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RESUMO 

 

A cirurgia de dentes inclusos e/ou impactados constitui o procedimento cirúrgico 

mais realizado pelo especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e 

tem se tornado modelo de experimentação de protocolos medicamentosos 

variados. A utilização de corticosteróides tem avaliado sua ação antiinflamatória, 

entretanto não existem trabalhos publicados que avaliem as alterações 

fisiológicas no emprego desta medicação na Odontologia. O objetivo deste 

trabalho é avaliar a influência da betametasona como terapêutica pré-cirúrgica de 

terceiros molares inclusos sobre parâmetros cardiovasculares tais como pressão 

arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio plasmático durante o trans-

cirúrgico de pacientes submetidos ou não ao controle da ansiedade com 

diazepam.  Foi realizado um estudo duplo cego randomizado incluindo 27 

pacientes sem alteração sistêmica (ASA I), que foram divididos de forma 

aleatória em 4 grupos, receberam dose única de medicação pré-operatória via 

oral e foram submetidos à cirurgia para remoção de dentes inclusos sob 

anestesia local. Como resultado, observamos que a utilização de 

benzodiazepínicos via oral em cirurgia bucal ambulatorial constitui em um 

controle eficaz e seguro de ansiedade, mantendo os parâmetros 

cardiovasculares dentro dos valores normais. A utilização de dose única de 

betametasona aumentou a resposta cardiovascular, levando ao aumento da 

frequência cardíaca e a PA diastólica nos tempos trans e pós operatórios, sendo 

que a associação desta com diazepam diminuiu de forma significativa a 

frequência cardíaca e PA diastólica quando comparado ao grupo da 

betametasona isolada.  

 

 

 

Palavras chaves: Corticosteróides; Benzodiazepínicos; Exodontia de terceiros 
molares; Sistema cardiovascular 

 

 



ABSTRACT 

 

Impacted third molar surgery is the most performed procedure by the oral 

facial surgeons and it has been a model for experimentation of various drug therapy 

protocols. The use of corticosteroids during oral surgeries have been evaluated the 

anti-inflammatory action. However, there are no published studies that evaluate the 

physiological features of the use of these drugs in Dentistry. The aim of this study is 

to evaluate, during the surgery, the cardiovascular parameters influence when 

betamethasone are used as preoperative therapy for the impacted tooth extraction, 

analyzing patients who used diazepam or not to control anxiety. A randomized 

double-blind study was made including 27 patients with no systemic alteration, who 

were divided into 4 groups, which received single dose of oral preoperative drugs 

and underwent surgery under local anesthesia. It was observed that betamethasone 

oral administration before ambulatorial surgery procedures is a safe and effective 

method to control anxiety, and keeps the cardiovascular parameters within the 

values. A single dose oral administrated of Betamethasone increases cardiac 

frequency and diastolic blood pressure during surgery and postoperative period, and 

the association betamethasone and diazepam significantly reduces these parameters 

compared to the betamethasone isolated group. 

 

 

 

Keywords: Corticosteroids, Benzodiazepines, third molar surgery, cardiovascular 

system. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Os procedimentos odontológicos geralmente produzem ansiedade, excitação 

e medo nos pacientes, sendo que em muitas vezes isto constitui uma barreira para a 

manutenção da saúde oral. Este fato apresenta-se como um sério problema, tendo 

sido detectado em vários estudos recentes realizados em diversos países. A 

prevalência geral do medo ao tratamento odontológico é da ordem de 48%, mesmo 

em países desenvolvidos que possuem um bom serviço de saúde. DIONNE (1998) 

após levantamento feito nos Estados Unidos, constatou que 30% dos adultos ficam 

nervosos com a ida ao dentista.  

A ansiedade e o medo do tratamento odontológico constituem respostas de 

natureza emocional a um perigo potencial ou real. Esta ansiedade determina 

alterações fisiológicas vinculadas à atividade do sistema nervoso simpático, 

expressas como palidez, sudorese nas palmas das mãos, tremores, dificuldade de 

comunicação, taquipnéia, taquicardia, aumento da pressão arterial e aumento da 

tensão muscular. Outro componente desta resposta é o estado cognitivo 

desagradável, com o sentimento de que algo horrível está para acontecer, levando a 

um comportamento de fuga dos procedimentos geradores de pânico (ANDRADE e  

FILHO,2002; ANDRADE e RANALI, 2004). As fobias podem desenvolver-se a partir 

da experiência pessoal desagradável ou condicionamento estimulado por 

informações de familiares ou amigos. Também há evidências de que o medo de 

dentista pode ser adquirido na infância podendo persistir por toda a vida, 

influenciando assim o comportamento do indivíduo adulto. Essas manifestações 

podem ser detectadas por observação do cirurgião-dentista e também através de 

respostas a questionários idealizados especificamente para medir o estado e o traço 

de ansiedade do paciente.  

O tratamento odontológico, seja ele clínico ou cirúrgico, sempre despertou o 

medo e ansiedade em quem irá ser submetido a ele. Isso ocorre em virtude de que 

no passado o controle da dor e da ansiedade eram rudimentares estigmatizando o 

tratamento odontológico. Os anestésicos locais quando realizados de forma 

adequada constituem um método seguro e eficiente de controle da dor durante os 

procedimentos odontológicos. Porém algumas pessoas são incapazes de suportar a 
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administração de uma anestesia local ou o estresse provocado por este 

procedimento, sendo indicativo à utilização de técnicas de sedação consciente.  

Uma boa relação entre o cirurgião-dentista e o paciente deve ser vista como 

sendo essencial no atendimento odontológico e não como algo coadjuvante ou 

complementar da consulta odontológica. Essa boa relação é estimulada por atitude 

respeitosa do profissional que deve ouvir as experiências e queixas do paciente, 

seus anseios em relação ao tratamento odontológico e realizar explicações objetivas 

em relação ao tratamento clínico ou cirúrgico que será realizado. Uma sucessão de 

consultas positivas podem produzir diminuição do grau de ansiedade do paciente 

(LOEFFER, 1992; ANDRADE e RANALI, 2004). 

A prescrição de fármacos que reduzem a ansiedade do paciente durante os 

procedimentos odontológicos, deve ser considerada para pacientes moderadamente 

a extremamente ansiosos, cuja abordagem puramente psicológica não tenha surtido 

efeito. Embora muitos cirurgiões-dentistas acreditem na eficácia dos ansiolíticos, 

poucos fazem uso deste grupo de medicamentos devido ao temor e pouco 

conhecimento em sua utilização (NADIN e COUTHARD, 1997). 

Dentre os ansiolíticos, os benzodiazepínicos constituem o grupo 

farmacológico de maior utilização, por serem ansiolíticos eficazes e terem larga 

margem de segurança. Suas propriedades sedativas, amnésicas e relaxantes 

musculares contribuem para o efeito tranqüilizador. Estas propriedades 

farmacológicas fazem com que os fármacos que constituem este grupo possam ser 

usados no controle da ansiedade dos pacientes que se submetem ao tratamento 

cirúrgico bucal, sem que hajam as manifestações de ansiedade relatadas 

anteriormente, bem como, diminuindo as possibilidades de urgências médicas, 

trans-operatórias, vinculadas à ansiedade, tais como: lipotímia, síncope e 

hiperventilação (JERJES et al. 2005). 

Inúmeras drogas analgésicas e antiinflamatórias vêm sendo utilizadas na 

prevenção ao controle da dor e edema após cirurgias odontológicas. A cirurgia de 

dentes inclusos e/ou impactados constitui o procedimento cirúrgico mais realizado 

pelo especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e tem se tornado 

modelo de experimentação de protocolos medicamentosos variados (PETERSON, 

2005; MILORO et al. 2008). 

Muitos trabalhos de sedação consciente com benzodiazepínicos utilizam 

protocolos que analisam dados clínicos e/ou fisiológicos. Os dados fisiológicos mais 
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pesquisados são a pressão arterial, freqüência cardíaca e saturação de oxigênio 

plasmático. 

Em relação à utilização de corticosteróides durante cirurgias bucais 

observamos que a grande maioria dos estudos publicados avalia sua ação 

antiinflamatória no controle de dor, edema e trismo durante o período pós operatório, 

entretanto não existem trabalhos publicados que avaliem as alterações fisiológicas 

no empregos desta medicação na Odontologia. 

Dessa forma nosso trabalho propõe analisar a influência de um 

corticosteróide (betametasona) como terapêutica pré-cirúrgica de terceiros molares 

inclusos sobre os parâmetros cardiovasculares pressão arterial, frequência cardíaca 

e saturação de oxigênio plasmático nos períodos pré, trans e pós cirúrgicos em 

pacientes submetidos ou não ao controle da ansiedade com um benzodiazepínico 

(diazepam). 
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2   REVISÃO DE LITERATURA 

 

A prática odontológica é marcada por relatos de dificuldades no 

relacionamento profissional/paciente, que muitas vezes, é atribuída à inabilidade do 

cirurgião-dentista em atentar para quadros de ansiedade experimentados pelo 

paciente. Com relação à ansiedade vinculada ao tratamento odontológico, sugerem-

se três fatores etiológicos: novidade, incerteza e expectativas. Neste sentido, ROSA 

e FERREIRA (1997) salientaram a carência de informações a respeito da ansiedade 

odontológica na população brasileira. Realizaram um estudo com 592 indivíduos, 

sendo 359 mulheres e 233 homens, cuja média de idade foi de 36 anos, variando de 

12 a 85 anos, com o objetivo de avaliar o nível de ansiedade odontológica e a 

diferença de comportamento entre os indivíduos normais e ansiosos frente ao 

tratamento odontológico. Foi utilizada a Escala de Ansiedade Odontológica de 

CORAH (1969), que constitui num questionário de quatro itens, com cinco 

alternativas para cada pergunta, com escores variando no mínimo 4 e no máximo 

em 20 pontos. Indivíduos com escores iguais ou superiores a 15 pontos são 

considerados como altamente ansiosos ao tratamento odontológico. O percentual de 

indivíduos considerados ansiosos na amostra pesquisada foi de 15%. Os autores 

constataram que os indivíduos considerados ansiosos evitam o tratamento 

odontológico ou procuram o cirurgião-dentista após ter transcorrido longo período 

em relação à última consulta. 

Aproximadamente 45 milhões de cidadãos norte-americanos se consideram 

nervosos ou aterrorizados quando necessitam ir ao cirurgião-dentista; sendo que 23 

milhões evitam o tratamento odontológico devido ao medo e 23 milhões estariam 

dispostos a serem submetidos ao tratamento se a anestesia geral e a sedação 

consciente fossem opções prontamente oferecidas, como formas coadjuvantes ao 

tratamento odontológico (DIONNE et al.1998). Assim, a crescente tendência da 

sedação consciente como rotina, por parte dos cirurgiões-dentistas e cirurgiões 

bucomaxilofaciais nos tratamentos cirúrgicos da cavidade bucal tem sido 

implementada. Isto porque hoje torna-se sabido que a sedação consciente é o 

método preferido pelo público por permitir que fiquem acordados, pela 

insensibilidade a dor e amnésia (DELFINO, 1997).  
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GRAINGER et al. (1994) recomendaram a necessidade de se criar cursos de 

sedação consciente para os cirurgiões-dentistas. O objetivo do treinamento é 

proporcionar um programa prático aceitável internacionalmente visando fornecer aos 

cirurgiões-dentistas suporte científico para que possam oferecer aos pacientes, a 

opção da sedação consciente com margem de segurança. Os autores enfatizaram 

que nenhum profissional deve realizar sedação consciente caso o paciente não 

apresente as vias aéreas superiores permeáveis. Recomendaram também, que os 

profissionais envolvidos neste tipo de sedação tenham como equipamentos: 

oxímetro de pulso e ventilação de suporte e que sejam capazes de realizar 

massagem cardíaca externa no caso de necessidade de ressucitação 

cardiopulmonar. O monitoramento do paciente sedado é fundamental para que se 

possa avaliar os níveis de saturação de oxigênio, batimento cardíaco e pressão 

arterial.  

COULTHARD e CRAIG (1997) fizeram referência à definição de sedação 

consciente definida pelo Conselho Geral de Odontologia da Inglaterra, a qual se 

segue: “é uma técnica em que o uso de uma droga ou drogas produz um estado de 

depressão do sistema nervoso central permitindo que o tratamento seja executado, 

mas durante o qual a comunicação pode ser mantida e a modificação do estado 

mental do paciente é tal que o paciente responderá ao comando durante todo o 

período de sedação. As técnicas devem conter uma margem de segurança ampla e 

suficiente para interpretar, quando houver, uma improvável perda de consciência 

involuntária”. O autor ressalta a importância de se analisar o perfil psicológico do 

paciente, não significando que seja necessário classificá-lo através de questionários, 

mas sim, por meio de diálogo existente entre o paciente e o profissional e 

fundamentalmente através da anamnese. Acrescenta que é importante correlacionar 

o fator psicológico com o tipo e o tempo do tratamento odontológico que será 

realizado no paciente. O autor recomenda o uso da sedação consciente para 

pacientes com história médica de angina do peito, hipertensão controlada, asma 

controlada, doença de Parkinson e epilepsia. Afirma que a utilização do oxímetro de 

pulso é importante para a avaliação cardiorrespiratória dos pacientes submetidos à 

sedação. 

A American Dental Association (ADA) definiu sedação consciente como uma 

“mínima depressão do nível de consciência do paciente, que não afeta sua 

habilidade de respirar de forma automática e independente e responder de maneira 
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apropriada à estimulação física e ao comando verbal”, ou seja, mantém intactos 

seus reflexos protetores.  A sedação consciente pode ser obtida por métodos 

farmacológicos, não farmacológicos ou pela associação destes. O método não 

farmacológico básico indicado no controle da ansiedade ao tratamento odontológico 

é a verbalização ou “tranquilização verbal”. Dos métodos farmacológicos de sedação 

consciente, os mais empregados na odontologia são os que utilizam os BZDP 

(benzodiazepínicos) por via oral. Outra ferramenta importante é a técnica inalatória 

pela mistura de óxido nitroso (N2O) e (O2), que está conquistando cada vez mais 

espaço entre os cirurgiões-dentistas no Brasil ( ANDRADE, 2006). 

GAUJAC (2006), em estudo baseado no controle da dor e inflamação em 

cirurgia odontológica, enfatizou técnicas de condicionamento para redução da 

ansiedade e do medo, tais como: discutir sobre o medo e a dor no atendimento 

odontológico; discutir sobre experiências passadas – “em procedimentos anteriores, 

a anestesia não teve efeito ou demorou para surtir efeito”, fato comum e relatado; 

explicações sobre a possibilidade de sentir dor e, caso ocorra, avisar ao cirurgião, 

“levantando a mão”; o paciente interagindo no procedimento; relaxar o paciente; 

reduzir os estímulos sonoros e outros; diálogo constante com o paciente. 

DIONNE (1998) fez referência a uma pesquisa realizada nos Estados Unidos 

em 1998, que constatou que 30% da população possui algum nível de ansiedade 

associada ao tratamento odontológico. Acrescentou que para ter uma sedação 

consciente adequada o cirurgião-dentista deve se basear em três parâmetros 

farmacológicos: escolha da droga, dosagem e via de administração do 

medicamento. O autor afirmou que a utilização de ansiolíticos por via oral pode ser 

tão eficaz quanto algumas formas de sedação por via parenteral, e acrescentou que 

o diazepam administrado por via oral produz uma redução significativa no nível de 

ansiedade em pacientes adultos, atingindo uma concentração plasmática entre 60 e 

90 minutos nos adultos e 15 a 30 minutos nas crianças. Afirmou que estudos sobre o 

diazepam oral para sedação pediátrica tiveram resultados variáveis, por causa da 

variabilidade na dose e pela combinação desta droga com outros medicamentos 

ansiolíticos.  

