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RESUMO 

 
 
Proposição: O objetivo deste trabalho é comparar a ação analgésica e o efeito anti-
inflamatório da Dexametasona 4 mg e da Betametasona 4mg sobre a dor, o edema 
e a limitação da abertura bucal, em pacientes jovens e adultos submetidos a 
exodontias de terceiros molares inferiores. Metodologia: Trata-se de um ensaio 
clínico, triplo-cego, cruzado, pareado e de tratamento randomizado. Foram 
selecionados 40 indivíduos, entre jovens e adultos, por meio de amostra não-
probabilística por julgamento, com idade entre 18 a 35 anos, de ambos os gêneros, 
procedentes do Centro de Especialidade Odontológica, do município de Mossoró, 
Rio Grande do Norte,  num período de 12 meses. Os sujeitos da pesquisa 
receberam dois tratamentos farmacológicos por via oral: Dexametasona 4mg ou 
Betametasona 4mg. Em ambos os tratamentos receberam Dipirona Sódica e 
Amoxicilina. Resultados: Os dois protocolos estudados melhoraram o nível da dor já 
na segunda hora, melhoraram o edema com 48 horas, e melhoraram o trismo com 
24 horas. Porém não houve diferença significativa entre eles com relação a resposta 
terapêutica deles para a dor, nem para o edema, nem para o trismo. Conclusões: 
Ambos os protocolos farmacêuticos estudados não tiveram diferença significativas 
com relação a dor, edema e ao trismo. Sendo avaliado o custo-benefício, conclui-se 
que o Dexametasona 4mg é mais eficaz que a Betametasona 4mg. Considera-se a 
necessidade de mais estudos no intuito de avaliar a ação analgésica e o efeito anti-
inflamatório das medicações Dexametasona e Betametasona, com o objetivo de 

estabelecer um protocolo terapêutico para esse tipo de exodontia estudada nessa 
pesquisa. 
 
Descritores: Exodontia; Terceiro molar; Analgesia; Dor; Edema; Trismo; 
Dexametasona; Betametasona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  

 

ABSTRACT 

 

 

Objective: The objective of this work is to compare the analgesic action and anti-
inflammatory effect of Dexamethasone 4 mg and Betamethasone 4 mg on pain, 
edema and limited mouth opening, in young and adult patients undergoing extraction 
of lower third molars . Methodology: This is a clinical trial, triple-blind, crossover, 
paired and randomized treatment. Forty individuals were selected, between young 
people and adults, by means of a non-probabilistic trial sample, aged between 18 
and 35 years old, of both genders, coming from the Dental Specialty Center, in the 
municipality of Mossoró, Rio Grande do Norte, over a period of 12 months. The 
research subjects received two pharmacological treatments orally: Dexamethasone 
4mg or Betamethasone 4mg. In both treatments they received Sodium Dipyrone and 
Amoxicillin. Results: The two studied protocols improved the level of pain in the 
second hour, improved edema within 48 hours, and improved trismus within 24 
hours. However, there was no significant difference between them regarding their 
therapeutic response to pain, neither to edema nor to trismus. Conclusions: Both 
studied pharmaceutical protocols had no significant difference in relation to pain, 
edema and trismus. Being evaluated the cost-benefit, it is concluded that 
Dexamethasone 4mg is more effective than Betamethasone 4mg. It is considered the 
need for further studies in order to assess the analgesic action and anti-inflammatory 
effect of the medications Dexamethasone and Betamethasone, with the objective of 
establishing a therapeutic protocol for this type of extraction studied in this research. 
 
Descriptors: Exodontia; Third molar; Analgesia; Ache; Edema; Trismus; 
Dexamethasone; Betamethasone. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dor é um fenômeno biológico importante para a defesa do organismo, 

porém, desconfortável para o indivíduo acometido. A Associação Internacional para 

o Estudo da Dor (1986) conceitua a dor como uma experiência sensitiva e emocional 

desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. É 

inerente a alguns procedimentos odontológicos, principalmente aos cirúrgicos, sendo 

sua intensidade, quase sempre, relacionada à extensão da cirurgia. Na prática 

clínica, é comum que os cirurgiões-dentistas apresentem dificuldades na prescrição 

adequada de medicamentos para o controle da dor (FATTAH et al., 2005).  

Estudos mostram que os terceiros molares geralmente são os últimos dentes 

a irromper na cavidade bucal, sendo, desta forma, os elementos dentais mais 

frequentemente encontrados em posição de inclusão (VICENTINI; PÁDUA; 

FREITAS, 2008). 

Um dente impactado é definido como “um dente que não pode ou não poderá 

erupcionar para a sua posição funcional normal, sendo portanto patológico e requer 

tratamento.” (NESS; PERTERSON, 2011, pág.132). 

A exodontia de terceiros molares trata-se de um procedimento comumente 

realizado na Odontologia, que está relacionado a diferentes níveis de dor pós-

operatória. Além disso, outros eventos também estão associados a essa cirurgia, 

como o trismo e o edema. Vários fatores interferem na intensidade da dor pós-

operatória, como a duração da cirurgia, extensão do dano tecidual, os medicamentos 

escolhidos e a analgesia pós-operatória (VICENTE et al., 2013). 

A analgesia melhora a qualidade de vida no pós-operatório, reduzindo a 

morbidade e proporcionando maior conforto, permitindo uma rápida recuperação e 

retorno precoce do paciente às suas atividades diárias (THOMSON; ROOD,1995). 

A analgesia preemptiva consiste em um tratamento farmacológico iniciado 

antes do procedimento cirúrgico, a fim de prevenir a hiperalgesia. Acredita-se que 

essa estratégia, além de proporcionar conforto ao paciente, reduz o consumo de 

analgésicos para o controle da dor no período pós operatório, o que abreviaria o 

tempo de recuperação do paciente (DEJEAN et al., 2008). 
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Segundo os modelos de estudo com exodontia de terceiros molares inferiores 

retidos, nota-se frequentemente a avaliação da eficácia de diferentes fármacos, 

utilizando-se dos princípios da analgesia preemptiva, visando o controle dos sinais e 

sintomas inflamatórios decorrentes desse procedimento. O uso de corticosteroides 

para minimizar o edema, o trismo e a dor, é cada vez mais frequente entre os 

cirurgiões dentistas (NESS; PERTERSON, 2011). 

Para o grupo de fármacos mais indicados para estas finalidades são os 

corticóides, existindo diversos estudos que comprovam sua eficácia na prevenção do 

edema, trismo e dor pós operatória (MONTEIRO; LAMEIRA, 2014). 

Os corticóides são definidos como hormônios sintéticos que mimetizam as 

ações do cortisol endógeno secretado pela glândula adrenal. Sabe-se que seus 

efeitos terapêuticos são, geralmente, atribuídos à supressão dos múltiplos 

mecanismos envolvidos na resposta inflamatória, levando a uma diminuição dos 

níveis de mediadores químicos pró-inflamatórios no local da injúria. Um dos 

principais mecanismos citados envolve a inibição da enzima fosfolipase A2, não 

havendo, portanto, transformação de fosfolipídeos da membrana celular em ácido 

araquidônico, bloqueando a síntese subsequente de prostaglandinas (Pgs) e 

prostaciclinas (via da cicloxigenase) e de leucotrienos (via da lipoxigenase) 

(WANNMACHER; FERREIRA, 2007). 

A Dexametasona e a Betametasona são corticosteróides amplamente 

empregados para o tratamento e prevenção da dor odontogênica, e apesar de 

sua eficiência já ser bastante discutida, ainda não existe um protocolo que 

confirme qual a dosagem e momento ideais para seu emprego (WANNMACHER; 

FERREIRA, 2007).  

Para os autores supracitados, existe uma grande possibilidade de 

combinações farmacológicas para o controle da dor, edema e trismo após a 

exodontia de terceiros molares inferiores. Trata-se de um grande desafio buscar 

alternativas que sejam ao mesmo tempo eficientes, que tenham baixo custo e 

garantam a segurança, considerando seus efeitos colaterais e/ou secundários que 

essas drogas possuem. 

Os AINEs são uma classe de medicações muito prescrita na Odontologia, 

porém os inúmeros efeitos adversos desses fármacos tornam esta prática 
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desafiadora.Todos AINEs convencionais têm a tendência de causar efeitos adversos 

gastrointestinais que podem variar de dispepsia a sangramentos de estômago e 

duodeno, ativar doenças inflamatórias intestinais quiescentes e causar dano tecidual 

(como úlceras) no trato gastrointestinal baixo, geralmente, após um longo período de 

uso. Além disso, no sistema cardiovascular os inibidores da COX-2 podem causar 

um aumento de eventos trombóticos e cardiovasculares e, no renal, os AINEs 

podem induzir insuficiência renal aguda de duas diferentes maneiras: 

hemodinamicamentemediada ou por nefrite intersticial (freqüentemente 

acompanhada de síndrome nefrótica) WANNMACHER; FERREIRA, 2007).  

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

operatórios em exodontias de terceiros molares inferiores. Deste modo, há uma 

necessidade de estabelecer um protocolo terapêutico que permita que os 

profissionais cirurgiões-dentistas possam prescrever a dexametasona 4mg ou a 

betametasona 4mg, com a finalidade de obter um melhor pós-operatório em cirurgias 

de terceiros molares inferiores. 

 

2  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

 Comparar a ação analgésica e o efeito anti-inflamatório de dois protocolos 

farmacológicos  em exodontias de terceiros molares inferiores. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Monitorar, a curto prazo, os efeitos adversos no pós-operatório no uso desses 

dois protocolos  

 

3 HIPÓTESES  

 

Na construção da pesquisa as hipóteses propostas foram as seguintes: 
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H0 – A Dexametasona 4mg poderá ser mais eficiente no controle da dor pós-

operatória;  

H1 – A Betametasona 4mg poderá ser mais eficiente no controle da dor pós-

operatória;  

H2 – Não serão observadas diferenças significativas entres as duas medicações em 

relação ao controle da dor pós-operatória. 

 H0 – A Dexametasona 4mg poderá ser mais eficiente no controle do edema pós-

operatório;  

H1 – A Betametasona 4mg poderá ser mais eficiente no controle do edema pós-

operatório;  

H2 – Não serão observadas diferenças significativas entres os dois fármacos em 

relação ao edema pós-operatório.  

H0 – A Dexametasona 4mg poderá ser mais eficiente no controle da limitação de 

abertura bucal pós-operatório;  

H1 – A Betametasona 4mg poderá ser mais eficiente no controle da limitação de 

abertura bucal pós-operatório;  

 H2 – Não serão observadas diferenças significativas entres as duas medicações em 

relação a abertura bucal pós-operatória. 

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

4.1 INDICAÇÕES PARA REALIZAR CIRURGIA DE TERCEIROS MOLARES 

 

O diagnóstico clínico de dentes permanentes impactados é direto, envolve 

uma inspeção clínica que revela a ausência do dente na sua posição normal, 

combinada com a tomada de radiografia que mostra a posição do dente não-

irrompido. Sendo assim, são indicações para exodontias de terceiros molares 

impactados: complicações que estes dentes podem causar durante a fase adulta e 

idosa, além do risco de pericoronarite, prevenção de cárie no terceiro molar inferior 

ou no dente adjacente (pela dificuldade de realizar uma limpeza adequada nessa 
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área), indicação ortodôntica, reabsorção dos dentes adjacentes, lesões intra-ósseas 

e de tecidos moles (cistos e tumores) de origem odontogênica (NESS; 

PERTERSON, 2011). 

