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RESUMO 

 

 

Souza AMM.  Avaliação da eficácia clínica da complementação trans-cirúrgica da 
bupivacaína no controle da dor pós-operatória em cirurgia de terceiros molares 
inferiores. [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia: 2012. Versão Original 
 

 

O controle da dor pós-operatória é um assunto de grande interesse, visto que a dor 

interfere na qualidade de vida dos pacientes. O uso de anestésicos locais de longa 

duração pode diminuir esse sintoma. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia 

clínica da complementação trans-cirúrgica da bupivacaína no controle da dor pós-

operatória em pacientes submetidos à extração de terceiros molares inferiores. 

Através deste ensaio clínico controlado por placebo, foram realizadas 80 cirurgias 

em terceiros molares mandibulares bilaterais e simétricos (classificação 2B de Pell & 

Gregory) em 40 pacientes saudáveis. Em um dos lados operados, foi realizado o 

bloqueio anestésico pré-operatório de modo randomizado e duplo-cego com 

bupivacaína a 0,5% associado a epinefrina 1:200.000 (Neocaína®). Ao término do 

procedimento cirúrgico, foi realizada complementação anestésica com o mesmo 

anestésico (grupo experimental ou teste). Do lado oposto (grupo controle), o 

procedimento foi idêntico ao realizado no grupo experimental, mas complementado 

por placebo (soro fisiológico) através do método da boca dividida. Durante o período 

pós-operatório de 72 horas foram avaliadas a dor e o consumo de analgésicos, 

sendo que a dor foi considerada a variável primária do estudo. Não houve diferença 

estatisticamente significante (p> 0,05) para nenhum dos parâmetros avaliados e 

entre os pacientes operados. Portanto a complementação trans-cirúrgica da 

bupivacaína no controle da dor pós-operatória não apresentou diferença 

estatisticamente significante quando comparada ao uso da bupivacaína 

complementada por placebo  

 

 

Palavras-chave: Bupivacaína. Cirurgia bucal. Dor pós-operatória. Período pós-

operatório. Anestesia local  



ABSTRACT 

 

 

Souza AMM. Clinical efficacy evaluation of the trans-surgical complementation of the 
bupivacaine in the postoperative pain control in lower third molar surgery 
[dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2012. Versão Original 
 

 

The postoperative pain control is a subject of great interest since pain interferes in 

the quality of life of patients. The use of long-term local anesthetics, may reduce this 

symptom. The aim of this study was to evaluate the clinical efficacy of bupivacaine 

complementation in controlling postoperative pain in patients undergoing third molars 

surgeries. Through this placebo-controlled clinical trial were performed 80 bilateral 

symmetrical mandibular third molar surgeries (2B classification of Pell & Gregory) in 

40 healthy patients. In one side of jaw, the anesthetic blockade was performed 

preoperatively period in a randomized and double-blind manner with 0.5% 

bupivacaine with 1:200.000 epinephrine (Neocaína ®). At the end of surgery, a 

complementary dose was performed with the same anesthetic (experimental group 

or test). On the opposite side (control group), the procedure was similar to performed 

in the experimental group but complemented by placebo (saline) through the method 

of split mouth. Pain and analgesic consumption were assessed for 72 hours of 

postoperative period, and the pain was considered the primary outcome variable of 

the study. There was no statistically significant difference (p> 0.05) for evaluated 

parameters and between patients. Therefore the trans-complementation of 

bupivacaine in surgical control of postoperative pain not statistically significant when 

compared to bupivacaine complemented by placebo 

 

 

Keywords: Bupivacaíne. Surgery, oral.  Post operative period. Pain, postoperative. 

Anestesia, local. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A indicação de exodontia de terceiros molares tem se tornado cada vez mais 

frequente na odontologia (Joshi et al., 2004). Segundo Mehrabi et al. (2007) é um 

dos procedimentos cirúrgicos mais realizados em números absolutos. Neste 

contexto, salienta-se desde há muito tempo a importância do controle do processo 

inflamatório pós-operatório, especialmente da dor e edema (Ross, 1968), que 

induzem  um pós-operatório desconfortável ao paciente quando não se recorre ao 

uso de medicamentos (Lokken, 1975; Almeida, 1997; Peterson et al., 2000, Mehrabi 

et al., 2007). 

  Sendo assim, a utilização das exodontias de terceiros molares como modelo 

de estudo farmacológico no controle da dor tornou-se muito frequente não só pela 

alta sensibilidade nociceptiva local, mas também por ser geralmente indicada em 

pacientes jovens, com menor incidência de doenças sistêmicas e uso crônico de 

medicamentos. Nos modelos de pesquisa mais empregados realizam-se dois 

procedimentos cirúrgicos análogos no mesmo paciente, sendo um de cada lado da 

face, de forma que o paciente seja o seu próprio controle, eliminando as variações 

individuais na resposta inflamatória quando se interpreta os resultados comparativos 

do estudo (Esen et al., 1999; Mico-Llorens et al., 2006; Buyukkurt et al., 2006).  

A minimização do desconforto pós-operatório tem sido bastante estudada 

através da utilização de diferentes fármacos, como os antiinflamatórios esteroidais e 

não esteroidais (Simone, 2009) 

Almeida (1997) relata que inúmeros medicamentos com propriedades 

analgésicas e antiinflamatórias têm sido testados através de estudos comparativos, 

inclusive com placebo, empregando-se como modelo de estudo a remoção bilateral 

de terceiros molares mandibulares inclusos. 

 Dentre estes, podem-se destacar os ensaios com analgésicos como o 

paracetamol (Skejelbred; Lokken,1979; Juhl et al., 2006) ou aspirina (Seymour, 

Rawlins, 1982) e também com os antiinflamatórios não esteróides (Aines), como o 

Ibuprofeno (Lokken,1975, Jones et al.,1997; Schou et al.,1998; Savage;Henry, 2004; 

Martinez et al., 2004) e diclofenaco potássico (Bailey et al.,1993; Martinez et al., 

2004; Simone, 2009), e com antiinflamatórios esteroidais ou corticosteróides (Moore 

et al., 2005; Buyukkurt et al., 2006; Simone, 2009). 
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Entretanto, a aspirina e os antiinflamatórios não esteroidais (Aines) também 

são responsáveis por uma série de efeitos colaterais em pacientes suscetíveis, 

notadamente no trato gastrointestinal, como a dispepsia, gastralgia, náuseas e 

vômitos. Tais sintomas são decorrentes da inibição da síntese de prostaglandinas 

protetoras da mucosa gástrica, induzida por este grupo de fármacos em diferentes 

graus (Vane; Botting, 1990; Vasconcelos; Porto, 2005). Cashman e Mcanulty (1995) 

complementam que a aspirina e os Aines possuem ação anti-agregante plaquetária, 

aumentando o risco de hemorragia pós-operatória. 

