendada a data e horário da cirurgia. 

Todos os instrumentos dessa pesquisa, como as fichas clínicas e exames estão 

arquivados, por um período de cinco anos, em um armário fechado no arquivo da 

própria universidade (UERN). 

 

6.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram os seguintes: terem 

entre 18 a 45 anos de idade, serem classificados segundo a American Society of 

Anesthesiology - ASA. (Parameters of care: clinical practice guidelines for oral and 

maxillofacial surgery, aaoms parcare 2012), no grupo I (saudáveis normais, que não 

apresentarem alterações sistêmicas nem façam uso contínuo de medicamentos) e 

que não relatem reações ou processos alérgicos às drogas utilizadas na pesquisa. 
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Todos os pacientes apresentavam indicação de exodontia de terceiros molares 

inferiores, bilateralmente, com o mesmo grau de inclusão quando comparados com 

seus homônimos contralaterais em conformidade com a classificação de Pell e 

Gregory,1937 (ALVES, 2001).  

 

 

Figura 02: Classificação da posição dos terceiros molares inferiores, de acordo com Pell e 
Gregory (Peterson et al, 2005). 

 

Foram excluídos os pacientes que não concordaram em participar da pesquisa 

após leitura do TCLE, não se enquadraram no planejamento das técnicas cirúrgicas e 

anestésicas, o tempo do procedimento cirúrgico ultrapassou 30 minutos, não 

retornaram para cirurgia do lado oposto, ou que por algum motivo pessoal desistiram 

de participar.  

 

6.4 RANDOMIZAÇÃO  

 

Para um correto controle dos pacientes e confiabilidade dos resultados foi 

proposto um ensaio clínico, duplo cego, randomizado para o lado operado e a 



24 
 

dosagem terapêutica empregada, baseado no site randomizer.org, que determina o 

método aleatório de geração da sequência, ocultação da legenda dos grupos e 

cegamento dos envolvidos (SIDDIQI, 2010; COSTA, 2015). Foram propostos dois 

protocolos farmacológicos para controle da dor edema e trismo pós-operatórios: 

Grupo A – uma cápsula dexametasona 8mg; Grupo B - uma cápsula de dexametasona 

12mg, por via oral, uma hora antes do procedimento (ARAÚJO, 2012). 

Para evitar o conhecimento de qual droga foi administrada em cada cirurgia, as 

cápsulas foram adquiridos em uma farmácia de manipulação, com a cor externa, 

tamanho e embalagens padronizados. 

 

 

  

 

Figura 03: Dexametasona 8 e 12 mg com embalagens padronizadas. 

 

6.5 CALIBRAÇÃO 

 

Foi realizada a calibração do pesquisador e de três auxiliares nas fases do pré-

operatório e transoperatório. Para este fim, foram utilizados os primeiros 05 pacientes. 

Como os resultados obtidos para as variáveis estudadas não foram discrepantes, 

considerando os demais pacientes, estes, foram contabilizados como parte da 

amostra total. 

 

6.6 MEDICAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA 
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Para pacientes ASA I, saudáveis, que foram alvo desta pesquisa, não foi 

recomendado o uso de antibiótico em período prévio à cirurgia. Foi usado de rotina 

em todos os pacientes, o uso de bochecho com gluconato de clorexidina a 0,12%, 

durante um minuto (antes da cirurgia), por ser efetivo na diminuição da população 

bacteriana (BARALDI, 1998). As drogas da pesquisa, dexametasona 8mg ou 

dexametasona 12mg foram administradas por via oral, 1 hora antes do início do 

procedimento cirúrgico.  

 

6.7 PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS 

 

Os pacientes foram submetidos à anestesia local com dois tubetes de articaína 

4% 1:100.000 de adrenalina, por bloqueio regional dos nervos alveolar inferior, lingual 

e bucal, com a técnica direta em ambiente cirúrgico, com controle rigoroso da cadeia 

asséptica (RAGOT et al, 1993).  Foi realizada a sindesmotomia para ruptura das fibras 

periodontais, antes da luxação dental. Em alguns casos, devido ao posicionamento 

dental, foi feita uma incisão na região distal no sulco gengival do segundo molar e, 

posteriormente, uma incisão oblíqua lateral, na mesial desse dente rebatendo-se um 

retalho muco-periosteal. Quando necessário, foi realizada a osteotomia e 

odontossecção com instrumentos rotatórios e sob irrigação salina, seguindo-se a 

avulsão dental do terceiro molar, limpeza da ferida cirúrgica através de irrigação com 

soro fisiológico 0,9%, reposicionamento do retalho e sutura (fio de seda 4-0 - 

Ethicon®). A sutura foi removida após uma semana de pós-operatório (RAGOT et al, 

1993). 

 

6.8 MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

 

Os pacientes foram medicados com Paracetamol 750 mg, 01 comprimido via 

oral de 6/6 horas em caso de dor (ARAÚJO, 2010; YAMAGUCHI, 2012). Também foi 

prescrito amoxicilina 500mg, 01 cápsula de 08/08 horas por 07 dias, nos casos em 

que foi realizada a oesteoctomia e odontossecção.  

 

6.9  VARIÁVEIS AVALIADAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A seguir estão descritas as definições das variáveis estudadas e as suas 

definições de acordo com o MeSH. 

 

6.9.1 Variáveis independentes 

 

DESCRITOR DEFINIÇÃO CATEGORIA 

Dexametasona  Anti-inflamatório 9-

fluorglucocorticoide. 

D04.808.745.432.769.

D04.808.908.238.344 

Sexo Diferença física ou ação esp

ecial que distingue o macho 

da fêmea (ex.: sexo feminin

o, sexo masculino). 

 

 
G08.686.810 

Idade  O tempo de vida decorrido 

desde o nascimento até uma 

determinada data tomada 

como referência. 

E05. 318.308.985.450 

L01.280.975.450 

Cor  Impressão que a luz 

refletida ou absorvida pelos 

corpos produz nos olhos.   

Pode se referir à cor do 

cabelo, à cor dos olhos ou à 

cor da pele. 

E01.370.600.115.450.

500 

E01.370.600.620.750 

G07.100.175.500 

G16.690.890 

Avaliação global do 

paciente 

O grau pelo qual o indivíduo 

considera o serviço ou 

produto de saúde ou o modo 

pelo qual este é executado 

pelo provedor como sendo 

útil, efetivo ou que traz 

benefício 

N04.452.822.360.600 

N05.300.150.600.630 

N05.715.360.600 

Analgésico de 

resgate 

Compostos que aliviam dor 

sem a perda de consciência. 

D27.505.696.663.850.

014  

D27.505.954.427.040 

javascript:void(submit_GET_METHOD('013104','013104-1','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('013104','013104-1','hierarchic'))
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Tempo Período sem interrupções no 

qual os acontecimentos 

ocorrem. 

E01.370.225.625.625.

100 

E05.200.625.625.100 

G09.188.087 

Dente  Corpo duro que se encontra 

nos maxilares do ser 

humano e de muitos animais 

e que serve para mastigar os 

alimentos. 

A14.549.167.860.150 

Retalho cirúrgico  Manobra visando oferecer 

acesso cirúrgico a uma área 

ou mover tecidos de um local 

para outro. 