Segundo SONIS et al. (1996) para redução da ansiedade do paciente é 

fundamental uma boa relação profisional-paciente, sendo que as técnicas de 

sedação realizadas no consultório odontológico são adjuvantes para um bom 

atendimento, e a decisão de utilizar técnicas de sedação depende de diversas 
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variáveis: tempo de duração do procedimento, estresse que o procedimento causará 

ao paciente e estado físico do mesmo. Os autores fizeram referência à classificação 

dos pacientes quanto ao estado físico, proposto pela American Society of 

Anesthesiology (ASA).  

ASA I – paciente normal. 

ASA II – paciente com doença sistêmica leve. 

ASA III – paciente com doença sistêmica grave não incapacitante. 

ASA IV – paciente com doença sistêmica incapacitante. 

ASA V – paciente moribundo cuja morte se aguarda em 24 horas. 

ASA VI – paciente clinicamente morto (morte cerebral). 

Segundo ANDRADE e RANALI (2004), são exemplos de: 

ASA I - Paciente saudável que, de acordo com a história médica, não apresenta 

nenhuma anormalidade. Mostram pouca ou nenhuma ansiedade ou medo, sendo 

capazes de tolerar muito bem o estresse ao tratamento dental, com um risco mínimo 

de complicações. 

ASA II - Paciente saudável com extrema ansiedade ao tratamento dental; paciente 

saudável com idade superior a 60 anos; história de alergias (principalmente a 

drogas); gestante saudável; ASA I com infecção do trato respiratório alto; adulto com 

P.A.(pressão arterial) entre 140 a 159 e/ou 90 a 95 mmHg; diabético controlado não 

insulino-dependente; desordens convulsivas bem controlado; asmático bem 

controlado. 

ASA III - Paciente com angina de peito estável; pacientes com história de IAM 

(infarto agudo do miocárdio) ou AVE (acidente vascular encefálico), ocorrido há mais 

de 6 meses sem sintomas ou sinais residuais; portadores de ICC (insuficiência 

cardíaca congestiva); portador de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica); 

adulto com P.A. entre 160 a 199 e/ou 95 a 114 mmHg; diabético controlado insulino -

dependente; doenças convulsivas não muito bem controladas; asmático com crise 

induzida por exercício físico.  

ASA IV - Paciente com angina de peito instável, com crises repetitivas; pacientes 

com história de IAM ou AVE, ocorrido há menos de 6 meses; portadores de severa 

insuficiência cardíaca congestiva; portador de DPOC grave; Adulto com P.A. maior 

que 200 e/ou 115 mmHg; diabético insulino-dependente não controlado 

hospitalizado; doenças convulsivas não controlada com história de hospitalização. 
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ASA V - Paciente terminal com doença renal; paciente terminal com doença 

hepática; câncer terminal; doenças infecciosas em estágio terminal. 

 Em 2003, foi proposta uma nova classificação com base no “The Joint 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 

Pressure” da pressão arterial para adultos com idade igual ou superior a 18 anos, 

com base na média de duas ou mais leituras, tomada em duas ou mais visitas após 

a consulta inicial, aplicada a sujeitos que não fazem uso de medicação anti-

hipertensiva (ANDRADE, 2006). 

 

Categoria            Pressão arterial                     

          sistólica ( mm Hg) 

    Pressão arterial  

diastólica ( mm Hg)         

Normal                                              < 120                          e                                                < 80 

Pré-hipertensão                120 – 139                  ou                                                   80 – 89 

Hipertensão Estágio 1                140 - 159                   ou             90 – 99 

Hipertensão Estágio 2   ≥160                        ou                                        ≥ 100 

Quadro 1 – Classificação de pressão arterial para adultos. 

 

SONIS et al. (1996) classificaram as técnicas de sedação em três níveis que 

são: simples, intermediária e avançada. A técnica de sedação simples é 

caracterizada pela administração de forma inalatória do gás óxido nitroso (N2O–O2), 

ressaltam que é a técnica mais segura, simples e mais usada das técnicas de 

sedação. A técnica intermediária de sedação consciente caracteriza-se pela 

administração de fármacos de controle de ansiedade administrados pela via oral. 

Comentam que o paciente submetido a esta técnica deverá ir e deixar o consultório 

acompanhado por um adulto. A técnica de sedação avançada se caracteriza pela 

administração de sedativos pela via intravenosa. Os autores citaram o diazepam 

como o fármaco de primeira escolha para a realização da sedação intermediária e 

avançada e apontaram o midazolam como uma droga alternativa em relação ao 

medicamento citado anteriormente, mas enfatizaram que o midazolam pode 

provocar depressão respiratória. Ressaltaram ainda que a ansiedade pode produzir 

aumento na PA. Havendo medidas repetidas de PA elevada, por exemplo, valores 

acima de 150/100 mmHg, o cirurgião-dentista deverá encaminhar o paciente, 
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anteriormente, para uma avaliação médica. Ainda os mesmos autores, comentaram 

que a FC (freqüência cardíaca) normal média em repouso de um paciente adulto é 

de 72 bpm (batimentos por minuto) e o intervalo de normalidade oscila de 60 a 100 

bpm. 

BEVILACQUA (1987) ressaltou os intervalos de normalidades de batimentos 

cardíacos em quatro fases da vida de um paciente: recém-nato (130 a 160 bpm), 

lactente (110 a 130 bpm), criança (80 a 120 bpm) e adulto (60 a 100 bpm).  

PETERSON et al.(2005), acrescentou que esses parâmetros cardiovasculares 

podem ser extremamente alterados pela ansiedade, levando inclusive a episódios de 

emergências médicas como: angina pectoris, infarto do miocárdio, broncoespasmo 

asmático, Insuficiência adrenal aguda, hipertensão grave, crise tireoidiana, choque 

insulínico, hiperventilação e crises epilépticas. 

Segundo ANDRADE (2006), a frequência cardíaca normal de um adulto, em 

repouso, situa-se na faixa de 60 a 110 bpm, sendo geralmente baixa num atleta bem 

condicionado e maior em indivíduos ansiosos ou apreensivos. O autor sugeriu  que 

toda FC abaixo de 60 bpm ou acima de 110 bpm deva ser melhor investigada. Caso 

não haja associação com alguma causa evidente (dor, ansiedade), o 

encaminhamento para consulta médica deve ser considerado. 

ANDRADE (2006) destacou quatro fatores geradores de estresse no decorrer 

do atendimento odontológico, tais como: 1) visão do instrumental, especificamente a 

seringa carpule, agulha gengival, fórceps, alavancas e as limas endodônticas; 2) as 

vibrações provocadas pelos motores de baixa e alta rotação; 3) movimentos bruscos 

do profissional e 4) sensação inesperada de dor, que na opinião do autor é o fator 

mais importante. Ressaltou ainda que ansiedade e medo podem ser identificados 

pelo comportamento e reconhecimento de alguns sinais e sintomas clínicos que são: 

dilatação das pupilas, palidez, transpiração excessiva, sensação de formigamento 

das extremidades (mãos e pés) e aumento da PA e FC. 

O uso de medicamentos no consultório deve ser realizado com um adequado 

monitoramento do paciente: PA; pulso; freqüência respiratória; oximetria. (GAUJAC, 

2006) 

GANDY (1995) ressaltou a importância do uso do oxímetro de pulso para os 

pacientes submetidos a tratamento dentário e cirúrgico oral. O autor afirmou que o 

oxímetro de pulso fornece a estimativa de saturação do sangue arterial, detectando 

as diferenças na quantidade de oxihemoglobina e a desoxihemoglobina. Explicou 
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que o oxímetro de pulso possui uma sonda eletrônica com dois fotodiodos que 

emitem luz. Um feixe de luz vermelha, com comprimento de 660 nanômetros e um 

feixe de luz infravermelha com comprimento de onda de 900 a 940 namômetros. O 

percentual de saturação de oxihemoglobina e desoxihemoglobina é medido 

respectivamente por cada feixe de luz. Um fotodetector e um microprocessador 

registram a quantidade de luz vermelha e infravermelha absorvida. O oxímetro 

ignora a absorção de luz do tecido conjuntivo circunvizinho da polpa digital do 

paciente onde a sonda eletrônica está instalada. Desta forma somente o conteúdo 

de oxigênio do sangue arterial é medido e as informações são transformadas em 

sinais digitais. Os oxímetros de pulso produzem sinais visíveis e audíveis para 

alertar ao profissional responsável pelo monitoramento, qualquer alteração que haja 

nos valores normais. O alarme também é emitido quando a sonda digital se desloca 

do dedo do paciente. A presença de esmalte colorido na unha do paciente, bem 

como a proximidade do eletrocautério provocam erros na leitura pela sonda digital 

do aparelho. O autor concluiu a análise recomendando a utilização do oxímetro de 

pulso em Odontologia, principalmente para os pacientes submetidos à sedação 

ansiolítica por via oral ou endovenosa.  

A importância da utilização do oxímetro de pulso e do capnógrafo na prática da 

sedação consciente é uma medida que deve ser estimulada aos cirurgiões-dentistas 

que fazem uso da sedação consciente (BECKER, 1989). A depressão respiratória e 

subsequente hipoventilação são as maiores considerações a serem observadas 

nesses pacientes. Embora todos os agentes atualmente utilizados para sedação 

consciente possuam uma tendência dose-dependente de promover depressão 

respiratória e hipoventilação, nunca deve ser permitido níveis significantes de 

hipóxia (PO2 < 80) ou hipercapnia (PCO2 > 50). Devem-se observar os fatores de 

risco causadores de hipoxemia em pessoas sedadas. É importante selecionar a 

droga adequada para se evitar o comprometimento respiratório. Os agonistas 

opíóides são conhecidos pela habilidade em deprimir centros respiratórios, levando 

a depressão respiratória (BECKER, 1989). A dosagem que será administrada no 

paciente é fundamental para a segurança do mesmo. Outros dois fatores de risco 

salientados pelo autor são: tamanho das tonsilas amigdalianas e a obstrução das 

vias aéreas superiores pelo tecido mole, como a língua.  

WILSON (1995) fez uma revisão das vantagens e desvantagens dos 

aparelhos utilizados no monitoramento dos pacientes submetidos à sedação 
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consciente em pacientes pediátricos. Destacou que o oxímetro de pulso tem as 

seguintes vantagens: seguro e não invasivo, simples de usar, informação 

rapidamente disponível para decisões clínicas e auxilia no diagnóstico de mudanças 

respiratórias. Em relação às desvantagens, destaca que a sonda fixada no dedo do 

paciente pode ser deslocada pelo mesmo. Citou o capnógrafo que tem a função de 

registrar a quantidade de gás carbônico expirado pelo paciente. Destaca como 

vantagens do aparelho: simples de usar, seguro e pouco invasivo ao paciente, 

informação rapidamente disponível para decisões e auxilio no diagnóstico de 

mudanças respiratórias. Como desvantagem o autor citou a presença de muco nasal 

como uma alteração que limita a leitura eletrônica do capnógrafo. O manguito 

automatizado para aferição da PA tem como características: ser um aparelho não 

invasivo, simples de usar e fornecer o valor da PA em menos de trinta segundos. 

Como desvantagem o autor comentou que este tempo pode aumentar caso o 

paciente movimente o braço. O autor acredita que futuramente melhores aparelhos 

serão fabricados para o melhor controle do paciente pediátrico que se submete à 

sedação consciente. 

A utilização de oxigênio suplementar durante a sedação consciente proporciona 

maior segurança para o paciente, diminuindo a probabilidade de episódios de 

hipóxia. Um estudo feito por ROHLFING et al.(1998) comparou o efeito da 

suplementação de oxigênio em pacientes pediátricos em estado de apnéia e 

saturação de oxihemoglobina durante a sedação para prática de procedimentos 

odontológicos e no período de recuperação pós-sedação. Quatorze pacientes 

infantis sedados com 50 mg/Kg de hidrato de cloral, 25 mg de pamoato de hidrozine 

e 1,5 mg/Kg de meperidina, foram tratados em duas consultas separadas , sendo 

que foi administrado oxigênio suplementar em apenas uma delas. Durante o período 

pós-operatório todos os pacientes foram monitorizados sentados por um período de 

15 minutos. Os autores concluíram que a suplementação de O2 intra-operatório 

previne as dessaturações mesmo na presença de apnéia durante a sedação 

pediátrica consciente.  
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2.1   MEDICAÇÕES PARA SEDAÇÃO CONSCIENTE 

 

 Os métodos farmacológicos de sedação consciente em Odontologia são 

variados, escolhidos com base no nível de ansiedade, no grau de complexidade do 

procedimento, na necessidade de se elevar o limiar a dor e a indução de amnésia 

retrógrada (GIOVANNITTI e TRAP, 1991). 

 As drogas a serem empregadas para sedação consciente podem ser 

utilizadas isoladas ou associadas entre si, dependendo da indicação e necessidade 

do paciente. As associações devem ser evitadas sempre que possível, visto a 

possibilidade de efeitos adversos e interações medicamentosas indesejáveis 

(LAUVEN, 1990; MOORE, 1999). 

 Segundo LAUVEN (1999), as propriedades que caracterizam uma droga ideal 

para sedação consciente são:  

1. Rápido início de ação e pronta recuperação; 

2. Nível de sedação previsível; 

3. Ampla margem de segurança clínica; 

4. Risco mínimo de causar depressão cardiorespiratória; 

5. Relação dose-efeito reconhecidamente estabelecida; 

6. Promover boa atividade ansiolítica e amnésia retrógrada. 

Segundo MCNEILL (1997), os ansiolíticos são classificados como drogas 

sedativo-hipnóticas e são mais comumente prescritos por seus efeitos contra a 

ansiedade. Também podem ser receitados como coadjuvante no tratamento de 

fenômenos dolorosos, pois estes estão intimamente relacionados com aspectos 

psíquicos.  

Os ansiolíticos constituem um grupo heterogêneo de medicamentos que 

apresentam estrutura química diferente mas que possuem um efeito farmacológico e 

uma atuação sobre o comportamento humano bastante similar. A grande maioria 

produz um efeito sobre o comportamento semelhante a pequenas doses de álcool e 

todos possuem um efeito hipnótico se administrado em uma dosagem adequada. A 

diferença entre os representantes do grupo está na potência em termos de mg  

(miligrama)  por dose, curva dose resposta e perfil farmacocinético  (inicio e duração 

de ação). Todos possuem uma ação depressora generalizada sobre o SNC (sistema 

nervoso central), diminuem a ansiedade e causam uma desinibição considerada 

agradável e útil ao paciente. Embora em graus variáveis, todos possuem o risco de 
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causar dependência com tolerância e síndrome de abstinência na parada brusca do 

seu uso. Os fármacos com meia vida mais curta apresentam um maior risco de 

desencadear síndrome de abstinência do que os de longa duração de ação. Muitos 

representantes possuem uma ação anticonvulsivante e efeito relaxante muscular, 

embora o relaxamento muscular ocorra geralmente com doses próximas aquelas 

que causam ataxia (FRANCE,1997). 

Os representantes clássicos dos ansiolíticos são os BZDP, usados como 

ansiolíticos, sedativos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares. Essas drogas 

são as mais comumente empregadas para sedação consciente, principalmente pela 

via oral (MALAMED, 1995). 

A segurança dos BZDP pode ser explicada pelo seu mecanismo de ação. 

