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RESUMO 

 

É evidente, na rotina da clínica, a necessidade de um melhor controle da dor, inchaço e trismo, 

provenientes de cirurgias para extrações dentárias. Neste sentido, este trabalho objetivou verificar 

o efeito da administração preemptiva em cirurgias para extração de terceiros molares, de 

dexametasona 8mg coadministrada com paracetamol 1g, comparada com a dexametasona 8mg 

coadministrada com nimesulida 100mg. Para isto, foi realizado um ensaio clínico, prospectivo, 

randomizado, triplo-cego, com pacientes alocados aleatoriamente em 2 grupos pelo método de boca 

dividida: Grupo 1 (dexametasona e paracetamol) e grupo 2 (dexametasona e nimesulida). Cada 

paciente foi submetido a duas cirurgias em diferentes ocasiões sob anestesia local. Os seguintes 

parâmetros foram avaliados: dor, número total de analgésicos de resgate consumidos, tempo 

necessário para o consumo do primeiro analgésico de resgate, edema, trismo e satisfação dos 

pacientes. De forma geral, melhores resultados foram encontrados no grupo 2 nas variáveis dor, 

trismo, número de analgésicos de resgate ingeridos, tempo necessário para a ingestão do 

primeiro analgésico de resgate e avaliação global, mas as diferenças, para estas variáveis, não 

foram estatisticamente significantes. Contudo a associação do Grupo 1 apresentou melhores 

resultados com relação ao edema pós-operatório, havendo diferença estatisticamente 

significante no tempo de 48h. Assim a indicação de dexametasona 8mg mais paracetamol 1g é 

uma possibilidade eficaz para a analgesia preemptiva, principalmente para aqueles pacientes 

que apresentem pré-disposição aos efeitos colaterais da nimesulida não coincidentes com os do 

paracetamol. 

 

Palavras-chave: Agentes anti-inflamatórios, Dor, Edema, Terceiro molar, Trismo. 
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ABSTRACT 

It is evident, in the clinical routine, the need for a better control of the pain, swelling and trismus, 

coming from surgeries for dental extractions. In this sense, this study aimed to verify the effect 

of preemptive administration in surgeries for third molar extraction the dexamethasone 8mg 

coadministered with paracetamol 1g, compared to dexamethasone 8mg coadministered with 

nimesulide 100mg. For this, a prospective, randomized, triple-blind clinical trial was conducted 

with patients randomly assigned to 2 groups using the split-mouth method: Group 1 

(dexamethasone and paracetamol) and group 2 (dexamethasone and nimesulide). Each patient 

underwent two surgeries on different occasions under local anesthesia. The following 

parameters were evaluated: pain, total number of rescue analgesics consumed, time required 

for consumption of the first rescue analgesic, edema, trismus and patient satisfaction. Overall, 

better results were found in group 2 in the variables pain, trismus, number of rescue analgesics 

ingested, time required for the intake of the first rescue analgesic and overall assessment, but 

the differences for these variables were not statistically significant . However, the association 

of Group 1 presented better results in relation to postoperative edema, with a statistically 

significant difference in time of 48h. Thus, the indication of dexamethasone 8mg plus 

paracetamol 1g is an effective possibility for preemptive analgesia, especially for those patients 

who present a pre-disposition to the side effects of nimesulide that do not coincide with 

paracetamol. 

 

Key words: Anti-inflammatory agents, Pain, Oedema, Third molar, Trismus. 
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3. INTRODUÇÃO 

  Exodontias de terceiros molares (TM) são procedimentos comuns, a fim de tratar ou 

prevenir complicações como formações císticas e tumorais, pericoronarites, reabsorções 

radiculares dos segundos molares, fraturas mandibulares, facilitação do tratamento ortodôntico, 

cáries e abcessos odontogênicos (Cristalli et al., 2017; Paiva-Oliveira et al., 2015; Shah e 

Kumar, 2013; Pozos-Guillen, Martinez-Rider e Perez-Urizar, 2016; Miloro, 2011; Hupp, Ellis 

e Tucker, 2009; Bauer et al., 2013; Falci et al., 2017; Araújo et al., 2012; Almeida et al., 2018). 

  Contudo, fatidicamente estas cirurgias, assim como as de outros elementos 

inclusos/impactados, causam um grau significativo de trauma tecidual, gerando uma reação 

inflamatória que culmina em sinais e sintomas como dor, edema e limitação de abertura bucal 

(trismo) (Paiva-Oliveira et al., 2015; Orozco-Solís et al., 2016; Mishra e Khan, 2012; Mony, 

Kulkarni e Shetty, 2016; Pozos-Guillen, Martinez-Rider e Perez-Urizar, 2016; Falci et al., 

2017; Barbalho et al., 2017; Lima et al., 2017; Cristalli et al., 2017; Almeida et al., 2018). Já 

que o processo inflamatório gerado provoca estímulos nocivos, tanto na base periférica, através 

de alterações no limiar de terminais nervosos aferentes (nociceptores), quanto em um nível 

central, aumentando a excitabilidade de neurônios de segunda ordem na medula espinal, sendo 

a nocicepção da cavidade oral consideravelmente maior que a de outras partes do corpo (Shah 

e Kumar, 2013; Mony, Kulkarni e Shetty, 2016). 

  Esse processo inflamatório inicia-se com a ativação da enzima fosfolipase A2, pelo 

estímulo nocivo, esta, por sua vez, libera o ácido araquidônico da membrana celular, que seguirá 

duas vias, a da lipoxigenase, gerando os leucotrienos e a da cicloxigenase, que por meio das 

enzimas COX1 e COX2, convertem o ácido araquidônico, prostaglandinas e tromboxanos 

(Guyton e Hall, 2006).  

            Tais produtos levam a vasodilatação local, com o consequente aumento do fluxo 

sanguíneo e da permeabilidade dos capilares, ocasionando extravasamento de grande 

quantidade de líquidos para os espaços intersticiais, havendo, quase sempre, coagulação desse 

líquido, devido às quantidades excessivas de fibrinogênio e de outras proteínas que vazaram 

dos capilares, há ainda migração de grande número de granulócitos e monócitos para o tecido, 

e intumescência das células (Guyton e Hall, 2006; Mishra e Khan, 2012). 

  Várias dessas substâncias ativam, o sistema dos macrófagos, de modo que, em poucas 

horas, essas células começam o processo de eliminação do tecido destruído. Entretanto, 
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algumas vezes, os macrófagos também lesam as células que ainda estão vivas, potencializando 

de forma contínua o processo de inflamação (Guyton e Hall, 2006). 

  Todavia, o controle eficiente da dor pós-operatória, que é gerado em consequência dos 

mecanismos supracitados, pode ser obtido, quase que inteiramente, por meio de medicação pré-

operatória que objetiva iniciar os efeitos anti-inflamatórios e analgésicos antes da nocicepção, 

com a finalidade de prevenir a hiperalgesia e os estímulos subsequentes que amplificam a dor, 

onde a analgesia eficaz proporciona ao paciente uma melhor qualidade de vida no pós-

operatório, permitindo recuperação mais rápida e retorno mais precoce às suas atividades 

diárias, ato conhecido como analgesia preemptiva (AP) (Paiva-Oliveira et al., 2015; Orozco-

Solís et al., 2016; Costa et al., 2015; Shah et al., 2012; Luiz e Liporaci, 2012; Waldron et al., 

2013; Santos et al., 2012; Falci et al., 2017; Lima et al., 2017). 

No contexto da AP, há de se observar quais mediadores inflamatórios serão inibidos no 

pós-operatório, a fim de interromper a cascata neural inicial que conduz a hipersensibilidade, 

produzida por estímulos nocivos, com estabelecimento do nível de eficácia analgésica pós-

operatória adequada. Devendo ser considerado, ainda: o tipo de cirurgia, as características do 

paciente, as opções farmacológicas e a avaliação clínica (Costa et al., 2015; Shah et al., 2012; 

Luiz e Liporaci, 2012; Pozos-Guillen, Martinez-Rider e Perez-Urizar, 2016). 

Vários métodos farmacológicos utilizados para a obtenção de analgesia preventiva 

foram descritos, tais como bloqueios regionais com anestésicos locais, administração de 

corticoides, anti-inflamatórios não esteróidais (AINE), analgésicos e combinações dessas 

drogas (Costa et al., 2015; Pozos-Guillen, Martinez-Rider e Perez-Urizar, 2016; Santos et al., 

2012; Falci et al., 2017; Cristalli et al., 2017).  

 Onde o grau de nocicepção está relacionada, em parte, com a concentração de histamina, 

cininas e prostaglandinas no local da inflamação. Sendo que a concentração máxima de 

prostaglandinas em lesões teciduais agudas ocorre simultaneamente com o pico da intensidade 

da dor pós-operatória (Costa et al., 2015). 