Os corticosteróides apresentam ação antiinflamatória e sua administração 

prolongada leva à atrofia adrenocortical e a uma série de efeitos adversos. Porém, 

estes agentes quando empregados em dose única ou por tempo restrito, são 

praticamente desprovidos de efeitos colaterais clinicamente significativos (Rodrigues 

et al., 2008). 

Na tentativa de se reduzir o consumo excessivo de tais medicamentos em 

procedimentos cirúrgicos odontológicos, como no caso da remoção de terceiros 

molares mandibulares impactados, diversos autores têm proposto o emprego de 

soluções anestésicas locais de longa duração, como o cloridrato de bupivacaína, 

que proporciona uma analgesia pós-operatória por 8 a 12 horas (Trieger; Gillen, 

1979; Chapman; Mc Leod, 1985; Rosenquist et al., 1988; Stolf Filho; Ranali, 1990;  

Abrahão ,1997; Almeida et al., 2000; Malamed,2005).  

De acordo com Malamed (2005) a necessidade de analgésicos opióides pós-

operatórios diminui consideravelmente quando se administra o cloridrato de 

bupivacaína para controlar a dor pós-operatória após um procedimento rápido; pode-

se também administrar bupivacaína no início do ato operatório e nova administração 

ao final do procedimento com o objetivo de controlar a dor pós-operatória em 

procedimento prolongado. 

No intuito de verificar a afirmação acima, bastante discutida na odontologia 

atual, e por apresentar literatura escassa em relação à utilização da bupivacaína no 

período trans e pós-cirúrgico com a finalidade de diminuir a dor pós-operatória, 

propomos neste trabalho testar a eficácia clínica da complementação trans-cirúrgica 

da bupivacaína no controle da dor pós-operatória em cirurgia de terceiros molares 

inferiores. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O Cloridrato de bupivacaína é um anestésico do grupo amida de longa duração 

de ação, sintetizado por Ekenstan em 1957, aprovado pela FDA em 1972, conhecido 

por sua longa ação anestésica (Zambrano et al.,1995; Malamed, 2005 ; Gregorio, et 

al.,2008) (figura 2.1). Seu início de ação é geralmente maior que da lidocaína, 

mepivacaína e prilocaína, sendo em torno de 6 a 10 minutos.  A principal aplicação 

do anestésico bupivacaína em odontologia é nas cirurgias bucais, onde a 

prolongada duração de ação depois do bloqueio nervoso (média de 6 horas e de 9 

horas quando associada à epinefrina) fornece analgesia pós-operatória de 5 a 6 

horas na maxila e de 7 a 8 horas na mandíbula (Borsatti, 1999). A concentração 

odontológica eficaz é de 0,5%; metabolizado por amidases hepáticas e excretado 

pelos rins (Malamed, 2005).  

 
 

 

 
Figura 2.1- Estrutura química do cloridrato de bupivacaína 

 
 
A dose máxima recomendada de bupivacaína em injeções intrabucais é de 90 

mg, muito menos do que o limite de 225 mg aprovado para uso não odontológico 

(Borsatti, 1999). Com 9 mg por tubete, dez tubetes podem ser administrados a 

pacientes adultos e ainda alcançar apenas 40% da dose máxima para uso médico, 

como em  bloqueio epidural.  Entretanto, alguns autores recomendam como dose 

máxima o uso de bupivacaína injetada até de 2mg/kg (140mg/70kg), podendo ser 

aumentada em um terço, quando associada  a um vasoconstritor (Tucker, 1986; 

Catteral; Mackie, 1997, Borsatti, 1999). Segundo Malamed (2005) a dose máxima 

recomendada é 1,3mg/kg de peso corporal no paciente adulto, até o máximo de 

90mg (paciente 70kg= 10 tubetes). 
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Mess e Portela (1997) e Lima Jr e Marzola (2003) afirmam que devido às suas 

propriedades físico-químicas: lipossolubilidade da ordem de 27,5 (o que lhe confere 

uma potência maior do que outros anestésicos); ligação protéica com as proteínas 

ligantes no interior dos canais de sódio do nervo – cerca de 95% - promovendo uma 

maior duração de ação; um pKa (constante de dissociação do anestésico- pH no 

qual haverá equilíbrio entre as formas ionizada e não-ionizada) de 8,1, tendo dessa 

forma um tempo de latência maior comparado aos outros anestésicos, possui uma 

absorção mais lenta, um tempo do efeito anestésico maior, podendo durar cerca de 

7 a 8 horas após a infiltração anestésica (Hyrkäs et al 1994; Almeida,1997). Esse 

efeito anestésico pode ser 2,5 a 3 vezes maior ao da lidocaína, dependendo da 

presença de vasoconstritor na solução, o que justifica seu uso em cirurgias orais em 

que o procedimento cirúrgico possa ser longo e que possivelmente levem a um pós-

operatório desconfortável (Markovic; Todorovic, 2006). 

Stolf Filho e Ranali (1990)  dizem que o efeito anestésico da bupivacaína é 

cerca de 3 a 4 vezes maior que o observado quando se emprega a lidocaína, e 

nesse estudo feito por eles o tempo médio de duração anestésica foi de 

aproximadamente 14 horas. A explicação para este achado pode ser devida ao 

volume da solução anestésica empregado na pesquisa, que foi de 4,5ml, pois 

segundo Covino (1986) a quantidade de solução anestésica administrada nos 

bloqueios regionais tem uma influência significativa sobre o início, a profundidade e 

a duração da anestesia. 