As principais indicações para a remoção de terceiros molares são: o risco de 

impacção, de cáries, pericoronite, problemas periodontais nos dentes adjacentes, 

cistos odontogênicos e apinhamento. Cirurgiões-dentistas devem sempre orientar os  

pacientes sobre as possíveis complicações cirúrgicas que podem ocorrer em 

decorrência desse tipo de exodontia. A prevalência de consultas de emergência 

após esse tipo de cirurgia é de cerca de 10%, apresetando principalmente dor 

intensa, edema e sangramento por hemorragia, osteíte alveolar, abscessos, 

deiscências, parestesia, hematoma e trismo (SIGRON, 2014). 

No estudo de Almeida e Santana (2018) verificou-se que a maior 

porcentagem para indicação da remoção de terceiro molar foi à sintomatologia 

dolorosa, que ocorre devido a dificuldade de higienização adequada, ocasionando a 

pericoronarite. Outra pesquisa teve resultados compatíveis, apresentando sintomas 

dolorosos como o maior indicativo para exodontia em associação com a 

pericoronarite (YILMAZ et al., 2015). 

A remoção cirúrgica do terceiro molar, embora seja um procedimento 

relativamente comum, é uma operação invasiva e comumente realizada em pessoas 

jovens e saudáveis, as quais, na maioria das vezes, não possuíam experiência com 

cirurgias desse tipo. Além disso, os terceiros molares são potencialmente capazes 

de causar transtornos e prejuízos à saúde bucal do indivíduo, risco que justifica a 

indicação para exodontia (CERQUEIRA; VASCONCELOS; BESSA-NOGUEIRA, 

2004). 

Normalmente, essas cirurgias são seguidas de um processo inflamatório 

caracterizado por dor, edema e limitação de abertura bucal. Dessa forma, as 

exodontias de terceiros molares inferiores em ensaios clínicos constituem um 

modelo de estudo usado comumente para testar a eficácia de analgésicos e anti-

inflamatórios (WANNMACHER; FERREIRA, 2007). 

Os acidentes e complicações mais comuns são: hemorragias, alveolites, dor, 

edema e trismo, injúria ao nervo alveolar inferior; infecções abrangendo espaços 

fasciais; injúrias em dentes adjacentes; fratura óssea da tuberosidade maxilar e/ou 
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da mandíbula; comunicações bucossinusais; problemas periodontais em dentes 

adjacentes, e deslocamento de dentes para regiões anatômicas nobres (OLIVEIRA 

et al., 2006). 

Existe 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 (LEE, 2015). 

As manifestações pós-operatórias da exodontia dependem de uma série de 

fatores, como a técnica cirúrgica e a severidade da retenção. No entanto, a maioria 

dos pacientes relata sentir dor e, quando combinada com um processo inflamatório, 

os efeitos colaterais da cirurgia de terceiro molar podem ter um grande efeito sobre a  

qualidade de vida dos pacientes (VICENTINI; PÁDUA; FREITAS, 2008). 

 

 

4.2  CORTICÓIDES COM FINALIDADE ANALGÉSICA 

 

Os corticosteróides, como a Dexametasona e Betametasona, são drogas de 

escolha na Odontologia e que apresentam algumas vantagens em relação aos 

inibidores da cicloxigenase, entre elas: não apresentam efeitos colaterais 

significativos, não interferem na hemostasia, 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 no retardo cicatricial. 

(ANDRADE, 2006 apud DEJEAN, 2008).  

A utilização de corticóides com finalidade analgésica ainda é controversa. Os 

efeitos analgésicos dos corticóides são geralmente atribuídos à supressão de 

múltiplas vias de sinalização envolvidas na resposta inflamatória que leva à 

diminuição dos níveis de prostaglandinas, prostaciclinas e leucotrienos, os quais são 

mediadores químicos capazes de sensibilizar as terminações nervosas livres. 

(FATTAH et al., 2005 apud PEIXOTO, 2011). 

O grupo de fármacos mais indicados para estas finalidades são os corticóides, 

existindo diversos estudos que comprovam sua eficácia na prevenção do edema, 

trismo e dor pós operatória. Este grupo de medicamentos age inibindo a enzima 

fosfolipase A2, o que diminui a disponibilidade de ácido aracdônico na célula e 
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provoca a diminuição de metabólitos da COX 2, fazendo, assim, com que diminuam 

as manifestações clínicas sintomáticas (MONTEIRO; LAMEIRA, 2014). 

A Dexametasona é um anti-inflamatório esteroidal, sendo um corticosteróide, 

que atravessa a membrana celular e complexa com os receptores citoplasmáticos 

específicos. Estes complexos chegam ao núcleo celular e ligam-se ao DNA, 

estimulando a transição do RNAm e subsequentemente a síntese protéica de várias 

enzimas, sendo responsáveis por duas categorias de efeitos de corticosteróides 

sistêmicos (WANNMACHER; FERREIRA, 2007). 

A Betametasona é uma associação de ésteres de betametasona que produz 

efeito anti-inflamatório, antialérgico e anti-reumático. A atividade terapêutica imediata 

é fornecida pelo éster solúvel, fosfato dissódico de betametasona. A atividade 

prolongada é promovida pelo dipropionato de betametasona que, por ser de 

absorção lenta, controla os sintomas durante longo período. Os glicocorticóides, 

como a betametasona, causam profundos e variados efeitos metabólicos e 

modificam a resposta imunológica do organismo a diversos estímulos, deste modo, a 

betametasona possui grande atividade glicocorticóide e pequena atividade 

mineralocorticóide (WANNMACHER; FERREIRA, 2007).  

Almeida e Andrade (1990) avaliaram o efeito da Betametasona com diferentes 

dosagens na remoção de terceiros molares inclusos, e verificaram que a 

administração de Betametasona 4 mg, por via oral, apresentou melhor efeito contra 

a dor e edema pós-operatórios. 

Boonsiriseth  et al. (2012) realizaram uma pesquisa com 20 pacientes 

saudáveis, média de idade de 20 anos, com remoção bilateral de terceiros molares 

inclusos, e concluíram que, o uso oral de Dexametasona 8mg, após a cirurgia, 

apresentou efeito para controlar o inchaço facial, dor e trismo. 

 

4.3  OBJETIVOS DA ANALGESIA PREEMPTIVA 

 

O conceito de analgesia preemptiva foi introduzido no início do século 

passado por Crile. Sabe-se que ele observou que o bloqueio da transmissão da dor 

antes da incisão cirúrgica reduziu a mortalidade pós-operatória. Essa técnica foi 

inicialmente proposta visando prevenir o choque pós-operatório. Entretanto, mais 
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tarde, seus proponentes denominaram o termo analgesia preemptiva, pois eles 

notaram uma marcada diminuição na intensidade e duração da dor pós-operatória 

(KELLY; AHMAD; BRULL, 2001). 

Na analgesia preemptiva tem-se enquanto objetivos: 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; inibição da dor 

persistente no pós-operatório e desenvolvimento da dor crônica (GRAPE, 2007). 

Os fármacos utilizados na analgesia preemptiva, bem como os protocolos 

adotados pelos profissionais, são os mais diversos. Arantes (2006) avaliou o efeito 

da analgesia preemptiva do cetoprofeno e do parecoxibe em 60 pacientes que foram 

submetidos à extração de terceiros molares inferiores bilaterais inclusos, sendo o 

paciente o seu próprio grupo controle. No pós-operatório, todos os pacientes 

receberam amoxicilina ou eritromicina por sete dias, além de 500mg de dipirona 

sódicaem caso de dor, sendo a dose máxima 6g por dia. Os resultados mostraram 

que o parecoxibe foi mais eficaz que o cetoprofeno no controle da dor na quarta hora 

do pós operatório, mas foi menos eficaz após 24h. Com relação à analgesia pós 

operatória, o parecoxibe foi mais eficaz que o cetoprofeno após 6 e 8h após o 

procedimento. 

Bersan (2016) selecionou 40 indivíduos com indicação para remoção dos 

quatro terceiros molares, sendo realizadas duas intervenções, removendo dois 

elementos (superior e inferior) de um mesmo lado numa sessão. Foi administrado 

4mg dexametasona (via oral) ou cetorolaco 10mg (via sublingual) 30 minutos antes 

da cirurgia. No pós-operatório, foi admnistrado 500mg de dipirona sódica, em 

intervalos de 4h, em caso de dor. Por fim, foi administrado 2g de amoxicilina 30 

minutos antes da cirurgia com o objetivo de prevenir a infecção da ferida cirúrgica. A 

intensidade de dor para ambos os grupos situou-se entre leve e moderada, sem 

diferença no consumo de comprimidos de analgésico de resgate. Concluiu-se, 

assim, que o cetorolaco foi superior à dexametasona quanto ao tempo de duração 

de analgesia preemptiva, sendo que ambos os fármacos apresentaram efeitos 

similares em relação ao controle da dor pós-operatória. 
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Paiva-Oliveira et al. (2015) realizaram um estudo duplo-cego que teve como 

objetivo comparar a eficácia da dexametasona e do cetorolaco de troetamina através 

do grau da dor, edema e limitação da abertura bucal de 34 indivíduos, nos quais 

foram realizadas as extrações de terceiros molares inferiores bilaterais, em posições 

semelhantes. O procedimento cirúrgico foi realizado em dois momentos, sendo que, 

primeiramente, o paciente recebeu  cápsula de 10 mg de cetorolaco de trometamina 

1h antes da cirurgia e a cada 8h por 2 dias. Para a extração do lado contralateralm o 

indivíduo recebeu  cápsula de 8 mg de dexametasona 1h antes da cirurgia e 1 

cápsula de placebo a cada 8h por 2 dias. Metamizol sódico, 500 mg, foi administrado 

como medicação resgate pós-operatório. Como resultado, observou-se que não 

houve diferença estatisticamente significativa para as variáveis dor e edema, sendo 

ambas as medicações eficazes no pós-operatório. Entretanto, para a limitação de 

abertura bucal, 24 he 7 dias de pós-operatório, o grupo dexametasona apresentou 

menor limitação de abertura bucal, comportando-se melhor que o cetorolaco para 

essa variável nesses períodos. Devido também à maior margem de segurança, o 

uso de dexametasona em dose única torna-se uma alternativa mais adequada para 

uso em extrações cirúrgicas de rotina de terceiros molares. 

Santos (2011) realizou um ensaio clínico duplo-cego em 30 pacientes, o qual 

avaliou o efeito da analgesia preemptiva das associações tramadol (50mg)+ 

dexametasona (4mg) e tramadol (50mg)+diclofenco (50mg) de sódio para controle 

da dor, edema e trismo, nos quais foi realizada cirurgia para extração de terceiros 

molares inferiores bilaterais impactados, sendo o paciente o seu próprio controle. Os 

fármacos foram administrados 1h antes do procedimento, além de ser prescrito 

paracetamol (500mg) para controle da dor pós-operatória e amoxicilina (500mg) por 

5 dias. Como resultado, constatou-se que não houve diferenças estatisticamente 

significativas quanto à redução da dor no pós-operatório entre os protocolos 

utilizados, sendo ambos caracterizados como dor leve/moderada. Com relação à 

inflamação, o tramadol+dexametazona foi mais eficaz quanto ao grau de formação 

de edema e trismo, em comparação com o protocolo tramadol+diclofenaco de sódio. 

Bamgbose et al. (2005) compararam a associação de dexametasona com 

diclofenaco de potássio com apenas a administração de diclofenaco de potássio 

isolado de forma preemptiva no controle da dor pós operatória após a remoção de 
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terceir molar inferior. Os pacientes foram divididos em dois grupos, sendo que no 

grupo I houve co-administração de dexametasona via parenteral e diclofenaco de 

potássio va oral, 30 minutos antes da cirurgia. Já no grupo II, foi administrado 

diclofenaco de potássio via oral 30 minutos antes da cirurgia. Como resultado, 

observou-se um escore de dor e edema significativamente menor para o grupo I, 

sendo que, com relação ao trismo, houve similaridade entre os grupos. 