A10.850.710.750 

E07.862.710.750 

Osteoctomia  Seccionamento cirúrgico de 

um osso.  

E06.645.562.374 

Odontossecção  Seccionamento do dente. H02.163.876.886 

Intercorrências tras-

operatórias 

Ocorrência de um evento 

inesperado durante o 

procedimento. 

C23.550.761 

Classificação de Pell 

e Gregori 

Classificação dos terceiros 

molares inferiores de acordo 

com a relação do dente 

incluso com a borda anterior 

do ramo ascedente 

mandibular e com o plano 

oclusal. 

A14.549.167.860.525.

500 

 

Quadro 02: variáveis independentes 

 

 

 

 

 

javascript:void(submit_GET_METHOD('001784','001784-1','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('001784','001784-1','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('001784','001784-2','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('001784','001784-3','hierarchic'))
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6.9.2. Variáveis dependentes 

 

DESCRITOR DEFINIÇÃO CATEGORIA 

Dor  Sensação desagradável 

induzida por estímulos 

nocivos que são detectados 

por terminações nervosas 

de nociceptores. 

C10.597.617 

C23.888.592.612 

C23.888.646 

F02.830.816.444 

G11.561.600.810.444 

Edema Acúmulo anormal de líquido 

em tecidos ou cavidades do 

corpo. Na maioria dos casos, 

estão presentes sob a pele, 

na tela subcutânea. 

C23.888.277 

Trismo Contração espasmódica do 

músculo masseter 

resultando no fechamento 

forçado da mandíbula.  

C10.597.613.750.700 

C23.888.592.608.750.700 

 

Quadro 03: variáveis dependentes 

 

As variáveis dependentes estudadas foram: dor, edema, trismo e avaliação 

global. A variável dor foi quantificada através da escala visual analógica – EVA 

(ISIORDIA-ESPINOZA, 2012). Os pacientes foram instruídos a anotar o escore de dor 

após a cirurgia, nos intervalos de 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 e 72 horas (FRITZGERALD, 

2000; KATZ, 1995). O número de analgésicos de resgate consumidos até o sétimo dia 

pós-operatório também foram anotados. 

 A avaliação global é um método no qual os pacientes classificam sua 

experiência relacionada à terapêutica aplicada utilizando uma escala de 5 pontos (0, 

ruim; 1, razoável; 2, bom; 3, muito bom; e 4, excelente). O edema foi avaliado com 

ajuda de uma fita métrica, três medições foram realizadas no paciente usando 5 

pontos de referência: (A) Canto do olho/ângulo da mandíbula; (B) tragus/canto da 

boca; (C) tragus/pogônio (Figuras 03). As medições foram realizadas no período pré-

operatório (baseline) e após 24, 48, 72 horas e 7 dias após a cirurgia (USTÜN et al, 

2003). A evolução do edema foi obtida pela subtração do valor total de cada período 
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pós-operatório (média dos três valores) pela média do período pré-operatório 

(baseline). O trismo foi mensurado através de paquímetro entre o incisivo central 

superior e inferior esquerdo (os dentes utilizados na mensuração foram os 21 e 31) 

(AZNAR-ARASA, 2012). As medições foram realizadas no pré-operatório, 24, 48, 72 

horas e 7 dias.  A variável foi determinada pela diferença entre o período pré-

operatório e cada período pós-operatório.  

 

 

Figura 04: Pontos de referência para mensuração do edema. Fonte: Ustun et al. Comparison of the 
effects of 2 doses of methylprednisolone. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003 
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Figura 05: Medição do ponto A (canto do olho/ângulo da mandíbula); B (tragus/canto da boca) e C 

(tragus/pogônio) com fita métrica padronizada. 
 
 

   
Figura 06: Medição inter-incisal (dentes 21 e 31) para aferir o trismo. 
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6.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O banco de dados foi digitado na planilha Excel e construído no programa 

SPSS (Statistical Package for the Social) versão 22.0. Foram utilizados os testes T 

pareado e Wilcoxon para comparar as médias de dor, edema e trismo entre os grupos 

experimentais, sendo considerados significativos os valores de p menores que 0,05. 

 

7 RESULTADOS 

 

O período de desenvolvimento da pesquisa foi entre abril de 2016 a junho de 

2017. Um fluxograma do recrutamento dos pacientes de acordo com o CONSORT 

Statment está representado no quadro 04. Vinte e três pacientes iniciaram o ensaio 

clínico, sendo que três não participaram de todas as etapas. As perdas justificaram-

se, pois, um paciente não voltou para a segunda intervenção, um paciente sentiu-se 

muito ansiosa durante a cirurgia e um paciente apresentou hipertensão antes do 

procedimento.  

Ao final da coleta de dados obteve-se informações de 40 cirurgias, sendo 

atendidos 20 pacientes. A relação foi de 9 (48%) homens para 11 (52%) mulheres, 

com idade média de 25,65 anos. A maior parte desses indivíduos é feoderma (40%). 

Foram operados 20 elementos dentários “38” e 20 elementos dentários “48” sendo a 

maioria considerada como 1A (65%), segundo classificação Pell e Gregori (1937).  
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Quadro 04: Fluxograma do estudo nos padrões do CONSORT (MARTINS, 2009). 

 

 O tempo médio de cirurgia foi de 15 minutos e 57 segundos. Em relação a 

técnica cirúrgica, 19 (47,5%) dentes foram removidos usando a técnica por retalho em 

envelope e 21 (52,5%) sem a necessidade de retalho. Foram realizadas 16 

osteotomias. Dos dentes operados, 12 necessitaram de odontossecção, enquanto 28 

SELEÇÃO 

Pacientes elegíveis ao estudo 

(n=25) 

Excluídos  

(n=02) 

Randomizados (n=23) 

Alocação  

Alocados para intervenção (n=23) 

 Receberam intervenção (n=23) 

Follow-up 

 

Análise 

 

Perda de follow-up = 0 

Descontinuaram a intervenção 03 

 01 paciente não voltou para a segunda interveção; 

 01 paciente sentiu-se muito ansiosa durante a cirurgia 

 01 paciente apresentou hipertensão antes do 

procedimento 
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foram removidos sem odontossecção. Isso se justifica pelo fato de que 42,5% dos 

elementos encontravam-se erupcionados, e 27,5% parcialmente erupcionados. A 

maioria das cirurgias não teve intercorrência transoperatória. Dentre as que tiveram, 

destaca-se a fratura de ápice radicular, com sete casos (17,5%). Do total da amostra, 

35% dos pacientes fizeram uso de antibiótico no pós-operatório e 65% dos pacientes 

avaliaram globalmente as cirurgias como “excelente”. 

Ao se comparar as médias de dor, edema e trismo entre os grupos 

dexametasona 8mg e 12mg, as variáveis que se mostraram associada 

significativamente foi a de dor em 48 horas pós-cirurgia, e edema 72 horas (medida 

C) apresentou-se fracamente associada (Tabelas 01,02 e 03). 

 

Tabela 01. Comparação da dor (EVA) entre os protocolos (Dexametasona 
8mg/12mg) através do teste T pareado e Wilcoxon. Caicó, RN. 2017. 