A bupivacaína é o análogo butil da mepivacaína, substituindo apenas o radical 

metil; esta diferença molecular aumenta em muito sua lipossolubilidade (coeficiente 

de diluição oleosa em água 35 vezes maior que o da mepivacaína e 3 vezes maior 

que a da ropivacaína) e ainda se liga a 95% às proteínas plasmáticas, com um 

aumento aproximado de 4 vezes na potência e na toxicidade e prolongamento na 

duração anestésica. O período de latência é maior (5 a 7 minutos) que o da 

lidocaína, mepivacaína ou prilocaína, presumivelmente pela sua baixa 

hidrossolubilidade. Devido ao seu alto grau de ionização (pKa 8,1) para o pH 

fisiológico (pH tecidual normal de 7,3 a 7,4), ocorre a formação de pouca base livre 

(não ionizada). Mesmo assim, graças à sua elevada lipossolubilidade, atinge a 

membrana nervosa em quantidade suficiente de base livre. Esta se dissocia no 

interior da célula, tornando-se forma catiônica novamente, ligando-se com a 
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superfície intracelular do canal de sódio e bloqueando o influxo de Na+ (Borsatti, 

1999) 

A supremacia da bupivacaína foi logo questionada pelos relatos de grave 

toxicidade cardíaca como descritas por Albright (1979), demonstrando que o 

mecanismo da cardiotoxicidade desse anestésico é complexo (Borsatti, 1999); 

embora nenhum caso tenha sido documentado na odontologia, um número 

considerável de autores (Bacsik et al., 1995, Gregorio et al., 2008) relataram seus 

potentes efeitos tóxicos sobre o coração, mesmo em pequenas doses. 

Younessi e Punnia-Moorthy (1999) afirmam que o potencial de toxicidade 

cardiovascular da bupivacaína leva os cirurgiões-dentistas a ficar relutantes em 

utilizar esse agente, apesar de ser extremamente rara em uso odontológico. 

Realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o potencial de cardiotoxicidade da 

bupivacaína na prática da cirurgia oral e maxilofacial e verificaram uma diminuição 

dose-dependente na pressão arterial sistólica, mas nenhuma outra mudança 

significativa cardiovascular foi observada . 

A estereoisomeria junto com os mecanismos eletrofisiológicos e 

hemodinâmicos podem ajudar a esclarecer os efeitos da toxicidade da bupivacaína, 

que é uma mistura racêmica (RS bupivacaína) contendo 2 isômeros óticos, o 

enantiômero R(+) e o S(-), que quando administrada ao paciente, na verdade, se 

está administrando 2 substâncias na proporção de 50:50, e embora tenham as 

mesmas propriedades fisicoquímicas, são diferentes quanto aos seus efeitos 

farmacológicos (Simonetti et al.,1995;  Borsatti, 1999).  

Os isômeros R(+) e S(-) da bupivacaína comportam-se farmacocineticamente 

de forma independente após a infiltração do anestésico. A bupivacaína S(-) produz 

uma longa ação do bloqueio neural, enquanto que a bupivacaína R(+) tem uma 

menor afinidade ao sistema nervoso central e toxicidade cardiovascular (Bouloux; 

Punnia- Moorthy, 1999). 

Como um composto quirálico, a bupivacaína, assim como a mepivacaína, 

ropivacaína e prilocaína, contém um carbono assimétrico ou chiral (de “mão”, cheir 

em Grego), ao qual se ligam grupos de átomos formando isômeros óticos que são 

imagens de espelhos em 3 dimensões, como forma de mão direita e mão esquerda, 

que não se sobrepõem. Os isômeros óticos se distinguem em solução por desviarem 

o plano de luz polarizada para a direita (em Latim rectus, direito); ou por desviarem o 

plano de luz polarizada para a esquerda (em latim sinister). Os isômeros são 
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designados R(+) e S(-), respectivamente de acordo com a nomenclatura moderna 

que obedece a um conjunto de regras,relacionadas aos grupos de átomos ligados 

ao carbono quiral. Sendo racêmica, a bupivacaína é oticamente neutra, pois o 

desvio de luz polarizada exercido para cada isômero ótico se anula (Simonetti,1995; 

Simoneti et al.,1998; Borsatti, 1999). 

A maior cardiotoxicidade da bupivacaína pode também ser explicada pela 

maior potência e maior velocidade da R(+) bupivacaína em bloquear canais 

inalterados durante a fase de platô no potencial de ação cardíaco (Vanhoute et 

al.,1991; Valenzuela et al.,19951, apud Borsatti, 1999).  

A bupivacaína racêmica tem sido empregada na medicina e odontologia por 

vários anos, indicada em procedimentos demorados e no controle da dor pós-

operatória em procedimentos cirúrgicos, endodônticos, periodontais, entre outros.  

Volpato et al. (2005) em um estudo duplo cego compararam a eficácia anestésica de 

duas soluções de bupivacaína, 1,8ml de bupivacaína racêmica (50% de 

levobupivacaina e 50% de dextrobupivacaina) com 1,8 ml de uma mistura de 75% 

de levobupivacaina e 25% de dextrobupivacaína, ambas a 0,5% e com epinefrina 

1:200.000, para o bloqueio do nervo alveolar inferior. As soluções foram injetadas 

pelo mesmo dentista clínico em dois procedimentos com no mínimo duas semanas 

de intervalo. Através de um aparelho estimulador elétrico pulpar os seguintes 

parâmetros foram avaliados: 1. início da anestesia pulpar, que foi definido como o 

período entre o final da injeção e a primeira resposta consecutiva sem dor registrada 

no aparelho de teste pulpar; 2. duração da anestesia pulpar, que foi definida quando 

o paciente não apresentava resposta ao máximo de estímulo produzido pelo teste 

pulpar. Verificaram que não foi achada diferença estatisticamente significante entre 

as soluções. A similaridade da eficácia anestésica obtida neste estudo para ambas 

as soluções mostra que a solução com mais alta proporção de levobupivacaína 

poderia ser usada com eficácia e, por esta solução ser menos tóxica do que a 

bupivacaína racêmica, dita que mais estudos devam ser realizados sobre os 

isômeros. 