 Nesse aspecto, estudos buscam investigar qual fármaco ou associação farmacológica 

empregaria melhores resultados na prevenção desses mediadores inflamatórios. Em uma 

revisão sistemática com metanálise Almeida et al., (2018), objetivando investigar a eficácia dos 

corticosteróides no controle da dor, edema e trismo após a cirurgia de terceiro molar, quando 

comparado ao uso de placebo,  observaram que na maioria dos artigos selecionados se utilizou 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/trismus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/third-molar
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/third-molar
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corticosteroides de longa duração, onde às 24  horas após a cirurgia, o uso de corticóide 

(independente da droga administrada) foi favorável ao controle da dor. Na comparação do 

tempo de administração, o uso pré-operatório dos corticosteroides apresentou melhor 

desempenho em comparação ao placebo em 48 e 72 horas, enquanto nenhuma diferença foi 

encontrada quando os corticosteroides foram administrados no período pós-operatório. Com 

relação à via de administração, tanto a administração oral quanto a parenteral demonstram 

resultados significativamente melhores em comparação ao placebo em 48 e 72 horas, sendo a 

via oral um meio considerado mais fácil de administração e mais cômodo para o paciente. Os 

resultados supracitados foram estatisticamente significativos. Melhores resultados também 

foram encontrados no controle do edema a favor dos corticosteroides, contudo, sem diferença 

estatística. A maioria dos estudos utilizou o corticoide dexametasona, e dentre estes a dose de 

8 mg foi a mais recorrente.  

O estudo de Almeida et al., (2018) foi de encontro com a metanálise de Falci et al., 

(2017) que avaliaram positivamente o efeito preventivo da dexametasona na cirurgia de terceiro 

molar. Onde em uma análise de 7 estudos que se enquadraram nos critérios de inclusão sendo 

possível observar as seguintes informações: o modelo de estudo de boca dividida usado para 

estudar a cirurgia dentoalveolar bilateral oferece grande credibilidade; a dexametasona se 

mostrou efetiva na analgesia preemptiva quando comparado a um placebo;  dexametasona de 8 

mg foi mais efetivo que a dexametasona de 4 mg no controle do inchaço, trismo e dor pós-

operatória; comparada ao etoricoxibe, a dexametasona forneceu resultados similares em relação 

às avaliações de inchaço e trismo; a dexametasona 8 mg proporcionou melhores resultados que 

a metilprednisolona 40 mg no controle do inchaço, trismo e dor pós-operatória; na comparação 

dos efeitos da dexametasona e dos AINE’s, a dor mostrou-se menor no grupo da dexametasona; 

a maioria dos estudos utilizou uma dose de 8 mg de dexametasona. 

A considerável eficácia da dexametasona, evidenciada nos estudos supracitados, pode 

ser explicada, pelo fato de que tal fármaco inibe a ação da enzima Fosfolipase A2, quebrando 

todo o resto da cascata da inflamação (Lima et al., 2017; Almeida et al., 2018). 

Quanto aos AINEs, estes são, também, largamente utilizados para o controle da dor de 

origem dental, sendo capazes de limitar a sensibilização periférica, reduzindo a síntese de 

prostaglandinas no local da cirurgia, pela inibição das enzimas ciclo-oxigenase (COX), 

considerada, assim, positiva a resposta para seu uso pré-operatório (Orozco-solís et al., 2016; 

Mishra e Khan, 2012; Mony, Kulkarni e Shetty, 2016, Shah e Kumar, 2013). 
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Em pesquisa recente Barbalho et al., 2017 observou, por meio de um ensaio clínico, 

prospectivo, randomizado, duplo-cego, que a associação de dexametasona 8mg mais 

nimesulida 100mg, administrada 1 hora antes da remoção de terceiros molares inferiores 

posicionados simetricamente, possui efeitos antiálgicos mais satisfatórios do que a 

dexametasona 8mg administrada isoladamente, além de ser eficaz sobre o edema e o trismo. O 

que corrobora com o entendimento de que a analgesia multimodal (corticoide/AINE) é uma 

abordagem a ser encorajada (Macleod et al., 2002; Bauer et al., 2013; Caliskan et al., 2018). 

Todavia os medicamentos utilizados por Barbalho et al., 2017 podem apresentar efeitos 

adversos como náuseas, vômitos, gastrite, úlceras, hemorragia gastrointestinal e aumento no 

sangramento trans e pós-operatório, sendo assim, é receoso o uso da combinação desses 

medicamentos em pacientes que já apresentem alguma pré-disposição para tais distúrbios, o 

que pode significar que essa associação não seria indicada para uma parcela da população 

(Costa et al., 2015; Mishra e Khan, 2012; Macleod et al., 2002). 

Em contrapartida, o Paracetamol além de apresentar eficácia e um excelente perfil de 

segurança como analgésico, é bem tolerado e apresenta um histórico de segurança desprovido 

dos efeitos colaterais associados aos demais medicamentos supracitados (Macleod et al., 2002; 

Caliskan et al., 2018; Cristalli et al., 2017).  

Assim, apesar da AP ser uma tendência, este ainda é um tema controverso, necessitando 

de mais estudos sobre o assunto (Costa et al., 2015; Orozco-Solís et al., 2016; Luiz  e Liporaci, 

2012; Pozos-Guillen, Martinez-Rider e Perez-Urizar, 2016). Dessa forma, este trabalho vem a 

contribuir para o aprimoramento desta técnica, no sentido que buscou-se comparar a 

coadministração de 1g de paracetamol com 8mg de dexametasona versus a coadminisração de 

dexametasona 8mg mais nimesulida 100mg no controle da dor, edema e trismo pós-operatório. 

O que em caso da confirmação da paridade ou superioridade do paracetamol, este se mostraria, 

de fato, uma indicação para a AP em extração de TM, principalmente para os pacientes com 

distúrbios associados aos efeitos colaterais em comum entre a dexametasona e a nimesulida.  

3.1 OBJETIVOS: 

3.1.1 Objetivo Geral: 

Comparar os efeitos sobre a dor, edema e trismo, entre o emprego preemptivo da 

dexametasona 8mg coadministrada com nimesulida 100mg e dexametasona 8mg 

coadministrada com paracetamol 1g, em cirurgias para excisão de terceiros molares inferiores; 
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3.1.2. Objetivos Específicos: 

 Calcular o score de dor por meio da Escala Visual Analógica (EVA); 

 Calcular o total de analgésicos de resgate ingeridos; 

 Calcular o trismo e o edema pós-operatório; 

 Verificar o momento exato em que o primeiro analgésico de resgate foi ingerido; 

 Categorizar da satisfação do paciente frente a terapêutica utilizada (avaliação global). 

4 MATERIAL E MÉTODOS: 

 A metodologia empregada nessa pesquisa foi similar a utilizada por Barbalho (2015). 

4.1 IMPLICAÇÕES ÉTICAS  

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) sob o parecer nº 2.087.249, estando 

também em conformidade com a Declaração de Helsinki e com as Diretrizes do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS - Resolução 466/12, Brasil). 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

4.2.1 Critérios de Inclusão: 

 Pacientes voluntários, provenientes da demanda espontânea, oriundos do Sistema Único 

de Saúde (SUS), atendidos nas dependências do Curso de Odontologia da UERN; 

 Entre a faixa etária de 16 e 45 anos; 

 Que concordarem em participar da pesquisa após leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE); 

 Classificados, segundo a American Society of Anesthesiology (ASA)(AAOMS, 2012), 

no grupo I (saudáveis normais, que não apresentavam alterações sistêmicas nem faziam 

uso contínuo de medicamentos); 

 Com indicação de exodontias dos terceiros molares inferiores, bilateralmente. Estes 

estando, obrigatoriamente, com o mesmo grau de inclusão quando comparados com 

seus homônimos contralaterais, seguindo as classificações de Pell e Gregory (Figura 1) 

e de Winter (Figura 2) (Hupp, Ellis e Tucker, 2009). 
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Figura 1. Classificação de Pell e Gregory. 1a impacção classe I (terceiro molar mandibular fora do ramo da 

mandíbula); 1b impacção classe  II (terceiro molar mandibular parcialmente inserido na porção anterior do ramo 

da mandíbula); 1c impacção classe III (terceiro molar mandibular totalmente inserido no ramo da mandíbula); 1d 

impacção classe A (plano oclusal do terceiro molar mandibular no mesmo nível do plano oclusal de segundo 

molar); 1e impacção classe B (plano oclusal do terceiro molar mandibular está entre o plano oclusal e a linha 

cervical segundo molar); 1f impacção classe C (plano oclusal do terceiro molar mandibular está abaixo da linha 

cervical segundo molar). Fonte: Hupp, Ellis e Tucker, (2009). 

 

 

 
Figura 2. Classificação de Winter. 2a vertical; 2b mesioangular; 2c distoangular; 2d horizontal; 2e vestíbulo-

angular; 2f linguo-angular; 2g invertido. Fonte: Hupp, Ellis e Tucker, (2009).    

  

4.2.2 Critério de Exclusão: 
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 Informarem terem tido experiências prévias desagradáveis (reações ou processos 

alérgicos) a qualquer uma das drogas utilizadas nesta pesquisa; 

 Fazer uso de medicação concomitante (com exceção para uso de contraceptivos orais); 

 Não se enquadrarem no planejamento das técnicas cirúrgicas e anestésicas;  

 Não retornarem para a segunda cirurgia, (cirurgia do lado oposto); 

 Não retornarem para as avaliações; 

 Incapacidade de responder aos questionários; 

 Não preencherem corretamente às fichas de avaliação. 