 

 

 

      

As médias, desvios padrão, e valores de p da variável dor, no qual foi utilizado 

dois protocolos de Dexametasona (8mg = grupo 01 e 12mg = grupo 02) estão 

representados na tabela 01. As médias de dor foram significativamente maior no grupo 

01 quando comparada ao grupo 02 no tempo de 48 horas. 

 

Dor (EVA)  

Tempos de 
avaliação 

Dexametasona 8mg: Média 
(DP) 

Dexametasona 12mg: 
Média (DP) 

p valor 

2 horas 0,85 (1,38) 1,25 (1,58) 0,196 

4 horas 0,80 (1,15) 0,95 (1,31) 0,582 

6 horas 0,80 (1,23) 0,95 (1,23) 0,554 

8 horas 0,70 (1,21) 0,70 (1,21) 1,000 

12 horas 0,95 (1,50) 0,70 (1,17) 0,572 

16 horas 0,35 (0,67) 0,25 (0,78) 0,480 

24 horas 0,50 (0,82) 0,35 (0,74) 0,582 

48 horas 0,55 (0,88) 0,25 (0,71) 0,014 

72 horas 0,45 (1,09) 0,20 (0,69) 0,102 
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Tabela 02. Comparação de edema (medidas A, B e C) entre os protocolos 
(Dexametasona 8mg/12mg) através do teste T pareado e Wilcoxon. Caicó, RN. 
2017.  

 

 

As médias, desvios padrão, e valores de p para a variável edema pós-

operatório no qual foi utilizado dois protocolos de Dexametasona (8mg = grupo 01 e 

12mg = grupo 02) estão representados na tabela 02. Observa-se as maiores médias 

de edema no tempo de 72 horas medida C (tragus - pogônio). O menor valor de p foi 

de (0,075). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edema  

Tempos de 
avaliação 

Dexametasona 8mg: Média 
(DP) 

Dexametasona 12mg: 
Média (DP) 

p valor 

24 horas (A) 10,69 (0,80) 10,69 (0,62) 1,000 

48 horas (A) 10,77 (0,87) 10,76 (0,95) 0,980 

72 horas (A) 10,80 (0,79) 10,73 (0,88) 0,496 

07 dias (A) 10,70 (0,67) 10,75 (0,85) 0,169 

24 horas (B) 11,50 (0,75) 11,32 (0,65) 0,292 

48 horas (B) 11,50 (80,5) 11,50 (80,5) 0,827 

72 horas (B) 11,60 (0,78) 11,48 (0,72) 0,285 

07 dias (B) 11,40 (0,64) 11,28 (0,64) 0,237 

24 horas (C) 15,12 (0,87) 15,20 (0,82) 0,394 

48 horas (C) 15,15 (0,93) 15,22 (0,85) 0,506 

72 horas (C) 15,15 (0,92) 15,28 (0,91) 0,075 

07 dias (C) 15,01 (0,86) 15,08 (0,83) 0,289 
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Tabela 03. Comparação do trismo entre os protocolos (Dexametasona 
8mg/12mg) através do teste T pareado e Wilcoxon. Caicó, RN. 2017.  

 

 

 

As médias, desvios padrão, e valores de p da variável trismo, no qual foi 

utilizado dois protocolos de Dexametasona (8mg = grupo 01 e 12mg = grupo 02) estão 

representados na tabela 03. Não houve diferenças significativas entre as médias. 

As médias de dor no grupo dexametasona 8mg foram significativamente 

maiores do que as médias de dor do grupo dexametasona 12mg (Figuras 01 e 02). 

Nas demais variáveis de edema e trismo não foram observadas diferenças entre os 

grupos. 

 

Figura 07: Médias de dor (EVA) em 48 horas pós operatório. Caicó/RN, 2017. 

 

Trismo 

Tempos de 
avaliação 

Dexametasona 8mg: Média 
(DP) 

Dexametasona 12mg: 
Média (DP) 

p valor 

24 horas  40,72 (9,21) 41,37 (8,06) 0,652 

48 horas  39,10 (10,0) 41,40 (8,74) 0,253 

72 horas 39,57 (9,88) 42,00 (8,27) 0,243 

07 dias 44,25 (7,89) 45,37 (7,40) 0,531 



36 
 

 

 

Figura 08: Médias de dor (EVA) entre os grupos experimentais ao longo dos dias. Caicó/RN, 

2017. 

 

 

8 DISCUSSÃO 

 

 

A cirurgia para extração de terceiros molares causa um processo inflamatório 

grave em que é observado, frequentemente, no quadro pós-operatório, o sintoma de 

dor, além de sinais de edema e trismo. Alguns fatores podem contribuir para a 

morbidade pós-operatória. Estes fatores podem estar relacionados aos pacientes, aos 

dentes a serem extraídos e ao ato operatório. 

Entre os fatores relacionados ao paciente destacam-se: idade, pois o osso que 

circunda o terceiro molar de pacientes jovens é relativamente menos compacto e mais 

resiliente quando comparado a pacientes mais velhos. Os pacientes mais velhos 

apresentam osso mais compacto que exigem osteotomias mais amplas, com maior 

dificuldade em separar o dente do osso; sexo; biótipo; origem étnica; tabagismo; uso 

de contraceptivos orais e higienização deficiente. 
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Os fatores relacionados aos dentes incluem infecção pré-existente 

(pericoronarite), tipo de impacção dentária, relação anatômica com o nervo alveolar 

inferior, densidade óssea e patologias associadas (cistos e neoplasias).   

Os fatores operatórios incluem o uso de drogas, tipo e extensão das incisões, 

técnicas de sutura, experiência do cirurgião e duração do ato operatório. Essas 

características, quando presentes, geram mais dor, edema e trismo pós-operatório 

(CHIAPASCO et al, 1993.) 

A literatura fornece um grande número de estudos sobre analgésicos e 

antiinflamatórios, de diferentes doses e vias de administração de dexametasona, 

especificamente. Contrariamente a essa afirmação, não havia análise comparativa 

disponível quanto ao efeito preventivo das duas posologias administradas de 

dexametasona no trismo, dor e edema após a cirurgia do terceiro molar inferior 

(SHARH, 2012; DE SOUZA SANTOS, 2012; ARAÚJO, 2012; DIONNE, 2003). 

O trismo é uma sequela direta do pós-operatório. O edema pode ser capaz de 

comprimir as estruturas nervosas e gerar dor leve, moderada ou grave. A 

dexametasona foi escolhida para o estudo porque demonstrou ser uma droga de 

administração segura e atua por um período mais longo, quando o intervalo e as 

dosagens forem adequados. O paracetamol foi utilizado como droga de resgate pelo 

fato de não modificar agregação de plaquetas, tempo de coagulação ou ação dos 

neutrófilos (GROSSI, 2007). 

A resposta inflamatória é uma resposta do organismo associada à extração do 

terceiro molar. Essa inflamação é influenciada por fatores como dificuldade cirúrgica 

e características do paciente, como por exemplo, o grau de mineralização do osso 

mandibular. Assim, foram adotadas medidas para tentar controlar a variabilidade (no 

paciente e entre os pacientes). 