Os autores supracitados avaliaram a eficácia do diclofenaco potássico, 

deametasona e paracetamol no controle da dor após a remoção de terceiros 

molares. Os pacientes foram distribuídos em três grupos, sendo que no primeiro, 

houve a administração de dexametasona IM e diclofenaco oral; no segundo, 

deametasona e paracetamol; e no terceiro, somente diclofenaco. O diclofenaco e 

paracetamol foram administrados 30 minutos antes da cirurgia e por cinco dias do 

pós-operatório. A quantidade de pacientes do grupo I, no primeiro dia de pós-

operatório, que reportaram nenhuma dor foi estatisticamente significativo em 

comparação com os demais grupos. Com relação ao edema, os grupos I e II 

mostraram um grau estatisticamente menor no primeiro e no segundo dia de pós-

operatório que o grupo III e, quanto ao trismo, não houve diferença entre os 

mesmos. Com isso, neste estudo concuiu-se que a adição de deametasona a 

protocolos terapêuticos, contendo diclofenaco potássico ou paracetamol, aumenta o 

efeito analgésico e anti-inflamatório destes dois fármacos  (BAMGBOSE et al., 

2005). 

Aoki et al. (2006) compararam os efeitos do diclofenaco de sódio com o 

dextrometorfano, administrados preemptivamente uma hora e meia antes da cirurgia, 

para controle da dor, após a remoção de terceiros molares inferiores. Os pacientes 

foram divididos em três grupos, incluindo o grupo controle, e o grupo que recebeu o 

dextrometorfano mostrou escores de dor menores comparados aos outros grupos. 

Concluiu-se que, em relação ao grupo controle, uma quantidade menor de 

analgésicos foi ingerido no grupo do dextrometorfano. 

Grossi et al. (2007) avaliaram o efeito do fosfato dissódico de dexametasona 

no controle de dor após a cirurgia de terceiro molar inferior, num ensaio clínico. O 

fármaco foi administrado por via parenteral na região do vestíbulo bucal em 61 

pacientes, os quais foram divididos em três grupos: I-controle; II- 4mg de 
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dexametasona; e III- 8 mg de dexametasona. Os grupos nos quais o fármaco foram 

administrados tiveram diferença significativa em relação ao grupo controle com 

relação à formação de um edema menos severo. Entretanto, quando comparou-se 

as variáveis entre os grupos nos quais o fármaco foi admnistrado, não houve 

diferença estatística. Com relação à dor, os três grupos obtiveram resultados iguais.   

Kupeli e Gulnahar (2019) avaliaram a eficácia analgésica do ibuprofeno 

intravenoso (iv) preemptivo na dor durante e após a cirurgia do terceiro molar 

inferior. Um total de 60 pacientes foram incluídos no estudo, sendo que eles foram 

alocados como grupo1: ibuprofeno 800 mg iv + dexcetoprofeno 50 mg; grupo 2: 

ibuprofeno 800 mg iv sozinho; e grupo 3: placebo. Os autores concluíram que 

o ibuprofeno sozinho ou em combinação com dexcetoprofeno proporcionou 

analgesia semelhante no período perioperatório, quando administrado 

preemptivamente. 

Isiordia-Espinoza et al. (2011) realizaram um ensaio clínico duplo-cego, 

randomizado e controlado, o qual teve como objetivo comparar a analgesia 

preemptiva de cetorolaco oral mais um placebo local aplicado na submucosa, com 

cetorolaco oral mais tramadol local submucoso após cirurgia de terceiro molar 

mandibular impactado. Os pacientes foram randomizados em dois grupos de 

tratamento (n = 15 por grupo): grupo A, cetorolaco oral 10 mg, 30 minutos antes da 

cirurgia mais placebo local submucoso (1 mL de solução salina); grupo B, cetorolaco 

oral 10 mg, 30 minutos antes da cirurgia mais tramadol local submucoso (50 mg 

diluído em 1 mL de solução salina). A intensidade da dor, o tempo para a primeira 

medicação analgésica de resgate e o consumo total de analgésico foram avaliados 

nesse estudo. Como resultado, a intensidade da dor, o número de pacientes que 

necessitaram de medicação analgésica de resgate, o número de pacientes em cada 

grupo que não necessitaram de medicação analgésica de resgate e o consumo total 

de analgésicos apresentaram significância estatística, concluindo-se, assim que 

o uso preventivo de cetorolaco oral associado a tramadol local submucoso é uma 

alternativa de tratamento para a dor aguda após a remoção cirúrgica de um terceiro 

molar inferior impactado. 
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4.4  EFEITOS ADVERSOS COM O USO PROLONGADO DOS 

CORTICOSTERÓIDES  

 

Para Campos (2018), os corticosteroides agem no metabolismo de 

carboidratos, lipídios e proteínas, estimulando a gliconeogênese, aumentando a 

produção de glicogênio e também a sensibilidade dos tecidos à insulina. Ativam a 

lipólise e promovem a redistribuição de gordura. Também atuam sobre o sistema 

imune, inibindo a produção de citocinas que ativam o sistema imunitário, e 

diminuindo a expansão das células T e B (CAMPOS, 2018). Seus efeitos anti-

inflamatórios advêm do bloqueio ou retardo de etapas do processo inflamatório. 

Resumidamente, segundo Campos (2018) os efeitos dos GC são devidos à: 

– Redução dos linfócitos periféricos, particularmente as células T; 

– Inibição do acúmulo de neutrófilos no local da inflamação; 

– Apoptose das células linfoides; 

– Inibição da síntese de várias citocinas; 

– Modulação direta e indireta da função das células B; 

– Inibição da resposta proliferativa dos monócitos ao fator de estimulação de 

colônias; 

– Inibição da diferenciação de monócitos em macrófagos e da sua função fagocítica 

e citotóxica; 

– Inibição do movimento celular e dos fluidos a partir do compartimento 

intravascular; 

– Inibição da ação da histamina e dos ativadores do plasminogênio, e da síntese de 

prostaglandinas; 

– Ação bloqueadora da entrada da glicose nos tecidos; 

– Inibição da síntese proteica nos tecidos muscular, cutâneo, ósseo, conjuntivo, 

gorduroso e linfoide.  
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Conforme Campos (2018), dependendo da molécula de corticosteroide, da 

dose e do tempo de uso, há risco variável de efeitos indesejáveis, que podem ser 

graves, fazendo com que seu uso por prazos longos deva ser cercado de cuidados e 

monitorado. Dentre eles, perda de massa muscular, conjuntiva e óssea, hipertensão 

arterial, hipercolesterolemia, fragilidade capilar, estrias cutâneas e catarata. Além 

disso, na infância, pode prejudicar o crescimento (CAMPOS, 2018). 

 

4.5 PROTOCOLO FARMACOLÓGICO COM CORTICÓIDES PARA EXODONTIA 

DE TERCEIRO MOLAR INFERIOR 

 

Na literatura, há muitos estudos em referência ao uso de corticóides em 

exodontias de terceiros molares, relativo às suas vantagens e desvantagens. No 

entanto, observou-se uma grande heterogeneidade entre os estudos. Constatou-se 

variedades de doses, de vias de administração e tempos de administração. A 

ausência de padronização compromete a comparação da ação dos fármacos. 

O edema e a limitação de abertura bucal são reduzidos significativamente 

pelos corticosteróides. No entato, os resultados relativos ao efeito analgésico são 

discutidos.  É aconselhado combinar corticosteróides e fármacos analgésicos em pré 

e pós operatórios, com a fnalidade de reduzir as complicações ao longo prazo e uma 

melhoria na recuperação e qualidade de vida do paciente (EROGLU et al., 2015; 

NGEOW; LIM, 2016). 

O melhor medicamento, dose e via de administração de corticosteróides 

precisam ser padronizadas à luz de melhores evidências, o que facilitará a decisão 

na prática clínica (ALMEIDA et al., 2019). 

Andrade et al. (1995), propuseram como protocolo farmacológico para 

cirurgias orais, o uso de Diazepam (5 a 10 mg), associado com a Betametasona (4 

mg) ou Dexametasona (4 mg) e Amoxicilina (2 g), por via oral, 01 hora antes da 

intervenção cirúrgica. Os autores propuseram ainda a utilização do anestésico 

Bupivacaína com adrenalina, como opção para anestesia local, tendo em vista a 

longa duração de ação proporcionada por essa preparação anestésica (GIROTTO, 

2003). 
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Barcelos (2002), avaliou dois protocolos farmacológico, um para o controle da 

dor em cirurgias orais, e outro em um estudo comparativo duplo cego, empregando 

Betametasona (4 mg) ou Rofecoxib (50 mg). Foi observada a eficácia de ambos os 

fármacos no controle da dor pós- operatória (GIROTTO, 2003). 

A associação de Diazepam (5mg) ao Rofecoxib (50 mg) ou Betametasona(4 

mg), em dose única, por via oral, antes da cirurgia, e executando-se medidas 

adequadas de anti-sepsia, corresponde a um protocolo farmacológico eficaz e 

seguro em exodontias de terceiros molares inferiores. Observou-se com o uso 

desses fármacos, redução da ansiedade no trans-operatório, controle da dor pós- 

operatória, e diminuição de complicações infecciosas no local da cirurgia. 

(GIROTTO, 2003). 

Almeida et al., (2019), realizaram uma revisão sistemática com o objetivo de 

avaliar a eficácia dos corticosteróides usados como terapia medicamentosa em 

pacientes submetidos à exodontia de terceiros molares. Desses artigos, 13 estudos 

demonstraram os efeitos benéficos dos corticosteróides quando comparados com o 

placebo, independentemente da via de administração. A Dexametasona e a 

Metilprednisolona se mostraram eficazes no controle da dor, edema e trismo no pós-

operatório de exodontia de terceiro molar inferior. Apenas 2 estudos avaliaram o 

efeito da Betametasona, sendo necessário mais ensaios clínicos envolvendo a 

Betametasona para permitir uma melhor estimativa de seus efeitos (ALMEIDA et al., 

2019). 

Com relação ao edema, não foi possível realizar metanálise na pesquisa 

supracitada, devido à falta de homogeneidade entre os estudos quanto às medidas 

de tendência central e dispersão (média e desvio padrão) e às  diferentes técnicas 

empregadas para mensurar este resultado. Quatorze estudos demonstraram efeitos 

positivo dos corticosteroides em comparação ao placebo no controle do edema pós-

cirúrgico, e dois estudos não encontraram diferença  entre o uso de corticosteroide e 

placebo. A padronização da avaliação do edema é necessária em estudos clínicos 

futuros para permitir a quantificação do efeito dos corticosteroides. Além disso, nem 

todos os estudos selecionados avaliaram os períodos pré e pós-operatório (48–72 

horas e  7 dias), o que tornou a metanálise inviável (ALMEIDA et al., 2019). 
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Onze estudos evidenciaram um efeito positivo dos corticosteroides em relação  

ao uso de placebo quando foi avaliado o trismo, enquanto nenhuma diferença 

significativa foi encontrada em quatro estudos (ALMEIDA et al., 2019). 

Na pesquisa de Larsen et al., (2018) diferentes dosagens de corticosteroides 

não revelaram diferenças significativas no inchaço facial em nenhum momento após 

a administração intravenosa pré-operatória de 1,5 mg/kg de metilprednisolona em 

comparação com 3 mg/kg, injeção submucosal de 40 mg de metilprednisolona em 

comparação com 4 mg de dexametasona e consumo oral de 4 mg de dexametasona 

em comparação com 12 mg. No entanto, uma diminuição significativa do inchaço 

facial foi relatada após o consumo oral de 8 mg de dexametasona em comparação 

com 4 mg, um e dois dias após a cirurgia . Além disso, a injeção submucosal de 40 

mg de metilprednisolona ou 4 mg de dexametasona revelou um inchaço facial 

significativo diminuído em comparação com o placebo (LARSEN et al., 2018).  