                                                 
1
 Vanhoutte F, Verreecke J, Verbeck N. Stereoselective effects of enantiomers of bupivacaine on the 

electrophysiologic proprieties of the guinea pig papillary muscle. Br J Pharmacol. 1991,103(1): 1275-
81; Valenzuela C, Snyders DJ, Bennett PB, Tamargo J, Hondeghem LM. Stereoselective block of 
cardiac sodium channels by bupivacaine in guinea pig ventricular myocytes. Circulation. 1995, 
92(10):3014-24. 
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A bupivacaína é considerada um poderoso vasodilatador e é frequentemente 

utilizada para uso odontológico em associação com a epinefrina (Bennet, 1986; 

Borsatti, 1999; Malamed, 2005). Para a bupivacaína, a associação com um 

vasoconstritor como a epinefrina tem a finalidade principal de reduzir a toxicidade ao 

diminuir sua absorção, uma vez que não altera muito sua duração anestésica 

(Hondeghem; Miller,19942, apud Borsatti, 1999) 

A bupivacaína pode ter efeito analgésico no pós-operatório (Vasconcelos; 

Porto, 2005). Entretanto, a longa duração anestésica no lábio inferior é considerada 

uma sensação desagradável (Markovic; Todorovic, 2006), podendo traumatizar os 

tecidos moles, causar disfagia e disfonia (Trullenque-Eriksson; Guisado-Moya, 

2011).  A bupivacaína apresenta uma alta afinidade com o componente protéico do 

nervo, pois parece fixar-se mais seguramente aos sítios receptores de proteínas e 

possuir uma duração de atividade clínica mais longa (Tucker, 1975). Segundo 

Almeida em 1997 existem evidências de que a bupivacaína tem a propriedade de 

promover um bloqueio seletivo das fibras sensoriais em relação às motoras, 

proporcionando um estado analgésico adicional após a recuperação da fibra 

nervosa. 

A analgesia preemptiva tem sido sugerida porque promove um 

condicionamento do sistema nervoso central, diminuindo, assim, a dor percebida no 

pós-operatório (Younessi; Punnia-Moorthy, 1999). Malamed (2005) diz que a 

necessidade de analgésicos opióides diminui consideravelmente quando a 

bupivacaína é administrada para o controle da dor. Para um controle da dor pós 

operatória após um procedimento cirúrgico curto (<30 minutos), a bupivacaína pode 

ser administrada no início do procedimento; contudo, no caso de procedimentos 

mais longos, é razoável administrar a bupivacaína ao final do procedimento, 

imediatamente antes de o paciente sair do consultório. 

Hargreaves e keiser (2002) em um estudo feito em animais com o objetivo de 

desenvolver estratégias para o controle da dor, dizem que os nociceptores 

encontrados na polpa dentária e na ATM, quando estimulados, produzem alteração 

da dor dentro de poucos minutos. Este efeito tem levado à sugestão de que 

manobras clínicas podem bloquear estas descargas e, assim, reduzir o 

desenvolvimento de alodinia pós-operatória ou hiperalgesia. Um desses 

                                                 
2
 Hondeghem LM, Miller RD. Anestésicos locais. In: Katzung BG. Farmacologia básica e clínica. 5ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.1994. capitulo 25.  p.271-6. 
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procedimentos clínicos é a utilização de anestésicos locais. Ensaios clínicos em 

pacientes submetidos a cirurgias orais demonstraram que uma única injeção pré-

operatória de bupivacaína resulta em episódios mais reduzidos de dor em pacientes 

submetidos a anestesia geral para a remoção de terceiros molares retidos, mesmo 

quarenta e oito horas após a extração. 

Jebeles et al. (1993), onde afirmam que nos pacientes, mesmo se submetidos 

à anestesia geral, os impulsos dolorosos criam um estado hiperexcitável. Foi 

utilizada a mesma combinação medicamentosa, bupivacaína 0,5% com epinefrina 

1:200.000 ou placebo (soro fisiológico 0,9% com epinefrina 1:200.000), em 22 

pacientes que receberam, antes da indução anestésica, infiltração de um desses 

medicamentos pré-incisão de tonsilectomia ou adenoidectomia. Foram 

acompanhados por um período de 10 dias pós-operatórios e verificaram que a 

bupivacaína reduz a dor a curto e longo prazo em pacientes submetidos a este tipo 

de procedimento cirúrgico.  

Trabalho semelhante foi desenvolvido por Gordon et al. (1997)  que dizem que 

a lesão neural produz hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, podendo 

contribuir para aumentar a dor pós-operatória. Realizaram um estudo duplo-cego, 

placebo, com a finalidade de bloquear os nociceptores. Quarenta e oito pacientes 

foram submetidos à exodontia dos terceiros molares, onde antes da indução da 

anestesia geral receberam de forma aleatória injeções intra-orais de bupivacaína a 

0,5% com epinefrina 1:200.000 ou placebo (soro fisiológico com epinefrina 

1:200.000). Os indivíduos foram avaliados em 24 e 48 horas pós-operatórias com 

relação à dor e ingestão de analgésicos. A intensidade da dor não foi 

significativamente diferente entre os grupos nas primeiras 24 horas. No período de 

24 - 48 horas a dor foi reduzida no grupo que utilizou bupivacaína, medida através 

da escala analógica de dor. O consumo de analgésicos também foi menor no grupo 

bupivacaína. Afirmam que o bloqueio dos nociceptores periféricos com a utilização 

dos anestésicos locais durante e imediatamente após a agressão tecidual resulta na 

diminuição da dor em momentos posteriores; isto porque diminui o desenvolvimento 

de hiperexcitabilidade central, resultando em menos dor e ingestão de analgésico. 

O efeito analgésico pós-operatório da bupivacaína tem sido amplamente 

estudado, como relatado por Nayyar e Yates (2006), que realizaram um estudo 

prospectivo, randomizado, utilizando analgesia preemptiva em 45 pacientes que 

tiveram os terceiros molares mandibulares impactados e simétricos removidos, 
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usando para essa analgesia bupivacaina a 0,5% com adrenalina 1:200.000. Foi 

observado que um estímulo nocivo causa mudanças na função neural, tais como 

hiperexcitabilidade na medula espinhal.  Estudos clínicos sugerem que a analgesia 

dada antes do estímulo nociceptivo foi mais efetiva que a mesma dose dada mais 

tarde e que o efeito da analgesia preemptiva foi para melhorar ou reduzir o 

desenvolvimento de algum estímulo da dor (“memória”) no sistema nervoso. A 

redução do consumo de analgésicos é o resultado desta prevenção ou redução da 

memória de dor. As cirurgias foram realizadas sob anestesia geral, através de 

entubação nasotraqueal. Antes do início do procedimento cirúrgico os pacientes 

receberam de um lado, escolhido aleatoriamente, uma dose de 0,5% de bupivacaína 

com 1:200.000 de adrenalina da seguinte forma: 2,5ml para bloqueio do nervo 

alveolar inferior e nervo lingual; 1,5 ml para bloqueio do nervo bucal; 1,5 ml para 

infiltração do nervo alveolar superior posterior (quando necessário). O cirurgião 

utilizou cinzéis para a osteotomia. Se a técnica cirúrgica não fosse idêntica para os 

dois lados o paciente seria excluído do estudo. Foi entregue aos pacientes, quando 

já estavam em condições de alta hospitalar, um questionário que apresentava uma 

escala visual analógica (0-100 mm), e eles foram orientados a anotar o grau de dor, 

nas primeiras 6, 12, 24hs e no 2º. 3º. e 7º. dias pós-operatórios. Os questionários 

foram coletados no 7º.dia pós-operatório quando estes retornavam para a remoção 

de sutura. Os autores dizem que este estudo confirma que o bloqueio preemptivo 

dos nociceptores periféricos com anestesia local resultam em redução da dor pós-

operatória. A bupivacaína pode melhorar a analgesia durante 8-12 horas, período de 

dor máxima após a exodontia dos terceiros molares.  