Embora a classificação de Pell e Gregory tenha sido questionada como um 

método adequado para determinar a complexidade da cirurgia de terceiros molares, 

ainda permanece sendo um dos melhores indicadores para prever a dificuldade da 

cirurgia. Os pacientes foram operados pela mesma equipe e tinham os dentes 

inferiores na mesma posição radiográfica. 

A contribuição real dos corticosteróides para o controle da dor ainda não está 

completamente esclarecida. A redução do edema pode ser acompanhada por uma 

redução da dor. Dionne et al descobriram que a dexametasona 4 mg administrada por 
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via intravenosa e oral 1 h antes e 12 h após extração do terceiro molar, 

respectivamente, levou a uma redução de tromboxano; no entanto, a redução do 

montante da prostaglandina PGE 2, que é o principal mediador responsável pela 

resposta a dor periférica, não foi adequadamente comprovada (DIONNE, 2003). 

No presente estudo, os pacientes foram orientados a tomar 750 mg de 

paracetamol em caso de dor. Em ambos os protocolos (dexametasona 8mg e 12mg), 

os pacientes consumiram aproximadamente o mesmo número de medicamento de 

resgate, excetuando-se o período de 48 horas, com menor nível de dor para os 

pacientes que utilizaram a dose de 12 mg. 

A maioria dos casos operados apresentava inclusão do tipo 1A de Pell e 

Gregory (26=1A; 8=1B; 2=2B; 2=2C; 2=3C), o que talvez possa ser responsável por 

esse resultado estatístico referente ao edema. É possível pensar que inclusões mais 

complexas, em que seja necessário realizar maiores incisões e deslocamentos de 

retalhos, tenham um benefício maior com a dose de 12 mg. 

No que diz respeito à intercorrência trans-operatória, sete fraturas apicais 

ocorreram, sendo prontamente removidas, excetuando-se dois casos devido ao 

pequeno fragmento restante e a sua proximidade com o canal mandibular 

(BAMGBOSE et al, 2015). 

Não houve complicação pós-operatória, embora 03 pacientes mulheres 

tivessem relatado o uso rotineiro de anticoncepcional. A literatura coloca o uso dessa 

medicação de forma rotineira como uma das possíveis causas de alveolite pós-

operatória (RAKHSHAN, 2015). 

Na avaliação global das cirurgias, 28 delas foram classificadas como excelente, 

3 como muito bom, 5 como bom, 2 como razoável e 2 como ruim. Isso desmistifica um 

pouco a impressão que é passada por leigos aos pacientes de que a remoção de 

terceiros molares seja algo extremamente traumático. 

Ao contrário do trabalho de Laureano Filho e colaboradores (2008), que 

utilizaram as doses de 4 e 8 mg, este trabalho não encontrou diferenças para trismo 

e edema, com ressalva para o edema 72 horas medida C (Dexametasona 12 mg), que 

se apresentou fracamente associado. Com relação à dor, o momento de 48 horas 

obteve melhora bastante significativa no grupo de 12 mg, quando comparado com 

8mg. 
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Os corticóides são divididos em três grupos de acordo com a duração da 

supressão do ACTH (Hormônio Adrenocorticotrófico) causada por uma dose padrão 

(equivalente a 50 mg de prednisona): os de ação curta (hidrocortisona, cortisona, 

deflazacort), que suprimem o ACTH por menos de 36 horas; os de ação intermediária 

(triancinolona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona), que suprimem o ACTH 

por cerca de 48 horas; e os de ação prolongada (dexametasona, betametasona), que 

suprimem o ACTH por mais de 48 horas. A variação na duração desse efeito não se 

correlaciona diretamente com a vida média plasmática do hormônio. Por exemplo, o 

cortisol e a dexametasona, com vidas médias plasmáticas semelhantes de 90 e 100 

minutos, possuem vidas médias biológicas (tissulares) muito diferentes, 8-12 horas 

para o cortisol e 36-54 horas para a Dexametasona (LAXER, 2005).  

A Dexametasona é considerada um corticoide de ação prolongada, por se ligar 

a receptores de corticoide no interior das células. Eles atuam modificando o genoma, 

onde o complexo corticóide-receptor de corticóide desloca-se para o interior do núcleo 

celular e se liga ao DNA promovendo a transcrição de certos segmentos de DNA. 

Como consequência haverá a formação de RNA-mensageiros apropriados, 

responsáveis pela síntese de enzimas e outras proteínas específicas que irão alterar 

a função daquela célula. Os mecanismos a nível de genoma é a transativação (síntese 

de lipocortina 1, síntese de proteinas envolvidas na gliconeogênese) e a 

transrepressão (diminuição da síntese de citocinas pró-inflamatórias como fator de 

necrose tumoral a (TNF-a), interleucina 6 (IL-6), IL-2 e prostaglandinas). O que explica 

a melhor ação da Dexametasona 12mg no período de 48 horas em relação a dor 

(LAXER, 2005). 

Neupert et al. relataram que a abertura da boca mensurada pela abertura 

interincisal pré e pós-operatória foi melhorada com 4 mg de dexametasona 

intravenosa (IV) nos primeiros dias após a cirurgia, mas não houve diferença entre os 

grupos de corticosteróide e placebo para dor e edema. Hoje, o uso de placebo em 

pesquisas de analgesia preemptiva deve ser desestimulado por questões éticas e por 

conta do viés gerado (NEUPERT, 1992; GROSSI, 2007). 

Muitos estudos anteriores têm demonstrado que a dexametasona pode reduzir 

o edema facial, sendo muitos os esquemas utilizados com essa droga, com diferentes 

posologias e vias de administração (MARKOVIC, 2007). 
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Tiwana et al (2005). relataram que a administração de corticosteroides antes 

da cirurgia do terceiro molar gera um efeito positivo sobre a qualidade de vida 

relacionada à saúde. Menos dor, menos edema e menos trismo possibilitam um 

retorno mais rápido do paciente às atividades diárias rotineiras. 

A administração de dose única de um glicocorticóide reduz os níveis teciduais 

de bradicinina e suprime os níveis circulantes de cortisol e betaendorfina. A bradicinina 

e a calidina são as duas cininas que agem de forma independente, bem como 

sinergicamente com produtos da cascata de ácido araquidônico para produzir a 

hiperalgesia e o aumento da permeabilidade vascular. Essa afirmação corrobora o 

achado dessa pesquisa (BAMGBOSE et al, 2015; COSTA et al, 2015). 

Neste estudo, nenhum paciente relatou eventos adversos associados ao uso 

da dexametasona mas as combinações do paracetamol 750mg. 

  

  

9 CONCLUSÕES 

 

 

Há evidências de que exista um bom controle sobre a dor, edema e abertura 

bucal com o uso de dexametasona, embora essa pesquisa demonstre que não há 

diferença significativa entre duas doses utilizadas, exceto para a dor, com 48 horas 

após a cirurgia. Portanto, para a variável dor 48 horas, a dexametasona 12mg 

apresentou resultados satisfatórios.  

A execução de cirurgias realizadas por profissionais experientes, técnicas 

apuradas, adoção de medidas farmacológicas adequadas e orientações pós-

operatórias conferem satisfação e qualidade de vida aos pacientes submetidos à 

remoção de terceiros molares. 