A dosagem ideal de corticosteroides e via  administrativa para diminuir a 

morbidade pós-cirúrgica e melhorar a qualidade de vida imediata após a remoção 

cirúrgica do terceiro molar mandibular é atualmente desconhecida. Portanto, outros 

ensaios clínicos randomizados bem desenhados, incluindo um protocolo 

padronizado, maior amostra de pacientes, medidas de desfecho relatadas pelo 

paciente e análise tridimensional do inchaço facial são necessários (LARSEN et al., 

2018). 

Em uma revisão sistemática sobre o papel dos Corticosteroides na exodontia 

do terceiro molar, em 16 dos estudos demonstrou-se a redução significativa da dor 

com o uso de corticosteróides. Em 22 estudos referiram diminuição do edema, e 18 

estudos relataram melhora na abertura de boca (trismo) (NGEOW; LIM, 2016). 

Embora existam alguns efeitos conflitantes, os resultados desta análise 

mostram, em geral, os benefícios derivados do uso de corticosteroides a curto prazo 

em relação à dor, inchaço e trismo após a extração cirúrgica do terceiro molar, sem 

efeitos colaterais observados (NGEOW; LIM, 2016). 

A extração dos terceiros molares inferiores é um processo traumatizante para 

os tecidos moles. Não existe um protocolo Gold standart ainda pré-terapêutico para 

evitar as complicações pós-operatórias, mas é recomendado a associação de uma 
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medicação pré e pós cirúrgica para minimizar os efeitos da dor, edema e trismo. 

(CORDAT, 2018).           

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

Tratou-se de um ensaio clínico pareado, triplo-cego, de amostra não 

probabilística por julgamento. 

 

5.2 Amostra e local de estudo  

 

Foram recrutados 55 pacientes e destes 14 não retornaram para o segunda 

intervenção e 1 paciente engravidou, totalizando assim 40 participantes, entre jovens 

e adultos, por meio de amostra não-probabilística por julgamento, com idade entre 

18 a 35 anos, de ambos os gêneros, procedentes do Centro de Especialidade 

Odontológica – CEO, do município de Mossoró/RN. 

Enquanto estratégias de recrutamento, destaca-se que os participantes foram 

avaliados por cirurgiões dentistas de todas as Unidades Básicas de Saúde – UBS do 

município de Mossoró. Após essa avaliação clínica, e sendo obedecidos os critérios 

de inclusão da presente pesquisa, esses cirurgiões dentistas fizeram a abordagem 

do paciente sobre a livre participação na pesquisa, em sala reservada na própria 

UBS, onde foram explicados os objetivos do estudo. O paciente aceitando participar 

da pesquisa, foi encaminhado à pesquisadora responsável. 

 A leitura e discussão do TCLE foi realizado pela pesquisadora responsável, 

em sala reservada no CEO de Mossoró, sendo solicitado a sua assinatura, 

garantindo o anonimato, a privacidade e livre participação, para o mesmo não se 

sentir pressionado a participar da pesquisa.  

Os procedimentos invasivos mencionados no projeto foram realizados pela 

pesquisadora responsável pelo estudo, a qual é funcionária do CEO de Mossoró, 

sendo responsável pelos procedimentos de cirurgia oral. O CEO de Mossoró 

disponibiliza de um consultório específico para realização de cirurgias, e deste 
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modo, a pesquisadora utilizou esse mesmo consultório para desenvolver a presente 

pesquisa, em horário e dias específicos para este estudo. 

 

5.3 Critérios de inclusão e exclusão  

 

Os critérios de inclusão para participar do presente estudo foram: ter boas 

condições gerais de saúde com classificação do risco cirúrgico ASA I Association of 

Anestesiologic (ASA), ou seja, apresentarem saúde normal, sem doença sistêmica, 

não pertencerem a extremos de idade e possuírem indicação apenas para cirurgia 

eletiva; Idade mínima de 18 anos e máxv/ima de 35 anos; Mulheres que não 

estiverem gestantes ou em lactação na época das cirurgias. Indivíduos sem histórico 

de hipersensibilidade aos fármacos administrados; Indicação cirúrgica para remoção 

bilateral dos terceiros molares inferiores (38 e 48) em posição similar (simétrica) 

bilateralmente, segundo a classificação de Pell e Gregori (1937) e Miller-Winter 

(1926) apud Freitas (2006, p. 170), e com pelo menos 1/3 da raiz formada, de 

acordo com a avaliação radiográfica.  

Foram excluídos os pacientes que apresentaram terceiros molares inferiores 

que não apresentaram posição anatômica simétrica bilateralmente; Indivíduos que 

apresentaram terceiros molares inferiores com quaisquer manifestações locais que 

contraindicou o procedimento cirúrgico, tais como: pericoronarite, cistos ou tumores 

odontogênicos associados ou não ao terceiro molar, trauma na região, e quaisquer 

sintomas e/ou sinais flogísticos de infecção no local; Indivíduos com 

hipersensibilidade aos fármacos utilizados na pesquisa; Indivíduos que fizeram uso 

de qualquer droga ou medicamento nos últimos 15 dias anteriores ao procedimento 

cirúrgico, tais como: analgésicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos, anticonvulsivantes e 

contraceptivos hormonais. Também foram excluídos os pacientes que não 

retornaram para cirurgia do lado oposto, ou que desistiram de participar por algum 

motivo pessoal. 
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5.4 Divisão dos Grupos Estudados 

 

 Grupo A - Receberam o protocolo farmacológico Dexametasona (4 mg) + 

Dipirona sódica (500 mg) + Amoxicilina(500mg). 

 Grupo B - Receberam o protocolo farmacológico Betametasona (4 mg) + 

Dipirona sódica (500 mg) + Amoxicilina(500mg). 

 

 

Os sujeitos da pesquisa receberam dois tratamentos farmacológicos por via 

oral, delineados da seguinte maneira: Tratamento com Dexametasona 4mg - O 

paciente foi submetido a exodontia do terceiro molar de um dos lados (direito ou 

esquerdo), escolhido aleatoriamente, recebeu 1 cápsula de Dexametasona 4mg 

(Farmácia de Manipulação Farma-Fórmula ®- Brasil), por via oral, 1 hora antes do 

procedimento cirúrgico e repetidas de 12 em 12 horas, pós-cirúrgico, por 3 dias.  

É importante ressaltar que o paciente, a pesquisadora responsável e a auxiliar 

de consultório dentário não sabiam quais os medicamentos estavam sendo 

utilizados (Dexametasona ou Betametasona). Os mesmos eram padronizados com a 

mesma cor, forma, textura e sabor. Apenas o farmacêutico que manipulou os 

medicamentos sabia de qual medicamento se tratava. Ao paciente era dado 

utilizando os termos: Tratamento A e Tratamento B. Apenas na conclusão da 

pesquisa a pesquisadora responsável foi informada sobre a medicação que se 

referia em cada tratamento. 

Houve um intervalo mínimo de 30 dias entre um tratamento e o subsequente, 

para que o processo cicatricial inicial do lado operado não interferisse no outro lado.  

Tratamento com Betametasona 4mg - O mesmo paciente foi submetido a 

outra exodontia de terceiro molar, do lado oposto ao operado anteriormente, e 

recebeu Betametasona 4mg (Farmácia de Manipulação Farma-Fórmula ®- Brasil), 

por via oral, 1 hora antes do procedimento cirúrgico e repetidas de 12 em 12 horas, 

pós-cirúrgico, por 3 dias.   

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados em duas sessões distintas, pela 

mesma cirurgiã-dentista (a pesquisadora responsável), com um intervalo mínimo de 

30 dias entre uma cirurgia e a outra. As intervenções cirúrgicas foram realizadas nas 
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dependências do Centro de Especialidade Odontológica – CEO, do município de 

Mossoró/RN. 

Para os procedimentos cirúrgicos, foi empregado a sequência: Antissepsia 

extra oral com clorexidina a 2 %; Bochecho do paciente com solução de clorexidina 

a 0,12%; Colocação do campo cirúrgico sobre o paciente; Anestesia com bloqueio 

dos nervos alveolares inferiores, bucais e linguais. A solução anestésica utilizada em 

todos os pacientes foi a articaína a 4% com epinefrina. Foi feita a incisão com lâmina 

de bisturi para um adequado retalho mucoperiósteo. Os retalhos foram rebatidos 

com o auxílio de descolador de Molt, lateralmente na linha oblíqua externa da 

mandíbula, e mantido em posição com o afastador de Minnesota para possibilitar a 

visualização do campo operatório. Na maioria dos casos foi necessário a remoção 

óssea (ostectomia) na face vestibular do terceiro molar a ser extraído, realizada com 

brocas cirúrgicas esféricas número 06 e/ou brocas Zecrya. A quantidade de osso 

que foi removida variou conforme a profundidade da inclusão do elemento dentário. 

A impactação horizontal é a que requer a maior ostectomia. A coroa do dente foi 

geralmente seccionada das raízes, e essas removidas juntas ou separadamente 

com o auxílio de alavancas retas e/ou curvas. Após a remoção do dente do seu 

alveólo, foram utilizadas curetas periapicais para fazer o desbridamento mecânico no 

local. Após isso, limas ósseas foram utilizadas para regularizar as bordas ósseas. 

Irrigação com soro fisiológico do alvéolo e da ferida. O retalho foi rebatido para sua 

posição original; e posterior sutura. O fio de sutura utilizado em todas as cirurgias foi 

o nylon 4.0. Ao término dos procedimentos, todos os pacientes foram orientados aos 

cuidados pós cirúrgicos e receberam as recomendações impressas. 

Como um dos critérios de inclusão da pesquisa foi que os dois terceiros 

molares inferiores estivessem em posições simétricas bilateralmente com relação ao 

dente adjacente e com relação a mandíbula, a mesma técnica cirúrgica realizada de 

um lado foi a mesma utilizada no lado contra-lateral. 

Os pacientes da pesquisa levaram consigo também 12 comprimidos de 

Dipirona sódica 500 mg e 18 comprimidos de Amoxicilina 500mg, sendo orientados a 

tomar 1 comprimido de dipirona de 6 em 6 horas, sendo o primeiro logo após a 

exodontia. Além desse medicamento, receberam 18 cápsulas de Amoxicilina 500mg 

e foram orientados a tomar também 1 cápsula de Amoxicilina 500mg de 8 em 8 
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horas, sendo o primeiro imediatamente após a exodontia também. Todos os 

medicamentos foram manipulados pela Farmácia de Manipulação Farma-Fórmula®-

Brasil (medicação genérica pela ANVISA). 

Os fármacos administrados em cada cirurgia foram adquiridos em uma 

farmácia de manipulação, com a cor externa, tamanho e embalagens padronizados, 

com o intuito de evitar o conhecimento de qual medicamento estava sendo utilizado. 

Para garantir a assistência integral aos participantes do presente estudo, é 

pertinente esclarecer que os mesmos removeram a sutura no CEO de Mossoró, 

após 7 dias do procedimento cirúrgico, pela pesquisadora responsável. 

 

 

  

  
FIGURA 1: Amoxicilina (500mg); Dipirona (500mg); Medicamento A 
(Dexametasona 4mg); e Medicamento B (Betametasona 4mg) com 
embalagens padronizadas 
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5.5 Variáveis avaliadas 

 

As variáveis independentes deste estudo foram: sexo, idade, cor, duração do 

procedimento cirúrgico, posição do dente na mandíbula, posição do dente com 

relação ao dente anterior. 

As variáveis dependentes estudadas foram: dor, edema e trismo. A variável 

dor foi quantificada através da escala visual analógica – EVA (ISIORDIA-ESPINOZA, 

2012). Os pacientes foram instruídos a anotar o escore de dor no pré-operatório e 

nos intervalos de 2, 6, 12 e 24 horas após a cirurgia, (FRITZGERALD, 2000).  