Sabe-se que o centro da ansiedade está localizado nas áreas subcorticais do SNC, 

especificamente no sistema límbico, e que o GABA (ácido gama–aminobutírico) é o 

principal neurotransmissor inibitório primário do SNC. Em outras palavras, o GABA 

tem por objetivo controlar as reações somáticas e psíquicas aos estímulos 

geradores de ansiedade, como se fosse um “ansiolítico natural”, ou seja, produzido 

pelo próprio organismo. As ações dos BZDP resultam principalmente na 

potencialização do GABA (LOEFFLER,1992). A ativação do receptor GABA induz a 

abertura dos canais de cloreto (Cl -) da membrana dos neurônios aumentando o 

influxo deste ânion para dentro das células, o que resulta, em última análise, na 

diminuição da propagação de impulsos excitatórios (ANDRADE, 2006; COGO et al. 

2006). 

Os BZDP constituem uma das classes de drogas mais amplamente utilizadas na 

história da medicina, e tal popularidade provém do fato de que estes agentes são 

mais seletivos, possuem mínima tendência para produzirem tolerância e possuem 

maior margem de segurança em caso de superdosagem, particularmente se 

comparados com os barbitúricos para o tratamento de ansiedade (SMITH et al. 

1998).   

A tolerância é um estado de adaptação que se desenvolve com o uso repetido 

do fármaco e se manifesta por distúrbios físicos ou psicológicos na retirada do 

medicamento. Os BZDP podem causar dependência e tolerância mesmo em doses 

terapêuticas, principalmente se usados diariamente por períodos superiores a 6 

meses e for subitamente interrompido o seu uso. Entretanto esta dependência não é 

prejudicial ao organismo desde que sob controle e supervisão médica. Todos os 
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BZDP possuem o mesmo mecanismo de ação, sendo que os fatores que levam a 

escolha de um ou outro representante para cada paciente é a potência e o perfil 

farmacocinético de cada um. O inicio de ação do fármaco depende da velocidade de 

absorção, juntamente com a alta lipossolubilidade. A duração de ação dos BZDP 

varia em função da produção de metabólicos ativos. Os de curta duração, que não 

formam metabólitos ativos, possuem uma meia vida entre 5 e 20 horas, enquanto 

que os de ação ultra curta possuem uma meia vida inferior a 6 horas. Os demais 

BZDP produzem metabólitos ativos e tem meia vida variável de 1 a 8 dias 

(GOODMAN e GILMAN,1998). 

PEKKER (1985) ressaltou a crescente utilização de fármacos ansiolíticos na 

Odontologia. Este autor afirmou que o ansiolítico além de facilitar o efeito do 

anestésico local, permite diminuir a sensação de medo, sendo recomendada a 

administração de medicamentos ansiolíticos em função do tipo de procedimento 

cirúrgico que será realizado. Dentre os ansiolíticos citados pelo autor, o diazepam é 

recomendado nas dosagens de 5 mg e 10 mg a um paciente adulto.  

Segundo ANDRADE (2006), além do diazepam, os demais BZDP têm sido a 

medicação mais prescrita no mundo para controle da ansiedade, pela eficácia e 

segurança do medicamento. Acrescentou que além das propriedades ansiolíticas 

dos benzodiazepínicos, tornando o paciente mais cooperativo ao tratamento dental, 

outras vantagens farmacológicas podem ser obtidas das propriedades terapêuticas 

do medicamento, incluindo: redução no metabolismo basal; retardo na absorção dos 

anestésicos locais permitindo redução na dose; redução no fluxo salivar e no reflexo 

do vômito; relaxamento da musculatura esquelética; em pacientes hipertensos ou 

diabéticos, mantém em níveis aceitáveis a PA e a glicemia, respectivamente; 

induzem amnésia anterógrada.  

Segundo DIONE (1998) a segurança das drogas ansilíticas está extremamente 

dependente da droga, dose e via de administração empregada. Este autor 

considerou que a pré- medicação oral deva ser a técnica de sedação consciente de 

escolha para a maioria dos dentistas, pela sua eficácia e por requerer o mínimo de 

monitoramento quando utilizadas em doses apropriadas e por apresentarem pouca 

morbidade em sua utilização. 

NADIN e COULTHARD (1997) destacaram cinco contra-indicações para o uso 

dos BZDP: 1) gestantes no primeiro e no último trimestre de gestação; 2) portadores 

de glaucoma de ângulo estreito e miastenia grave; 3) crianças com 
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comprometimento físico ou mental severo; 4) pacientes dependentes de outras 

drogas depressoras do SNC como o álcool etílico, que além de potencializar o efeito 

depressor dos BZDP sobre o SNC, induz a uma maior metabolização hepática 

destes compostos; 5) pacientes com hipersensibilidade ao BZDP.   

ANDRADE (2006) acrescentou mais duas contra-indicações: 6) Insuficiência 

respiratória grave; 7) apnéia do sono. 

Para GOODMAN e GILMAN (1998), a questão dos efeitos teratogênicos dos 

BZDP ou de outros efeitos tóxicos sobre o feto é controvertida. A sugestão mais 

evidente, mas ainda não comprovada, foi que pode haver um pequeno aumento no 

risco de deformidade de fenda na linha média do palato ou do lábio mas que é 

passível de correção cirúrgica. 

ROELOFSE e BIJL (1994) e MOORE (1999) afirmaram que o lorazepam, 

diazepam e midazolam são os BZDP orais mais freqüentemente usados para 

sedação consciente em consequência da margem de segurança e da capacidade 

em reduzir a ansiedade antes e durante o procedimento cirúrgico oral sob anestesia 

local. 

   O diazepam (Valium®) foi introduzido no mercado farmacêutico em 1963 e 

desde então, tem sido muito empregado como ansiolítico por via oral em pacientes 

ambulatoriais. O diazepam é absorvido rapidamente pelo trato gastrointestinal e, 

devido a sua alta solubilidade, atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, 

resultando em um pronto início de ação (MALLAMED ,1995; COGO et al. 2006). 

 Os BZDP são bem absorvidos quando administrados por via oral, produzindo 

habitualmente a concentração plasmática máxima em cerca de 1 hora (RANG, DALE 

e RITTER,1997). 

DIONNE et al.(1984) usando o diazepam como pré-medicação em cirurgia 

para remoção dos terceiros molares inclusos em 18 pacientes com idade de 18 a 35 

anos, totalizando 36 procedimentos cirúrgicos diminuiu os níveis das catecolaminas 

plasmáticas, os valores das pressões sistólicas e diastólicas no pré-operatório, trans-

operatório e pós-operatório. 

 Os medicamentos sedativos e ansiolíticos mais utilizados na cirurgia oral são 

os BZDP. Em um paciente nervoso, o controle da ansiedade por BZDP pode 

produzir a redução significante da PA e dos batimentos cardíacos. O diazepam pode 

ser administrado oralmente (5 a 10 mg) dose única, 1 hora antes do procedimento, 



28 

 

para o controle da ansiedade pré-operatória e sedação leve (COGO et al. 2006, 

MILORO et  al. 2008). 

Os BZDP apresentam baixa incidência de efeitos adversos, particularmente 

em tratamentos de curta duração, como é usado em Odontologia. A ação dos BZDP 

é praticamente limitada ao SNC, embora mínimos efeitos cardiovasculares sejam 

observados, como uma discreta diminuição da PA e do esforço cardíaco. No sistema 

respiratório, podem diminuir o volume de ar corrente e a frequência respiratória, 

justificando a recomendação de serem empregados com precaução em pacientes 

portadores de enfermidade broncopulmonar obstrutiva ou com insuficiência 

respiratória (ANDRADE, 2006).  

Para NUGENT et al. (1982), os efeitos cardiovasculares dos BZDP são 

brandos, e isto encoraja seu uso frequente em pacientes cardíacos. Os efeitos são 

ínfimos, e é improvável que os BZDP fornecidos em doses terapêuticas usuais, por 

via oral, deprimam significativamente a função cardiovascular. 

Também a via de administração influência os protocolos em Odontologia, 

neste sentido BILJL et al. (1991) compararam a ação sedativa de três medicamentos 

administrados separadamente por via intravenosa. Pacientes com idades de 17 a 32 

anos foram submetidos à cirurgia oral sob anestesia local. Os 60 pacientes foram 

divididos em 3 grupos. No primeiro grupo foi administrado lorazepam (0,5mg/kg), no 

segundo grupo foi administrado midazolam (0,1mg/kg) e no terceiro grupo, diazepam 

(0,25mg/kg). Os autores constataram uma sedação satisfatória nos três grupos 

pesquisados. Observaram que houve uma diminuição na PA significativa nos grupos 

do midazolam e do diazepam. 

 CLARK E RODRIGO (1986) compararam o efeito sedativo na utilização do 

diazepam e do midazolam administrados por via intravenosa em 50 pacientes com 

idades de 19 a 30 anos, de ambos os sexos e sem doença sistêmica. Todos os 

pacientes foram submetidos a remoção cirúrgica do terceiro molar inferior incluso. 

Os autores constataram que o grupo de pacientes que recebeu o midazolam 

apresentou um efeito sedativo mais rápido e profundo e maior índice de amnésia 

anterógrada em comparação ao grupo do diazepam. 

Hargreaves em seu estudo utilizou uma escala visual para comparar os níveis 

de ansiedade em pacientes que receberam pré-medicação oral com 15 mg de 

midazolam, 20 mg de temazepam, ou placebo. Concluiu que os BZDP conduziram a 

uma redução significativa na ansiedade (HARGREAVES, 1988). 
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CROSWELL et al. (1995) realizaram um estudo com o método tradicional de 

monitoramento, constituído pela observação da coloração dos tecidos, medição da 

pulsação, frequência respiratória e auscultação dos ruídos cardíacos e pulmonares. 

O monitoramento eletrônico é caracterizado pela utilização do oxímetro de pulso e o 

capnógrafo. Trinta e nove crianças com média de idade de 39 meses receberam um 

regime sedativo oral composto de hidrato de cloral, hidroxizina e meperidina e todas 

receberam oxigênio a 100% na cânula nasal. Foram utilizados dois avaliadores. Um 

monitorizava o equipamento eletrônico, enquanto o outro fazia o monitoramento 

tradicional. O monitoramento feito pelos dois avaliadores era realizado 

simultaneamente na criança. O monitoramento eletrônico identificou 10 episódios de 

comprometimento respiratório, dos quais somente 3 foram identificados usando-se o 

método de monitoramento tradicional. Os autores recomendam que adicionalmente 

ao método tradicional de monitoramento, deva ser feito o método eletrônico para 

maior segurança dos pacientes odontológicos submetidos à sedação. 

Efeitos cardiovasculares, como arritmias cardíacas associadas ao uso do 

lorazepam (5mg/kg), do diazepam (25mg/kg) e do midazolam (1mg/kg) por via 

intravenosa durante a remoção dos terceiros molares inclusos foram também 

estudados. No grupo dos pacientes que receberam lorazepam não foram 

observados batimentos prematuros atriais ou ventriculares, naqueles pacientes que 

receberam midazolam foi observado apenas um paciente com batimentos 

prematuros ventriculares unifocais. No grupo dos pacientes que receberam 

diazepam, 25% apresentaram arritmias cardíacas (ROELOFSE e BIJL,1994). 
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2.2    CORTICOSTERÓIDES 

 

 Os corticosteróides exercem muitos efeitos sobre quase todos os sistemas 

orgânicos e, em decorrência de suas ações diversificadas, encontram-se entre a 

classe de substâncias mais amplamente utilizadas.  

 O córtex da supra-renal sintetiza três classes de esteróides: os 

glicocorticóides e mineralocortocóides, que possuem 21 átomos de carbono; e os 

androgênios que apresentam 19 átomos de carbono. Historicamente as ações dos 

corticosteróides foram descritas como glicocorticóides (reguladores do metabolismo 

de carboidratos) e mineralocorticóides (regulam o equilíbrio eletrolítico). Em seres 

humanos a hidrocortisona (cortisol) é o principal glicocorticóide, enquanto que 

aldosterona é o principal mineralocorticóide (GOODMAN e GILMAN, 1998).  

 Os corticosteróides apresentam profundos efeitos sobre o metabolismo de 

carboidratos e proteínas. Os glicocorticóides apresentam efeitos sobre o 

metabolismo da glicose, aumentando sensivelmente os níveis sangüíneos da 

mesma. Devido a este efeito o tratamento com glicocorticóides pode piorar o 

controle de pacientes com diabetes e pode precipitar o estabelecimento de 

hiperglicemia nos pacientes predispostos (GOODMAN e GILMAN, 1998). 

 Os corticosteróides atuam no metabolismo lipídico sobre dois efeitos 

rigorosamente pré-estabelecidos: a redistribuição da gordura corporal que acontece 

nos quadros de hipercorticismo, como a síndrome de Cushing e facilitação 

permissiva dos efeitos de outros agentes na indução da lipólise dos adipócitos, com 

um resultante aumento de ácidos graxos livres após a administração de 

glicocorticóides. Com respeito à distribuição de lipídios, há um aumento do tecido 

adiposo na região dorsal do pescoço (“corcunda de búfalo”), face (“face em lua 

cheia”) e área supraclavicular, juntamente com uma perda de tecido adiposo nas 

extremidades (RANG, DALE e RITTER, 1997). 

 Dos mineralocorticosteróides, a aldosterona é o mais potente em relação a 

ação sobre o equilíbrio hidro-eletrolítico. Os glicocorticóides também exercem efeitos 

sobre o equilíbrio hidroeletrolítico, gerados em grande parte por efeitos permissivos 

sobre a função tubular e por ações que mantém a taxa de filtração glomerular, além 

de desempenhar papel permissivo na excreção renal de água livre 

(KATZUNG,1995). 
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 Uma deficiência na produção de corticosteróides, ou doença de Addison, 

caracteriza-se por fraqueza muscular, PA baixa, depressão, anorexia, perda de peso 

e hipoglicemia. Pode ter uma etiologia auto-imune ou ser devido à destruição da 

glândula por condições inflamatórias crônicas tipo tuberculose. Uma menor 

produção de corticóides endógenos ocorre também quando os glicocorticóides são 

administrados com finalidades terapêuticas por períodos prolongados; isto pode 

provocar, eventualmente, deficiência quando o tratamento é suspenso. 

 Quando os corticosteróides são produzidos em excesso, ocorre a síndrome 

de Cushing. Esta pode ser causada por hipersecreção das glândulas supra-renais 

ou pela administração prolongada de glicocorticóides. Uma produção excessiva de 

mineralocorticóides resulta em distúrbios do equilíbrio do sódio e do potássio. Isso 

pode ocorrer com hiperatividade das supra-renais ou com tumores das glândulas ( 

hiperaldosteronismo primário) ou síndrome de Conn, uma causa incomum porém 

importante de hipertensão, ou com a ação de renina-angiotensina excessiva, como 

ocorre na doença renal, na cirrose do fígado ou na ICC ( hiperaldosteronismo 

secundário). A produção excessiva de androgênicos supra-renais provoca virilismo 

adrenal (supra-renal).  

 A produção de cortisol pelo córtex adrenal é regulada através do eixo  

hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA). Os esteróides supra-renais não são 

armazenados como elementos pré-formados; eles são sintetizados e liberados de 

acordo com as necessidades, e o principal estímulo fisiológico para a síntese e 

liberação dos glicocorticóides é a corticotrofina (hormônio adrenocorticotrófico ou 

ACTH) secretada pela hipófise anterior. A liberação dos mineralocorticóides pelo 

córtex supra-renal é controlada pelo sistema renina-angiotensina (RANGE, DALE e 

RITTER, 1997). 
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Figura 1 :  Influência do corticóide na supressão adrenal (GAUJAC, 2006). 