Além do mais, os pacientes podem receber a dexametasona por via oral na 

dose de 12 mg, de forma segura e sem complicações de superdosagem. A utilização 

de uma dose maior, por via oral, é especialmente benéfica para pacientes 

ambulatoriais e que tenham fobia a agulhas, rejeitando, portanto, a administração 

intra-muscular ou intra-venosa. 
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ANEXO – A 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada como: Estudo 

comparativo para duas diferentes posologias de dexametasona via oral (8 mg - 

12 mg) no controle da dor, edema e trismo pós-operatório em cirurgias de 

terceiros molares inferiores, que é coordenada por Maria Antonia Rêgo de Freitas 

e que segue as recomendações da resolução 466/12 do conselho Nacional de Saúde 

e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento ou recursar-se a 

participar da pesquisa, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Garantindo-lhe o direto ao tratamento integral, mesmo após a sua desistência. 

Justificativa: Muitos profissionais têm enfatizado a necessidade de um melhor controle 

do processo inflamatório no pós-operatório desses procedimentos cirúrgicos, e vários 

fármacos têm sido propostos nesse contexto. Os corticosteroides podem inibir o início 

da síntese de mediadores inflamatórios e são considerados fármacos potentes para o 

controle da dor, edema e trismo. A dexametasona tem sido amplamente utilizada na 

Odontologia em diferentes doses e vias de administração para diminuir o desconforto 

pós-operatório, e quando usada por um curto período apresenta menor interferência 

na quimiotaxia para os leucócitos. O emprego de corticosteroide foi reportado como 

eficiente no combate ao edema em todos os estudos avaliados. Neste contexto, o 

estudo visa comparar a eficácia da dexametasona 12mg comparada a dexametasona 

de 8mg administrada por via oral em cirurgias de terceiros molares inclusos. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte (s) 

procedimento (s): após anamnese e avaliação clínica, será ministrada a medicação 

pré-operatória: fazer bochecho com clorexidina a 0,12%, durante um minuto (antes da 

cirurgia) e tomar um comprimido de dexametasona 8 mg ou dexametasona 12 mg 

uma hora antes do procedimento.  
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Procedimentos operatórios: os pacientes serão submetidos à anestesia local 

com articaína 4% 1:200.000.  Será realizada a sindesmotomia, a luxação dental, em 

alguns casos, um retalho muco-periosteal. Caso necessário, será realizada a 

osteotomia (desgaste ósseo) e odontossecção (dividir o dente) com instrumentos 

rotatórios e sob irrigação salina (o tempo cirúrgico máximo de 30 min), seguindo-se a 

extração do terceiro molar, limpeza da ferida cirúrgica através de irrigação com soro 

fisiológico 0,9%, reposicionamento do retalho e sutura (fio de seda 4-0 - Ethicon®). A 

sutura será removida após uma semana de pós-operatório.  

Medicação pós-operatória: o paciente será orientado a tomar Paracetamol 750 

mg, 1 comprimido via oral de 6/6 horas, caso sintam desconforto que corresponda ao 

escore 3 na escala visual analógica de dor. Também será prescrito colutório a base 

de clorexidina a 0,12%, para fazer bochecho três vezes ao dia, durante sete dias.  

As variáveis avaliadas serão: dor, edema, trismo e avaliação global. A variável 

dor será quantificada através da escala visual analógica (EVA). Os pacientes serão 

instruídos a anotar o escore de dor a partir dos primeiros 30 minutos após a cirurgia e 

consequentemente seguirão os intervalos de 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 e 72 horas. O 

número de analgésicos de resgate consumidos até o sétimo dia pós-operatório 

também será anotado. A avaliação global é um método, no qual os pacientes 

classificarão sua experiência relacionada à terapêutica aplicada utilizando uma escala 

de 5 pontos (0, ruim; 1, razoável; 2, bom; 3, muito bom; e 4, excelente). O edema será 

avaliado com ajuda de uma fita métrica. Três medições serão realizadas no paciente 

usando 5 pontos de referência: (A) Canto do olho/ângulo da mandíbula; (B) 

tragus/canto da boca; (C) tragus/pogônio. As medições serão realizadas no período 

pré-operatório (baseline) e após 24, 48, 72 h e 7 dias após a cirurgia.  O trismo será 

mensurado através de paquímetro digital entre o incisivo central superior e o incisivo 

inferior esquerdo. As medições serão realizadas 24, 48, 72 horas e 7 dias. 

Os riscos envolvidos com sua participação: fratura de agulha; fratura de 

mandíbula; alveolite; infecções; dor; edema; trismo; parestesia; hemorragias; 

os efeitos adversos da dexametasona.  

As principais medidas de prevenção a esses riscos são: fratura de agulha:  

para minimizar esse tipo de acidente será escolhido um material de qualidade, 

conversar com o paciente para evitar manobras bruscas durante o procedimento, o 

profissional deve conhecer bem a anatomia da área anestesiada, fazer uso de agulhas 
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descartáveis; fratura de mandíbula: como medida preventiva a este risco, será 

evitado a aplicação de força excessiva, realizar técnicas operatórias que remova a 

resistência mecânica (retalho, osteotomia e odontossecção);  alveolite: por ser 

considerada multifatorial, os pacientes passaram por uma anamnese e exame clinico 

minucioso para que possa ter um conhecimento história clínica com identificação de 

fatores de risco; realizar as medidas de higiene oral antes das exodontias; fazer um 

estudo pré-operatório de modo a programar osteotomias ou odontossecção em 

exodontias   complexas; traumatismo mínimo e menor tempo possível na intervenção 

cirúrgica. O paciente será orientado a realizar escovação dentária cuidadosa na região 

operada nos primeiros 7 dias; recomenda-se contato urgente com o profissional em 

caso de dor intensa que não responde a prescrição recomendada; infecções: será 

aplicado conhecimentos e habilidades sobre os métodos de assepsia, antissepsia e 

esterilização dos instrumentais assim como biossegurança, deve-se levar em conta 

todos os cuidados antes, durante e após a exodontia; dor, edema, trismo: a analgesia 

preemptiva (antes da cirurgia) será a alternativa de escolha para tratar esses efeitos 

indesejados; parestesia: é imprescindível que os profissionais cirurgiões-dentistas 

conheçam a anatomia do paciente, evitando esse tipo de risco; hemorragias: a 

quantidade de sangue durante a exodontia pode ser diminuída pela ação de 

anestésico local com vaso constritor em pacientes normais; Uso da Dexametasona, 

o uso pré-operatório de corticosteroide é uma abordagem farmacológica empregada 

para a redução de edema, dor e trismo após a remoção de terceiros molares. É 

contraindicada o uso da dexametasona nos casos de infecções fúngicas sistêmicas, 

hipersensibilidade à sulfitos ou a qualquer componente da fórmula. Corticosteroides 

podem exacerbar infecções fúngicas sistêmicas e, portanto, não devem ser usadas 

na presença de tais infecções.  Os corticosteroides podem mascarar alguns sinais de 

infecção e novas infecções podem aparecer durante o seu uso. Na tentativa de 

minimizar tais riscos, os pacientes selecionados serão todos classificados como ASA 