 

4.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

       

Trata-se de um estudo analítico, do tipo ensaio clínico, randomizado, triplo-cego, de 

boca dividida. Este tipo de estudo tem por desígnio testar uma associação de eventos, 

verificando a existência ou não da relação de causalidade entre eles. Os pacientes foram 

alocados aleatoriamente para formarem dois grupos, assim o método para determinar o 

tratamento a que cada paciente foi submetido ocorreu ao acaso, sem interferência do 

examinador. A amostra foi dividida aleatoriamente em grupos por sorteio para produzir esse 

resultado. Ressalta-se que este estudo é do tipo triplo-cego, ou seja, os pacientes, os operadores 

e os avaliadores dos resultados desconheceram o tipo de medicação utilizada em cada caso, o 

que permitiu imparcialidade total sobre o efeito da droga utilizada, evitando-se assim o viés de 

verificação.  

 

4.4 RECRUTAMENTO DA POPULAÇÃO ACESSÍVEL 

 

A apresentação do projeto para o participante foi feita na medida em que os pacientes 

procuraram o serviço de atendimento odontológico do curso de odontologia da UERN. A 

apresentação do TCLE foi feita individualmente em sala reservada no próprio prédio das 

clínicas da UERN, onde o paciente teve o tempo que julgou necessário para decidir se iria ou 

não participar da pesquisa.   

 

4.5 TAMANHO DA AMOSTRA 
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Após a coleta de dados de 10 pacientes, o tamanho da amostra foi definido através do 

programa computacional Bioestat 5.0, por meio de um teste bilateral, levando-se em 

consideração dados obtidos da variável dor no tempo de 4 horas, com o poder do teste de 80%, 

intervalo de confiança de 95% e um nível de significância de 5%.  Foi considerada a diferença 

de médias (0.6) e de desvio padrão (0.42) da amostra piloto para cálculo. Chegando a um 

quantitativo de 19 pacientes. Um total de 23 pacientes (aproximadamente 20% sobre o resultado 

de 19 pacientes) foi utilizado como estratégia para compensar possíveis perdas que pudessem 

acontecer durante a fase de coleta dos dados. 

 

4.6 GRUPOS 

 

Os pacientes foram randomizados e alocados em dois grupos, nos quais foram 

administradas as seguintes associações: dexametasona 8mg mais paracetamol1g (Grupo 1) e 

dexametasona 8mg mais nimesulida 100mg (Grupo 2). 

 

4.7 RANDOMIZAÇÃO  

 

O procedimento de randomização foi feito por meio de dois grupos de envelopes opacos 

e lacrados, em um havia a combinação da droga a ser administrada (dexametasona 8mg mais 

paracetamol 1g e dexametasona 8mg mais nimesulida 100mg, identificados apenas como A e 

B), em outro, o lado da cirurgia (direito ou esquerdo), destacando que houve paridade em 

número de envelopes no que diz respeito a indicação da associação medicamentosa, assim, ao 

final da pesquisa, metade dos pacientes iniciaram os procedimentos cirúrgicos com uma 

associação e a outra metade com a associação opositora. Os envelopes foram abertos 1h antes 

da cirurgia informando o lado a ser operado e a droga a ser administrada. A segunda cirurgia 

foi realizada no lado contralateral com a administração da segunda combinação de 

medicamentos. Para evitar o conhecimento de qual associação medicamentosa foi administrada, 

em cada cirurgia, os medicamentos paracetamol e nimesulida foram manipulados em uma 

farmácia de manipulação (Farma Fácil, Parelhas, Rio Grande do Norte, Brasil), possuindo a cor 

e tamanho padronizados e embalados em recipientes da mesma cor (Figura 3), salientamos que 

apenas os responsáveis pela farmácia (não participantes da pesquisa) detinham o conhecimento 

de qual medicamento se tratava cada recipiente e que até o momento da conclusão das análises 

estatísticas, não se conhecia qual era o fármaco A e qual era o fármaco B. A dexametasona 
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também foi manipulada na mesma farmácia, contudo não houve a necessidade de 

mascaramento já que ambos os grupos iriam utilizá-la.  

 
Figura 3: Fármacos devidamente mascarados.  

 

4.8 AVALIAÇÃO CLÍNICO-CIRÚRGICA  

 

4.8.1 Calibração  

 

Objetivando controlar a sequência operatória, foi realizada a calibração entre o 

pesquisador e um auxiliar. Para este fim, foi utilizado 10 pacientes, os resultados foram 

calculados por meio do teste de Kappa. 

 

4.8.2 Avaliação Inicial  

 

Inicialmente foi determinado se os pacientes poderiam tolerar, física e 

psicologicamente, o procedimento planejado. Para diminuir os riscos de situações indesejadas, 

os pesquisadores colheram o maior número possível de informações sobre o estado físico e 

mental do paciente antes da administração de qualquer droga. A avaliação do paciente 

constituiu em história clínica atual, revisão dos sistemas, revisão das drogas utilizadas e acurada 

avaliação física. Quanto aos fatores de risco, os pacientes ambulatoriais foram classificados de 

acordo com o sistema da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) (AAOMS, 2012). 

Tipicamente, os pacientes classificados como ASA 1 e 2 podem ser tratados de forma segura 

em um consultório dentário. Esses grupos representam a grande maioria dos pacientes com 
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indicação para remoção cirúrgica de terceiros molares. Nesse trabalho utilizamos apenas os 

pacientes classificados como ASA 1.  

 

4.8.3 Medicação Pré-operatória  

 

Como para pacientes saudáveis, que foram alvo desta pesquisa, não é recomendado o 

uso de antibiótico em período prévio à cirurgia, segundo às indicações da Associação 

Americana de Cardiologia (AHA), os pacientes realizaram apenas  bochecho com clorexidina 

a 0,12%, durante um minuto e com o uso de uma gaze estéril, receberam fricção tópica extra 

oral, de clorexidina 2% (antes da cirurgia), no intuito de proporcionar a redução bacteriana local 

(Medeiros, 2003) . 

As drogas da pesquisa, dexametasona (8mg, 1 cápsula) e paracetamol (1g, 2 cápsulas de 

500mg) ou dexametasona (8mg, 1 cápsula) e nimesulida (100mg, 2 cápsulas de 50mg) foram 

administradas por via oral 1 hora antes do início do procedimento cirúrgico. Como houve o 

mascaramento das drogas, operadores, pacientes e avaliadores desconheciam quais 

medicamentos foram administrados, tendo sido garantindo assim o triplo cegamento da 

pesquisa. 

 

4.8.4 Procedimentos Operatórios  

 

Os pacientes foram submetidos à anestesia local com articaína 4% 1:100.000 por 

bloqueio regional dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal, com a técnica direta em ambiente 

cirúrgico, com controle rigoroso da cadeia asséptica. Obedeceu-se aos procedimentos de rotina 

para exodontia dos terceiros molares inferiores, onde, com o campo cirúrgico preparado, foi 

realizado, para os casos que necessitaram, uma incisão (com cabo de bisturi número 3 e lâmina 

número 15) na região distal e no sulco gengival, por vestibular, do segundo molar e, também 

para os casos que necessitaram, uma incisão oblíqua lateral por mesial e vestibular deste dente, 

rebatendo-se um retalho muco-periosteal. Havendo casos que necessitaram da realização de 

osteotomias e, em alguns casos, a odontossecção com instrumentos rotatórios e sob irrigação 

manual com soro fisiológico 0,9%, seguindo-se da avulsão do terceiro molar, limpeza da ferida 

cirúrgica através de irrigação com soro fisiológico 0,9%, reposicionamento do retalho e sutura. 

As suturas foram removidas após uma semana de pós-operatório. O resumo dos procedimentos 

operatórios pode ser visualizado da Figura 4. 
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Figura 4: Resumo dos procedimentos operatórios. 4a: Radiografia panorâmica, observando-se o posicionamento 

simétrico dos dois terceiros molares inferiores; 4b: Aspecto clínico pré-operatório de um dos elementos a ser 

removido (elemento 48); 4c: Equipe de cirurgiões devidamente paramentados, mantendo o controle rigoroso da 

cadeia asséptica; 4d: Anestesia local pela técnica direta; 4e: Alveolo após a remoção do terceiro molar, 

evidenciando-se o retalho muco-periosteal necessário para a extração do elemento; 4f: elemento extraído, observa-

se a necessidade, para esse caso, da odontossecção ao longo eixo do elemento; 4g: Aspecto final da cirurgia no 

pós-operatório imediato. 

 

4.8.5 Medicação Pós-operatória  

 

A intensidade da dor pós-operatória depende do trauma cirúrgico e do limiar de 

tolerância à dor de cada paciente. Dessa forma, os pacientes foram medicados com dipirona 

sódica 500mg, 1 comprimido via oral, respeitando o intervalo mínimo de 6h entre um 

comprimido e outro, quando sentiam desconforto que deveria corresponder ao score 3 ou mais 

na EVA.  Também foi prescrito colutório à base de clorexidina a 0,12%, duas vezes ao dia, 

durante sete dias, por ser útil à limpeza do sítio cirúrgico e controle da halitose assim como 
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amoxicilina 500 mg a cada 8h por sete dias como forma de prevenir eventuais processos 

infecciosos.  