 

  

 Em relação ao sistema cardiovascular os efeitos mais notórios dos 

corticósteróides resultam de alterações por indução dos mineralocorticóides na 

excreção renal de Na+. A conseqüente hipertensão pode levar a muitos efeitos 

adversos sobre o sistema cardiovascular como, aterosclerose aumentada, 

hemorragia cerebral, AVE e miocardiopatia hipertensiva. A segunda ação importante 

dos corticosteróides sobre o sistema cardiovascular é estimular a reatividade 

vascular a substâncias vasoativas. Estudos recentes nos sistemas experimentais 

demonstram que os glicocorticóides aumentam a expressão dos receptores 

adrenérgicos na parede vascular. Desta forma a hipertensão pode ser notada em 

pacientes com secreção excessiva de glicocorticóides, que acontece na maioria dos 

pacientes com Síndrome de Cushing ou em pacientes tratados com glicocorticóides 

sintéticos (mesmo aqueles que carecem de qualquer ação significativa dos 



33 

 

mineralocorticóides). Os mecanismos da hipertensão produzida por glicocorticóides 

são desconhecidos, mas observa-se que diferente da hipertensão provocada pelos 

altos níveis de aldosterona, a hipertensão secundária ao excesso de glicocorticóides 

é geralmente resistente à restrição de Na+ (GOODMAN e GILMAN, 1998). 

 PAGNONCELLI e SILVA (1999) citaram que Strean em 1952 foi o primeiro a 

publicar um artigo descrevendo o uso de corticosteróides na Odontologia e Uhler em 

1960, foi o precursor no uso de dexametasona em procedimentos cirúrgicos onde 

eram esperados dor e edema pós-operatórios. 

 Quando administrados com finalidades terapêuticas, os corticosteróides  

possuem  ações antiinflamatórias e imunossupressoras  já bem determinadas. A 

ação antiinflamatória dos corticosteróides é explicada pela inibição da fosfolipase A2, 

responsável pela metabolização dos fosfolipídios da membrana celular em ácido 

araquidônico, percursor dos leucotrienos e prostaglandinas. A inibição de ambos os 

mediadores pode explicar parcialmente a maior potência antiinflamatória dos 

corticosteróides quando comparado ao grupo de antiinflamatórios não esteróidais 

(VANE e BOTTING, 1995; MOORE et al. 2005). 

 

 

 

Figura 2: Etiopatogenia da dor inflamatória aguda (FATTAH et al. 2005). 

 

 Os efeitos indesejáveis dos corticosteróides são mais prováveis de ocorrer 

com altas doses ou com a administração prolongada, como agentes 

antiinflamatórios ou imunossupressores. Os mais importantes são: Supressão da 
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resposta à infecção; supressão da síntese dos glicocorticóides endógenos; ações 

metabólicas; osteoporose; síndrome de Cushing metabólica (RANGE, DALE e 

RITTER, 1997). 

 A terapia com dose alta por um período curto, (24 a 48 horas) quando bem 

indicada, não se associa às complicações sistêmicas importantes (bloqueio do eixo 

HHA), não verificando necessidade de redução progressiva da dose, a menos que 

haja sinais de recidiva da condição clínica com a suspensão do fármaco (GAUJAC, 

2006). 

 TIWANA (2005), comentou que por várias décadas os cirurgiões 

administraram corticosteróides antes, ou imediatamente após a cirurgia de terceiros 

molares afim de reduzir a inflamação e melhorar a recuperação das sequelas da 

inflamação, dor, edema e funcão oral. Segundo BUYUKKURT et al. (2006), reduzir 

ou minimizar a inflamação e suas sequelas após a cirurgia de terceiros molares é 

visto como um objetivo louvável, particularmente, se a cura clínica não for 

comprometida. Entretanto, muitos pacientes recuperam-se rapidamente sem o 

tratamento com corticosteróide para reduzir a inflamação. 

A introdução de ibuprofeno e de outras drogas antiinflammatórias 

nãoesteroidais (AINES) há mais de 3 décadas passadas alteraram 

significativamente a gerência da dor pos operatória na Odontologia e na Medicina 

(Moore et al. 2005). 

Em cirurgia oral, AINES são geralmente dados logo após a cirurgia, quando o 

processo inflamatório (incluindo o edema da ferida e a dilatação periférica local) já 

tenha iniciado ( BUYUKKURT et al. 2006). 

O provável mecanismo de ação dos AINES é o bloqueio da síntese de 

prostaglandina. Uma das drogas mais utilizadas na redução da dor e edema é o 

ibuprofeno. A eficácia do ibuprofeno no tratamento da dor dental pos-operatória foi 

avaliada em diversos testes clínicos. CHOPRA et al. (2009) realizaram um estudo 

aleatório, duplo-cego com o objetivo de avaliar e comparar a eficácia e segurança de 

analgésicos e drogas antiinflamatórias na redução do edema e dor pós-operatória 

em cirurgia de terceiros molares impactados. Esse estudo incluiu 150 pacientes que 

foram divididos em grupos aleatórios para receber ibuprofeno, paracetamol, 

betametasona, serratiopeptidase ou placebo. A primeira dose foi administrada via 

oral 1 hora após a cirurgia. Betametasona apresentou atividade analgésica 

significativa no primeiro dia. O ibuprofeno e a betametasona foram significativamente 
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mais eficazes que o placebo na redução do edema. Trismo foi mínimo com a 

betametasona. Serratiopeptidase não apresentou atividade analgésica e 

antiinflamatória significantes.  

O edema pós-operátório pode ser particularmente significante quando a 

cirurgia é prolongada e quando há extensa área de osso, gengiva e mucosa oral 

manipuladas. Cuidado com a técnica cirúrgica é eficaz na limitação do dano ao 

tecido e aumento de volume; conseqüentemente, atenção deve ser tomada também 

afim de se evitar períodos prolongados de elevação e retração do tecido. Os sinais 

clássicos da inflamação, que incluem dor, edema, eritema, e perda de função, 

geralmente ocorrem após procedimentos cirúrgicos rotineiros ou difíceis. O processo 

inflamatório é necessário ocorrer, mas a inflamação excessiva frequentemente 

causa ao paciente dor, edema e trismo. Há muitos mediadores da inflamação que 

incluem prostaglandinas, histamina, bradicinina, e serotonina. Os níveis da 

prostaglandina e da histamina tornam-se elevados durante inflamação 

(BUYUKKURT et al. 2006; KIM et al. 2009; CHOPRA et al. 2009). 

 Segundo GROSSI (2007), as sequelas pós-operatórias podem causar aflição 

e estresse ao paciente e afetar a qualidade de vida após a cirurgia. Muitos clínicos 

enfatizaram a necessidade de melhor controle do incômodo nos pacientes que se 

submetem à cirurgia de terceiros molares e diversos tipos de medicamentos foram 

propostos.  

Diversos estudos foram realizados para avaliar a eficácia dos corticosteróides 

na redução das sequelas pós-cirúrgicas após a remoção de terceiros molares 

impactados. Na literatura há estudos que utilizaram metilprednisolona, 

betametasona, dexametasona em várias dosagens e vias de administração. Os 

esteróides podem ser usados como uma valiosa ferramenta em procedimentos 

cirúrgicos orais moderados a moderadamente severos. O uso dos corticosteroides 

pode diminuir a severidade das sequelas pós-operatórias em muitos pacientes e 

conseqüentemente diminuir a morbidade após a cirurgia oral. O método de uso, 

entretanto, é extremamente variado mas atualmente não há nenhum padrão 

dosando o regime para cirurgiões orais e maxilofaciais (KIM et al. 2009; MILORO et 

al. 2008). 

 A demonstração clínica da eficácia dos corticosteróides no controle da dor e 

edema inflamatório vem sendo observada em diversas publicações científicas. 

Doses pré-operatórias de corticosteróides têm sido utilizadas para redução de dor, 
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edema e trismo em cirurgias bucais (MOORE et al. 2005, BUYUKKURT; 

GUNGORMUS; KAYA, 2006, KIM et al. 2009). GERSEMA e BAKER (1992) em um 

estudo que utilizava corticóides no pré-operatório de pacientes a serem submetidos 

a exodontia de terceiros molares impactados concluíram que a utilização dos 

mesmos mostra ser um método seguro e racional para redução de complicações 

pós-operatórias. 

 A dexametasona e a betametasona são os corticosteróides de escolha para 

uso odontológico, por via sistêmica, por apresentarem uma potência de ação 25 a 30 

vezes maior que a hidrocortisona. Além disso, apresentam maior tempo de meia-

vida plasmática, permitindo seu emprego em dose única pré-operatória ou por tempo 

muito restrito (ANDRADE, 2006). 

 A remoção de terceiros molares é um dos procedimentos mais comuns 

realizados nos Estados Unidos. MARKIEWICZ et al. (2008) após estudo sugerem 

que a administração pré-operatória de corticosteróide sistêmico para os pacientes 

que submetem-se à remoção de terceiros molares tem um efeito de médio a 

moderado na redução dos sintomas inflamatórios até 7 dias. Os resultados deste 

estudo sugerem que a administração pré-operatória de corticosteróides reduziu o 

edema e trismo inicial e tardio comparados com o grupo controle (placebo) após a 

cirurgia de terceiros molares. 

ALMEIDA et al. ( 2000),  após estudo clínico tendo como modelo a exodontia 

de terceiros molares mandibulares inclusos, foi demonstrado que aproximadamente 

70% dos pacientes tratados com diazepam 5 mg e betametasona 4mg, uma hora 

antes da cirurgia, e anestesiados com uma solução de bupivacaína 0,5% com 

epinefrina 1:200.000, não sentiram necessidade do uso de medicação analgésica no 

período pós-operatório. 

A utilização de um antiinflamatório não esteroidal e um esteroidal oferece um 

melhor resultado terapêutico a respeito da dor e edema em cirurgia de terceiros 

molares, como documentado em vários estudos na literatura. A maioria dos estudos 

advoga o uso de AINES para prevenção de dor pós-operatória, enquanto que os 

glicocorticóides são usados no controle do edema e trismo pós-operatórios. Isso é 

devido à função das prostaglandinas na dor local e à inibição dessas 

prostaglandinas impedir o início da dor. Os glicocorticóides exercem sua ação em 

cada etapa do processo inflamatório, que conduz à diminuição da dilatação capilar, 

diminuição da circulação dos linfócitos, inibição da proliferação de fibroblastos e 
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inibição de prostaglandinas e leucotrienos. A supressão destes fatores exerce um 

profundo efeito na inflamação tecidual e com isso, oferece uma ferramenta 

terapêutica poderosa no controle pós-operatório dos pacientes (BUYUKKURT et al. 

2006; KIM et al. 2009). 

 GOLCZYNSKA et al. (1995)  realizaram um estudo com a finalidade de avaliar 

se a ação dos glicocorticóides inibe a atividade nervosa simpática ou a liberação de 

noradrenalina em humanos. Os autores utilizaram modelo duplo-cego utilizando 20 

mg de prednisona (01 vez ao dia) e placebo (01 vez ao dia) em 13 pacientes  

durante 1 semana com intervalo de 1 semana entre os protocolos. Obtiveram como 

resultados: diminuição da atividade simpática nervosa; diminuição dos níveis 

plasmáticos de catecolaminas; a PA e os batimentos cardíacos não foram alterados. 

 Em uma estudo de revisão literária, SAULERLAND et al. (2000) avaliaram os 

riscos e benefícios de alta dose pré-cirúrgica de metilpredsolona, demonstrando 

como resultado que pacientes que irão submeter-se a tratamento cirúrgico, uma 

dose única e alta de metilpredsolona não está associado ao aumento da incidência 

de efeitos adversos no pós-operatório dos pacientes avaliados. 

 ALMEIDA e ANDRADE (1992) avaliaram o efeito da betametasona em 

preparações farmacêuticas distintas durante cirurgias de terceiros molares inclusos. 

Os autores concluíram que a administração de 4 mg de betametasona, por via oral e 

em dose única apresentou melhor efeito contra a dor e edema  pós-operatórios que 

preparações injetáveis de depósito intramuscular.  

 QUINTANA e ANDRADE (1998) estudaram a incidência de dor no período de 

24 horas após instrumentações endodônticas realizando estudo duplo-cego com o 

emprego de dose única de 4 mg de betametasona e placebo. Os resultados 

demonstraram melhor analgesia do grupo que utilizou dose única de betametasona. 

GIROTTO (2003) realizou um estudo para avaliar a eficácia de dois 

protocolos farmacológicos no controle da dor, edema pós-operatórios e redução da 

ansiedade dos pacientes submetidos a cirurgias de terceiros molares inclusos. 

Foram selecionados 20 pacientes saudáveis, com indicação para a remoção bilateral 

dos terceiros molares mandibulares inclusos. Para o controle da dor foi utilizado 

rofecoxib 50 mg ou betametasona 4 mg, uma hora antes de cada intervenção, de 

forma aleatória, duplo-cega e cruzada. Em ambas as intervenções, os pacientes 

receberam o mesmo tratamento farmacológico complementar: diazepam 5 mg como 

ansiolítico. Os resultados mostraram que o rofecoxib e a betametasona são drogas 



38 

 

eficazes na prevenção da hiperalgesia. O diazepam por sua vez, contribuiu para a 

redução da ansiedade. Concluiu que ambos os protocolos farmacológicos são 

eficazes e seguros para serem empregados em cirurgias de terceiros molares 

mandibulares inclusos. 

Segundo GAUJAC (2006) a escolha da medicação administrada pré-

operatoriamente está diretamente ligada às necessidades requeridas pelo paciente 

(física ou psíquica), ao tipo de cirurgia a ser realizada (grau de manipulação dos 

tecidos e tempo operatório) e às condições sistêmicas peculiares a cada indivíduo. 

Em seu estudo realizado sobre controle da dor e inflamação em cirurgia 

odontológica, apresentou alguns possíveis protocolos medicamentosos baseados no 

tempo operatório e trauma aos tecidos. 

 ANDRADE (2006) apresentou um protocolo farmacológico para ser usado em 

cirurgias de maior complexidade, ou seja, que irão envolver maior grau de 

traumatismo tecidual (ostectomia, odontossecção, alveoloplastia, etc.). Medicação 

pré-operatória: administrar 4mg de dexametasona ou betametasona, em dose única, 

60 min antes do procedimento, para prevenção da hiperalgesia (analgesia 

preemptiva) e controle do edema pós-operatório. Em função do tipo e tempo de 

duração da cirurgia e das condições emocionais do paciente, considerar a sedação 

consciente por meio do uso de midazolam (7,5 a 15 mg) ou diazepam ( 5 a 10 mg), 

via oral, administrado no mesmo momento que o corticosteróide. 

De acordo com PETERSON (2005) apesar de existirem regimes e protocolos 

diferentes para a administração de esteróides, a administração de uma única dose 

antes da cirurgia em controlar o edema pós-operatório  é bem documentada. Desta 

maneira, o uso desses esteróides, apresenta um pouco de efeitos colaterais ou 

contra-indicações, entretanto a filosofia geral é de se avaliar os riscos e benefícios 

da administração da droga antes de utilizá-la rotineiramente.  

Segundo KIM et al. (2009), os corticosteróides não são indicados para o uso 

rotineiro. Preferivelmente, devem ser usados em procedimentos cirúrgicos orais mais 

complexos em que o traumatismo é categorizado como o moderado a severo. 

Procedimentos cirúrgicos orais que envolvem a remoção de pelo menos um terceiro 

molar semi-impactado por osso ou totalmente impactado por osso estão nesta 

categoria.  