I (saudáveis normais, que não apresentarem alterações sistêmicas nem façam uso 

contínuo de medicamentos), bem como, a medicação será utilizada apenas como 

analgesia preempitiva, em dose única; Instrumento de coleta de dados: não há risco 

com os instrumentos de coleta, pois os pacientes vão apenas assinalar de forma 

subjetiva o nível de dor experimentado. São orientados a tomar medicação para dor, 

caso achem necessário devido ao desconforto álgico. 
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Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: a analgesia 

preemptiva, sendo esta uma das mais promissoras estratégias no tratamento 

farmacológico da dor. Além disso, são fármacos de escolha na odontologia e 

apresentam algumas vantagens, entre elas: não apresentam efeitos adversos 

significativos, não interferem na hemostasia e inibem a síntese de leucotrienos. Sua 

posologia é em dose única pré-operatória e o seu custo-benefício é mais vantajoso, 

uma vez que usados em única dose não causam efeitos de retardo cicatricial. Quanto 

ao uso da dexametasona, ensaios clínicos têm mostrado que uma dose única pré-

operatória pode efetivamente reduzir as respostas inflamatórias após procedimentos 

de cirurgia oral.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhuma fase/etapa desta pesquisa. Todas os instrumentos dessa pesquisa, 

como as fichas clínicas e exames serão armazenados, por um período de cinco anos, 

em um armário fechado no arquivo da própria universidade (UERN), ficará sob a 

responsabilidade do Sr. Hécio Henrique Araújo de Morais. 

Garanto que os dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não 

serão utilizados para outros fins além dos previstos neste termo. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido.  

Será garantido a todos os pacientes o acesso a medicação de forma gratuita e 

o contato com o responsável pelo procedimento.  

Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em 

cada página e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente a Maria Antonia Rêgo de Freitas no endereço: Rua André 

Sales, 667 - Paulo XI, Caicó - RN, 59300-000 ou pelo telefone (84) 3421 -6513 ou (84) 

99650-0201. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UERN no endereço Campus Universitário – Centro 

de Convivência BR110 KM 48, Rua – Prof. Antônio Campos, S/N Costa e Silva, Tel: 

(84) 3312-7032.  
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido(a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei submetido e dos 

possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram me garantidos esclarecimentos 

que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 

qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa 

ou de minha família. (Caso minha participação na pesquisa implique em algum gasto, serei 

ressarcido e caso sofra algum dano, serei indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados 

desta pesquisa sendo-me garantido o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha 

identificação. 

 

Participante da pesquisa ou responsável legal:  

 

Nome 

Assinatura  por extenso ou impressão digital                                                                      

 

Pesquisador responsável: 

Maria Antonia Rêgo de Freitas 

 

___________________________________________________________ 

 

Endereço profissional: Rua André Sales, 667 - Paulo XI, Caicó - RN, 59300-

000 

Telefone:(84) 3421-6513 

 

Comitê de ética e Pesquisa com Seres Humanos – CEP/UERN 

Endereço: Campus Universitário – Centro de Convivência BR110 KM 48, Rua 

– Prof. Antônio Campos, S/N Costa e Silva, Tel: (84) 3312-7032.  

 

 

 

Caicó, RN______ de ______________ de __________ 
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ANEXO-B 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG  

FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS  

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS  

Rua Dionísio Filgueira 383, Centro, CEP: 59.610-090 – Mossoró-RN  

Telefone: (84) 3317-5337  

Email: saudesociedade@mestrado.uern.br    Site:  http://propeg.uern.br/ppgss  

  

 

 

FICHA CLÍNICA 

 

Paciente:_______________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________ 

Telefone: _______________________Idade:__________________________ 

Operador_______________________________________________________ 

 

CIRURGIA 1: 

Dexametasona: __________ 

Anestésico utilizado:__________________Volume:_____________________ 

Pressão arterial___________________________ Dente removido__________ 

Tempo de cirurgia (minutos): inicio ______ fim ________ tempo______ 

(  ) < 30 minutos  (    ) 30 < x<45    (   )  45<x<60    (    ) >60  

Classificação de Pell e Gregor____________________________________ 

Odontossecção: Sim (  )           Não (  )   Osteotomia: Sim (  )       Não (  ) 

Implantação da coroa: 

(   )Intraósseo  (   ) Submucoso    (    ) Parcialmente erupcionado   (  ) Erupcionado 

Alveolite pré-operatória: Sim (  )             Não (  ) 

Uso de anticoncepcional: Sim (  )            Não (  ) 

Uso de antibiótico: (Pré)_________mg    (Pós)_________mg________dias 

Intercorrência no trans-operatório: Sim (  )___________________    Não (  ) 

Intercorrência no pós-operatório : Sim (  ) ______________  Não (  ) 

 

CIRURGIA 2: 

Dexametasona: __________ 

http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
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Anestésico utilizado:_________________Volume:_____________________ 

Pressão arterial____________________ Dente removido________________ 

Tempo de cirurgia (minutos): inicio ______ fim _______ tempo__________ 

(  ) < 30 minutos  (    ) 30 < x<45    (   )  45<x<60    (    ) >60  

Classificação de Pell e Gregory__________________________________ 

Odontossecção: Sim (  )            Não (  )  Osteotomia: Sim (  )       Não (  ) 

Implantação da coroa: 

(   )Intraósseo  (   ) Submucoso    (    ) Parcialmente erupcionado   (  ) Erupcionado 

Alveolite pré-operatória: Sim (  )             Não (  ) 

Uso de anticoncepcional: Sim (  )            Não (  ) 

Uso de antibiótico: (Pré)_________mg    (Pós)_________mg________dias 

Intercorrência no trans-operatório: Sim (  )__________________     Não () 

Intercorrência no pós-operatório : Sim (  ) _________________  Não (  ) 
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ANEXO-C 

 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG  
FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS  
MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS  
Rua Dionísio Filgueira 383, Centro, CEP: 59.610-090 – Mossoró-RN  
Telefone: (84) 3317-5337  
Email: saudesociedade@mestrado.uern.br    Site:  http://propeg.uern.br/ppgss  

  

 

 
QUESTIONÁRIO DE DOR- AVALIAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA (Será entregue e 

preenchida pelo paciente) 

Paciente __________________________________________________ 

Data da Cirurgia:___/___/___        Hora do Término:______ 

 

MARQUE COM UM X O QUADRADO CORRESPONDENTE AO SEU ESTADO DE 

DOR DE ACORDO COM AS IMAGENS QUE APARECEM NA ESCALA. 

 

P.O.  2 HORAS 

 

P.O.  4 HORAS 

 

P.O. 6 HORAS 

 

 

P.O. 8 HORAS 

 

 

http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
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P.O. 12 HORAS 

 

 

P.O. 16 HORAS 

 

 

P.O. 24 HORAS 

 

P.O. 48 HORAS 

 

P.O. 72 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O. 7 DIAS 
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SR(A). PACIENTE: CASO NECESSITOU TOMAR O ANALGÉSICO 

PARACETAMOL 750mg, ANOTE NOS ESPAÇOS ABAIXO O DIA, A 

HORA, A QUANTIDADE DE ANALGÉSICO QUE TOMOU E QUAL A 

DOR CORRESPONDENTE. 