A dor pós-operatória foi avaliada sob parâmetros quantitativos, através da 

escala visual analógica (EVA) e notificação do uso agente analgésico, caso tenha 

sido necessário. Os pacientes foram instruídos em relação ao preenchimento da 

EVA, e esta foi preenchida nos intervalos de tempo 2,6,12 e 24h. Os dados 

coletados foram transferidos para planilhas e encaminhadas para análise estatística.  

Cada paciente foi orientado a realizar marcação na EVA, de acordo com a 

intensidade de dor percebida. Essa escala visual foi entregue ao paciente pela 

pesquisadora responsável, e foi respondida pelo paciente no período de 24 horas (2, 

6, 12 e 24 horas) pós operatórias.  

Para análise do edema foi utilizado o método descrito por Neupert; Lee; 

Phelput (1992), portanto foram realizadas mensurações lineares entre o ângulo da 

mandíbula e os seguintes pontos: trágus, asa do nariz, canto externo do olho, 

comissura labial e mento. Essas medidas, em centímetros, foram feitas utilizando-se 

de uma fita métrica e anotadas em fichas individuais antes da cirurgia (pré-

operatório) e com 24, 48, 72 e 168 horas pós-operatórias (7 dias). 

O edema foi avaliado com ajuda de uma fita métrica. Cinco medições foram 

realizadas no paciente usando 5 pontos de referência: (A) tragus/ângulo da 

mandíbula (B) ângulo da mandíbula/asa do nariz; (C) ângulo da mandíbula /canto 

externo do olho; (D) ângulo da mandíbula/comissura labial; (E) ângulo da 

mandíbula/linha média mandibular. 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).  
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Para avaliação da limitação da abertura bucal foi considerada a abertura bucal 

máxima pré-operatória e também nas 24, 48, 72 e 168 horas (7 dias) pós-

operatórias, medida em milímetros por meio de um paquímetro, entre a borda incisal 

dos incisivos centrais superiores e dos incisivos centrais inferiores do lado direito 

(abertura interincisal).  

As medições de edema e limitação de abertura bucal foram realizados pela 

pesquisadora, no CEO de Mossoró. 

O edema foi avaliado com ajuda de uma fita métrica. Cinco medições foram 

realizadas no paciente usando 5 pontos de referência: (A) tragus/ângulo da 

mandíbula (B) ângulo da mandíbula/asa do nariz; (C) ângulo da mandíbula /canto 

externo do olho; (D) ângulo da mandíbula/comissura labial; (E) ângulo da 

mandíbula/linha média mandibular. 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).  

No pré-operatório foi utilizado nos pacientes tinta de sobrancelha de henna, 

fazendo-se marcações pontuais nos pontos de referências, para possibilitar uma 

medição mais fidedigna nos dias posteriores.  

Foi utilizado também enquanto instrumento de coleta de dados um 

questionário (ANEXO D), com perguntas fechadas, referente aos objetivos da 

pesquisa. Os questionários foram aplicados pela pesquisadora responsável, no CEO 

de Mossoró, em sala reservada.  
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FIGURA 2: Pontos de referência para mensuração do edema. (A) tragus/ângulo da 
mandíbula (B) ângulo da mandíbula/asa do nariz; (C) ângulo da mandíbula /canto externo 
do olho; (D) ângulo da mandíbula/comissura labial; (E) ângulo da mandíbula/linha média 
mandibular. 

 

FIGURA 3: Medição entre a borda incisal dos incisivos centrais superiores e dos incisivos centrais 
inferiores do lado direito (abertura interincisal) para aferir a limitação da abertura da boca. 
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5.6 Análise estatística 

 

Os dados obtidos durante a pesquisa foram digitados na planilha Excel, e o 

software utilizado para a obtenção dos cálculos estatísticos foi o Statistical Package 

for the Social na versão 22.0. A análise descritiva foi realizada com base nas 

medias, máximo, mínimo, mediana, e quartis 25 e 75. Assumindo a não normalidade 

da amostra, os testes para verificar diferença significativa foram Friedman e 

Wilcoxon, quando o objetivo era avaliar dor, edema e abertura de boca ao longo das 

horas. Quando o objetivo foi comparar as medicações dentro de cada tempo para 

dor, edema e abertura foi usado o teste Mann-Whitney. Para todos os testes foi 

estabelecido uma significância com p<0,05. 

 

 

5.7 Procedimentos éticos 

 

Todos os sujeitos receberam as informações referentes a pesquisa, por meio 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. Sendo explicados os 

objetivos da pesquisa e da metodologia a ser utilizada, deixando claro que foram 

assegurados o anonimato, o sigilo e a livre participação, respeitando os princípios 

éticos estabelecidos na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O 

projeto de pesquisa foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN e aprovado sob o parecer 

Nº 2.781.879. CAAE: 86762218.6.0000.5294. A coleta de dados foi iniciada após 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da UERN. 

Os dados coletados foram, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 

caixa arquivo, e será guardado por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 

pesquisador responsável (orientador) no Departamento de Odontologia da UERN, a 

fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações 

coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

participantes e o responsável. Cabe ressaltar que o material biológico utilizado na 
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pesquisa não foi reutilizado ou doado para outros fins. Deste modo, os dentes foram 

entregues aos próprios pacientes, após as exodontias. 

Nenhum procedimento cirúrgico está livre de complicações. Os riscos mais 

comuns nas cirurgias de terceiros molares inferiores são: danos aos nervos lingual e 

alveolar inferior, trismo, dor, edema, equimose, petéquias, hemorragia, alveolite 

seca, fraturas dentárias e alveolares, luxação de dentes adjacentes, fraturas 

mandibulares, fraturas de agulhas, parestesias e infecções. 

É necessário citar também os riscos relacionados a realização de exames de 

imagem para avaliação pré-operatória. Foi realizado exame radiográfico panorâmico, 

com exposição do paciente a radiação, com doses mínimas.  

A pesquisa envolveu riscos mínimos para os participantes, tais como: 

desconforto e dores no pós-operatório como em qualquer outra cirurgia desse porte, 

no entanto, o paciente foi medicado para minimizar qualquer manifestação de dor; 

Apresentar efeitos colaterais adversos como um ligeiro desconforto gástrico, que 

deverá desaparecer após a cessação dos efeitos da droga, sem que haja a 

necessidade de suspender ou encerrar a pesquisa, sendo pouco provável que os 

medicamentos que foram empregados nesta pesquisa tenham provocado algum tipo 

de reação adversa. Vale salientar que nenhum dos procedimentos que foram usados 

ofereceram riscos à dignidade da paciente, obedecendo aos critérios da ética em 

pesquisa envolvendo seres humanos. 

Existiu a possibilidade de constrangimento diante da resposta aos 

questionários, no entanto esse risco foi minimizado ao ser garantido o anonimato e 

privacidade do participante, deixando claro a sua livre participação.  

Com relação aos benefícios da pesquisa, o paciente foi beneficiado, pois  

recebeu um atendimento qualificado e gratuito. Também destaca-se que a 

expectativa é de que as medicações que foram utilizadas pré e pós cirurgia, 

descritas na pesquisa, lhes proporcionaram o mínimo de desconforto. 

Destaca-se, inclusive, que a presente pesquisa além de promover o progresso 

científico, poderá contribuir para o estabelecimento de um protocolo medicamentoso 

prévio às cirurgias orais, que irá beneficiar a sociedade em geral, trazendo às 

pessoas um pós-operatório mais confortável, com menos dor e permitindo que estas 

retornem à sua rotina mais rapidamente. 
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6  RESULTADOS 

 

O período de realização da pesquisa foi entre Setembro de 2018 a Agosto de 

2019. Cinquenta e cinco pacientes iniciaram o ensaio clínico, sendo que quinze não 

participaram de todas as etapas. As perdas justificaram-se, pois, uma paciente 

engravidou e quartoze pacientes não voltaram para a segunda intervenção. Ao final 

da coleta de dados obteve-se informações de 80 procedimentos cirúrgicos, sendo 

atendidos 40 pacientes. A relação foi de 10 (25%) homens para 30 (75%) mulheres, 

com idade média de 24 anos.  

Observa-se prevalência maior de pacientes do sexo feminino, reafirmando a 

hipótese de que as mulheres são mais preocupadas com a própria saúde e buscam 

com maior frequência a assistência à saude. Já os homens buscam menos os 

serviços de saúde por diversos fatores, dentre eles: o machismo, por acreditar que o 

homem não pode adoecer ou pelo oposto, demonstrando muitas vezes o sentimento 

de medo do possível tratamento a ser realizado. Também sabe-se que muitos 

pacientes do sexo masculino não se permitem ausentar-se dos seus ambientes de 

trabalho para cuidar da sua saúde.  

Na comparação das medicações estudadas ao longo do tempo, os dois 

protocolos farmacêuticos tiveram o mesmo comportamento terapêutico nos 

pacientes na análise da  dor , do edema e da limitação de abertura de boca . 

(Gráficos 1,2 e 3).  

 

 

Tabela 1: Avaliação das medicações em cada tempo de registro. Mossoró/RN, 
Brasil, 2019. 
 

Avaliação Medicação Média Max-min Mediana Q25-75 Ranks p 

Dor_Pré DEXA 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 40,50 1,000 

BETA 0,00 0,00-0,00 0,00 0,0-0,00 40,50 

       

Dor_2h DEXA 2,53 0,00-9,00 2,00 1,00-3,75 38,71 0,485 

BETA 2,98 0,00-10,0 2,00 1,00-4,00 42,29 

       

Dor_6h DEXA 2,03 0,00-9,00 2,00 0,00-3,00 38,68 0,473 

BETA 2,40 0,00-8,00 2,00 0,00-4,00 42,33 
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Dor_12h DEXA 1,40 0,00-5,00 1,00 0,00-2,75 39,95 0,825 

BETA 1,60 0,00-6,00 1,00 0,00-3,00 41,05 

       

Dor_24h DEXA 0,88 0,00-6,00 0,00 0,00-1,75 41,03 0,819 

BETA 0,95 0,00-7,00 0,00 0,00-1,75 39,98 

       

Edema_Pré_Med DEXA 7,66 6,90-9,50 7,55 7,40-7,98 40,23 0,916 

BETA 7,69 6,78-9,46 7,61 7,37-7,88 40,78 

       

Edema_24h_Med DEXA 7,90 6,96-9,74 7,84 7,58-8,27 40,20 0,908 

BETA 7,94 6,98-9,78 7,87 7,60-8,18 40,80 

       

Edema_48h_Med DEXA 7,91 6,98-9,78 7,87 7,65-8,28 40,09 0,874 

BETA 7,96 6,94-9,86 7,88 7,60-8,16 40,91 

       

Edema_72h_Med DEXA 7,84 6,90-9,98 7,76 7,54-8,15 40,09 0,874 

BETA 7,88 6,84-9,92 7,85 7,47-8,05 40,91 

       

Edema_168h_Med DEXA 7,69 6,90-9,68 7,63 7,40-7,99 40,05 0,862 

BETA 7,75 6,80-9,96 7,66 7,40-7,91 40,95 

       

Abertura_Pré DEXA 4,37 3,20-5,80 4,40 4,00-4,80 40,38 0,963 

BETA 4,38 3,20-5,80 5,40 3,92-4,80 40,63 

       

Abertura_24h DEXA 2,43 1,30-4,00 2,30 1,90-2,87 38,80 0,512 

BETA 2,57 1,50-5,20 2,45 2,00-3,00 42,20 

       

Abertura_48h DEXA 2,94 1,80-4,60 2,90 2,32-3,30 39,74 0,769 

BETA 3,01 1,8-5,40 2,95 2,50-3,57 41,26 

       

Abertura_72h DEXA 3,56 2,40-5,20 3,60 3,00-4,00 42,21 0,509 

BETA 3,48 2,10-5,50 3,40 3,00-4,00 38,79 

       

Abertura_168h DEXA 4,20 3,00-5,80 4,20 3,80-4,67 40,11 0,881 

BETA 4,22 3,0-5,80 4,10 3,75-4,80 40,89 

       

Q25-75: Quartil 25 e 75; Max: Máximo; Min: Mínimo; Med: Médio.  
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Gráfico 1: Avaliação da Dor para os tratamentos A (Dexametasona 4mg) (p<0,0001) e B (Betametasona 4mg) (p<0,0001). 