Duka et al. (2007) avaliaram os parâmetros clínicos da bupivacaína com e sem 

vasoconstritor em implantologia oral. Essa investigação incluiu um total de 30 

pacientes selecionados aleatoriamente, na faixa etária de 30-60 anos, com ausência 

parcial ou total de dentes na região de molares em mandíbula. Estes pacientes com 

planejamento previsto para a colocação de implante dentário foram convidados a 

participar do estudo. Na primeira fase da investigação, os pacientes foram 

submetidos a anestesia local com 3,5 cm3 de bupivacaína a 0,5% com  

vasoconstritor (adrenalina 1: 200.000), no lado direito da mandíbula. Após a 

administração de anestesia local, a instalação dos implantes foi realizada. Na 

segunda etapa da investigação, no período de 7-10 semanas após a primeira 

cirurgia, os pacientes foram submetidos a anestesia local com 3,5 cm3 de 
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bupivacaína a 0,5%, sem vasoconstritor, no lado esquerdo da mandíbula. Após a 

administração de anestesia local, a instalação dos implantes foi realizada. Durante o 

procedimento cirúrgico os seguintes parâmetros clínicos foram avaliados : período 

de latência, a duração, a potência da anestesia e a avaliação do nível de dor pós-

operatória. O período de latência do anestésico local bupivacaína a 0,5% com 

vasoconstritor foi significativamente menor do que o anestésico sem vasoconstritor. 

A duração da anestesia local foi maior com o anestésico sem vasoconstritor. Não 

houve diferença na potência anestésica com ou sem vasoconstritor, enquanto o 

nível de dor pós-operatória foi menor após a administração de bupivacaína sem 

vasoconstritor. Os resultados desta investigação mostram que a bupivacaína sem 

vasoconstritor é eficiente quando usada para anestesia local na colocação de 

implantes dentários, uma vez que proporciona uma melhor circulação do sangue 

necessário para a osseointegração. 

A longa analgesia pode ser atribuída ao comportamento hidrofóbico de sua 

estrutura, indicando uma rota alternativa de acesso a sítios hidrofóbicos nos canais 

de sódio. A solubilidade em água é uma característica essencial para o transporte da 

molécula de anestésico para as fibras nervosas, bem como o equilíbrio de ionização. 

No entanto, a lipossolubilidade é crucial para a absorção da droga pelo axônio. A 

absorção garante que uma quantidade suficiente de anestésico local penetre na 

membrana neural, inativando os canais de sódio (Carvalho et al.,  2009). 

Malamed (2005) cita duas indicações principais da Bupivacaína para sua 

utilização na odontologia: 

1. Procedimentos dentários prolongados nos quais é necessária uma 

anestesia pulpar (profunda) superior a 90 minutos (p.ex., cirurgia de 

terceiros molares, implantes, procedimentos periodontais extensos). 

2. Controle da dor pós-operatória (endodôntica, periodontal e cirúrgica).  

Lima Jr. et al. (2003) afirmam como vantagens principais do uso da 

bupivacaína em cirurgia oral, o controle de tempo anestésico no trans-operatório e 

da dor pós-operatória .  

Pricco (1977) utilizou uma amostra de 50 pacientes para comparar os efeitos 

da bupivacaína em exodontias de terceiros molares inclusos, na mandíbula ou na 

maxila. Empregou solução anestésica de cloridrato de bupivacaína a 0,5% com 

adrenalina 1:200.000 para todos os procedimentos, num volume de 3ml. Nas 

cirurgias da maxila, foram depositados 2,75 ml na proximidade do nervo alveolar 
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posterior superior e o restante (0,25ml) nas proximidades do nervo palatino. Para as 

cirurgias mandibulares, 2,5 ml da solução eram depositados na proximidade do 

nervo alveolar inferior e a quantidade remanescente era depositada por infiltração na 

mucosa bucal distal do elemento a ser operado. Os resultados demonstraram uma 

duração do efeito anestésico menos duradouro quando a bupivacaína era 

administrada na maxila, levando o autor a sugerir que esta preparação anestésica 

estaria plenamente indicada em intervenções cirúrgicas odontológicas onde há a 

expectativa de dor pós-operatória de maior intensidade, especialmente na 

mandíbula. 

Trieger e Gillen (1979) realizaram um estudo com o objetivo de comparar a 

latência e analgesia pós-operatória de três preparações anestésicas locais: 

bupivacaína 0,5% sem vasoconstritor, bupivacaína 0,5% com adrenalina 1:200.000 

e mepivacaína 3% sem vasoconstritor, empregando como modelo a remoção dos 

terceiros molares inclusos. Concluíram que a bupivacaína, associada ou não à 

adrenalina, foi superior à mepivacaína 3% no controle da dor pós-operatória, 

estando plenamente indicada neste tipo de intervenção cirúrgica odontológica. 

Chapnick et al. (1980), em dois estudos distintos, demonstraram que a 

bupivacaína 0,5% e 0,75% com ou sem adrenalina 1:200.000 produziam uma 

significante e prolongada duração de anestesia e analgesia pós-operatória quando 

comparada à lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. De forma similar, os pacientes 

necessitaram de menores doses de analgésicos narcóticos após a bupivacaína do 

que após a lidocaína 

Teplitsky et al. (1987) realizaram um estudo onde avaliaram a duração da 

anestesia pulpar e de tecidos moles, na maxila e mandíbula, comparando a 

bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000 e a lidocaína 2% com epinefrina 

1:100.000. Concluíram que o uso de anestésicos locais de longa duração para o 

alívio da dor em pacientes com sintomas de alterações pulpares seria mais bem- 

sucedido na mandíbula do que na maxila, e que a bupivacaína, preferencialmente à 

lidocaína, seria o anestésico local de escolha.  