 

DIA:___/___/___   HORA:______    

QUANTIDADE DE COMPRIMIDOS:_________    

 

DIA:___/___/___   HORA:______    

QUANTIDADE DE COMPRIMIDOS:_________    

 

DIA:___/___/___   HORA:______    

QUANTIDADE DE COMPRIMIDOS:_________    

 

DIA:___/___/___   HORA:______    

QUANTIDADE DE COMPRIMIDOS:_________    
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ANEXO –D 
 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG  
FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS  
MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS  
Rua Dionísio Filgueira 383, Centro, CEP: 59.610-090 – Mossoró-RN  
Telefone: (84) 3317-5337  
Email: saudesociedade@mestrado.uern.br    Site:  http://propeg.uern.br/ppgss  

  

 

 

 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL (APÓS REMOÇÃO DOS PONTOS – 7 DIAS) 

OBS.: O paciente deverá marcar segundo a sua avaliação uma opção para cada 

cirurgia 

 

CIRURGIA 1 
0 Ruim 

1 Razoável 
2 Bom 
3 Muito bom 
4 Excelente 

 

CIRURGIA 2 
0 Ruim 

1 Razoável 
2 Bom 
3 Muito bom 
4 Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
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ANEXO-E 

 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG  
FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS  
MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS  
Rua Dionísio Filgueira 383, Centro, CEP: 59.610-090 – Mossoró-RN  
Telefone: (84) 3317-5337  
Email: saudesociedade@mestrado.uern.br    Site:  http://propeg.uern.br/ppgss  

  

 

 

 

AVALIAÇÃO DO EDEMA EM DIFERENTES MOMENTOS 

 

 

Obs.: A avaliação será feita pelo pesquisador com ajuda de uma fita métrica.  

 
CIRURGIA 1        

 

Pré-operatório  Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

24 horas           Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

48 horas           Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

72 horas           Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

07 dias   Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

 

 

CIRURGIA 2 

 

Pré-operatório  Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

24 horas           Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

48 horas           Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

72 horas           Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

07 dias   Medida A_______Medida B________Medida C________ 

 

*(A) Canto do olho/ângulo da mandíbula; 

* (B) tragus/canto da boca;  

*(C) tragus/pogônio. 

http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
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ANEXO-F 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG  
FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS  
MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS  
Rua Dionísio Filgueira 383, Centro, CEP: 59.610-090 – Mossoró-RN  
Telefone: (84) 3317-5337  
Email: saudesociedade@mestrado.uern.br    Site:  http://propeg.uern.br/ppgss  

  

 

 

 

AVALIAÇÃO DO TRISMO EM DIFERENTES MOMENTOS 

 

 

Obs.: A avaliação será feita pelo pesquisador com ajuda de um paquímetro na 

região dos incisivos centrais do lado ESQUERDO. Elementos__________ 

 
CIRURGIA 1        

 

Pré-operatório  Medida _________ 

 

24 horas           Medida _________ 

 

48 horas           Medida _________ 

 

72 horas           Medida _________ 

 

07 dias   Medida _________ 

 

 

 

CIRURGIA 2 

 

Pré-operatório  Medida _________ 

 

24 horas           Medida _________ 

 

48 horas           Medida _________ 

 

72 horas           Medida _________ 

 

07 dias   Medida _________ 

 

 

 

 

 

http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao
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ANEXO-G 

RECOMENDAÇÕES PÓS – OPERATÓRIAS 

 

 

1. Remover a gaze colocada sobre a área operada 40 minutos após a cirurgia. Caso 
exista sangramento, lavar as mãos com água e sabão e colocar um novo tampão a 
cada ½ hora; 
 

2. A alimentação deve ser líquida, pastosa e gelada, nas primeiras 24 horas; 
 

3. Não fazer qualquer tipo de bochecho nas primeiras 24 horas; 
 

4. Fazer compressa com gelo na face, sobre a região operada, nas primeiras 24 horas, 
com duração de 20 minutos e intervalo de 2 horas; 
 

5. Manter a cabeça levantada e evitar esforço físico nas primeiras 48 horas; 
 

6. Retornar dia _______/ _______/ __________, às ______ horas para controle e/ou 
remoção de sutura. 
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ANEXO- H 

    

Declaração   

 

Declaro, para os devidos fins, que a pesquisa Estudo comparativo para duas 

diferentes posologias de dexametasona via oral (8 mg - 12 mg) no controle da 

dor, edema e trismo pós-operatório em cirurgias de terceiros molares inferiores 

somente será iniciada a partir da aprovação do meu parecer pelo Sistema 

CEPCONEP e que os resultados obtidos com esse projeto serão devidamente 

emitidos (relatórios parcial e/ou final) anexando-os a Plataforma Brasil.    

   

   

   

Mossoró, 02 de fevereiro de 2016.   

   

   

                                    

      

   

  

Maria Antonia Rêgo de Freitas   

Pesquisador(a) Responsável   
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ANEXO-I 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: ESTUDO COMPARATIVO PARA DUAS DIFERENTES 

POSOLOGIAS DE DEXAMETASONA VIA ORAL (8 MG - 12 MG) 

NO CONTROLE DA DOR, EDEMA E 

TRISMO PÓS-OPERATÓRIO EM CIRURGIAS DE TERCEIROS 

MOLARES Pesquisador: MARIA ANTONIA REGO DE FREITAS Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 53360016.6.0000.5294 

Instituição Proponente:Faculdade de Ciências da Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO 

PARECER Número 

do Parecer: 

1.461.922 

Apresentação do Projeto: 

A remoção de terceiros molares é um procedimento de rotina na prática 

odontológica, bem como os eventos indesejados no pós-operatório (dor, edema e 

limitação de abertura bucal). Este projeto de ensaio clínico randomizado, duplo-cego 

e pareado tem por objetivo avaliar a eficácia de duas posologias de dexametasona (8 

mg e 12 mg) por meio da mensuração da dor, edema e limitação de abertura bucal, 

administradas uma hora antes do procedimento. Trinta indivíduos de ambos os 

gêneros, com idade entre 18 a 45 anos, classificados como pacientes ASA I, 

portadores de terceiros molares inferiores inclusos, bilaterais e em posição similar, 

serão submetidos aos procedimentos cirúrgicos. Os dados serão tabulados (Microsoft 

Office Excel 2010) para posterior realização dos testes estatísticos SPSS versão 13 

Statistical Package for the Social Sciences. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Constitui proposta deste trabalho, analisar os efeitos sobre a dor, edema e 

trismo, quando utilizada a dexametasona em posologias de 8 e 12 mg em cirurgias 

para remoção de terceiros molares inferiores, em posições homólogas e bilaterais. 