 

Verificou-se que os dois protocolos farmacológicos melhoraram a dor já na 

segunda hora. Porém a resposta terapêutica para a dor quando utilizado o protocolo 

com a Dexametasona não apresentou diferença estatisticamnte significativa da 

resposta terapêutica de quando se utilizou o protocolo com a Betametasona. (tabela 

1 e gráfico 1). 
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Gráfico 2: Avaliação do Edema Médio para os tratamentos A (Dexametasona 4mg) (p<0,0001) e B (Betametasona 4mg) 
(p<0,0001). 

Constatou-se que os dois protocolos farmacológicos diminuíram o edema com 

48h. Contudo, a resposta terapêutica para o edema quando utilizado o protocolo 

com a Dexametasona não apresentou diferença estatisticamnte significativa da 

resposta terapêutica de quando se utilizou o protocolo com a Betametasona (tabela 

1 e gráfico 2). 
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Gráfico 3: Avaliação da Abertura de Boca para os tratamentos A (Dexametasona 4mg) (p<0,0001) e B (Betametasona 4mg) 
(p<0,0001). 

Observou-se que as duas medicações melhoraram a limitação da abertura de 

boca depois de 24h. No entanto,a resposta terapêutica para a limitação da abertura 

bucal  quando utilizado o protocolo com a Dexametasona não apresentou diferença 

estatisticamente significativa da resposta terapêutica de quando se utilizou o 

protocolo com a Betametasona (tabela 1 e gráfico 3). 

   

 

7  DISCUSSÃO 

 

O modelo experimental utilizado no presente estudo, ensaio clínico pareado, 

triplo-cego, de amostra não probabilística por julgamento, é amplamente aceito e 

tem sido empregado em várias pesquisas, uma vez que permite a avaliação objetiva 

dos principais indicadores de morbidade durante o período pós operatório. Sendo o 

paciente controle de si próprio e apresentando terceiros molares inferiores com grau 

de inclusãosimilar, as alterações decorrentes da variabilidade individual são 

minimizadas, tornando o modelo apropriado para estudos sobre dor, edema e 

limitação da abertura bucal (ONG et al., 2004; AL-KHATEEB, NUSAIR, 2008; 

LAUREANO-FILHO et al., 2008; SOTTO-MAIOR et al., 2011). 
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Várias pesquisas têm sido desenvolvidas para avaliar a eficácia dos 

corticóides na redução de complicações pós-cirúrgicas ocorridas após 

procedimentos de cirurgia oral, particularmente após as exodontias de terceiros 

molares inferiores. Dentre os corticóides mais estudados e empregados para esse 

fim estão: a metilprednisona, a betametasona e a dexametasona, em várias 

dosagens e vias de administração (KIM et al., 2009). 

O uso pré-operatório de corticosteróide é uma abordagem farmacológica 

empregada para a redução de edema, dor e limitação da abertura bucal após a 

remoção de terceiros molares. Sabe-se que a administração de corticosteróide foi 

referido como eficiente no controle do edema em todas as pesquisas consultadas 

(USTUN, 2007; GROSSI et al., 2007; LAUREANO et al., 2008; DAN et al., 2010). É 

pertinente destacar que poucos estudos avaliaram objetivamente o efeito do 

corticosteróide sobre a limitação da abertura bucal.  

Alguns efeitos adversos, com o uso prolongado dos corticóides, podem 

ocorrer. Dentre os quais se destacam: hiperglicemia, glicosúria, miopatia, 

osteoporose, osteonecrose, retardo no crescimento, úlcera péptica, problemas 

oculares, alterações no sistema nervoso central, alteração na distribuição de 

gordura corporal, susceptibilidade às infecções, supressão da função adrenal e 

dificuldade no reparo tecidual. No entanto, ressalta-se que esses efeitos adversos 

dependem da potência do corticóide, da dose e, especialmente, da duração do 

tratamento (KIM et al., 2009). 

Vários fatores podem interferir nesse tipo de cirurgia, como a idade, gênero, 

história médica, uso de contraceptivos orais, a presença de pericoronarites, a má 

higiene oral, a técnica cirúrgica, a experiência do cirurgião, a qualidade e a 

quantidade do anéstesico (BUI et al., 2003; BOULOX et al., 2007). Na presente 

pesquisa, esses fatores foram controlados, uma vez que o estudo foi pareado e a 

amostra homogênea. Inclusive na anamnese os sujeitos foram selecionados 

observando a condição sistêmica similar e o uso de medicamentos durante o estudo 

foram conduzidos adequadamente. 

Em pacientes jovens a cicatrização ocorre mais rapidamente, porém a 

exodontia de terceiros molares muito precoce é contraindicada. Em crianças não é 

indicado remover o germe dental desses elementos porque eles podem vir a se 
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desenvolver em posições normais, e não ser necessária sua remoção nem quando 

atingir a idade adulta (BUI et al., 2003; BOULOX et al., 2007). 

O tecido ósseo da mandíbula é mais flexível em jovens. Quando o paciente 

vai envelhecendo o tecido ósseo da mandíbula, que é um osso denso, vai se 

calcificando, sendo por essa razão mais comum a ocorrência de fraturas em 

pacientes com mais idade. 

Por essas razões foi necessário estabelecer uma faixa etária, entre 18 e 35 

anos, para que os pacientes pudessem participar da pesquisa. 

O anestésico local utilizado nessa pesquisa em todos os pacientes foi a 

articaína a 4% com epinefrina (1:100.000). No trabalho realizado por Ribeiro et al. 

(2011) afirma que há uma significativa superioridade da solução anestésica articaína 

4% com epinefrina 1:100.000 sobre a solução de lidocaína 2% com epinefrina 

1:100.000 em relação ao sucesso anestésico no periodonto inflamado. Também foi 

comprovado que a articaína minimizou a utilização de técnicas anestésicas 

complementares.   

A Betametasona e a Dexametasona são corticosteróides de escolha para uso 

odontológico por via sistêmica, por apresentarem uma potência de ação 25 vezes 

maior que a hidrocortisona, droga padrão do grupo. Além disso, apresentam uma 

meia vida plasmática que permite o emprego desses medicamentos em dose única 

pré-operatória (ANDRADE, 2002). 

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).  
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Em uma revisão sistemática desenvolvida por Markiewicz et al. (2008), foram 

referidos 12 estudos sobre a eficácia (na redução de dor, trismo e edema) do 

corticosteróide quando administrado no pré operatório de cirurgias de terceiro molar. 

O estudo sugere que o uso desses fármacos produz uma redução moderada no 

edema e trismo.  

Os resultados deste estudo estão de acordo com outras pesquisas, no que se 

refere à eficácia dos corticosteróides no controle da dor inflamatória aguda, 

ressaltando que, quando da utilização de Betametasona 4mg, via oral, em dose 

única pré-operatória, o quadro é de menor intensidade de dor e, consequentemente, 

é menor o consumo de analgésicos nas primeiras 24 horas pós-operatórias (LIMA et 

al., 2006). 

Nesta pesquisa, todos os pacientes receberam 18 cápsulas de amoxicilina 

500mg (foram orientados a tomarem 01 cápsula de 8/8 horas, pós-operatórias) e 10 

comprimidos de dipirona 500mg (foram orientados a tomarem 01 comprimido de 6/6 

horas, pós-operatórias).  

No tratamento com Dexametasona 4mg, os pacientes tomaram 01 

comprimido 1 hora antes do procedimento e receberam 06 comprimidos do mesmo 

medicamento, e foram orientados a tomarem 01 comprimido de 12/12 horas, pós-

operatórias. 

No tratamento com Betametasona 4mg, os pacientes tomaram 01 comprimido 

1 hora antes do procedimento e receberam 06 comprimidos do mesmo 

medicamento, e foram orientados a tomarem 01 comprimido de 12/12 horas, pós-

operatórias. 

É importante frisar que os medicamentos avaliados nesse estudo são 

prescritos com segurança para controle de pós-operatório de extração de terceiros 

molares inferiores, no entanto ainda são escassos pesquisas comparando os dois 

medicamentos aqui abordados, principalmente relacionado à posologia utilizada 

nesse trabalho. 

Na presente pesquisa contatou-se que independentemente do fármaco 

utilizado (Dexametasona 4mg ou Betametasona 4mg), ambos  melhoraram o nível 

da dor já na segunda hora, porém não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre elas com relação a dor. 
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A dor pós-operatória é uma dor inflamatória local de várias intensidades 

(mecanismo da resposta à uma lesão tecidular) que provoca a ativação e a 

libertação dos mediadores químicos (histaminas, serotonina, quininas, 

prostaglandinas e enzimas lisossomas) responsáveis pela sensibilidade periférica 

que vai também aumentar a excitabilidade dos neurónios ligados à sensibilidade 

central à origem dos sintomas: dor, rubor, tumor e calor (COSTA et al., 2015; 

SIMONE, 2013; YAMAGUCHI; SANO, 2013). 

Nesse estudo, o pico de dor independentemente do medicamento utilizado foi 

de 2 horas no pós-operatório, havendo um declínio da dor gradativamente. Em outro 

estudo afirmou que o pico de dor após a cirurgia de extração de terceiro molar 

incluso ocorre em 3 a 8 horas após o procedimento cirúrgico e diminui gradualmente 

até o segundo dia pós-operatório, quando não há complicações (FISHER, 1988). Já 

no estudo realizado por Santos (2011) afirma que o pico máximo ocorre entre 3 a 5 

horas após a cirurgia, enquanto que Baptista et al. (2011) descrevem que o pico de 

dor foi de 2 a 4 horas. 

Outra pesquisa realizou um ensaio clínico comparando a administração do 

diclofenaco de sódio 50mg e dexametasona 8mg em cirurgias de terceiros molares e 

verificou que o grupo que utilizou o dexametasona obteve a média de escores mais 

baixa na escala analógica de dor, seguido pelo grupo diclofenaco de sódio e o grupo 

placebo que apresentou a média mais elevada entre os três, encontrando uma 

significância estatística em sua pesquisa. Deste modo, os resultados do estudo 

mostraram que a dexametasona foi mais eficiente no controle da dor ao longo do 

tempo estudado (LEORNE et al., 2007). 

Um estudo desenvolvido por Almeida et al. (2000) utilizou  em dose única pré-

operatória 4 mg de betametasona na remoção de terceiros molares mandibulares 

inclusos, empregando uma solução anestésica à base de prilocaína ou bupivacaína, 

associadas a um agente vasoconstritor, verificou que o uso da associação de 

betametasona com a lbupivacaína propiciou menos dor e menor consumo de 

analgésicos nas primeiras 24 horas, pós-cirúrgicas.   

Barcelos (2002) realizou uma pesquisa comparativa duplo-cego, testando dois 

tratamentos farmacológicos para o controle da dor em cirurgias periodontais de 
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acesso, utilizando betametasona 4 mg ou rofecoxib 50 mg, demonstrando a eficácia 

de ambos os fármacos no controle da dor pós-cirúrgica.  