Stolf Filho e Ranali (1990) compararam a efetividade anestésica das soluções 

de Cloridrato de Bupivacaína a 0,5% com adrenalina a 1:200.000 e Cloridrato de 

Lidocaína a 2% com Norepinefrina a 1:80.000, bem como as suas ações 

analgésicas no pós-operatório imediato. Foram selecionados 15 pacientes, situados 

na faixa etária dos 16 aos 23 anos, submetidos à cirurgia de terceiros molares 
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inferiores inclusos, onde o volume da solução anestésica empregado foi sempre o 

mesmo (4,5 ml), para o bloqueio dos nervos alveolar inferior e lingual para o 

bloqueio no nervo bucal. Como medicação pré-operatória foi administrado Valium 

5mg (1 comprimido na noite anterior e 1 comprimido uma hora antes da intervenção 

cirúrgica). A avaliação da anestesia foi determinada através dos seguintes 

parâmetros: 1) o tempo de latência foi considerado como o intervalo de tempo entre 

o início da injeção anestésica e o início da parestesia do hemilábio correspondente; 

2) em seguida ao início da parestesia, a cada 15 segundos, com auxílio de uma 

agulha anestésica, realizavam-se punções na mucosa da região com a finalidade de 

se verificar o grau de insensibilidade; o ato cirúrgico tinha início após a ausência 

completa de sensibilidade; 3) o tempo de duração da anestesia foi o compreendido 

entre o início da parestesia do hemilábio correspondente até o momento em que o 

paciente relatasse a volta da sensibilidade do mesmo. O efeito anestésico pós-

operatório foi estabelecido através da quantidade de analgésico ingerido pelos 

pacientes no pós-operatório e a duração do efeito analgésico foi estabelecida pelo 

intervalo de tempo compreendido entre o intervalo da parestesia do hemilábio até o 

momento em que o paciente sentiu necessidade da primeira dose de analgésico. 

Finalmente, durante o retorno da segunda cirurgia, foi  perguntado ao paciente qual 

o anestésico da sua preferência. Nos resultados verificaram que o tempo médio de 

latência da lidocaína foi de 2,35 minutos, enquanto que o da bupivacaína foi de 4,73; 

o início das cirurgias foi em média 8,42 e 12,6 minutos respectivamente para a 

lidocaína e bupivacaína; o consumo de analgésicos foi maior com a lidocaína 

(13,7comprimidos) do que com a bupivacaína (6,9 comprimidos). Ao final do 

experimento, do total de 15 pacientes, 13 preferiram submeter-se à cirurgia com a 

bupivacaína e 2 com a lidocaína. Como a bupivacaína é um anestésico de longa 

duração, ela possibilita a redução do consumo de drogas analgésicas e 

antiinflamatórias.  

Hyrkäs et al. (1994) compararam a eficácia da bupivacaína e lidocaína em 

combinação com uma dose única pré-operatória de diclofenaco (antiinflamatório não 

esteroidal) na prevenção da dor pós-operatória após a remoção de terceiros molares 

inferiores que necessitavam de osteotomia para sua remoção, em um estudo 

cruzado e duplo-cego; os dentes foram removidos em duas sessões. Cada paciente 

recebeu um tipo de anestésico local em uma sessão e o outro anestésico na 

segunda sessão. As soluções anestésicas foram preparadas imediatamente antes 
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da cirurgia, por uma enfermeira não envolvida no estudo. Os volumes injetados 

foram 3 ml para anestesia de bloqueio mandibular e 1,8 ml para a anestesia 

infiltrativa. As cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião. Cada paciente 

recebeu uma dose de 150 mg de diclofenaco (50 mg de dose normal e 100 mg de 

liberação prolongada),  20 min antes da cirurgia. A dor foi registrada utilizando uma 

escala visual analógica. Quando a combinação de diclofenaco (150 mg) foi dada 

antes da cirurgia junto com o anestésico bupivacaína a sensibilidade para a dor foi 

menor do que quando ministrada a lidocaína junto com o diclofenaco. Vinte e cinco 

dos 40 pacientes preferiram bupivacaína à lidocaína para anestesia local. É possível 

conseguir uma prevenção eficaz da dor pós-operatória através da combinação de 

bupivacaína e preparações de diclofenaco como esta utilizada neste estudo. 

Almeida (1997) avaliou de forma comparativa a eficácia da administração pré-

anestésica de betametasona associada a duas preparações anestésicas distintas: 

bupivacaína 0,5% com adrenalina 1:200.000 ou prilocaína 3% com felipressina 

0,03UI/ml,  no controle da dor pós-operatória decorrente da remoção de terceiros 

molares inferiores inclusos. Participaram deste estudo 30 pacientes, de ambos os 

sexos, com os terceiros molares inferiores inclusos em posição simétrica, que 

receberam 4mg de betametasona, em dose única, por via oral 1 hora antes da 

intervenção, independente do lado operado. Para a técnica anestésica regional foi 

empregada uma ou outra das soluções anestésicas citadas, de acordo com o lado 

operado, designadas de forma aleatória e cruzada padronizando-se o volume de 4,5 

ml (2ml para o bloqueio dos nervos alveolar inferior e lingual e 0,9 ml para o bloqueio 

do nervo bucal). A dor pós-operatória foi avaliada por um período de 48 horas, 

através de uma escala visual analógica (EVA) e do consumo de analgésicos, 

dipirona-comprimidos 500mg, sendo que ao  final do experimento os pacientes eram 

inquiridos sobre a preferência por um dos tratamentos. Os resultados mostraram a 

ocorrência de um menor grau de dor pós-operatória com a associação da 

betametasona à solução anestésica contendo bupivacaína nas primeiras 24 horas 

que se seguiram ao ato cirúrgico, não havendo uma diferença estatisticamente 

significante no dia subsequente à intervenção. Do total da amostra, 24 pacientes 

(80%) preferiram o tratamento com a betametasona/bupivacaína, enquanto que 6 

pacientes (20%) manifestaram sua preferência pela associação do mesmo 

corticosteroide com a solução anestésica à base de prilocaína. Concluiu-se que 

ambos os tratamentos são eficazes, e, portanto, indicados no controle da dor pós 
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operatória decorrente da remoção dos terceiros molares inferiores inclusos,  sendo 

mais efetivo, nas primeiras 24 horas após a intervenção, o protocolo que incluiu a 

administração de betametasona e da solução anestésica à base de bupivacaína. 