Há poucas contra-indicações ao uso dos esteróides tais como tuberculose, 

glaucoma, diabetes mellitus, infecção aguda ou crônica (BUYUKKURT et al. 2006). 
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ANDRADE (2006), FATTAH et al.(2005) acrescentaram que nos pacientes 

portadores de doenças fúngicas sistêmicas, herpes simples ocular, psicoses ou com 

história de hipersensibilidade à droga também está contra-indicado o uso de 

corticosteróides. Além disso, devem ser usados com precaução em gestantes, 

lactantes, diabéticos, imunodeprimidos, portadores de doença cardiovascular, úlcera 

péptica ativa ou infecções bacterianas disseminadas. Os autores ressaltaram outra 

consideração importante no que diz respeito à interferência da administração dos 

corticosteróides na homeostasia do eixo HHA. Como se sabe, o cortisol endógeno é 

produzido pelas adrenais de forma constante, sendo os maiores níveis plasmáticos 

no homem observados ao redor das 8h da manhã, e os menores no início do 

período da noite. Sendo assim, as cirurgias odontológicas devem ser programadas 

sempre que possível para o início do período da manhã, para que a interferência no 

eixo HHA seja menos intensa e mais rapidamente reversível.  

 Na terapia prolongada com corticosteróides além das consequências que 

resultam da supressão do eixo HHA, podem ainda ocorrer anormalidades 

hidroeletrolíticas, hipertensão, hiperglicemia, suscetibilidade aumentada à infecção, 

osteoporose, miopatia, distúrbios de comportamento, catarata, parada do 

crescimento, que compreende a redistribuição do tecido adiposo, estrias, 

equimoses, acne e hirsutismo. 

 Com exceção da terapia de reposição nos estados de deficiência, o uso de 

glicocorticóides é, em grande parte, empírico. Com base em extensa experiência 

clínica, numerosos princípios terapêuticos podem ser propostos. Dose única de 

glicocorticóides, mesmo uma grande dose, quase não apresenta efeitos perigosos, 

sendo que uma terapia de curta duração (até uma semana), na ausência de contra-

indicações específicas, é pouco provável de comportar riscos. A cessação abrupta 

dos glicocorticóides após a terapia prolongada está associada a um risco 

significativo de insuficiência da supra-renal, que pode ser fatal (GOODMAN e 

GILMAN, 1998; FATTAH et al. 2005) 

Para MOORE et al.(2005), um esteróide ideal para procedimentos de 

extração de terceiro molar deveria ter um máximo efeito antiinflamatório e mínima 

atividade mineralocorticóide. O grande interesse sobre o uso dos esteróides em 

cirurgia de terceiros molares é supressão das funções normais do eixo HHA. 

Felizmente, a curto prazo, as altas doses de esteróides não tem se mostrado 

prejudiciais ao eixo HHA.  
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Segundo MILORO et al.(2008), os agentes para controle de dor pós-

operatória mais utilizados em cirurgia oral são os anestésicos locais. Anestésicos 

locais de longa duração como bupivacaína e etidocaína, fornecem várias horas de 

analgesia após o bloqueio do nervo alveolar inferior.  A lidocaína com epinefrina 

dada intra-operatoriamente pode oferecer analgesia adequada até que a 

administração pós-operatória de AINES ou combinações de opióide e acetaminofeno 

possam atingir níveis plasmáticos confiáveis para controle da dor pós-operatória 

esperada.  
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3   METODOLOGIA 

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

do Grande Rio, situado na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro 

(Anexo A). 

Este estudo foi realizado em conjunto pela Faculdade de Odontologia da 

Universidade do Grande Rio e pela Associação Educacional de Vitória ( AEV) em 

âmbito ambulatorial, na clínica de Cirurgia Bucomaxilofacial, por um único 

pesquisador especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e as 

medicações pré-operatórias foram administradas e supervisionadas pelo orientador 

e co-orientador. 

 Durante o período de abril de 2010 a setembro 2010, vinte e sete pacientes, 

com idades variáveis entre 16 a 35 anos, foram divididos de forma aleatória em 4 

grupos e receberam dose única de medicação pré-operatória via oral (VO) e após 1 

hora, foram submetidos à cirurgia para remoção de dentes inclusos (maxilares e/ou 

mandibulares) sob anestesia local. 

Este presente estudo duplo cego randomizado, teve como objetivo avaliar os 

parâmetros cardiovasculares (pressão arterial sistólica e diastólica, frequência 

cardíaca e saturação do oxigênio plasmático) durante o pré-cirúrgico imediato, trans 

e pós-cirúrgico imediato utilizando-se betametasona e/ou diazepam como 

medicação pré-operatória em exodontias de terceiros molares inclusos. 

 Aos pacientes selecionados e incluídos na presente casuística solicitou-se a 

leitura e a aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 

 

 

3.1   SELEÇÃO DOS PACIENTES 

 

 A pesquisa foi realizada na clínica da disciplina de Cirurgia Bucomaxilofacial 

da Associação Educacional de Vitória (AEV), instituição que estabeleceu parceria 

durante a pesquisa.  Os critérios para seleção e inclusão dos pacientes foram 

baseados em: 
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 Pacientes sem alteração sistêmica (ASA I) com apresentação do risco 

cirúrgico pelo paciente realizado pelo médico cardiologista; 

 Pacientes com indicação para remoção dos 4 terceiros molares inclusos 

classificados de acordo com Pell e Gregory em classe II ou III / posição B, 

devido a tratamento ortodôntico ou por falta de espaço nas arcadas (maxila 

e/ou mandíbula) em duas sessões cirúrgicas, sendo extraídos dois dentes 

homolaterais por sessão. 

 

Os critérios para exclusão dos pacientes foram baseados em: 

 

 Pacientes com história de hipersensibilidade a benzodiazepínicos; 

 Gravidez; 

 Portadores de glaucoma;  

 Portadores de miastenia grave; 

 Pacientes com alterações neurológicas e/ou comportamentais; 

 Dependentes de drogas entorpecentes; 

 Pacientes alcoólatras; 

 Paciente que faz uso de sedativo de forma crônica e/ou dos seguintes     

         medicamentos: cimetidina, ranitidina, eritromicina, diltiagem, verapamil,  

         cetoconazol, itraconazol e corticosteróides; 

 Pacientes que durante o trans ou pós cirúrgico imediato apresentaram 

qualquer alteração clínica; 

 Pacientes que durante o trans ou pós cirúrgico imediato apresentaram registro 

de anormalidade no eletrocardiograma; 

 Pacientes ASA II, III, IV, V, VI. 

 

 

3.2   EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA 

 

 Cardioscópio de sinais vitais modular (DX-2010) - DIXTAL BIOMÉDICA; *  

 Mesa Operatória e instrumental cirúrgico;  

 Diazepam – comprimido (5 mg); ** 

 Anestésico tópico - (Benzotop® - benzocaína a 20%); *** 
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 Cloridrato de Lidocaina 2% com adrenalina 1:100.000 na forma de solução 

anestésica em tubetes de cristal (DFL Indústria e Comércio Ltda); **** 

 Betametasona (4 mg); ***** 

 Placebo (cápsula de farinha de trigo); 

 Seringa carpule com refluxo; 

 Agulha gengival descartável curta e longa calibres 25 e 27 da marca Injecta; 

 Fio de sutura – seda 3.0 

 Ficha completa de anamnese; 

 Termo de consentimento livre e esclarecido; 

 Radiografia panorâmica. 

 

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS: 

 

 Unidade portátil de oxigênio  em cilindro; 

 A.M.B.U (Air Mask Bag Unit) tamanho adulto; 

 

        Figura 3:  mesa operatória com o instrumental cirúrgico. 

___________________________________________________________________ 

* Monitor de Sinais Vitais, CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS DX-2010 MODULAR, DIXTAL BIOMEDICA - Brasil 

** Valium; Relapax; Cazi Química Farmacêutica Ind. e Com Ltda; S.P - Brasil 
*** Benzocaína; DFL Indústria e Comércio S.A. ; RJ-Brasil 
**** Alphacaine; DFL Indústria e Comércio S.A. ; RJ-Brasil 

***** Celestone; Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Ltda; RJ- Brasil 
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3.3   PROCEDIMENTO PRÉ OPERATÓRIO 

 

 

  Os pacientes foram submetidos a uma sistemática rotina de atendimento 

composta pelos seguintes procedimentos: 

 preenchimento da anamnese; 

 exame clínico do paciente;  

 avaliação do exame radiográfico - radiografia panorâmica; 

 preenchimento pelo paciente da escala de ansiedade padrão;  

 Avaliação do risco cirúrgico feito por médico cardiologista. 

Os pacientes e/ou seus responsáveis foram informados sobre a pesquisa. Os 

pacientes que concordaram em participar da mesma foram solicitados a assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido fornecido pelo pesquisador.  

 

 

Figura 4: Radiografia panorâmica 

 

 

3.3.1   ESCALA DE ANSIEDADE PADRÃO 

 

 

Foi utilizada a Escala de Ansiedade Odontológica de CORAH, que constitui 

de quatro perguntas de múltipla escolha e cinco opções de respostas. As 

alternativas de letra (a) valem 1 ponto; as alternativas de letra (b) valem 2 pontos; as 

alternativas de letra (c) valem 3 pontos; as alternativas de letra (d) valem 4 pontos e 
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as alternativas de letra (e) valem 5 pontos. Transcrevemos a referida escala de 

ansiedade dental. 

 Escala de Ansiedade Odontológica de CORAH 

 

1- Se você fosse ao dentista amanhã, como se sentiria? 

a) Procuraria encarar como uma experiência agradável. 

b) Não me preocuparia de qualquer modo. 

c) Ficaria um pouco ansioso. 

d) Temeria que fosse uma experiência desagradável e dolorosa. 

e) Ficaria muito assustado com que o dentista pudesse fazer. 

 

2 – Quando você está sentado na sala de espera do dentista, como você 

      se sente? 

a) Relaxado 

b) Um pouco desconfortável 

c) Tenso 

d) Ansioso 

e) Tão ansioso que às vezes começo a transpirar ou me sentir  

      fisicamente abatido. 

 

3 – Quando você está sentado na cadeira do dentista esperando que ele  

comece a utilizar a broca no seu dente, como você se sente? 

a) Relaxado 

b) Um pouco desconfortável 

c) Tenso 

d) Ansioso 

e) Tão ansioso que às vezes começo a transpirar ou me sentir abatido. 

 

4 – Você está sentado na cadeira do dentista. Enquanto você espera  

que ele pegue os instrumentos para fazer a limpeza dos seus dentes,  

como você se sente? 

a) Relaxado 

b) Um pouco desconfortável 

c) Tenso 
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d) Ansioso 

e) Tão ansioso que às vezes começo a transpirar ou me sentir abatido. 

Após a soma dos pontos das questões respondidas foi possível classificar o 

paciente em quatro níveis: 

Paciente sem ansiedade (4 pontos) - paciente com baixa ansiedade (5 a 9 pontos) - 

paciente com moderada ansiedade (10 a 14 pontos) - paciente com exacerbada 

ansiedade (15 a 20 pontos). 

Esta escala visou avaliar o grau de ansiedade dos pacientes propostos neste 

estudo, sendo que os classificados como ansiedade exacerbada, considerados ASA 

II, não se enquadraram nos pacientes selecionados nas amostras dessa pesquisa.  

 

3.4   MEDICAÇÃO E POSOLOGIA   

 

Os 27 pacientes foram distribuídos em quatro grupos aleatoriamente, sendo 

realizado a pesquisa duplo-cego:   

 

 Grupo I (Controle): Medicação placebo, VO, 01 hora antes do procedimento.  

(N= 7 pacientes) 

 Grupo II: betametasona (Celestone 4 mg, VO) 01 hora antes do 

procedimento. (N= 7 pacientes) 

 Grupo III: diazepam ( Valium 5mg, VO) 01hora antes do procedimento.   

(N= 7 pacientes) 

 Grupo IV: betametasona (Celestone 4 mg, VO) 01 hora antes + diazepam 

(Valium 5mg, VO) 1hora antes do procedimento. (N= 6 pacientes) 

                                                          

                       

       Figura 5: diazepam 5 mg                                Figura 6: betametasona 4 mg 
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Em todos os grupos foram receitados como protocolo, medicação pós-operatória via 

oral AINE + analgésico, o que proporcionou  controle da dor e edema pós-operatório. 

 

 Ibuprofeno 600 mg 8/8h durante 5 dias  

 Dipirona Sódica 500mg/mL – 30 a 45 gotas de 4/4 h nas 1as 48h e após só em 
caso de dor  

 
A metodologia utilizada foi baseada no protocolo estabelecido por GAUJAC (2006). 
 
 
 

3.5   PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  

 

As cirurgias de terceiros molares inclusos foram realizadas em ambiente 

ambulatorial sob anestesia local na clínica de Cirurgia Bucomaxilofacial da 

Associação Educacional de Vitória (AEV). As cirurgias foram executadas por um 

único pesquisador e especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e 

auxiliadas pelos alunos de graduação da disciplina de cirurgia.  As medicações pré-

operatórias foram administradas 1 hora antes e supervisionadas pelo orientador e 

co-orientador da pesquisa. 

Após trinta minutos da administração do medicamento, o paciente era 

encaminhado para a sala de atendimento onde seria realizado o procedimento 

cirúrgico  e  acomodado na cadeira odontológica em posição de decúbito dorsal.  

O esfigmomanômetro era posicionado na posição proximal do membro 

superior esquerdo para obtenção dos valores pertinentes às pressões sistólicas e 

diastólicas.  

O sensor digital do oxímetro de pulso era posicionado no dedo indicador para 

mensuração do pulso e da saturação do oxigênio plasmático.  

Foram posicionados no tórax do paciente seis eletrodos positivos para 

obtenção das derivações torácicas ou precordeais:  V1 -  4º espaço intercostal direito, 

junto a margem do esterno; V2 - 4º espaço intercostal esquerdo, junto a margem do 

esterno; V3 – entre V2 e V4, no 5º espaço intercostal esquerdo; V4 - 5º espaço 

intercostal, na linha médio clavicular; V5 - 5º espaço intercostal, na linha axilar 

anterior e V6 – 5º espaço intercostal, na linha axilar média. Uma vez que o corpo 

conduz eletricamente, a superposição de diversas variações de potencial pode ser 

captada na superfície corpórea na forma de sinais de ECG ( eletrocardiograma). 
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A partir deste momento a bandeja cirúrgica era montada sempre com os 

mesmos instrumentos necessários para realização do procedimento cirúrgico e 

campos estéreis eram colocados sobre o tórax do paciente.   

Foi anotado o registro dos parâmetros fisiológicos tais como PA sistólica e 

diastólica, frequência cardíaca e saturação de oxigênio plasmático no período pré, 

trans e pós cirúrgicos imediatos. Estes registros foram obtidos pelo aparelho DX-

2010. O DX-2010 é um cardioscópio de sinais vitais modular com vídeo interno LCD, 

produzido pela DIXTAL BIOMÉDICA. As aferições eram realizadas automaticamente 

em períodos de 5 (cinco) minutos. Para a nossa pesquisa, foram tabulados no total, 

20 registros. Sendo assim, foram registrados para os 4 grupos, 2 aferições pré 

operatórias, 15 aferições trans operatórias e 3 aferições pós operatórias.  O terceiro 

registro corresponde aos quinze minutos iniciais e marca o início da anestesia local. 

Após o término da cirurgia o paciente era mantido em observação e monitorização 

por 15 (quinze) minutos pós-operatórios, ou seja, realizados mais 3 registros.  