No desenvolvimento de seu estudo, Quintana-Gomes (2002), em cirurgia para 

colocação de implantes dentais, evidenciou os efeitos da betametasona 4 mg no 

controle da hiperalgesia e, consequentemente, da dor inflamatória aguda. 

Na presente pesquisa, verificou-se que na avaliação do edema, 

independentemente do medicamento utilizado, houve um aumento do edema no 

pós-operatório, até 24 horas, se estabilizando até 48 horas, havendo após esse 

período um declínio gradativo do edema. 

Foi constatado que a resposta terapêutica para o edema quando se utilizou a 

Dexametasona 4mg não apresentou diferença sigificativa da resposta terapêutica 

para o edema de quando se utilizou a Betamatasona 4mg. 

O edema caracteriza-se enquanto uma reação fisiológica normal do corpo a 

uma agressão que é muitas vezes combinada com a inflamação dos tecidos. Para 

minimizar o edema após exodontias de terceiros molares inferiores é necessário 

estabelecer um tratamento que inclui os fatores de dificuldade de exodontia, os 

métodos de exodontia, o controle do sangramento, o uso de anti-inflamatórios 

(esteróides e não esteróides) e de gelo durante as primeiras vinte e quatro horas 

(NGEOW; LIM, 2016; OSUNDE; ADEBOLA; OMEJE, 2011). 

Um estudo comparou o edema facial entre a dexametasona e o cetorolaco e 

não obteve diferenças significativas, entretanto, quando comparou a abertura bucal, 

a dexametasona mostrou-se mais eficiente, proporcionando maior abertura bucal do 

que o cetorolaco (PAIVA-OLIVEIRA, 2012). 

Laureano  et al. (2008), testaram o efeito de duas concentrações de 

dexametasona (4mg e 8mg), por via oral, e verificaram que a administração de 8mg 

foi mais eficaz que a de 4mg para dor e trismo. Em contraste, Grossi et al. (2007) 

também avaliaram o efeito das mesmas doses de dexametasona submucoso sobre 

o edema e verificaram que não houve diferença entre os dois grupos de dosagens 

(4mg e 8mg) de dexametasona sobre o edema.  

Um estudo duplo-cego e cruzado, comparando com placebo, utilizaram 9 mg 

de betametasona intramuscular em 24 pacientes que realizaram exodontias de 
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terceiros molares. Ficou evidenciado uma redução significativa do edema e da dor 

no grupo do corticóide (SKJELBRED; LOKKEN, 1982). 

Na presente pesquisa contatou-se que independentemente do fármaco 

utilizado (Dexametasona 4mg ou Betametasona 4mg), ambos  melhoraram o nível 

da abertura de boca depois de 24h. Contudo, não foi houve diferença 

estatisticamente significativa entre os diferentes protocolos com relação ao trismo. 

O trismo resulta da resposta inflamatória dos tecidos circundantes ao dente 

e/ou em decorrência à fadiga dos músculos mastigadores devido ao tempo da 

operação ou trauma anestésico. Ocorre na maioria dos casos da exodontia dos 

terceiros molares inferiores. Corticosteróides ou AINES (anti-inflamatórios não 

esteroides) são prescritos para diminuir o seu efeito inflamatório (NGEOW; LIM, 

2016; OSUNDE;  ADEBOLA; OMEJE, 2011; WRANICZ et al., 2010). 

Na pesquisa desenvolvida por Kim et al. (2009), afirmam que para se ter 

eficácia, a corticoterapia deve ser mantida por um período de no mínimo três dias 

pós-operatório e um máximo de cinco dias, para maximizar seu benefício e 

minimizar o risco de efeitos sobre a supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(HHA). De forma semelhante, outros estudos mostram que uma dose do fármaco 

administrado no pré-operatório tem eficácia sobre dor, limitação da abertura bucal e 

edema (USTUN, 2003; LAUREANO-FILHO, 2008; DAN et al., 2010; MAJID, 2011). 

No trabalho realizado por Neupert et al (1992) verificou-se que a abertura da 

boca teve melhora significativa com o uso de 4 mg de dexametasona intravenosa 

(IV) nos primeiros dias pós-operatório, mas não houve diferença para dor e edema 

entre os grupos de corticosteróide e placebo. 

Em um estudo com 5000 pacientes com indicação de exodontias de terceiros 

molares mandibulares inclusos, utilizando 4 mg de dexametasona, por via 

intramuscular (masséter homolateral) e intraoral, evidenciaram a eficácia deste 

fármaco no controle do edema, trismo e dor pós-operatória (MESSER; KELLER, 

1975). 

Van Der Zwan et al. (1982), observaram uma diferença significativa entre 

os efeitos da betametasona e do placebo, este fármaco reduziu a ocorrência de dor 

em 80%, de edema em 65% e do trismo em 40% após a exodontia de terceiros 

molares inferiores. 



51  

 
 

 

 

 

Nesta pesquisa, é importante frisar que nenhum paciente relatou qualquer 

efeito adverso com o uso da dexametasona 4mg e betametasona 4mg associados a 

amoxicilina 500mg e a dipirona 500mg. 

Em uma análise comparativa dos preços dos medicamentos nas farmácias 

comerciais, encontrou-se que: o preço médio da Betametasona 4 mg (comprimido) 

foi 4 vezes maior que o preço médio da Dexametasona 4mg (comprimido). Sendo 

avaliado o custo-benefício, conclui-se que o Dexametasona é mais eficaz que a 

Betametasona. 

Muitos estudos fizeram uso único de corticóide no pré ou no pós- operatório. 

A presente pesquisa sugere o uso do corticóide no pré e no pós operatório, ou seja, 

continuando o uso por 3 dias após a exodontia. 

Algumas pesquisas não comprovaram a eficácia dos corticóides uma vez que 

fizeram uso de apenas 01 comprimido no pré operatório, não havendo a continuação 

do uso pós cirúrgico. 

A maioria dos estudos que utilizou dexametasona utilizou a dose de 8 mg. No 

entanto, resultados positivos também foram alcançados com a dose de 4 mg.  A 

betametasona foi usada principalmente  nas doses de 0,5 mg, 1.0 mg e 2.0 mg . 

 Como os dois corticóides avaliados apresentam a mesma dose de 

equivalência, foi utilizado a mesma dose deles na presente pesquisa. E observou-se 

que 4 mg de Dexametasona apresentou o mesmo comportamento terapêutico que 4 

mg de Betametasona. 

A presente pesquisa sugere o uso dos corticóides, em associação com 

antibiótico e analgésico. Propondo um protocolo farmacológico Corticóide 

(Dexametasona 4mg ou Betametasona 4mg) com Amoxicilina 500mg e Dipirona 

500mg.  

 

 

8 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa e suas co-relações com 

dados bibliográficos e metodologia empregada, concluí-se que: 
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 Independentemente do protocolo farmacêutico, houve aumento da dor nas 2h 

horas iniciais pós-cirúrgicas e posteriormente uma diminuição gradativa da 

dor, porém não houve diferença significativa entre os dois protocolos quando 

analisado a dor. 

  Na análise das medidas do edema houve, independentemente do protocolo 

farmacêutico, aumento do edema até 24h, estabilização do edema até 48h e 

em seguida observou-se uma diminuição gradativa, entretanto, não foram 

observadas diferenças significativas entre os dois protocolos na análise do 

edema 

 Nas medidas de avaliação de abertura de boca foi observado, 

independentemente do protocolo farmacológico,  uma diminuição da abertura 

bucal até 24h pós-cirúrgicas, e a partir de então um aumento ao longo do 

tempo, contudo, não houve diferença significativa da resposta terapêutica 

deles para a abertura bucal. 

 Sendo avaliado o custo-benefício, conclui-se que o Dexametasona 4mg é 

mais eficaz que a Betametasona 4mg, já que a Dexametasona tem um preço 

mais acessível. 

 No espaço de tempo monitorado, não foram observados nenhum efeitos 

adversos clinicamente na utilização dos dois protocolos farmacológicos. 

 Considera-se a necessidade de mais estudos no intuito de avaliar a ação 

analgésica e o efeito anti-inflamatório das medicações Dexametasona e 

Betametasona, com o objetivo de estabelecer um protocolo terapêutico para 

esse tipo de exodontia estudada nessa pesquisa. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -UERN 

 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 
TCLE 

 
Esclarecimentos 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa “Análise comparativa da 

ação analgésica e do efeito anti-inflamatório  entre dexametasona e betametasona 
em exodontias de terceiros molares inferiores” coordenada pelo  Prof. Dr. Hécio 
Henrique Araújo de Morais e que segue as recomendações da resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde. Sua participação é voluntária, o que significa que você 
poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe 
traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte 
procedimento: Os sujeitos da pesquisa receberão dois tratamentos farmacológicos 
por via oral, delineados da seguinte maneira: Tratamento 1 (Grupo Dexametasona 
4mg) - O paciente será submetido a exodontia do terceiro molar de um dos lados 
(direito ou esquerdo), escolhido aleatoriamente, receberá 1 cápsula de 
Dexametasona 4mg (Farmácia de Manipulação Companhia da Fórmula®- Brasil), 
por via oral, 1 hora antes do procedimento cirúrgico e repetidas de 12 em 12 horas, 
pós-cirúrgico, por 3 dias. Haverá um intervalo mínimo de 30 dias entre um 
tratamento e o subsequente, para que o processo cicatricial inicial do lado operado 
não interfira no outro lado.  

Tratamento 2 (Grupo Betametasona 4mg) - O mesmo paciente será 
submetido a outra exodontia de terceiro molar, do lado oposto ao operado 
anteriormente, e receberá Betametasona 4mg (Farmácia de Manipulação 
Companhia da Fórmula®- Brasil), por via oral, 1 hora antes do procedimento 
cirúrgico e repetidas de 12 em 12 horas, pós-cirúrgico, por 3 dias.   

Os sujeitos da pesquisa levarão consigo 10 comprimidos de Dipirona sódica 
500 mg (Farmácia de Manipulação Companhia da Fórmula®- Brasil), medicação 
genérica pela ANVISA, sendo orientados a tomar 1 comprimido do medicamento, 
quando houver dor, respeitando um intervalo mínimo de 6 horas entre as tomadas 
do analgésico, devendo anotar o dia e o horário em que consumiram o 
medicamento.  

Será utilizado também enquanto instrumento de coleta de dados um 
questionário, com perguntas fechadas, referente aos objetivos da pesquisa. Os 
questionários serão aplicados pela pesquisadora responsável, no CEO de Mossoró, 
em sala reservada.  

Os procedimentos cirúrgicos serão realizados em duas sessões distintas, pelo 
mesmo cirurgião-dentista (o pesquisador responsável), com um intervalo mínimo de 
30 dias entre uma cirurgia e a outra. As intervenções cirúrgicas serão realizadas nas 
dependências do Centro de Especialidade Odontológica – CEO, do município de 
Mossoró/RN. 

Para garantir a assistência integral aos participantes do presente estudo, é 
pertinente esclarecer que os mesmos deverão remover a sutura no CEO de 
Mossoró, após 7 dias do procedimento cirúrgico, pela pesquisadora responsável. 
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A dor pós-operatória será avaliada sob parâmetros quantitativos, através da 
escala visual analógica (EVA) e notificação do uso agente analgésico, caso tenha 
sido necessário. Os pacientes serão instruídos em relação ao preenchimento da 
EVA, e esta deverá ser preenchida nos intervalos de tempo 2,6,12 e 24h. Os dados 
coletados serão transferidos para planilhas e encaminhadas para análise estatística. 

Essa escala visual será entregue ao paciente pela pesquisadora responsável, 
e será respondida pelo paciente no período de 24 horas (2, 6, 12 e 24 horas) pós 
operatórias.  