 

4.9 VÁRIAVEIS AVALIADAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

As características demográficas (gênero, idade, raça, peso, altura e classificação da 

inclusão) foram anotadas. Também foram descritos: tempo cirúrgico (desde a incisão de tecido 

mole até o final do procedimento com sutura), quantidade de tubetes administrados, acidentes 

e complicações. As variáveis dependentes estudadas foram: dor, número de analgésicos de 

resgate ingeridos e tempo necessário para o consumo do primeiro analgésico de resgate, edema, 

trismo e satisfação do paciente (avaliação global). 

A variável dor foi quantificada através da EVA, que é um recurso largamente utilizado 

para avaliação do nível da dor. Essa escala é utilizada no formato de uma régua, apresentada ao 

indivíduo com números de zero a dez, onde de zero a dois é considerado ausência de dor ou dor 

leve, de três a sete moderada e de oito a dez intensa (Figura 5). Solicitou-se que o paciente 

assinalasse a intensidade de sua dor.  Os pacientes foram instruídos a anotar o score de dor a 

partir dos primeiros 30 minutos após a cirurgia e consequentemente seguindo os intervalos de 

2,4,6,8,12,16,24,48 e 72 h. 

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

foram anotado, além do tempo exato em que estes analgésicos foram ingeridos. Dessa forma 

foi possível conhecer o exato momento necessário para que o primeiro analgésico fosse 

consumido e assim comparar as duas terapêuticas. 

A avaliação global foi o método, no qual os pacientes classificaram sua satisfação 

relacionada a terapêutica aplicada utilizando uma escala de Likert 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 3 distâncias entre 5 pontos de referência: (A) Canto do olho/ângulo da 

mandíbula; (B) tragus/canto da boca; (C) tragus/pogônio. As medições foram realizadas no 

período pré-operatório e após 24, 48, 72 h e 7 dias da cirurgia (Figura 6). A evolução do edema 

foi obtida pela subtração do valor total de cada período pós-operatório (media dos três valores) 

pela média do período pré-operatório. 
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O trismo foi mensurado através de paquímetro, entre o incisivo central superior e 

inferior (Figura 7). As medições foram realizadas 24, 48, 72 h e 7 dias. A variável foi 

determinada pela diferença entre o período pré-operatório e cada período pós-operatório. 

 

 
Figura 5: Escala Visual Analógica – EVA. 

 

 

 
Figura 6:  6a pontos faciais Pogônio (PG) e Canto da Boca (CB); 6b pontos faciais Canto do Olho (CO), Canto da 

Boca (CB), Tragus (TG) e Ângulo da Mandíbula (AM); 6c distância A (CO ao AM), distância B (TG ao CB) e 

distância C (TG ao PG); 6d medição da distância A; 6e medição da distância B; 6f medição da distância C. 
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Figura 7: Mensuração do trismo pela abertura bucal máxima. 

 

4.10 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Um banco de dados foi gerado e analisado no pacote estatístico SPSS versão 20 

(Statistical Package for the Social Sciences), com posterior verificação de consistência da 

digitação. Após a estruturação final do banco de dados, foi realizado inicialmente uma análise 

descritiva de todos os dados relativos às variáveis demográficas: idade, peso, gênero, raça, 

altura e grau de inclusão.  

Para todos os testes, o nível de significância de 5% foi adotado. Após análise de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov, as médias que obtiveram padrões normais entre os grupos 

para cada variável estudada foram comparadas através do teste t-pareado. As médias com 

padrão de anormalidade foram comparadas através do teste de Wilcoxon. Os valores de “p” 

menores do que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Estes testes foram 

utilizados para verificar possíveis diferenças entre as médias de dor, edema e grau de abertura 

bucal, avaliação global, número de analgésicos de resgate, tempo necessário para a ingestão do 

primeiro analgésico de resgate, e tempo de cirurgia entre os grupos paracetamol mais 

dexametasona e nimesulida mais dexametasona. 

Os dados foram descritos em gráficos de barras verticais, gráficos em linha, e tabelas 

com as medidas de dispersão de variáveis quantitativas. 

 

4.11 LOCAL E TEMPO DE ARMAZENAMENTO DOS DADOS COLETADOS 
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Os dados e materiais obtidos na pesquisa estão armazenados em armário fechado com 

cadeado, sob-responsabilidade dos pesquisadores, no prédio das clínicas odontológicas do 

curso de Odontologia campus de Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

durante 5 (cinco) anos após o término da pesquisa.  

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 

 

O recrutamento dos pacientes ocorreu de 20 de junho de 2017 a 29 de março de 2019, 

onde o número estipulado de pacientes foi alcançado. Um total de 23 pacientes se enquadraram 

nos critérios de inclusão, sendo que três foram excluídos por não retornarem para as avaliações 

pós-operatórias da primeira cirurgia. Assim, 20 foi o número de pacientes que concluíram todos 

os passos da pesquisa, excedendo em 1 o preestabelecido pelo cálculo amostral, estes sendo 

alocados em grupos (Figura 8). A amostra foi composta por 19 pacientes do sexo feminino 

(95%) e um do sexo masculino (5%), apresentando idades de 17 a 39 anos, com média de 24 ± 

5,23 anos, os pacientes apresentaram peso de 51 kg a 77 kg, com média de 60 ± 6,35 kg e altura 

de 1,46m a 1,70m com média de 1,58 ± 0,05m. Quanto a raça/cor 11 (55%) se autodeclararam 

como brancos e 9 (45%) como pardos. No que se refere a classificação de Pell e Gregory, foi 

encontrado os seguintes graus de inclusão dos terceiros molares: IA 8 (40%); IB 1 (5%); IIA 6 

(30%); IIB 3 (15%); IIC 2 (10%). 

O resumo das características dos pacientes pode ser encontrado na tabela 1. 
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Figura 8: Fluxograma do estudo. 

 

 
 

 

Tabela 1. Médias aritméticas e desvios padrão (idade, peso e altura) e percentuais (raça/cor e 

graus de inclusão) dos pacientes. 

 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 

SEXO DOS PACIENTES 

 Frequência Porcentual 

Masculino 1 5% 

Feminino 19 95% 

Total 20 100% 

IDADE EM ANOS 

 Idade em Anos 
Mínima Máxima Média Desvio Padrão 

17 39 24,00 ± 5,23 

PESO 

 Peso em 

Quilogramas 

Mínimo Máximo Média  Desvio Padrão 

51 77 60,00 ± 6,35 
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 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES (Conclusão) 

ALTURA EM MÉTROS 

Altura em 

Metros/centímetros 

Mínima Máxima Média Desvio Padrão 

1,46 1,70 1,58 ± 0,05 

RAÇA/COR (AUTOCONSIDERADA) 

  Frequência Porcentual 

Branca 11 55% 

Parda 9 45% 

Total 20 100% 

GRAUS DE INCLUSÃO DE PELL E GREGORY 

 Frequência Porcentual 

IA 

IB 

8 

1 

40% 

5% 

IIA 6 30% 

IIB 3 15% 

IIC 

Total 

2 

20 

10% 

100% 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DAS CIRURGIAS 

 As cirurgias do Grupo 1 (dexametasona 8mg mais paracetamol 1g) levaram em média 

31,75 ± 16,03 min por procedimento cirúrgico, sendo utilizados em média 1,97 ± 0,59 anestubes 

por cirurgia. Já as cirurgias do Grupo 2 (dexametasona 8mg mais nimesulida 100mg) levaram 

em média 33,50 ± 18,41 min por procedimento cirúrgico, sendo utilizados em média 1,98 ± 

0,76 anestubes por cirurgia. O teste de Wilcoxon mostrou um p-valor maior que 0,05, tanto na 

comparação entre os tempos cirúrgicos quanto entre as quantidades de anestubes utilizados em 

cada momento, assim as diferenças encontradas não foram significantes e tais fatores não 

interferiram nos resultados da pesquisa, portanto esses itens não se apresentaram como 

variáveis de confusão. 

Os resumos dos valores encontrados nas variáveis tempo de cirurgia e anestubes 

utilizados podem ser encontrados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias aritméticas, desvios padrão e p-valor pelo teste de Wilcoxon (tempo de 

cirurgia e volume anestésico). 

TEMPO DE CIRURGIA E ANESTUBES UTILIZADOS  

Variáveis 
Grupo 1 

Média/Desvio padrão 

Grupo 2 

Média/Desvio padrão 
p-valor 

Tempo de 

cirurgia (min) 
31,75 ± 16,03 33,50 ± 18,41 0,727 

Volume 

anestésico 
1,97 ± 0,59 1,98 ± 0,76 0,888 
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5.3 INTENSIDADE PÓS-OPERATÓRIA DE DOR (EVA) 

 A partir dos resultados obtidos sobre a mensuração da dor pós-operatória pela escala 

EVA (tabela 3), é possível observar que as médias para o escores de dor foram maiores no 

Grupo 1 nos tempos de 2h, 4h, 6h, 8h, 12h, 16h, 24h e 48h, em comparação com o Grupo 2, 

sendo inferior nos tempos de 30min e 72h (gráfico 1), com os picos das médias de dor para 

ambos os grupos ocorrendo no tempo de 4h (Grupo 1: 1,60 ± 1,66 e Grupo 2: 1,40 ± 1,46). 