A cirurgia foi realizada sob anestesia local com solução de lidocaína a 2% 

com adrenalina 1:100.000 (DFL®). Para a exodontia de terceiros molares superiores 

inclusos a técnica anestésica realizada compreendia o bloqueio do nervo alveolar 

superior posterior e o bloqueio do nervo palatino maior e para a exodontia de 

terceiros molares inferiores inclusos, era realizado o bloqueio do nervo alveolar 

inferior, nervo lingual e nervo bucal. Para cada sessão cirúrgica realizada pelo 

paciente, foram utilizados uma média de 3 tubetes de anestésico suficientes para 

anestesia de um terceiro molar superior e um terceiro molar inferior do mesmo lado. 

O acesso cirúrgico aos terceiros molares superiores em todos os casos foi 

feito por um retalho em L, com uma incisão relaxante para-papilar na porção cervical 

mesial do segundo molar superior. Após cuidadoso deslocamento mucoperiosteal, a 

remoção de osso vestibular que recobre a porção coronária do terceiro molar, 

apesar de extremamente delgada, foi realizada com brocas esféricas cirúrgicas e 

irrigação, para melhor regularização e prevenção de possíveis espículas ósseas. 

Após remoção do elemento dentário foi feita a irrigação do alvéolo com soro 

fisiológico 0,9% e as suturas da ferida cirúrgica foram realizadas com fio seda 3-0. 

O acesso cirúrgico aos terceiros molares inferiores foi realizado através do 

retalho tipo em L, de acordo com o posicionamento e profundidade do dente, feito 

através de uma incisão relaxante para-papilar em mesial do segundo molar inferior. 

O outro retalho também utilizado foi do tipo envelope que se estende atrás da 
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posição do dente impactado até o nível do primeiro molar. A extensão posterior da 

incisão diverge lateralmente no bordo anterior do ramo ascendente da mandíbula. O 

retalho mucoperióstico foi rebatido lateralmente na linha oblíqua externa com um 

elevador de periósteo e mantido em posição com um afastador de Minnesota. A 

remoção óssea ao redor do dente impactado foi realizada com caneta de alta 

rotação e broca esférica cirúrgica com irrigação. O osso removido inicialmente foi o 

encontrado sobre as faces oclusal, vestibular e distal abaixo da linha cervical do 

dente impactado. A quantidade de osso removido variou conforme a profundidade 

da inclusão. Após suficiente osso removido, foi realizado em todos os pacientes 

odontossecção com broca zecrya com irrigação. Após remoção do elemento 

dentário foi feita a irrigação do alvéolo com soro fisiológico 0,9% e as suturas da 

ferida cirúrgica foram realizadas com fio seda 3-0. 

 

Figura 7: Procedimento cirúrgico: exodontia de terceiros molares inclusos. 

 

Finalizado o procedimento, os pacientes receberam as orientações e 

prescrição pós-operatória e acompanhamento pós-operatório pelos profissionais 

responsáveis pela pesquisa.  

Os registros obtidos pelo cardioscópio foram salvos e gravados em disquete 

no próprio aparelho em valores quantitativos. Para cada grupo avaliado, foram 

montados 4 quadros com diferentes desfechos (PA sistólica; PA diastólica; 

Frequência Cardíaca e saturação de oxigênio plasmático), apresentando os 20 

registros obtidos no pré, trans e pós operatórios, o tamanho da amostra, média e  

desvio padrão (DP). Sendo assim, foram montados no total, 16 quadros com seus 

respectivos gráficos (apêndice B). 
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 Foi feito posteriormente uma média para cada momento de tempo (pré, trans 

e pós-operatório) e realizado a análise descritiva inicial (anexo B). 

 

 

3.6   ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram sumarizados em tabelas com as médias e desvios padrões 

para cada grupo e momento de tempo. As comparações entre médias foram 

realizadas através de Análise de Variância, ANOVA, e para comparações entre 

medidas pré/trans/pós-operatórias foram realizadas com ANOVA para medidas 

repetidas. O ajuste das análises foi feito segundo recomendações descritas em 

Altman (ALTMAN, 1991). O teste de normalidade utilizado foi Shaphiro-Wilk, e os 

resultados sugerem compatibilidade com uma distribuição normal na maioria das 

variáveis (p>0.05), exceto para Saturacao_Oxigênio, que apresenta outliers. 

Homocedasticidade foi avaliada com o teste de Bartlett’s, e os resultados sugerem 

variâncias homocedásticas na maioria dos casos (p>0.05). Pequena violação nos 

pressupostos é aceitável, e em pequena magnitude, tais desvios não alterariam as 

conclusões estatísticas (BERQUÓ; SOUZA; GOTLIEB, 1981; ALTMAN, 1991). 

É importante ressaltar que os testes de significância (estatística) pressupõem 

que os indivíduos tenham sido selecionados por um processo de amostragem 

aleatória, para permitir generalização dos resultados para a população de interesse. 

As análises foram realizadas no software Stata 9.1 (STATACORP, 2005). 
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4.    RESULTADOS 

 

Foi avaliado um total de 27 pacientes, distribuidos em 04 grupos, submetidos 

a procedimento cirúrgico odontológico para exodontias de terceiros molares, de 

acordo com a metodologia descrita anteriormente. Os resultados foram obtidos em 

cada momento de tempo (pré, trans e pós-operatórios) nos quatro diferentes 

parâmetros fisiológicos estudados: Pressão Arterial (PA) sistólica; Pressão Arterial 

(PA) diastólica; Frequência Cardíaca (FC) e Saturação de Oxigênio Plasmático 

(PO2) (Anexo B). 

 A média dos valores da PA sistólica dos 27 pacientes no momento pré 

operatório foi 113.55 ± 10.26 mmHg. A média no trans operatório foi de 117.75 ± 

8.78 mmHg e a média no pós operatório foi de 118.09 ± 8.46 mmHg.  
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Gráfico 1 : Visualização do padrão dos valores da PA sistólica obtidos em  todos os grupos em cada 
momento de tempo operatório.  

 

 A média dos valores da PA diastólica dos 27 pacientes no momento pré 

operatório foi de 65.96 ± 6.76 mmHg. A média no trans operatório foi de 67.99 ± 6.61 

mmHg e a média do momento pós operatório foi de 67.17 ± 6.18 mmHg. 
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Gráfico 2:  Visualização do padrão dos  valores da PA diastólica obtidos em  todos os grupos em 
cada momentos de tempo operatório.  

 

 A média dos valores da Saturação de oxigênio dos 27 pacientes no momento 

pré operatório foi de 97.81 ±.62 %; no trans operatória foi de 97.68 ±.41% e no pós 

operatório foi de 97.53 ± 1.09 %.  
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Gráfico 3 : Visualização do padrão dos valores da Saturação de oxigênio obtidos em todos os grupos 
em cada momentos de tempo operatório.  

 

 A média dos valores da Frequência Cardíaca dos 27 pacientes no momento 

pré-operatório foi de 81.66 ± 7.89 bpm; no trans operatório foi de 88.07 ± 9.16 bpm e 

no pós-operatório foi de 82.43 ± 7.56 bpm.   
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Gráfico 4 : Visualização do padrão dos valores da Frequência Cardíaca obtidos em todos os grupos 
em cada momento de tempo operatório.  

  

 

 Foi realizado também uma análise descritiva para obtenção da média e DP de 

todos os três momentos de tempo (pré, trans e pós operatórios) para cada um dos 4  

grupos estudados em cada parâmetro.  

A média da PA sistólica nos três momentos de tempo no grupo I (controle) foi 

de 113.39 ± 9.32 mmHg. O grupo II obteve média de 118.80 ± 8.68 mmHg, o grupo 

III obteve média de 120.90 ± 11.18 mmHg e o grupo IV, média de 112.16 ± 7.42 

mmHg. 
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Gráfico 5:  Visualização do padrão dos valores das PA sistólica obtidos para cada grupo em todos os  
momentos de tempo operatório.  

 

A média da PA diastólica nos três momentos de tempo no grupo I foi de 68.31 

± 6.47 mmHg. O grupo II obteve média de 70.47 ± 4.39 mmHg, o grupo III obteve 

média de 68.09 ± 6.04 mmHg e o grupo IV, média de 60.33 ± 4.26 mmHg.  
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Gráfico 6 : Visualização do padrãodos valores da PA diastólica obtidos para cada grupo em todos os 
momentos de tempo operatório.  

 

A média da Saturação de oxigênio nos três momentos de tempo no grupo I foi  

de 97.72 ± .60%. O grupo II obteve média de 97.43 ± 1.16 %, o grupo III obteve 

média de 97.63 ± .49 % e o grupo IV, média de 97.95 ± .52%.  
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Gráfico  7: Visualização do padrão dos valores da Saturação de oxigênio obtidos para cada grupo em 
todos os momentos de tempo operatório. 

 

 

A média da Frequência Cardíaca nos três momentos de tempo no grupo I foi  

de 81.36 ± 8.51 bpm. O grupo II obteve média de 90.42 ± 8.54 bpm, o grupo III 

obteve média de 85.38 ± 6.15 bpm e o grupo IV, média de 78.23 ± 6.10 bpm. 
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Gráfico  8 :  Visualização do padrão dos valores da Frequência Cardíaca  obtidos para cada grupo em 
todos os momentos de tempo operatório. 

 

 

Para a decisão da escolha quanto ao tipo de teste a ser utilizado e com intuito 

de verificação da normalidade da distribuição dos dados, foi empregado o teste de 

Shapiro-Wilk (para amostras menores que 50). No parâmetro PA sistólica, a média 

de todos os grupos nos três diferentes momentos de tempo apresentou (p=0.082), 

no parâmetro PA diastólica, a média obtida apresentou (p=0.93), no parâmetro 

saturação de oxigênio, a média apresentou (p=0.00) e no desfecho Frequência 

Cardíaca, (p=0.06). Sendo assim, os resultados sugerem compatibilidade com uma 

distribuição normal na maioria das variáveis (p>0.05), exceto para Saturacao de 

oxigênio, que apresenta outliers. (Anexo C) 

 

As comparações entre as médias dos 4 grupos pesquisados para cada 

momento de tempo ( pré, trans e pós operatório) nos diferentes parâmetros ( PA 

sistólica, PA diastólica, Frequência cardíaca e Saturação de oxigênio) foram 

realizadas através de Análise de Variância ANOVA (teste paramétrico). 

Homocedasticidade foi avaliada com o teste de Bartlett’s, e os resultados sugerem 

variâncias homocedásticas na maioria dos casos (p>0.05).  Análise de variância com 
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correção de Bonferroni foi realizado para a comparação por pares a fim de identificar 

médias diferentes por grupo. Os resultados desta pesquisa mostraram ser 

estatisticamente significante (p<0.05) no parâmetro Frequência Cardíaca nos 

momentos pré, trans e pós-operatórios e no parâmetro PA diastólica nos momentos 

trans e pós-operatórios. (Anexo D) 

No parâmetro Frequência Cardíaca no tempo pré operatório, a análise 

descritiva contendo as médias, DP e número de indivíduos correspondente a cada 

um dos 4 grupos, demonstra que no grupo IV, a média dos 6 pacientes foi de 75.58 

± 7.89 bpm. No grupo II, a média dos 7 pacientes foi de 85.42 ± 5.03 bpm, no grupo 

III, a média dos 7 pacientes foi de 85.57 ± 7.78 bpm e no grupo I, a média dos 7 

pacientes foi de 79.21 ± 7.31 bpm. A análise de variância mostra que na 

comparação entre as médias dos 4 grupos, há diferença estatística entre as medidas 

(p=0.045), ou seja, os grupos são minimamente diferentes entre si (p<0.05) porém, 

na correção de Bonferroni (comparação aos pares) não se mostrou estatisticamente 

significante. Ou seja, betametasona X betametasona + diazepam (p=0.11); 

diazepam X betametasona + diazepam (p= 0.01); placebo X betametasona + 

diazepam ( p=1.00); diazepam X betametasona ( p=1.00); placebo X betametasona 

(p=0.68); placebo X diazepam ( p= 0.63). 

No parâmetro Frequência Cardíaca no tempo trans operatório, a análise 

descritiva contendo as médias, DP e número de indivíduos correspondente a cada 

um dos 4 grupos, demonstra que no grupo IV, a média dos 6 pacientes foi de 81.45 

± 6.03 bpm. No grupo II, a média dos 7 pacientes foi de 96.41 ± 9.58 bpm, no grupo 

III, a média dos 7 pacientes foi de 87.96 ± 3.89 bpm e no grupo I, a média dos 7 

pacientes foi de 85.53 ± 9.71 bpm. A análise de variância mostra que na 

comparação entre as médias dos 4 grupos, há diferença estatística entre as medidas 

(p=0.014), ou seja, a ANOVA mostra que os grupos são estatisticamente 

significantes comparado ao £ de 5%. Na correção de Bonferroni observa-se que: 

betametasona X betametasona + diazepam (p=0.013); diazepam X betametasona + 

diazepam (p= 0.877); placebo X betametasona + diazepam (p=1.00); diazepam X 

betametasona (p=0.321); placebo X betametasona (p=0.092); placebo X diazepam 

(p= 1.00). Observa-se que há diferença estatística entre o grupo IV e o grupo II (p= 

0.013).  

No parâmetro Frequência Cardíaca no tempo pós operatório, a análise 

descritiva contendo as médias, DP e número de indivíduos correspondente a cada 
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um dos 4 grupos, demonstra que no grupo IV, a média dos 6 pacientes foi de 77.66 

± 2.60 bpm. No grupo II, a média dos 7 pacientes foi de 89.42 ± 7.34 bpm, no grupo 

III, a média dos 7 pacientes foi de 82.61 ± 5.81 bpm e no grupo I, a média dos 7 

pacientes foi de 79.33 ± 7.95 bpm. A análise de variância mostra que na 

comparação entre as médias dos 4 grupos, há diferença estatística entre as medidas 

(p=0.013). Na correção de Bonferroni observa-se que: betametasona X 

betametasona + diazepam (p=0.018); diazepam X betametasona + diazepam 

(p=1.00); placebo X betametasona + diazepam (p=1.00); diazepam X betametasona 

( p=0.350); placebo X betametasona (p=0.043); placebo X diazepam (p= 1.00). 

Conclui-se que há diferença estatística entre o grupo IV e o grupo II (p= 0.018) e 

entre o grupo II e o grupo I (p= 0,043).  Não há diferença estatística entre os demais 

grupos.  

 No parâmetro PA diastólica no tempo trans operatório a análise descritiva 

contendo as médias, DP e número de indivíduos correspondente a cada um dos 4 

grupos, demonstra que no grupo IV, a média dos 6 pacientes foi de 60.61 ± 4.01 

mmHg. No grupo II, a média dos 7 pacientes foi de 72.00 ± 3.85 mmHg, no grupo III, 

a média dos 7 pacientes foi de 69.10 ± 4.77 mmHg e no grupo I, a média dos 7 

pacientes foi de 69.19 ± 7.86 mmHg. A análise de variância mostra que na 

comparação entre as médias dos 4 grupos, há diferença estatística entre as medidas 

(p=0.069). Na correção de Bonferroni observa-se que: betametasona X 

betametasona + diazepam (p=0.006); diazepam X betametasona + diazepam 

(p=0.056); placebo X betametasona + diazepam (p=0.055); diazepam X 

betametasona (p=1.00); placebo X betametasona (p=1.00); placebo X diazepam 

(p=1.00). Observa-se que há diferença estatística entre o grupo IV e o grupo II (p= 

0.006). Não há diferença estatística entre os demais grupos. 