Para análise do edema será utilizado o método descrito por Neupert; Lee; 
Phelput (1992), portanto serão realizadas mensurações lineares entre o ângulo da 
mandíbula e os seguintes pontos: trágus, asa do nariz, canto externo do olho, 
comissura labial e mento. Essas medidas, em centímetros, serão feitas utilizando-se 
de uma fita métrica e serão anotadas em fichas individuais antes da cirurgia (pré-
operatório) e com 24, 48, 72 e 168 horas pós-operatórias (7 dias). 

Para avaliação da limitação da abertura bucal será considerada a abertura 
bucal máxima pré-operatória e também nas 24, 48, 72 e 168 horas (7 dias) pós-
operatórias, medida em milímetros por meio de paquímetro digital (Mitutoyo®- 
Japão), entre a borda incisal dos incisivos centrais superiores e dos incisivos 
centrais inferiores do lado direito (abertura interincisal).  

As medições de edema e limitação de abertura bucal serão realizados pela 
Técnica de Saúde Bucal – TSB do CEO de Mossoró, nas residências dos pacientes. 

A responsabilidade de aplicação é de Márjorie Candice da Silva, cirurgiã-
dentista, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – 
PPGSS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. As informações 
coletadas serão organizadas em banco de dados em programa estatístico e 
analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Comparar a ação analgésica e o 
efeito anti-inflamatório da Dexametasona 4 mg e da Betametasona 4mg sobre a dor, 
o edema e a limitação da abertura bucal, em pacientes jovens e adultos submetidos 
a exodontias de terceiros molares inferiores”. E como objetivos específicos: Avaliar a 
eficácia da Dexametasona 4 mg e da Betametasona 4mg, administrado por via oral, 
1 hora antes do procedimento cirúrgico e continuando uso pós-operatório do mesmo 
medicamento, a cada 12 horas por via oral, durante três dias; Mensurar a percepção 
da dor no período de 24 horas (2, 6, 12 e 24 horas) pós-operatórias em ambos os 
tratamentos farmacológicos e compará-los; Medir o edema e a limitação de abertura 
bucal no período de 24, 48, 72 horas e 7 dias pós-operatórios em ambos os 
tratamentos farmacológicos e compará-los. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de o paciente ser beneficiado, 
pois estará recebendo um atendimento qualificado e gratuito. Também destaca-se 
que a expectativa é de que as medicações que serão utilizadas pré e pós cirurgia, 
descritas na pesquisa, lhes proporcionem o mínimo de desconforto. Destaca-se, 
inclusive, que a presente pesquisa além de promover o progresso científico, poderá 
contribuir para o estabelecimento de um protocolo medicamentoso prévio às 
cirurgias orais, que irá beneficiar a sociedade em geral, trazendo às pessoas um 
pós-operatório mais confortável, com menos dor e permitindo que estas retornem à 
sua rotina mais rapidamente. 
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Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são: 
possibilidade de danos aos nervos lingual e alveolar inferior, trismo, dor, edema, 
equimose, petéquias, hemorragia, alveolite seca, fraturas dentárias e alveolares, 
luxação de dentes adjacentes, fraturas mandibulares, fraturas de agulhas, 
parestesias e infecções;  e riscos relacionados a realização de exames de imagem 
para avaliação pré-operatória. Será realizado exame radiográfico panorâmico, com 
exposição do paciente a radiação, com doses mínimas. Nenhum procedimento 
cirúrgico está livre de complicações. O paciente poderá sofrer desconforto e dores 
no pós-operatório como em qualquer outra cirurgia desse porte. No entanto, o 
paciente será medicado para minimizar qualquer manifestação de dor. Alguns 
pacientes poderão apresentar efeitos colaterais adversos como um ligeiro 
desconforto gástrico, que deverão desaparecer após a cessação dos efeitos da 
droga, sem que haja a necessidade de suspender ou encerrar a pesquisa, sendo 
pouco provável que os medicamentos que serão empregados nesta pesquisa 
promovam algum tipo de reação adversa. Vale salientar que nenhum dos 
procedimentos que serão usados oferecerão riscos à dignidade da paciente, 
obedecendo aos critérios da ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Existe a 
possibilidade de constrangimento diante da resposta aos questionários, no entanto 
esse risco será minimizado ao ser garantido o anonimato e privacidade do 
participante, deixando claro a sua livre participação.  

Esses riscos serão minimizados mediante: Garantia do anonimato/privacidade 
do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo; Para 
manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a discente Márjorie 
Candice da Silva aplicará o questionário e somente a discente Márjorie Candice da 
Silva e o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; 
Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será 
divulgado dado que identifique o participante; Garantia que o participante se sinta a 
vontade para responder aos questionários e Anuência das Instituições de ensino 
para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 
caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 
pesquisador responsável (orientador) no Departamento de Odontologia da UERN, a 
fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações 
coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
participantes e o responsável. Cabe ressaltar que o material biológico utilizado na 
pesquisa não será reutilizado ou doado para outros fins. Deste modo, os dentes 
serão entregues aos próprios pacientes, após as exodontias. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Márjorie 
Candice da Silva, do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Caicó, no 
endereço Av. Rio Branco, nº 725, Centro, Caicó/RN - CEP 59300-000 , telephone: 
(84) 3421-6513. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser 
questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário 
Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, 
Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 
participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 
cobertura material para reparar danos – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 
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compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 
responsabilidade do(a) pesquisador(a) Márjorie Candice da Silva. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os 
dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 
científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador 
estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 
desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 
antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 
 

Consentimento Livre 
Concordo em participar desta pesquisa “Análise comparativa da ação 

analgésica e do efeito anti-inflamatório da Dexametasona e da Betametasona em 
exodontias de terceiros molares inferiores”. Declarando, para os devidos fins, que fui 
devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos 
quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal 
participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar 
durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 
que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha 
família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o 
anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 
Cidade, ______/_______/_______.  
 
__________________________________________ 
                 Assinatura do Pesquisador  
 
___________________________________________ 
                Assinatura do Participante 

 
(Márjorie Candice da Silva) – cirurgiã-dentista, mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS, da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte. Campus Caicó, no endereço Av. Rio Branco, nº 725, 
Centro, Caicó/RN - CEP 59300-000 , telefone: (84) 3421-6513. 
Prof Dr. Hécio Henrique Araújo de Morais (Orientador da Pesquisa). Docente do 
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS, da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte. Campus Caicó, no endereço Av. Rio Branco, nº 
725, Centro, Caicó/RN - CEP 59300-000 , telefone: (84) 3421-6513. 
 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro 
de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: 
(84) 3312-7032.  
e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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ANEXO B- QUESTIONÁRIO E ANAMNESE: FICHA CLÍNICA 

 

DATA:  /  /  ______ 

  

Data  Nasc.:   ......./......./.......   Sexo:..............     

Fone: (.......).........................  

 

ANAMNESE 

 

Hábitos: Fuma? (  ) Sim  ( ) Não Tempo (em anos):  ....................... 

Álcool? (  ) Sim   (  ) Não Frequência (vezes por semana): ...................... 

Usa drogas? (   ) Sim   ( ) Não   Se sim, qual? ................ 

Já teve hemorragia? ( ) Sim ( ) Não  ( ) Não soube informar   

Detalhe: ....................................................... 

Tem alergia? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não soube informar  

Se sim, qual?............................................................... 

Sofre ou já sofreu algum distúrbio cardiovascular? ( )Sim ( )Não ( )Não soube 

informar  

Se sim, Qual?.......................................................................................... 

É diabético? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não soube informar  

Tem caso de diabetes na família?( ) Sim   () Não   ( ) Não soube 

informar  

Grau de parentesco:__________________________________ 

Sofre de hipertensão? ( ) Sim   ( ) Não   ( ) Não soube informar 

Está tomando algum medicamento?( ) Sim   ( ) Não  

Se sim, qual(is) e há quanto tempo?......................................................... 

Pressão Arterial Pré-operatória:............/............ mmHg 

Exames Complementares: 

( )Rx Panorâmica ( )RxPeriapical ( ) Tomografia 

Está em tratamento médico? ( ) Sim   ( ) Não   ( ) Não soube informa. 

Se sim, qual? .......................................................................... 

 



  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 

ANEXO C – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA 

 

 

Exodontia do elemento:............................................................ 

Houve suspensão do procedimento? ( ) Sim   ( ) Não 

 

 Se sim, por quê? 

 ( ) Hipertensão   ( ) Complexidade ( ) Sem indicação  

 ( )Solicitaçã Exames ( ) Infecção ( ) Recusa ( ) Ansiedade   

 ( ) Uso Bisfosfonados 

 

Indicação:   ( ) Resto Radicular ( ) Cárie Extensa ( ) Protética ( ) 

Periodontal 

( ) Fratura ( ) Ortodôntica  

Outra: ................................................... 

 

Tempo da cirurgia (em minutos):.............................................................. 

Lesão Periapical? ( ) Sim   ( ) Não .............................................................. 

Intercorrências trans- operatórias:.. ........................................................ 

Efeito adverso na cirurgia?  ( ) Sim   ( ) Não 

 Descrição do efeito adverso. ............................................ 

Quais medidas foram tomadas para a proteção do sujeito que 

passou pelo efeito adverso e pelos sujeitos que ainda participam da 

pesquisa? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 



  

 
 

 

 

 

Registro do pós-operatório e eventuais complicações pós-

operatórias: 

( ) Infecção/Alveolite ( ) Permanência de Resto Radicular  ( ) Espícula 

Óssea 

( ) Dor ( ) Paciente não compareceu  

 ( ) Não houve complicação ( ) 

Outra:..................................................... 

Cirurgião:.....................................................  

Assistente:......................................... 

 

 

Carimbo e assinatura do pesquisador



  

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO D – ESCALA VISUAL ANALÓGICA APLICADA NO PÓS 

OPERATÓRIO IMEDIATO  (entregue e preenchida pelo paciente, no 

período de 24 horas - 2, 6, 12 e 24 horas) 

 

 

MARQUE COM UM “X” O NÚMERO CORRESPONDENTE AO SEU ESTADO 

DE DOR DE ACORDO COM AS IMAGENS QUE APARECEM NA ESCALA. 

 

 

 

Escala visual analógica – EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

ANEXO E - PROTOCOLO DE CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS 

 

 Morda firmemente um pedaço de gaze por 30 minutos, sem mastigar, logo 

após a cirurgia. 

 Alimentação líquida-pastosa, fria ou gelada por 48 horas. Evitar ingerir 

alimentos em grãos ou farelos até a remoção da sutura. 

 Faça compressa gelada na face, sobre o local operado, durante as 

primeiras 24 horas por 20 minutos e descansar 20 minutos. Cuidado para 

não colocar o gelo diretamente na pele.   

 Mantenha repouso, com a cabeça em plano mais elevado que o resto do 

corpo. 

 Mantenha-se afastado das atividades físicas intensas e exposição solar por 

07 ( sete ) dias. 

 Escove normalmente os dentes após 24 horas da cirurgia. 

 No local da cirurgia proceda a uma suave escovação. 

 Não faça bochechos nas primeiras 48 horas. 

 Não fique cuspindo. 

 Não fume. 

 Utilize a medicação corretamente: 

 Dipirona sódica de 500mg a cada 6 horas por 03 dias.O primeiro logo após 

a exodontia. 

 Amoxicilina de 500 mg a cada 8 horas, por 06 dias. O primeiro logo após a 

exodontia. 

 Corticóide (4 mg) : 01 comprimido 01 hora antes do procedimento, e 

continuar o uso de 12 em 12 horas, assim que terminar a cirurgia.  

 Em caso de sangramento persistente, dor intensa ou febre (temperatura 

maior ou igual à 37,8˚C), entre em contato, pelo telefone (84) 999531936, 

Márjorie Candice da Silva.



 
 

 
 

 