Contudo o teste de Wilcoxon mostrou um p-valor maior que 0,05 para todos os tempos, assim 

as diferenças não foram estatisticamente significantes (tabela 3).     

Tabela 3. Médias aritméticas, desvios padrão e p-valor pelo teste de Wilcoxon da variável dor 

pela EVA. 

DOR PÓS-OPERATÓRIA 

Tempos    Grupo Média Desvio Padrão p-valor 

30 min 
Grupo 1 0,70 ± 1,55 

0,891 
Grupo 2 0,75 ± 1,37 

2h 
Grupo 1 1,35 ± 2,00 

0,136 
Grupo 2 0,70 ± 1,12 

4h 
Grupo 1 1,60 ± 1,66 

0,571 
Grupo 2 1,40 ± 1,46 

6h 
Grupo 1 1,40 ± 1,87 

0,196 
Grupo 2 0,95 ± 1,23 

8h 
Grupo 1 1,20 ± 1,47 

0,251 
Grupo 2 0,75 ± 1,20 

12h 
Grupo 1 0,90 ± 1,21 

0,374 
Grupo 2 0,65 ± 0,93 

16h 
Grupo 1 0,85 ± 1,46 

0,750 
Grupo 2 0,65 ± 0,93 

24h 
Grupo 1 1,20 ± 1,60 

0,105 
Grupo 2 0,55 ± 0,94 

48h 
Grupo 1 0,85 ± 1,30 

0,323 
Grupo 2 0,55 ± 0,75 

72h 
Grupo 1 0,75 ± 1,29 

0,905 
Grupo 2 0,80 ± 1,24 
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Gráfico 1. Evolução das médias de dor pós-operatórias pela escala EVA. 

5.4 EDEMA PÓS-OPERATÓRIO 

 A partir das mensurações das médias do edema pós-operatório foi possível observar que 

o Grupo 1 teve médias inferiores nos tempos de 24h, 48h, 72h e 7 dias, em relação ao Grupo 2. 

Sendo que o pico da média do edema do Grupo 1 se deu no tempo de 24h e o do Grupo 2 no 

tempo de 48h. O teste de Wilcoxon mostrou um p-valor maior que 0,05 na comparação entre 

as médias do edema para os tempos de 24h, 72h e 7 dias, não sendo diferenças estatisticamente 

significantes para esses tempos. Já para o tempo de 48h, o p-valor foi menor que 0,05 (p = 

0,028) havendo, para esse momento, diferença estatística.   

O resumo dos valores encontrados na variável edema pode ser observado na tabela 4, 

no gráficos 2 e na Figura 9. 

 

Tabela 4. Médias aritméticas, desvios padrão e p-valor pelo teste de Wilcoxon da variável 

edema pós-operatório. 

EDEMA PÓS-OPERATÓRIO 

Intervalos Grupo Média (cm) Desvio Padrão (cm) p-valor 

24h 
Grupo 1 0,20 ± 0,24 

0,569 
Grupo 2 0,22 ± 0,28 

48h 
Grupo 1 0,13 ± 0,19 

0,028* 
Grupo 2 0,28 ± 0,38 
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EDEMA PÓS-OPERATÓRIO (Conclusão) 

72h 
Grupo 1 0,17 ± 0,25 

0,410 
Grupo 2 0,20 ± 0,27 

7d 
Grupo 1 0,08 ± 0,16 

0,320 
Grupo 2 0,11 ± 0,24 

* p < 0,05, indicando diferença estatisticamente significante entre as médias dos grupos. 

 

 

 
Gráfico 2. Evolução das médias de edema pós-operatório. 

 

 

 

 
Figura 9. Boxplot comparando o valor do edema no tempo de 48h, observa-se um valor discrepante em 

desfavor do Grupo 2. 
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5.5 LIMITAÇÃO DE ABERTURA BUCAL PÓS-OPERATÓRIO 

 A partir das mensurações das médias da limitação de abertura bucal pós-operatório, foi 

possível observar que o Grupo 1 teve médias maiores do que o grupo 2 nos tempos de 24h, 48h 

e 72h, contudo teve média inferior no tempo de 7 dias, com o pico da média da limitação de 

abertura bucal ocorrendo no tempo de 24h para ambos os grupos. Os testes t-pareado e de 

Wilcoxon mostraram um p-valor maior que 0,05 na comparação entre as médias da limitação 

de abertura bucal para todos os tempos, assim as diferenças encontradas não foram 

estatisticamente significantes. 

O resumo dos valores encontrados na variável limitação de abertura bucal pode ser 

observado na tabela 5 e no gráfico 3. 

 

Tabela 5. Médias aritméticas, desvios padrão e p-valor da variável limitação de abertura bucal 

(a = teste t pareado; b = teste de Wilcoxon). 

LIMITAÇÃO DE ABERTURA BUCAL 

Intervalos Grupo Média (mm) Desvio Padrão (mm) p-valor 

24h 
Grupo 1 15,00a ± 10,24 a 

0,191 a 
Grupo 2 11,40 a ± 9,38 a 

48h 
Grupo 1 11,40 a ± 9,40 a 

0,826 a 
Grupo 2 10,80 a ± 9,28 a 

72h 
Grupo 1 9,55 a ± 8,54 a 

0,769 a 
Grupo 2 8,75 a ± 8,72 a 

7d 
Grupo 1 2,85b ± 5,06 b 

0,727 b 
Grupo 2 3,45 b ± 7,97 b 
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Gráfico 3. Evolução das médias de limitação de abertura bucal. 

5.6 ANALGÉSICO DE RESGATE 

 No Grupo 1 foi consumido em média mais analgésicos de resgate que o Grupo 2 e em 

média foi necessário menos tempo para o consumo do primeiro analgésico no grupo 1 do que 

para o grupo 2. Contudo, o teste de Wilcoxon mostrou um p-valor maior que 0,05 para ambos 

os casos, assim as diferenças encontradas não foram estatisticamente significantes. 

O resumo dos valores encontrados sobre os analgésicos de resgate pode ser observado 

nas tabelas 6 e 7. 

Tabela 6. Médias aritméticas, desvios padrão e p-valor pelo teste de Wilcoxon do número de 

analgésicos de resgate ingeridos. 

NÚMERO DE ANALGÉSICOS DE RESGATE 

Grupo Média Desvio Padrão p-valor 

Grupo 1 1,65 ± 1,95 
0,643 

Grupo 2 1,50 ± 1,63 

 

Tabela 7. Médias aritméticas, desvios padrão e p-valor pelo teste de Wilcoxon do tempo 

necessário para o primeiro analgésico de resgate.   

TEMPO PARA O PRIMEIRO ANALGÉSICO DE RESGATE 

Grupo Média (h) Desvio padrão (h) p-valor 

Grupo 1 5,30 ± 8,02 
0,733 

Grupo 2 12,39 ± 27,83 
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5.7 AVALIAÇÃO GLOBAL 

 Quanto a avaliação global, de uma forma geral, os dois grupos apresentaram valores 

satisfatórios, sendo que o Grupo 2 apresentou uma melhor avaliação por parte dos pacientes, 

em relação ao Grupo 1. Contudo, o teste de Wilcoxon não mostrou um p-valor menor que 0,05 

na comparação entre as médias de satisfação global, assim, as diferenças encontradas não foram 

estatisticamente significantes. 

O resumo dos valores encontrados na variável avaliação global pode ser observado na 

tabela 8 e no gráfico 4. 

 

Tabela 8. Médias aritméticas, desvios padrão e p-valor pelo teste de Wilcoxon da avaliação 

global.             

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gráfico 4. Distribuição porcentual da avaliação global. 
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melhor fármaco e/ou associação medicamentosa ainda é uma incógnita, face as diversas 

possibilidades existentes para a realização dessa técnica. 

 Os ensaios clínicos são necessários para avaliar a eficácia das intervenções analgésicas 

preemptivas e a extração do terceiro molar é um modelo de estudo comumente utilizado para 

testar o desempenho de analgésicos e anti-inflamatórios (Paiva-Oliveira et al., 2015; Bauer et 

al., 2013; Macleod et al., 2002;  Medeiros-Albuquerque et al, 2018).   

Dexametasona, nimesulida e paracetamol já foram estudados e comparados com outros 

fármacos em diferentes formatações de pesquisas pregressas, a comparação desses estudos pode 

nortear as opções medicamentosas a serem elegidas.  