Bouloux e Punnia-Moorthy (1999) realizaram um trabalho para comparar o uso 

clínico da bupivacaína e lidocaína em cirurgias de terceiros molares. Os autores  

verificaram que alguns estudos têm demonstrado uma diminuição correspondente 

no consumo de analgésicos no pós-operatário com o anestésico bupivacaína.  

Foram selecionados 23 pacientes apresentando os terceiros molares inferiores 

simétricos e o anestésico bupivacaína foi utilizado de um lado, enquanto a lidocaína 

foi utilizada do outro lado. A experiência de dor, o consumo de analgésicos, a 

resposta cardiovascular, as concentrações do anestésico no sangue e a toxicidade 

sistêmica foram parâmetros avaliados. Verificou-se que o anestésico bupivacaína 

reduziu significativamente a dor pós-operatória apenas no período de 08 horas após 

a cirurgia. Não houve diferença na necessidade de analgésicos e na resposta 

cardiovascular com ambos os anestésicos. A concentração arterial média de ambos 

os agentes foi consideravelmente inferior aos respectivos limiares de concentração 

tóxica. Concluíram com este estudo que a maioria dos parâmetros avaliados não 

mostrou diferença estatisticamente significante, exceto a experiência da dor pós-

operatória .  

Lima Jr e Marzola (2003) realizaram um trabalho onde avaliaram clinicamente 

de forma comparativa a eficácia de três métodos de trabalho com cloridrato de 

bupivacaína a 0,5% com epinefrina 1:200.000 em cirurgias de terceiros molares 

inferiores retidos. Foram selecionados 26 pacientes, de ambos os gêneros, idade 

entre 16 e 34 anos e saudáveis. Para a realização da pesquisa os pacientes foram 

distribuídos em 4 grupos, :  

 Grupo A - pacientes anestesiados apenas com cloridrato de bupivacaína 

a 0,5% com epinefrina 1:200.000, de um lado com Neocaína®,  e do 

outro com Marcaíne®; 

 Grupo B - pacientes anestesiados em um dos lados com a associação 

do cloridrato de bupivacaína a 0,5% com epinefrina 1:200.000 e 

cloridrato de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000, e no outro lado 

com apenas o cloridrato de bupivacaína a 0,5% com epinefrina 

1:200.000; 
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 Grupo C - pacientes anestesiados com cloridrato de bupivacaína a 0,5% 

com epinefrina 1:200.000 e no outro lado apenas com o Cloridrato de 

Bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000, sendo administrado 

Diazepan 10mg no pré-operatório: 

 Grupo D - todos os casos que não conseguiram enquadramento nos 

parâmetros pré-estabelecidos, sendo denominados de insucesso. 

Pode-se notar com este trabalho que o uso do cloridrato de bupivacaína em 

cirurgia oral apresenta-se como um grande recurso de controle de tempo anestésico 

no trans-operatório e da dor pós-operatória. Na prática, pode-se conduzir uma 

cirurgia mais tranquila e um pós-operatório mais confortável. Notou-se que o melhor 

método de rotina anestésica com a bupivacaína é a associação ao cloridrato de 

lidocaína. O uso do diazepan pré-operatório mostrou ser um considerável recurso 

para aumento do tempo de anestesia, analgesia e diminuição da quantidade de 

analgésicos pós-operatórios. O uso único da bupivacaína (Grupo A) mostrou não 

haver diferença entre as duas marcas disponíveis no mercado. Como desvantagem, 

segundo os autores, nota-se o longo tempo de latência e anestesia profunda nos 

métodos de uso único da bupivacaína ou associado ao diazepan. O melhor método, 

segundo os autores, foi a associação anestésica bupivacaína ao cloridrato de 

lidocaína. Usando-se essa metodologia trabalham-se as melhores propriedades de 

cada anestésico: a lidocaína com um rápido tempo de latência e rápida anestesia 

profunda e a bupivacaína com uma longa duração de ação anestésica, analgésica e, 

como consequência, uma boa competência anestésica. 

Vasconcelos e Porto. (2005) buscaram avaliar, através de um estudo piloto, 

o grau de dor pós-operatória após exodontias, nas quais foi utilizada anestesia 

infiltrativa com bupivacaína a 0,5% com epinefrina 1:200.000 ou lidocaína a 3% com 

norepinefrina 1:50.000. Assim, a amostra foi composta por 14 pacientes de ambos 

os gêneros, com idades que variaram entre 18 e 47 anos, com indicação para duas 

exodontias na maxila. Foram constituídos grupos controle e experimental, de forma 

aleatória, onde se considerou como grupo controle a infiltração com lidocaína e 

como grupo experimental a bupivacaína. Os resultados indicaram que não houve 

associação significativa entre o tipo de anestésico e a presença de dor pós-

operatória para 3 e 6 horas de avaliação, entretanto, esta foi significante para os 

intervalos de 12 e 24 horas. Quanto ao uso de analgésico e o tipo de anestésico 

comprovou-se associação significante para os intervalos de tempo de 6, 12 e 24 
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horas. Concluiu-se que para as primeiras 6 horas de avaliação não existiu diferença 

entre usar bupivacaína e lidocaína em relação à presença de dor pós-operatória. No 

entanto, a lidocaína nas últimas 12 horas de avaliação mostrou-se mais eficaz, 

contrariando a literatura apresentada. 

Markovic e Todorovic (2006) avaliaram a contribuição do uso de anestésicos 

locais de longa duração, laser de baixa potência e do diclofenaco em relação à 

analgesia pós-operatória após exodontia dos terceiros molares inferiores. Afirmam 

que a dor é um fenômeno comum após a extração cirúrgica dos terceiros molares 

inferiores, e saber controlá-la é um dos fatores que levam ao sucesso do 

procedimento cirúrgico. O objetivo deste estudo foi duplo: (1) avaliar a eficácia 

analgésica pós-operatória utilizando anestésicos locais de longa ação anestésica em 

substituição aos anestésicos de ação anestésica normal; e (2) comparar o uso da 

aplicação do laser de baixa potência ao diclofenaco (antiinflamatório não esteroidal). 