No parâmetro PA diastólica no tempo pós operatório a análise descritiva 

contendo as médias, DP e número de indivíduos correspondente a cada um dos 4 

grupos, demonstra que no grupo IV, a média dos 6 pacientes foi de 60.72 ± 5.57 

mmHg. No grupo II, a média dos 7 pacientes foi de 70.61 ± 2.62 mmHg, no grupo III, 

a média dos 7 pacientes foi de 68.19 ± 7.21 mmHg e no grupo I, a média dos 7 

pacientes foi de 68.23 ± 4.79 mmHg. A análise de variância mostra que na 

comparação entre as médias dos 4 grupos, há diferença estatística entre as medidas 

(p=0.017). Na correção de Bonferroni observa-se que: betametasona X 

betametasona + diazepam (p=0.016); diazepam X betametasona + diazepam 
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(p=0.112); placebo X betametasona + diazepam (p=0.108); diazepam X 

betametasona (p=1.00); placebo X betametasona (p=1.00); placebo X diazepam 

(p=1.00). Observa-se que há diferença estatística entre o grupo IV e o grupo II (p= 

0.016). Não há diferença estatística entre os demais grupos. 

 

As comparações entre as médias dos 4 grupos para cada momento de tempo 

( pré; trans e pós operatórios) foram realizadas com ANOVA com correção de Huyn-

Feldt para medidas repetidas. Ou seja, esta análise tem como objetivo avaliar se há 

diferença significante entre as médias dos três diferentes momentos de tempo para 

cada indivíduo estudado em cada um dos parâmetros analisados. O ajuste das 

análises foi feito segundo recomendações descritas em Altman (ALTMAN, 1991). A 

análise não revela diferença estatística na maioria dos casos (p > 0,05), porém 

revela ser significante para o parâmetro PA sistólica para os grupos betametasona + 

diazepam (p=0,029), betametasona (p=0,029) e placebo ( p=0,008) e para o 

parâmetro Frequência Cardíaca nos 4 grupos: betametasona + diazepam (p=0,041), 

betametasona (p=0,005), diazepam (p=0,041) e placebo (p=0,023). (tabelas 

1,2,3,4,5,6,7) 

 

PA_Sistolica, grupo = Betametasona + Diazepam 

 

                                          Huynh-Feldt epsilon        =  1.5798 

                                          *Huynh-Feldt epsilon reset to 1.0000 

                                          Greenhouse-Geisser epsilon =  0.9716 

                                          Box's conservative epsilon =  0.5000 

 

                                            ------------ Prob > F ------------ 

                  Source |     df      F    Regular    H-F      G-G      Box 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                    time |      2     5.11   0.0296   0.0296   0.0311   0.0733 

                Residual |     10 

-----------+---------------------------------------------------- 
Tabela  1  -  Análise de variância com correção para medidas repetidas dos valores das médias da 
PA sistólica do grupo betametasona + diazepam  nos tempos  pré , trans e pós operatórios . 
 

 

PA_Sistolica, grupo = Betametasona 
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                                          Huynh-Feldt epsilon        =  1.4944 

                                          *Huynh-Feldt epsilon reset to 1.0000 

                                          Greenhouse-Geisser epsilon =  0.9977 

                                          Box's conservative epsilon =  0.5000 

 

                                            ------------ Prob > F ------------ 

                  Source |     df      F    Regular    H-F      G-G      Box 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                    time |      2     4.77   0.0299   0.0299   0.0300   0.0717 

                Residual |     12 

-----------+---------------------------------------------------- 

Tabela  2  -  Análise de variância com correção para medidas repetidas dos valores das médias da 
PA sistólica do grupo betametasona nos tempos  pré , trans e pós operatórios . 
 

 

 

PA_Sistolica, grupo = Placebo 

                     

                                          Huynh-Feldt epsilon        =  1.2506 

                                          *Huynh-Feldt epsilon reset to 1.0000 

                                          Greenhouse-Geisser epsilon =  0.8950 

                                          Box's conservative epsilon =  0.5000 

 

                                            ------------ Prob > F ------------ 

                  Source |     df      F    Regular    H-F      G-G      Box 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                    time |      2     7.30   0.0084   0.0084   0.0114   0.0355 

                Residual |     12 

-----------+---------------------------------------------------- 

Tabela  3 -  Análise de variância com correção para medidas repetidas dos valores das médias da PA 
sistólica do grupo placebo nos tempos  pré , trans e pós operatórios . 
 

 

 

 

Frequencia_Cardiaca, grupo = Betametasona + Diazepam 

 

                                          Huynh-Feldt epsilon        =  1.1263 

                                          *Huynh-Feldt epsilon reset to 1.0000 

                                          Greenhouse-Geisser epsilon =  0.8035 

                                          Box's conservative epsilon =  0.5000 
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                                            ------------ Prob > F ------------ 

                  Source |     df      F    Regular    H-F      G-G      Box 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                    time |      2     4.47   0.0411   0.0411   0.0553   0.0882 

                Residual |     10 

              -----------+---------------------------------------------------- 

Tabela  4  -  Análise de variância com correção para medidas repetidas dos valores das médias da 
frequência cardíaca do grupo betametasona + diazepam  nos tempos  pré , trans e pós operatório . 
 

 

 

Frequencia_Cardiaca, grupo = Betametasona 

                        

                                          Huynh-Feldt epsilon        =  0.7650 

                                          Greenhouse-Geisser epsilon =  0.6553 

                                          Box's conservative epsilon =  0.5000 

 

                                            ------------ Prob > F ------------ 

                  Source |     df      F    Regular    H-F      G-G      Box 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                    time |      2    22.46   0.0001   0.0005   0.0010   0.0032 

                Residual |     12 

              -----------+---------------------------------------------------- 

Tabela  5  -  Análise de variância com correção para medidas repetidas dos valores das médias da 
frequência cardíaca do grupo betametasona nos tempos  pré , trans e pós operatórios . 
 

 

 

Frequencia_Cardiaca, grupo = Diazepam 

 

 

                                          Huynh-Feldt epsilon        =  1.3479 

                                          *Huynh-Feldt epsilon reset to 1.0000 

                                          Greenhouse-Geisser epsilon =  0.9372 

                                          Box's conservative epsilon =  0.5000 

 

                                            ------------ Prob > F ------------ 
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                  Source |     df      F    Regular    H-F      G-G      Box 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                    time |      2     4.20   0.0414   0.0414   0.0453   0.0863 

                Residual |     12 

              -----------+---------------------------------------------------- 

Tabela  6  -  Análise de variância com correção para medidas repetidas dos valores das médias da 
frequência cardíaca do grupo diazepam nos tempos  pré , trans e pós operatórios . 
 

 

 

Frequência_Cardiaca, grupo = Placebo 

                         

                                          Huynh-Feldt epsilon        =  0.7523 

                                          Greenhouse-Geisser epsilon =  0.6483 

                                          Box's conservative epsilon =  0.5000 

 

                                            ------------ Prob > F ------------ 

                  Source |     df      F    Regular    H-F      G-G      Box 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                    time |      2     6.47   0.0124   0.0231   0.0300   0.0439 

                Residual |     12 

              -----------+---------------------------------------------------- 

Tabela  7  -  Análise de variância com correção para medidas repetidas dos valores das médias da 
frequência cardíaca do grupo placebo nos tempos  pré , trans e pós operatórios . 
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5.   DISCUSSÃO 

 

 

 

Os benzodiazepínicos orais são os fármacos mais utilizados para sedação 

oral consciente em Odontologia, em conseqüência da margem de segurança, da 

capacidade em proporcionar alivio da ansiedade, eficácia e segurança do 

medicamento. Autores como ANDRADE (2006), COGO et al. (2006), MILORO et 

al.(2008) acrescentam que em um paciente nervoso, o controle da ansiedade por 

BZDP pode produzir a redução significante da PA e da frequência cardíaca. 

No presente estudo, observa-se que o grupo diazepam comparado com o 

grupo placebo apresentou aumento da frequência cardíaca nos tempos pré, trans e 

pós-operatórios, porém na análise estatística esses parâmetros não foram 

significantes, podendo ser justificado pela amostra pequena desse estudo. Porém 

como mostra a literatura, esses dados obtidos não expressam a realidade já que os 

BZDP, são medicamentos sedativos e ansiolíticos mais utilizados em cirurgia oral e 

que podem produzir a redução significante da PA e da Frequência cardíaca. Em 

pacientes hipertensos ou diabéticos, mantém em níveis aceitáveis a PA, FC e a 

glicemia como mostram diversos estudos tais como DIONNE et al. (1984); BILJL et 

al. (1991); GIROTTO (2003).  

Os autores NUGENT et al. (1982), ANDRADE (2006) ressaltam que os efeitos 

cardiovasculares adversos dos BZDP são brandos,já que sua ação é praticamente 

limitada ao SNC e isto encoraja seu uso frequente em pacientes cardíacos. Portanto, 

é improvável que os BZDP fornecidos em doses terapêuticas usuais, por via oral, 

deprimam significativamente a função cardiovascular. 

 Diversos publicações científicas foram realizadas para avaliar a eficácia dos 

corticosteróides utilizados como dose pré-operatória em cirurgia de terceiros molares 

inclusos no controle da dor, edema e trismo, afim de evitar a aflição, estresse ao 

paciente e afetar a qualidade de vida após a cirurgia.  

No presente estudo, observa-se que o grupo betametasona foi o que 

apresentou a maior média em relação aos grupos placebo e diazepam nos 

parâmetros frequência cardíaca, PA sistólica, PA diastólica pré, trans e pós-

operatórios. Foi observado também que o grupo da betametasona associado ao 

diazepam apresentou a menor média em relação aos demais grupos nos mesmos 

parâmetros, porém esses dados só foram estatisticamente significantes nos 
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parâmetros frequência cardíaca e PA diastólica nos tempos trans e pós-operatórios.   

O grupo betametasona + diazepam comparado com o grupo betametasona foi 

estatisticamente significante (p=0,01), ou seja, a betametasona isolada tende a 

aumentar a frequência cardíaca e a PA diastólica nos tempos trans e pós-

operatórios e a associação da betametasona + diazepam se mostrou bem eficaz já 

que diminuiu bem esses parâmetros. As comparações entre as médias nos tempos 

pré; trans e pós-operatórios mostraram ser significantes no desfecho PA sistólica 

para os grupos I, II, IV e para o parâmetro frequência cardíaca nos 4 grupos 

estudados. 

 Diferente dos resultados encontrados nesse estudo, autores como 

GOLCZYNSKA et al. (1995),GOODMAN e GILMAN (1998), SAULERLAND et al. 

(2000) ressaltam que a dose única de corticosteróide, mesmo uma grande dose, 

quase não apresenta efeitos perigosos, sendo que uma terapia de curta duração 

(até uma semana), na ausência de contra-indicações específicas, é pouco provável 

de comportar riscos.     

 Segundo os autores RANGE, DALE e RITTER, (1997), MOORE et al. (2005), 

GAUJAC (2006) um esteróide ideal para procedimentos de extração de terceiro 

molar deveria ter um máximo de efeito antiinflamatório e mínima atividade 

mineralocorticóide. Felizmente, a curto prazo, as altas doses de esteróides não tem 

se mostrado prejudiciais ao HHA.  

A maioria dos procedimentos odontológicos está associada com a dor, o que 

leva ao aumento da ansiedade e apreensão clinicamente evidenciados pelo 

aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Segundo ANDRADE e 

RANALI (2004), em pacientes com evidências de outros fatores de risco, como o 

diabetes e a aterosclerose, esta maior demanda de atividade cardíaca pode 

predispor o acidente vascular encefálico (AVE). Pacientes com insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) podem apresentar na aferição da PA, uma menor diferença entre a 

PA sistólica e diastólica, com aumento desta última assim como o pulso e a 

frequência respiratória encontram-se usualmente aumentados. O presente estudo, 

sugere que os corticosteróides devem ser utilizados com cautela em pacientes 

cardiopatas, hipertensos, diabéticos, história de AVE e ICC já que a utilização de 

uma dose única de betametasona como mediação pré-operatória foi suficiente 

estatisticamente para aumentar a FC e PA diastólica nos tempos trans e pós 

operatórios dos pacientes avaliados no grupo II . 
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A sedação consciente se constitui num método efetivo de controle da 

ansiedade, por produzir depressão mínima do nível de consciência do paciente, não 

afetando sua capacidade de respirar de forma automática e independente e de 

responder à estimulação física e ao comando verbal (HAAS, 1999). No presente 

estudo, não houve diferença significativa na saturação de oxigênio plasmático 

permanecendo, portanto, a média de 97% para todos os 4 grupos estudados. O 

mesmo pode ser observado em estudos como o de USTUN et al. (2006) 

compararando o uso da dexmedetomidina com o uso do midazolam durante a 

sedação consciente em cirurgia de terceiros molares, indicando que ambos tiveram 

mínimos efeitos respiratórios pois a média mínima encontrada de PO2 foi de  96% 

em ambos os grupos.  
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6.    CONCLUSÕES  

 

 A utilização de benzodiazepínicos via oral em cirurgia bucal ambulatorial constitui 

em um controle eficaz e seguro de ansiedade, mantendo os parâmetros 

cardiovasculares dentro dos valores normais. 

  

 Utilização de dose única de betametasona isolada utilizado como medicação pré-

operatória aumentou a resposta cardiovascular, levando ao aumento da 

frequência cardíaca e a PA diastólica nos tempos trans e pós operatórios. 

 

 A associação da betametasona com diazepam diminuiu de forma significativa a 

frequência cardíaca e PA diastólica quando comparado ao grupo da 

betametasona isolada.  

 

 Não houve diferença significativa na saturação de oxigênio plasmático nos 

grupos estudados. 
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APENDICE 

APENDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A cirurgia de dentes inclusos constitui o procedimento cirúrgico mais realizado 

pelo especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. 

 Essa pesquisa tem como objetivo avaliar os parâmetros cardiovasculares 

utilizando-se medicação pré-operatória para controle da ansiedade 

(benzodiazepínicos – diazepam 5mg), associados ou não ao uso dos 

corticosteróides (betametasona 4mg) durante cirurgia de terceiros molares inclusos.  

A utilização de antiinflamatórios esteróides e ansiolíticos está amplamente 

estudada e descrita na literatura para o controle do edema, dor e trismo pós-

operatório e controle da ansiedade, respectivamente, porém estes protocolos 

medicamentosos não são de realização obrigatória para os procedimentos cirúrgicos 

odontológicos. 

Para tanto, a utilização de protocolos terapêuticos deve ser motivo de estudo 

para um melhor aproveitamento dos benefícios do controle da ansiedade dos 

pacientes que serão submetidos às manobras invasivas da cavidade bucal. 

Esta pesquisa consta em realizar procedimento cirúrgico em pacientes que 

necessitem extrair os terceiros molares inclusos sob medicação específica. Torna-se 

necessário que para a realização deste procedimento exista indicação e 

necessidade real para tal, e que os pacientes apresentem-se saudáveis e aptos a 

serem submetidos a procedimento cirúrgico sob anestesia local.  

Farão parte desta pesquisa pacientes na idade entre 16 e 35 anos que 

aceitem espontaneamente realizarem a exodontias dos terceiros molares seguindo o 

protocolo da mesma. Não haverá custo adicional para os participantes e sua 

participação e permanência na pesquisa são voluntários. Os pacientes que se 

recusarem a particiar da pesquisa serão atendidos normalmente sem alteração em 

sua prioridade e ordem no agendamento cirúrgico. 

Esta pesquisa constará em 4 grupos de pacientes que receberão dose única 

de medicação pré-operatória via oral uma hora antes da cirurgia; podendo ser 

placebo (medicação sem efeito), corticosteróide (betametasona 4 mg), 
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benzodiazepínico (diazepam 5 mg) ou a associação de  corticosteróide + 

benzodiazepínico. 