Em um estudo de boca dividida realizado por Paiva-Oliveira et al., (2015), foi 

comparado os efeitos da dexametasona 8mg 1h antes do procedimento cirúrgico versus o 

cetorolaco de trometamina 10 mg 1h pré-operatório e a cada 8h por dois dias sobre a dor, edema 

e limitação de abertura bucal, após a extração dos terceiros molares inferiores. Metamizol 

sódico 500 mg, foi administrado como medicação de resgate no pós-operatório. Como 

resultados, os autores observaram que o escore médio da intensidade da dor em função do tempo 

foi, para ambos os grupos, maior após 6 horas de cirurgia (média de 3.3 ± 2.2 para o cetorolado 

e de 3.4 ± 1.9 para a dexametasona). Em média foram ingeridos 1.4 comprimidos de resgate 

para ambos os grupos (1.4 ± 1.7 cetorolaco e 1.4 ± 1.3 dexametasona). E no escore médio do 

edema facial e do trismo, o pico para ambos os casos ocorreu no tempo de 48h (edema: 14.80 

± 1.11 cetorolaco e   14.75 ± 1.19 dexametasona / trismo: 35.09 ± 11.87 cetorolaco e 38.09 ± 

11.86 dexametasona). Os resultados mostraram que não houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos para as variáveis dor e edema. No entanto, para a limitação de 

abertura bucal em 24 h e 7 dias de pós-operatório, o grupo dexametasona apresentou melhores 

resultados. 

Diferentemente do estudo anterior, que teve os picos para ambos os grupos ocorrendo 

no tempo de 6h pós-operatório, o Grupo 1 do presente estudo (dexametasona 8mg associada 

com o paracetamol 1g) assim como o Grupo 2 (dexametasona 8mg associada com nimesulida 

100mg) tiveram os seus picos de dor no tempo de 4h pós-cirúrgico, ambos com médias 

menores, em seu pico, que as dos grupos do estudo anterior, sendo essas médias ainda menores 

no tempo de 6h, vale ressaltar que o estudo anterior não mensurou a dor no tempo de 4h. No 

que concerne ao número de analgésicos de resgate ingeridos, ambos os grupos do estudo 

anterior requereram, em média, menos analgésicos do que as associações dexametasona mais 
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paracetamol e dexametasona mais nimesulida, aqui estudadas. Quanto ao edema facial e o 

trismo, o pico, para ambos os grupos do estudo anterior, ocorreu no tempo de 48h. Para o grupo 

dexametasona mais nimesulida o pico do edema ocorreu no tempo de 48h e do trismo em 24h, 

já para o grupo dexametasona mais paracetamol o maior edema e trismo ocorreu em 24h de 

pós-cirúrgico.  

 Santos et al., (2012) compararam os efeitos da combinação de tramadol mais 

dexametasona (TD) versus tramadol mais diclofenaco sódico (TDS) na dor, edema e trismo 

pós-operatório em cirurgias de terceiros molares inferiores. Na EVA a combinação TD 

apresentou valores médios inferiores ao TDS, com diferença estatística nos tempos de 4h, 6h e 

12h, ambos com o pico de médias de dor (TD 4,1 e TDS 2,8) no tempo de 4h (primeiro momento 

de registro), coincidente com os dois grupos aqui estudado, nesse quesito. No edema em 48h 

(único tempo registrado) o TD apresentou melhores resultados que o TDS. No trismo em 48h 

e 7 dias o TD apresentou melhores resultados que o TDS. A quantidade de analgésico de resgate 

diário (acetaminofeno) tomada pelos pacientes foi em média de 2,4 ± 2,2 comprimidos no grupo 

TD e em média 3,3 ± 2,4 comprimidos no grupo TDS (apresentando diferença estatística 

significante), ambos com médias superiores de analgésicos em relação as duas associações 

abordadas no estudo aqui desenvolvido. Em comparação com o grupo TDS, mais pacientes do 

grupo TD passaram mais tempo sem necessitar de analgesia de resgate (apresentando 

significância estatística). A combinação de TD foi mais efetiva no controle do inchaço e trismo 

pós-operatórios em relação ao TDS, mas menos efetiva no quesito trismo, quando comparados 

com o Grupo 2 do presente estudo, o Grupo 1 do presente estudo também apresentou melhores 

resultados do que o grupo do TDS. Ambos os protocolos (TD e TDS) demonstraram eficácia 

analgésica adequada, mas o TD apresentou melhores resultados na redução da intensidade da 

dor e no resgate da ingestão de analgésicos nas primeiras 12h pós-operatórias. 

Em um estudo realizado por Bauer et al., (2013) com 47 pacientes, foi comparado os 

efeitos do ibuprofeno coadministrado ou não com dexametasona na dor pós-operatório em 

cirurgias de terceiros molares inferiores. Os pacientes foram divididos em dois grupos, em um 

grupo (G1) os pacientes (n = 23) receberam uma dose pré-operatória de ibuprofeno (600 mg) e 

uma cápsula de placebo (simulando a dexametasona) 1 h antes da cirurgia. No lado contralateral 

os pacientes receberam duas cápsulas de placebo 1 h antes da cirurgia. No segundo grupo (G2) 

os pacientes (n = 24) receberam uma dose pré-operatória de ibuprofeno (600 mg) e 

dexametasona (8 mg) 1 h antes da cirurgia ou duas cápsulas de placebo no pré-operatório do 

procedimento cirúrgico contralateral. Os resultados da diferença da ingestão do número total 
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de analgésicos de resgate (codeína mais paracetamol), foram estatisticamente significativas (p 

<0,05) no G2, mas não no G1, sendo que os medicados com dexametasona mais ibuprofeno 

recorreram a menos analgésicos de resgate em relação ao grupo que foi medicado apenas com 

ibuprofeno. Dados de dor (EVA) foram analisados em função do tempo, não havendo diferença 

estatística entre os grupos experimental e controle, tendo o pico de dor para os medicados com 

dexametasona mais ibuprofeno ocorrido no tempo de 9h pós-operatória (1,8 ± 2,2) e nos 

medicados apenas com ibuprofeno, no tempo de 3h (2,6 ± 2,0). Os autores concluíram que a 

administração de ibuprofeno (600 mg) no pré-operatório da cirurgia de terceiro molar foi 

insuficiente para um bom controle analgésico. Já a combinação de ibuprofeno com 

dexametasona mostrou superioridade na intervenção preventiva 

Os resultados passíveis de comparação do estudo anterior mostram que o ibuprofeno, 

tanto administrado isoladamente quanto em associação com a dexametasona, apresentou nos 

momentos de pico das médias de dor, valores superiores quando comparados com a 

dexametasona mais paracetamol e dexametasona mais nimesulida aqui estudados. Contudo, o 

tempo de ocorrência do pico de dor para o ibuprofeno não associado a dexametasona foi 

divergente das demais associações.  Os autores afirmaram a superioridade da administração 

multimodal na AP, algo também defendido pelo trabalho aqui apresentado. 

Lima et al., (2017) buscaram comparar a associação de diclofenaco de sódio 50mg mais 

codeína 50mg versos dexametasona 8mg administrados 1h antes da exodontia dos terceiros 

molares na prevenção do edema, dor e trismo. Como resultados, a associação diclofenaco mais 

codeína apresentou maiores médias de edema nos tempos de 48h, 72h e no 7º dia, em relação a 

dexametasona, havendo diferença estatística significante no tempo de 48h, mesmo momento do 

pico máximo do edema para esse grupo (1,45 ± 0,72), já no tempo de 24h, a dexametasona 

apresentou resultados superiores com diferença estatística significante, tendo seu pico de edema 

no tempo de 48h (0,77 ± 0,52). Foram observadas diferenças estatisticamente significativas no 

quesito dor pós-operatória em 48h a favor da dexametasona, tendo sido nesse momento o pico 

das médias de dor, tanto para a dexametasona (3,4 ± 2,09) quanto para a associação diclofenaco 

mais codeína (5,2 ± 2,14). Quanto ao trismo, não foi observado diferenças estatísticas, contudo 

a dexametasona apresentou melhores médias, tendo o pico de limitação de abertura bucal, para 

esse grupo, ocorrido no tempo de 48h (16,67 ± 10,13), mesmo tempo em que as médias do 

grupo do diclofenaco mais codeína também alcançaram seu pico (19,76 ± 6,51). No tangente 

ao número de analgésicos de resgate, também não houve diferença estatística apesar da 
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dexametasona ter apresentado melhores médias (15,86 ± 8,06) em relação ao diclofenaco mais 

codeína (19,86 ± 7,76). 

Em comparação com os achados de Lima et al., (2017), a dexametasona mais 

nimesulida, do presente estudo, apresentou seu ponto máximo de edema no mesmo tempo que 

os grupos do estudo imediatamente supracitado, já a dexametasona mais paracetamol divergiu 

nesse ponto, tendo seu ápice de edema no tempo de 24h e apresentando melhores médias em 

seu momento de pico, em relação a dexametasona mais nimesulida (inclusive com diferença 

estatisticamente significante no tempo de 48h), assim como em relação aos grupos de Lima et 

al., algo curioso, haja vista que a maioria dos estudos apontam o paracetamol como sendo um 

fármaco com fraca ação anti-inflamatória, sendo sua ação principalmente analgésica e 

antipirética, uma justificativa para o presente resultado seria o fato de que a maioria dos estudos 

utilizam a dose de 500mg e o presente estudo utilizou o dobro desse valor (1g) e isso pode ter 

contribuído para uma maior eficiência anti-inflamatória do paracetamol de que se tem em nota 

atualmente. No tocante as variáveis dor, limitação de abertura bucal e número de analgésicos 

de resgate ingeridos, os grupos do presente estudo apresentaram melhores resultados em relação 

aos do anterior. 