Objetivo Secundário: 

• Calcular através da Escala Visual Analógica (EVA) o escore de dor; 

• Categorizar a experiência de dor relacionada ao procedimento realizado (avaliação 

global); 

• Calcular o total de analgésicos de resgate ingeridos; 

• Analisar o trismo e edema; 

• Comparar os efeitos sobre a dor, edema e limitação de abertura bucal no pós-

operatório utilizando-sedexametasona 8 mg versus dexametasona 12 mg. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

As principais medidas de prevenção a esses riscos são: fratura de agulha: para 

minimizar esse tipo de acidente será escolhido um material de qualidade, conversar 

com o paciente para evitar manobras bruscas durante o procedimento, o profissional 

deve conhecer bem a anatomia da área anestesiada, fazer uso de agulhas 

descartáveis; fratura de mandíbula: como medida preventiva a este risco, será evitado 

a aplicação de força excessiva, realizar técnicas operatórias que remova a resistência 

mecânica (retalho, osteotomia e odontossecção); alveolite: por ser considerada 

multifatorial, os pacientes passaram por uma anamnese e exame clinico minucioso 

para que possa ter um conhecimento história clínica com identificação de fatores de 

risco; realizar as medidas de higiene oral antes das exodontias; fazer um estudo pré-

operatório de modo 
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a programar osteotomias ou odontossecção em exodontias complexas; 

traumatismo mínimo e menor tempo possível na intervenção cirúrgica. O paciente será 

orientado a realizar escovação dentária cuidadosa na região operada nos primeiros 7 

dias; recomenda-se contato urgente com o profissional em caso de dor intensa que 

não responde a prescrição recomendada; infecções: será aplicado conhecimentos e 

habilidades sobre os métodos de assepsia, antissepsia e esterilização dos 

instrumentais assim como biossegurança, deve-se levar em conta todos os cuidados 

antes, durante e após a exodontia; dor, edema, trismo: a analgesia preemptiva (antes 

da cirurgia) será a alternativa de escolha para tratar esses efeitos indesejados; 

parestesia: é imprescindível que os profissionais cirurgiões-dentistas conheçam a 

anatomia do paciente, evitando esse tipo de risco; hemorragias: a quantidade de 

sangue durante a exodontia pode ser diminuída pela ação de anestésico local com 

vaso constritor em pacientes normais; Uso da Dexametasona, o uso préoperatório 

de corticosteroide é uma abordagem farmacológica empregada para a redução 

de edema, dor e trismo após a remoção de terceiros molares. É contraindicada o uso 

da dexametasona nos casos de infecções fúngicas sistêmicas, hipersensibilidade à 

sulfitos ou a qualquer componente da fórmula. Corticosteroides podem exacerbar 

infecções fúngicas sistêmicas e, portanto, não devem ser usadas na presença de tais 

infecções. Os corticosteroides podem mascarar alguns sinais de infecção e novas 

infecções podem aparecer durante o seu uso. Na tentativa de minimizar tais riscos, os 

pacientes selecionados serão todos classificados como ASA I (saudáveis normais, 

que não apresentarem alterações sistêmicas nem façam uso contínuo de 

medicamentos), bem como, a medicação será utilizada apenas como analgesia 

preempitiva, em dose única; 

Instrumento de coleta de dados: Para diminuir o risco de constrangimento por 

parte do sujeito da 
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pesquisa, ele responderá a todo e qualquer questionário de forma 

absolutamente sigilosa, em local seguro e de forma individual. 

A bioética, de acordo com seus princípios, pode pautar a conduta do 

profissional de saúde e ajudá-lo em situações de conflito. Sendo assim, para a tomada 

de decisão em relação a exodontia dos terceiros molares é preciso que o cirurgião 

leve em consideração os princípios de não causar danos e evitar todos os tipos de 

malefícios (princípio bioético da não-maleficência) assim como ter a responsabilidade, 

o compromisso de fazer o bem e se preocupar com o bem-estar dos pacientes, 

princípio bioético da beneficência (MOLINA, 2003). Muitas razões são dadas para a 

exodontia dos terceiros molares. As complicações advindas de terceiros molares 

inferiores podem ser: pericoronarite, periodontite, cáries, reabsorção patológica de 

raízes de dentes vizinhos, formação de cistos, associação com neoplasias 

(ameloblastomas, carcinomas com origem na parede de cistos dentígeros envolvendo 

esses dentes), dor idiopática, maior freqüência de fratura mandibular nos casos de 

dentes envolvidos e apinhamento dental (PORTO, 2009). Estas complicações têm 

levado os cirurgiões buco-maxilo-faciais a indicar a sua exérese. O controle da dor no 

pós-operatório é uma preocupação que aflige os cirurgiões-dentistas, e a busca de 

protocolos farmacológicos que diminuam os transtornos causados pelas intervenções 

mais invasivas tem sido constante. A analgesia preemptiva tem se tornado uma das 

mais promissoras estratégias no tratamento farmacológico da dor (CARNEIRO, 2014). 

Os corticosteroides, como a dexametasona, são fármacos que previnem a 

sensibilização dos nociceptores por 



66 
 

Página 04 de 

meio da inibição da fosfolipase A2. Além disso, são fármacos de escolha na 

Odontologia e apresentam algumas vantagens em relação aos inibidores da ciclo-

oxigenase, entre elas: não apresentam efeitos adversos significativos, não interferem 

na hemostasia e inibem a síntese de leucotrienos. Sua posologia é em dose única pré 

-operatória e o seu custo-benefício é mais vantajoso, uma vez que usados em única 

dose não causam efeitos de retardo cicatricial. Quanto ao uso da dexametasona, 

ensaios clínicos têm mostrado que uma dose única pré-operatória pode efetivamente 

reduzir as respostas inflamatórias após procedimentos de cirurgia oral. Esse foi o 

motivo da escolha deste fármaco como padrão de comparação nesta pesquisa 

(CARNEIRO, 2014). Sendo, portanto, estes os benefícios do uso da dexametasona 

para os pacientes que necessitam fazer cirurgias bucais. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é delante, pois pretende analisar os efeitos sobre a dor, edema e 

trismo, quando utilizada a dexametasona em posologias de 8 e 12 mg em cirurgias 

para remoção de terceiros molares inferiores. 

através deste estudo, pode-se compreender qual é a melhor concentração do 

fármaco estudado e contribuir para um melhor pós-operatório, para casos 

semelhantes. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos fora apresentados e estão em conformidade com a resolução 466/12 

do CNS. 

Recomendações: 
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto está de acordo com as exigências de da resolução 466/12 do CNS. 

Considerações Fin  ais a critério do CEP: 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Po

stagem 

Autor Situação 

Informações 

Básicas do Projeto 

PB_INFOR

MAÇÕES_BÁSIC

AS_DO_P 

ROJETO_661358.

pdf 

12

/03/2016 

14:38:19 

 Aceito 

Outros CARTA_RE

SPOSTA_AO_CE

P.pdf 

12

/03/2016 

14:36:35 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projeto_alte

rado_segundo_pe

dido_do_c ep.pdf 

12

/03/2016 

14:33:45 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE_alter

ado_segundo_ped

ido_do_C EP.pdf 

12

/03/2016 

14:31:19 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

Folha de Rosto Folharosto.

pdf 

16

/02/2016 

21:17:51 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

Outros Folhaderost

o.pdf 

16

/02/2016 

21:14:54 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 
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Outros Instrumento

decoletadedados.

pdf 

16

/02/2016 

21:13:13 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

Cartadeanu

encia.pdf 

16

/02/2016 

21:11:27 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projeto.pdf 16

/02/2016 

21:07:59 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

declaracao.

pdf 

16

/02/2016 

21:07:34 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

tcle.pdf 16

/02/2016 

21:00:12 

MARIA 

ANTONIA 

REGO DE 

FREITAS 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

MOSSORO, 22 de Março de 2016 

 

Assinado por: 

Pablo de Castro Santos 

(Coordenador) 
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