O estudo será duplo cego e randomizados por programa de estatística, ou 

seja, a seleção dos grupos será aleatória. O paciente não saberá antes do 

procedimento  a qual grupo irá pertencer, assim como o cirurgião que realizará o 

procedimento não saberá qual medicação será fornecida para cada paciente, uma 

vez que estes dados não influenciarão na segurança do procedimento. Estas 

informações serão rigorosamente controladas e supervisionadas pelo orientador e 

co-orientadores da pesquisa, professores doutores e pós doutores na área 

específica. 

Todos os pacientes submetidos a cirurgia farão o uso de medicação pós-

operatória com antiinflamatório não esteróide e analgésico conforme recomendação 

unanime da literatura para controle da inflamação, edema e dor pós-operatório, não 

sendo o paciente da pesquisa em nenhum momento submetido a desconforto e dor. 

A cirurgia, bem como toda a medicação utilizada no pré e pós operatório serão 

gratuitos e cedidos pelos profissionais responsáveis pela pesquisa e instituições de 

ensino envolvidos. O paciente receberá o acompanhamento pós-operatório pelos 

profissionais responsáveis pela pesquisa. 

Eu, enquanto paciente, declaro estar ciente que irei fazer parte de uma 

pesquisa como voluntário, que constará de 4 grupos em que estarei inserido em um 

deles de forma aleatória. Estou ciente de que não corro riscos adicionais em utilizar 

estas medicações pré-operatórias devido o meu estado de saúde geral e que não 

haverá qualquer benefício ou prejuízo em meu tratamento odontológico em função 

da minha participação na pesquisa e que posso entrar em contato com a 

pesquisadora principal Tariza Gallicchio Moreira,a qualquer momento, sendo esta 

encontrada  na Praia do Flamengo, 374 bloco B – apt 602, bairro Flamengo – Rio de 

Janeiro - RJ ou através dos telefones (021)34355773 e (021)88661391. 

Ficou claro também quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes.  

Concordo voluntariamente em participar do estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste serviço. 
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Desta forma, uma vez que tenha lido, entendido e concordado solicitamos que 

preencha os dados cadastrais e assine o termo de consentimento informada para o 

procedimento acima proposto. 

Declaro paro os devidos fins, que me encontro em plena capacidade mental, 

lúcido, não sendo portador de qualquer doença intelectiva incapacitante, portanto, 

capaz de ouvir e entender todas as informações e advertências referentes a esta 

pesquisa que irei participar. Declaro também saber ler e escrever em português. 

 

 

Eu,_________________________________________________________________ 

residente a rua______________________________________________________ 

nº_____, complemento__________ CEP:_______________bairro_____________ 

Cidade _____________________ Estado:_________________________________ 

RG:________________________________CPF:____________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do paciente 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 
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______________________________________________________ 

Tariza Gallicchio Moreira – Cirurgiã Dentista 

 

 

Vitória, ______de _________________ de 20____. 

 

 

 

COMITE DE ÉTICA DA UNIGRANRIO 

RUA PROFESSOR JOSÉDE SOUZA HERDY, 1160 - DUQUE DE CAXIAS –  

RIO DE JANEIRO   TEL: (21) 2672-7733 
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APÊNDICE B – Média dos valores obtidos nos 3 momentos de tempo (pré, trans 

e pós operatórios para os 4 grupos estudados nos 4 parâmetros ( PA sistólica, PA 
diastólica, Saturação de oxigênio e Frequência Cardíaca)  

            SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO EM BETAMETASONA + DIAZEPAN 
             

 
 

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO EM BETAMETASONA 
 

 
 

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO EM GRUPO CONTROLE 
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  SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO EM GRUPO DIAZEPAM 
                                              

 
 

PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA EM BETAMETASONA + DIAZEPAM 

 

 

PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA EM GRUPO DIAZEPAM 
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PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA EM GRUPO CONTROLE 

 

 

PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA EM GRUPO BETAMETASONA 

 

 

PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA EM GRUPO DIAZEPAM 
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PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA EM GRUPO BETAMETASONA 

 

PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA EM GRUPO CONTROLE 

 

 

 

PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA EM GRUPO BETAMETASONA + DIAZEPA 
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FREQUÊNCIA CARDÍACA EM GRUPO DIAZEPAM 
 

 
 

FREQUÊNCIA CARDÍACA EM GRUPO CONTROLE 

 

 

FREQUÊNCIA CARDÍACA EM GRUPO BETAMETASONA 

 



83 

 

FREQUÊNCIA CARDÍACA EM GRUPO BETAMETASONA + DIAZEPAM 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - FOLHA DE APROVAÇÃO 
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ANEXO B - ANÁLISE DESCRITIVA INICIAL 

 

 

-> desfecho = PA_Sistolica 

            |          Summary of media 

       time |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  pos-opera |   118.09877   8.4680474          27 

  pre-opera |   113.55556   10.266013          27 

  trans-ope |   117.75556   8.7841152          27 

------------+------------------------------------ 

      Total |   116.46996   9.3249228          81 

 

-> desfecho = Saturacao_Oxigenio 

            |          Summary of media 

       time |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  pos-opera |   97.530864   1.0909857          27 

  pre-opera |   97.814815   .62246637          27 

  trans-ope |   97.681481   .41851682          27 

------------+------------------------------------ 

      Total |    97.67572   .76374453          81 

 

-> desfecho = Freqencia_Cardiaca 

            |          Summary of media 

       time |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  pos-opera |     82.4321   7.5616075          27 

  pre-opera |   81.666667   7.8910855          27 

  trans-ope |   88.079013   9.1689748          27 

------------+------------------------------------ 

      Total |    84.05926   8.6268284          81 

 

 

 

-> desfecho = PA_Diastolica 

            |          Summary of media 

       time |        Mean   Std. Dev.       Freq. 
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------------+------------------------------------ 

  pos-opera |   67.172839   6.1847414          27 

  pre-opera |   65.962963   6.7637693          27 

  trans-ope |   67.995061   6.6107124          27 

------------+------------------------------------ 

      Total |   67.043621   6.4967805          81 

 

 

-> desfecho = PA_Sistolica 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   112.16481   7.4237779          18 

  Betametas |   118.80159    8.686071          21 

   Diazepam |   120.90794   11.183132          21 

    Placebo |   113.39048   6.8872277          21 

------------+------------------------------------ 

      Total |   116.46996   9.3249228          81 

 

 

-> desfecho = Saturacao_Oxigenio 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   97.955555   .52505815          18 

  Betametas |   97.431746   1.1624437          21 

   Diazepam |   97.631746    .4921016          21 

    Placebo |   97.723809   .60664292          21 

------------+------------------------------------ 

      Total |    97.67572   .76374453          81 

 

 

-> desfecho = Freqencia_Cardiaca 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   78.235186   6.1062864          18 

  Betametas |   90.425397   8.5437889          21 

   Diazepam |   85.384127    6.157413          21 
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    Placebo |   81.360318   8.5153631          21 

------------+------------------------------------ 

      Total |    84.05926   8.6268284          81 

 

 

 

-> desfecho = PA_Diastolica 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   60.333333   4.2620532          18 

  Betametas |   70.471429   4.3926489          21 

   Diazepam |   68.098413   6.0414264          21 

    Placebo |   68.312698   6.4711884          21 

------------+------------------------------------ 

      Total |   67.043621   6.4967805          81 

 

Médias, desvios padrões para cada grupo e momento de tempo. 
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ANEXO C – ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS 

(NORMALIDADE) 

 

 

-> PA_Sistolica 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

    Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 

-------------+------------------------------------------------- 

       media |     81    0.97280      1.886      1.391  0.08210 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

-> Saturacao_Oxigenio 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

    Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 

-------------+------------------------------------------------- 

       media |     81    0.77072     15.899      6.065  0.00000 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

-> Freqencia_Cardiaca 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

    Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 

-------------+------------------------------------------------- 

       media |     81    0.97135      1.987      1.505  0.06613 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

-> PA_Diastolica 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

    Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 

-------------+------------------------------------------------- 

       media |     81    0.99282      0.498     -1.530  0.93696  

 

Resultados estatísticos dos testes de normalidade e distribuição dos dados. 

 

 

 

 



89 

 

ANEXO D –  ANÁLISE DE VARIÂNCIA ANOVA 

 

 

-> desfecho = Freqencia_Cardiaca, time = pre-operatorio 

 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   75.583333   7.8956739           6 

  Betametas |   85.428571   5.0367696           7 

   Diazepam |   85.571429   7.7858235           7 

    Placebo |   79.214286   7.3192505           7 

------------+------------------------------------ 

      Total |   81.666667   7.8910855          27 

 Análise descritiva das medias e desvios padrões da frequência cardíaca dos 4 grupos no tempo pré operatório. 

 

                        Análise de Variância 

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F 

------------------------------------------------------------------------ 

Between groups      469.934524      3   156.644841      3.14     0.0450 

 Within groups      1149.06548     23   49.9593685 

------------------------------------------------------------------------ 

    Total                 1619     26   62.2692308 

 

Bartlett's test for equal variances:  chi2(3) =   1.2859  Prob>chi2 = 0.732 

 
Análise de variância para a comparação entre as médias da frequência cardíaca dos 4 grupos no tempo pré 

operatório.  
 

 

                         Comparação das médias por grupo  

                                (Bonferroni) 

Row Mean-| 

Col Mean |   Beta+Dia   Betameta   Diazepam 

---------+--------------------------------- 

Betameta |    9.84524 

         |      0.119 
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         | 

Diazepam |     9.9881    .142857 

         |      0.110      1.000 

         | 

 Placebo |    3.63095   -6.21429   -6.35714 

         |      1.000      0.682      0.636 

Análise de variância com correção de Bonferroni entre os diferentes grupos. 

 

 

-> desfecho = Freqencia_Cardiaca, time = trans-operatorio 

 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   81.455556   6.0300613           6 

  Betametas |   96.419048   9.5831418           7 

   Diazepam |   87.961904   3.8960298           7 

    Placebo |   85.533334   9.7155094           7 

------------+------------------------------------ 

      Total |   88.079013   9.1689748          27 

Análise descritiva das medias e desvios padrões da frequência cardíaca dos 4 grupos no tempo trans operatório. 

 

                        Análise de Variância 

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F 

------------------------------------------------------------------------ 

Between groups      795.573712      3   265.191237      4.39     0.0140 

 Within groups      1390.24886     23   60.4456025 

------------------------------------------------------------------------ 

    Total           2185.82257     26   84.0700989 

 

Bartlett's test for equal variances:  chi2(3) =   5.2643  Prob>chi2 = 0.153 

 

Análise de variância para a comparação entre as médias da frequência cardíaca dos 4 grupos no tempo trans 
operatório.  
 

 

                         Comparação das médias por grupo  
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                                (Bonferroni) 

Row Mean-| 

Col Mean |   Beta+Dia   Betameta   Diazepam 

---------+--------------------------------- 

Betameta |    14.9635 

         |      0.013 

         | 

Diazepam |    6.50635   -8.45714 

         |      0.877      0.321 

         | 

 Placebo |    4.07778   -10.8857   -2.42857 

         |      1.000      0.092      1.000 

Análise de variância com correção de Bonferroni entre os diferentes grupos. 
 

 

 

-> desfecho = Freqencia_Cardiaca, time = pos-operatorio 

 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   77.666668   2.6076817           6 

  Betametas |   89.428571   7.3427084           7 

   Diazepam |   82.619048   5.8195986           7 

    Placebo |   79.333335   7.9535695           7 

------------+------------------------------------ 

      Total |     82.4321   7.5616075          27 

Análise descritiva das medias e desvios padrões da frequência cardíaca dos 4 grupos no tempo pós operatório. 

 

 

                        Análise de Variância 

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F 

------------------------------------------------------------------------ 

Between groups      546.371411      3   182.123804      4.46     0.0131 

 Within groups      940.254197     23   40.8806173 

------------------------------------------------------------------------ 

    Total           1486.62561     26    57.177908 
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Bartlett's test for equal variances:  chi2(3) =   5.4222  Prob>chi2 = 0.143 

 

Análise de variância para a comparação entre as médias da frequência cardíaca dos 4 grupos no tempo pós 
operatório.  

 
 
 
                         Comparação das médias por grupo 

                                (Bonferroni) 

Row Mean-| 

Col Mean |   Beta+Dia   Betameta   Diazepam 

---------+--------------------------------- 

Betameta |    11.7619 

         |      0.018 

         | 

Diazepam |    4.95238   -6.80952 

         |      1.000      0.350 

         | 

 Placebo |    1.66667   -10.0952   -3.28571 

         |      1.000      0.043      1.000 

Análise de variância com correção de Bonferroni entre os diferentes grupos. 
 
 
 

 

-> desfecho = PA_Diastolica, time = pos-operatorio 

 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   60.722223   5.5714213           6 

  Betametas |   70.619048    2.620633           7 

   Diazepam |   68.190477   7.2107361           7 

    Placebo |   68.238094    4.798589           7 

------------+------------------------------------ 

      Total |   67.172839   6.1847414          27 

Análise descritiva das medias e desvios padrões da PA diastólica dos 4 grupos no tempo pós operatório. 
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                        Análise de Variância 

 

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F 

------------------------------------------------------------------------ 

Between groups       347.98968      3    115.99656      4.13     0.0177 

 Within groups      646.537009     23   28.1103047 

------------------------------------------------------------------------ 

    Total           994.526689     26   38.2510265 

 

Bartlett's test for equal variances:  chi2(3) =   5.0952  Prob>chi2 = 0.165 

 

Análise de variância para a comparação entre as médias da PA diastólica dos 4 grupos no tempo pós operatório.  
 

 

                        Comparação das médias por grupo 

                                (Bonferroni) 

Row Mean-| 

Col Mean |   Beta+Dia   Betameta   Diazepam 

---------+--------------------------------- 

Betameta |    9.89683 

         |      0.016 

         | 

Diazepam |    7.46825   -2.42857 

         |      0.112      1.000 

         | 

 Placebo |    7.51587   -2.38095    .047617 

         |      0.108      1.000      1.000 

Análise de variância com correção de Bonferroni entre os diferentes grupos. 

 

 

-> desfecho = PA_Diastolica, time = trans-operatorio 

 

            |          Summary of media 

      group |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

  Beta+Diaz |   60.611111   4.0182734           6 

  Betametas |   72.009524    3.855046           7 
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   Diazepam |   69.104761   4.7769287           7 

    Placebo |   69.199999   7.8601678           7 

------------+------------------------------------ 

      Total |   67.995061   6.6107124          27 

 Análise descritiva das medias e desvios padrões da PA diastólica dos 4 grupos no tempo trans operatório. 

 

                        Análise de Variância 

 

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F 

------------------------------------------------------------------------ 

Between groups      458.730883      3   152.910294      5.19     0.0069 

 Within groups      677.508602     23   29.4568957 

------------------------------------------------------------------------ 

    Total           1136.23948     26   43.7015186 

 

Bartlett's test for equal variances:  chi2(3) =   3.9135  Prob>chi2 = 0.271 

 
Análise de variância para a comparação entre as médias da PA diastólica dos 4 grupos no tempo trans 
operatório.  
 

 

 

                         Comparação das médias por grupo  

                                (Bonferroni) 

Row Mean-| 

Col Mean |   Beta+Dia   Betameta   Diazepam 

---------+--------------------------------- 

Betameta |    11.3984 

         |      0.006 

         | 

Diazepam |    8.49365   -2.90476 

         |      0.059      1.000 

         | 

 Placebo |    8.58889   -2.80952    .095238 

         |      0.055      1.000      1.000 

Análise de variância com correção de Bonferroni entre os diferentes grupos. 

 