Cristalli et al., 2017 realizaram um estudo onde foi comparado a administração pré-

operatória (15min antes) de 500mg de paracetamol mais 30mg de codeína (grupo de 

intervenção) versos um grupo placebo (grupo controle). No aspecto dor, o grupo de intervenção 

apresentou melhores resultados, havendo diferença estatística significante no primeiro dia de 

avaliação (grupo de intervenção 3.18 ± 2.18; grupo controle 4.65 ± 2.73) mesmo momento que 

ambos os grupos apresentaram os seus picos de dor. Diferença estatística também foi 

encontrada no tempo para a ingestão do primeiro analgésico de resgate (grupo de intervenção 

414,33 min ± 131,26 min; grupo placebo 288,67 min ± 116,63 min). Para o consumo total de 

analgésicos de resgate (grupo de intervenção 1,24 ± 1,82; grupo controle 1,47 ± 1,66) e a 

necessidade de os ingerir, não houve diferença estatisticamente significante, contudo, as médias 

foram melhores para o grupo de intervenção. 

Fazendo um comparativo do presente estudo com o de  Cristalli et al., 2017, é possível 

observar que de fato a administração multimodal de fármacos no período pré-operatório gera 

significativos resultados positivos no processo inflamatório. Podendo-se observar ainda que a 

associação de dexametasona mais nimesulida requereu um maior tempo para que o paciente 

ingerisse o primeiro analgésico de resgate, mas sendo o grupo de paracetamol mais codeína 

aquele que necessitou de menos comprimidos de resgate no total. 
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 Macleod et al., (2002) compararam paracetamol 1g associado com 30mg de codeína 

(Grupo A) versus paracetamol 1g (Grupo B) para o alívio da dor após a remoção cirúrgica de 

terceiros molares retidos. Oitenta e dois pacientes foram alocados nos dois grupos, Grupo A n 

= 41 e Grupo B n = 41. Depois do registro da dor pós-operatória em uma hora, os pacientes 

tomaram a primeira dose. Eles foram instruídos a tomar mais duas doses da droga em intervalos 

de quatro hora, com a dose final a ser feita oito horas após a dose inicial. A intensidade da dor 

foi gravada antes do consumo inicial da dose da medicação em estudo e, em seguida, em 

intervalos de uma hora por 12 horas. O escore de dor no pós operatório no Grupo A foi 

consideravelmente menos elevado do que a do grupo B, sendo a diferença estatisticamente 

significativa (p = 0,03). O analgésico de resgate (200 mg de ibuprofeno) foi usado por 24 (62%) 

dos pacientes que receberam o paracetamol mais codeina e 30 (75%) das pessoas que receberam 

apenas paracetamol, a diferença não foi estatisticamente significativa (p = 0,20). Neste estudo, 

a combinação de paracetamol 1g mais 30 mg codeina resultaram em significativamente melhor 

analgesia do que 1g de paracetamol sozinho, reforçando o pensamento pela indicação da 

associação multimodal de medicamentos para o melhor controle da dor após o procedimento 

cirúrgico de terceiros molares.  

Em uma análise comparativa, Araújo et al., (2012) investigaram o efeito analgésico 

preemptivo de nimesulida 100mg (GA) e cloridrato de tramadol 100mg (GB) durante a cirurgia 

do terceiro molar, envolvendo 94 cirurgias em 47 pacientes. Foi avaliado os efeitos adversos 

dos medicamentos, quantidade de medicação de resgate utilizada (acetaminofeno 750 mg) e dor 

pela escala EVA. O pico de dor para o GA ocorreu nos tempos de 5h (2,3 ± 2,3); 24h (2,3 ± 

2,4) e 36h (2,3 ± 2,6), no GB nos tempos de 5h (3,0 ± 2,7) e 6h (3,0 ±2,7), com diferença 

estatística no tempo de 6h a favor do GA. Para ambas as medicações as médias no pico máximo 

da dor foram maiores que as médias máximas de dor da nimesulida coadministrada com 

dexametasona e da dexametasona coadministrada com paracetamol. Em relação aos efeitos 

adversos dos medicamentos no período pós-operatório as diferenças entre os grupos foram 

estatisticamente significantes. Um total de 19,14% dos pacientes do GB relatou vômito e 

10,63% relataram náusea. 

 Barbalho et al., (2017) realizou um estudo com 40 pacientes com o objetivo determinar 

o efeito da administração concomitante de dexametasona 8 mg mais nimesulida 100 mg (Gp1) 

1h antes da cirurgia de terceiro molar mandibular em comparação com a administração isolada 

de dexametasona 8mg (Gp2). Na variável dor, diferenças estatisticamente significantes, em 
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favor do Gp1, foram encontradas nos tempos de 2h, 4h e 12 h pós-operatórios, com pico de dor 

do grupo da dexametasona encontrado no tempo de 4h (2,00 ± 1,50) e para o grupo da 

dexametasona associada com a nimesulida em 48h (1,37 ± 1,37). Houve diferença estatística 

também no total de comprimidos de resgate ingeridos no Gp2 (3,02 ± 0,28) em comparação 

com a média do Gp1 (2,02 ± 0,25), assim como no tempo necessário para o primeiro analgésico 

de resgate, com uma média de 7,97h ± 12,42h do Gp2 no pós-operatório em comparação com 

20,79h ± 16,85h do Gp1. Edema e trismo foram semelhantes nos dois grupos com pico de 

inchaço ocorrendo no tempo de 48h para ambas as associações (Gp1: 5,22 ± 2,23 / Gp2: 5,80 

± 2,18) e o pico do trismo ocorrendo no tempo de 24h (Gp1: 14,72 ± 5,03 / Gp2: 14,80 ± 5,60). 

 Comparando as associações utilizadas no estudo anterior (dexametasona 8mg mais 

nimesulida 100mg versus dexametasona 8mg) com as utilizadas neste presente estudo 

(dexametasona 8mg mais nimesulida 100mg versus dexametasona 8mg mais paracetamol 1g) 

pode-se chegar nas seguintes observações: o grupo de dexametasona mais nimesulida do 

presente trabalho apresentou pico de edema (em 48h) em comum com ambos os grupo do 

estudo de Barbalho et al., (2017), já o grupo dexametasona mais paracetamol apresentou seu 

ponto máximo de inchaço em média no tempo de 24h, esse grupo foi o que apresentou os 

melhores resultados para essa variável. Quanto a dor, no presente estudo o pico médio do grupo 

da dexametasona mais nimesulida assim como o da dexametasona mais paracetamol ocorreu 

no tempo de 4h, divergindo do Gp1 de Barbalho et al., (2017), mas sendo comum com o seu 

Gp2, a dexametasona mais nimesulida do presente estudo foi quem demonstrou as melhores 

médias para o item dor. As médias dos picos de trismo ocorreram no tempo de 24h para todos 

os grupos, tendo o grupo da dexametasona mais nimesulina, do estudo atual, apresentado as 

melhores médias para essa variável, assim como para o número de analgésicos de resgate 

ingeridos. No condizente ao tempo necessário para a ingestão do primeiro analgésico de resgate, 

o grupo nimesulida mais dexametasona do estudo Barbalho et al., (2017) foi superior em 

relação aos demais grupos. 

 

9 CONCLUSÃO 

 Mediante as análises, observa-se que apesar da coadministração de dexametasona 8mg 

mais nimesulida 100mg ter apresentado, de uma forma em geral, melhores resultados na AP, 

quando comparada com a combinação de dexametasona 8mg mais paracetamol 1g nas variáveis 

dor, trismo, número de analgésicos de resgate ingeridos, tempo necessário para a ingestão do 
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primeiro analgésico de resgate e avaliação global, as diferenças para estas variáveis, não foram 

estatisticamente significantes. Contudo a associação de dexametasona 8mg mais paracetamol 

1g apresentou melhores resultados com relação ao edema pós-operatório, havendo diferença 

estatisticamente significante no tempo de 48h. 

Assim, é possível inferir que a analgesia preemptiva, principalmente a associação 

farmacológica multimodal, é um artificio a ser utilizado para diminuir as indesejáveis 

sintomatologias decorrentes das extrações dos terceiros molares e outros elementos inclusos 

e/ou impactados, sendo a dexametasona 8mg mais paracetamol 1g uma opção plausível de ser 

elegida na conduta clínica do Cirurgião-dentista, principalmente para aqueles pacientes que 

apresentem pré-disposição aos efeitos colaterais da nimesulida não coincidentes com os do 

paracetamol. 
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11 APÊNDICE 

11.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termo de consentimento livre e esclarecido  

(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP)  

Convidamos V.Sa. a participar da pesquisa , ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A 

DEXAMETASONA COADMINISTRADA COM NIMESULIDA E DEXAMETAZONA 

COADMINISTRADA COM PARACETAMOL NO CONTROLE DA DOR, EDEMA E TRISMO 

PÓS-OPERATÓRIO, sob responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Hécio Henrique Araújo de 

Morais e do Mestrando Erasmo Freitas de Souza Junior, tendo por objetivo: Avaliar o efeito 

preemptivo sobre a dor, edema e trismo da dexametasona coadministrada com nimesulida e 

paracetamol em cirurgia para remoção de terceiros molares. Para realização deste trabalho usaremos 

o(s) seguinte(s) método(s): Quantificação da dor pós-operatória através da Escala Visual Analógica 

de dor (EVA), avaliação global, quantificação do trismo e edema pós-operatório. Os pacientes que 

serão submetidos à pesquisa, responderão aos itens dos questionários da ficha de avaliação clínica.  

Esclarecemos que manteremos em anonimato, sob sigilo absoluto, durante e após o término 

do estudo, todos os dados que identifiquem o sujeito da pesquisa usando apenas, para divulgação, 

os dados inerentes ao desenvolvimento do estudo. Informamos também que após o término da 

pesquisa, serão destruídos de todo e qualquer tipo de mídia que possa vir a identificá-lo tais como 

filmagens, fotos, gravações, etc., não restando nada que venha a comprometer o anonimato de sua 

participação agora ou futuramente. Quanto aos dados e material obtidos na pesquisa, estes serão 

armazenados em armário fechado com cadeado, sob responsabilidade dos pesquisadores, no 

prédio das clínicas odontológicas do curso de Odontologia campus de Caicó, da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, durante 5 (cinco) anos após o término da pesquisa.   

Quanto aos riscos e desconfortos, o risco presente nessa pesquisa é o risco inerente a 

qualquer cirurgia para remoção de terceiros molares inclusos (fratura da agulha, no ato da 

aplicação da anestesia, infecção pós-operatória, lacerações e abrasões de tecido mole, edema, 

lesões e fraturas de destes e restaurações adjacentes, lesões a estruturas ósseas, lesões a 

estruturas nervosas, hemorragia e cicatrização retardada), assim como reações adversas quanto 

ao uso dos medicamentos (hipersensibilidade, idiosincrasia, ou tolerância reduzida por parte do 

paciente, efeitos envolvendo o sistema cardiovascular, o sistema nervoso central, o endócrinos, 

o sistema urinário, o sistema respiratório, o sistema imunológico, metabólicos, gastrintestinais, 

hpáticos, músculo-esqueléticas, dermatológicas, oftálmicos e hematológicos). É importante 

salientar que a realização desse tipo de cirurgia por profissionais especialistas, como feito nessa 

pesquisa, diminui bastante essa possibilidade, além disso, utilizaremos a menor dose e esquema 
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terapêutico necessário para cada droga, assim como, para o caso da administração anestésica, 

haverá como procedimento a lenta infusão e aspirações negativas a modo de que haja a 

certificação de que não está ocorrendo injeção intravascular não intencional, Estando, também 

ao alcance imediatos dos cirurgiões equipamento para tratamentos de suporte nos casos dessas 

reações para poder atuar rapidamente, se necessário. Equipamentos de reanimação, oxigênio e 

outros fármacos usados na reanimação e/ou estabilização do paciente. Caso você venha a se 

sentir prejudicado, comunique ao pesquisador para que seja tomada a devida providencia: 

Dispensa do paciente da pesquisa. Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa são: 

O paciente verificará por meio de um exame clínico rigoroso a existência de patologias de base, 

bem como, realizará a cirurgia para remoção dos terceiros molares inclusos.  

O (A) senhor (a) terá os seguintes direitos: a garantia de esclarecimento e resposta a 

qualquer pergunta; a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento sem prejuízo para 

si ou para seu tratamento (se for o caso); a garantia de que em caso haja algum dano a sua 

pessoa (ou o dependente), os prejuízos serão assumidos pelos pesquisadores ou pela instituição 

responsável inclusive acompanhamento médico e hospitalar (se for o caso). Caso haja gastos 

adicionais, os mesmos serão absorvidos pelo pesquisador. Nos casos de dúvidas e 

esclarecimentos o (a) senhor (a) deve procurar os pesquisadores Prof. Dr. Hécio Henrique 

Araújo de Morais e Mestrando Erasmo Freitas de Souza Junior, Av. Rio Branco, nº 725, Centro, 

Caicó/RN – CEP 59300- Fones: (84) 3421-6513 ou 3421-4837 (Sede Administrativa); (84) 

3421-4835 (Clínicas Odontológicas). Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - CEP/UERN, Endereço: Rua. Prof. Antônio 

Campos, s/n, Costa e Silva., BR 110, KM 48 – CEP: 59.610-090 Mossoró/RN. Fone: (84)3312-

7032 e-mail: cep@uern.br 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Eu_____________________________________________________, após ter recebido todos 

os esclarecimentos e ciente dos meus direitos, concordo em participar desta pesquisa, bem como 

autorizo a divulgação e a publicação de toda informação por mim transmitida, exceto dados 

pessoais, em publicações e eventos de caráter científico. Desta forma, assino este termo, 

juntamente com o pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra 

em poder do(s) pesquisador (es).  

Local: Data:___/___/___  

NOME:____________________________________________________  

ASSINATURA DO PACIENTE:  

____________________________________________________  

Local ____________; Data ____/_______/____  

Pesquisador responsável:  

NOME: Hécio Henrique Araújo de Morais/ Erasmo Freitas de Souza Junior  

ASSINATURA:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:cep@uern.br
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11.2 PRONTUÁRIO 

 

 

 

 

 

 

PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO 

Prontuário 

 

PROJETO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A DEXAMETASONA COADMINISTRADA COM 

NIMESULIDA E DEXAMETASONA COADMINISTRADA COM PARACETAMOL NO CONTROLE DA 

DOR, EDEMA E TRISMO PÓS-OPERATÓRIO. 
PACIENTE: Data de 

Nascimento: 
____/____/_____ 

Sexo: RG: CPF: SUS: 

Profissão: Escolaridade: Cidade: 

Endereço: CEP: 

Raça/cor: Peso: Altura: 
 

ANAMNESE 

Perguntas Sim  Não Especificações 
Algum problema de 

Saúde 
   

Problema com 
cicatrização  

   

Hemorragia    
Febre Reumática     

Gravidez    
HIV    

Hipertensão    
Diabetes    
Fumante    
Hepatite    
Etilista    
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Problemas com 
anestesia 

odontológica 

   

Cardíaco    
Gastrite    

Problema respiratório    
Anemia    

Problema renal    
Tuberculose    

Herpes    
Uso de alguma Droga    

Uso de algum 
medicamento 

   

Alguma prótese 
articular  

   

Ouras Observações importantes:____________________________ 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

Declaro que as informações acima prestadas são totalmente 

verdadeiras. 

_____________________________ 

Assinatura do Paciente. 

_______________________________ 

Assinatura do Cirurgião-dentista Responsável                _____/_____/_____ 

 

DATA PROCEDIMENTOS REALIZADOS ASS. CD ASS. 
PACIENTE 
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M D 

 

11.3 FICHA DE REGISTRO DAS CIRURGIAS 

 

 

DADOS DO PACIENTE 

 

Código do Paciente N°__________________  

Data:___/___/____ Cirurgião:___________  Cirurgia:       1° Cirurgia        2° Cirurgia 

Fármaco A          B 

 

PRÉ-OPERATÓRIO 

 
Data:___/____/____ Cirurgião:___________________ Dente:_________  

Classificação da impacção:___________ 

 

TRANS-OPERATÓRIO 

 
Data:___/____/____  

Antissepsia:____________ Anestésico utilizado:_____________ n° de tubetes:______  

Início da cirurgia:_______ Término da cirurgia:_______ Tempo total:_________  

Incisão: Envelope        Com relaxante  

Odontossecção: Longo eixo do dente      Total da coroa     Parcial da coroa   

Osteotomia: Oclusal       Vestibular      Distal      Não realizou  

Sutura:_______________________ Acidentes:_______________________________  

 

Complicações:_______________________________ 
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Mensuração 

do edema: 

Pré-
operatório 

24h 48h 72h 7 dias 

Canto do 

olho/ângulo da 

mandíbula 

     

Tragus/canto da 

boca 
     

Tragus/pogônio      
 

11.4 FICHA DE REGISTRO DO DADOS DOS PACIENTES 

 

 

DADOS DO PACIENTE 

 

Código do Paciente N°__________________  

Data:___/___/____ Cirurgião:___________ Cirurgia:       1° Cirurgia        2° Cirurgia 

Fármaco A          B 

 

 

 Escala visual analógica de dor:     Analgésicos de resgate: 

 30 minutos  

2 horas  
 

 

4 horas  
 

 

6 horas  
 

 

8 horas  
 

 

12 horas  
 

 

16 horas  
 

 

24 horas  
 

 

48 horas  
 

 

72 horas  
 

 

 

Mensuração do trismo: 

Pré-
operatório 

24h 48h 72h 7 dias 

     
 

Avaliação global: Experiência relacionada a terapêutica (procedimento realizado)  

(0, ruim; 1, razoável, 2, bom, 3, muito bom; e 4, excelente):  

 

Em caso de dor forte que não responda ao analgésico de resgate contatar:  

Prof. Dr. Hécio Henrique Araújo de Morais e/ou Mestrando Erasmo Freitas de Souza Junior, Av. Rio 

Branco, nº 725, Centro, Caicó/RN – CEP 59300- Fones: (84) 3421-6513 ou 3421-4837 (Sede 

Administrativa); (84) 3421-4835 (Clínicas Odontológicas). 

Data Comprimidos/dose Horário (s) 

   

   

   

   

   

   