Foi realizado, então, um estudo duplo em 102 pacientes de ambos os sexos 

submetidos à extração cirúrgica dos terceiros molares inferiores. Na primeira parte 

do estudo, 12 pacientes com terceiros molares inferiores bilateralmente impactados 

foram tratados utilizando um estudo duplo-cego e cruzado; foi realizada a anestesia 

local com o anestésico bupivacaína a 0,5% ou 2% de lidocaína com 1:80.000 

epinefrina. Na segunda parte do estudo, 90 pacientes foram divididos em 3 grupos 

de 30 pacientes, onde todos foram submetidos à extração dos terceiros molares 

inferiores com anestesia local (2% de lidocaina com 1:80.000 de epinefrina). O 

primeiro grupo recebeu irradiação com laser de baixa potência no pós-operatório (10 

min após a extração), o segundo grupo uma dose pré-operatória única de 100 mg de 

diclofenaco (1 hora antes do procedimento) e o terceiro grupo recebeu somente 

recomendações pós-operatórias. Após o procedimento cirúrgico todos os pacientes 

foram orientados a utilizar analgésicos caso houvesse dor, assim como anotar a 

horário da dor e sua intensidade através da escala visual analógia (EVA). Os 

resultados da primeira parte do estudo mostraram um efeito surpreendente da 

analgesia pós-operatória com a bupivacaína, consideravelmente mais expressivo do 

que com a lidocaína com epinefrina  (11 de 12 com bupivacaína; 4 de 12 com 

lidocaína, de pacientes sem dor pós-operatória). Na segunda parte do estudo, a 

irradiação do laser de baixa potência reduziu significativamente a intensidade da dor 

pós-operatória comparado aos  pacientes pré-medicados com diclofenaco e ao 

grupo controle.  Através deste estudo verificou-se que a utilização de anestésicos 
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locais de longa ação e do laser de baixa potência permite um melhor efeito 

analgésico pós-operatório e um período pós-operatório mais confortável após a 

extração cirúrgica dos terceiros molares inferiores. O uso de antiinflamatórios não 

esteroidais parece ser desnecessário quando se utiliza laser de baixa potência, ou 

se os pacientes aceitarem e tolerarem o adormecimento prolongado do lábio inferior 

após o uso dos anestésicos locais de longa ação. 

Gregorio et al. (2008) realizaram um estudo duplo cego e cruzado com o 

objetivo de comparar a eficácia clínica da articaína a 4% (A200) ao da bupivacaína a 

0,5% (B200), ambos com epinefrina 1:200.000, na remoção dos terceiros molares 

inferiores em 50 pacientes (21 pessoas do gênero masculino e 29 do gênero 

feminino), maiores de 18 anos, apresentando terceiros molares inferiores bilaterais 

em posição simétrica, como observado na radiografia panorâmica. As cirurgias 

foram realizadas pelo mesmo cirurgião. A quantidade anestésica utilizada em ambos 

os procedimentos foi de 1,8ml de solução anestésica para o bloqueio do nervo 

alveolar inferior, lingual e bucal, e 0,9ml do mesmo anestésico foi infiltrado na 

mucosa para garantir a hemostasia e anestesia da região. Volumes adicionais da 

solução anestésica foram infiltrados se o paciente tivesse queixa de dor durante a 

cirurgia. A remoção dos terceiros molares inferiores foi realizada seguindo uma 

técnica cirúrgica padrão. No pós-operatório todos os pacientes receberam 20mg de 

piroxicam (via oral, 1 vez ao dia por 4 dias) e resgate analgésico se sentissem dor 

(750mg de paracetamol). Uma diferença estatisticamente significante foi verificada 

entre o início da anestesia com A200 (1,66 + / - 0,13 minutos) e B200 (2,51 + / - 0,21 

minutos). Não houve diferença estatisticamente significante na duração da 

analgesia, se o paciente foi submetido a osteotomia ou não, independentemente do 

anestésico local utilizado. No entanto, quando os pacientes receberam B200 

experimentaram um período mais longo de anestesia sobre os tecidos moles, em 

comparação a quando tinham recebido A200 (cerca de 5 horas e 4 horas, 

respectivamente). A avaliação do cirurgião do sangramento intra-operatório foi 

considerada muito próxima para os dois anestésicos. Na cirurgia com osteotomia, a 

comparação entre A200 e B200 mostrou diferenças estatisticamente significantes na 

pressão diastólica (64 mm Hg e 89 mm Hg, respectivamente) quando os dados de 

todas as fases cirúrgicas foram reunidos. Além disso, a abertura de boca durante a 

remoção de sutura foi estatisticamente diferente para A200 e B200 soluções 

(91,90% + / - 3% e 88,57% + / - 2,38% da medida pré-operatória, respectivamente) 
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quando foi requerida osteotomia. Em comparação com bupivacaína 0,5%, a 

articaína 4% (ambos com 1:200.000 de epinefrina) proporcionou um menor tempo 

de início e hemostasia comparável ao da bupivacaína e melhor controle da dor pós-

operatória com uma menor duração da anestesia em tecidos moles após a remoção 

de  terceiros molares inferiores.  

Modi et al. (2009)l demonstraram que receptores opióides existentes no 

sistema nervoso periférico oferecem a possibilidade de melhorar a analgesia pós-

operatória em procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. Têm se estudado esta 

abordagem e compararam a eficácia de vários opióides adicionados ao anestésico 

local perto do plexo braquial; um estudo duplo-cego foi empregado para determinar 

a eficácia da buprenorfina (analgésico opióide) no fornecimento de analgesia pós-

operatória prolongada quando adicionado a 0,5% de bupivacaína com epinefrina 

1:200.000. Foram selecionados 50 pacientes programados para ser submetidos a 

cirurgia oral menor; foram admitidos no hospital e após 48 horas receberam alta. 

Estes foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos, em um dos quais era 

adicionada a  buprenorfina (analgésico opióide) ao anestésico local. Vinte e quatro 

procedimentos foram realizados na maxila, que incluíram incisão e drenagem de 

abscessos, enucleação de cistos, apicectomia e remoção cirúrgica de terceiros 

molares, sendo que os bloqueios restantes foram administrados na mandíbula. O 

grupo I recebeu o bloqueio dos nervos intraorais recebendo 3ml de solução 

anestésica sem nenhum adjuvante; o grupo II recebeu o mesmo bloqueio, onde foi 

feita uma solução de 39:1 (39 ml de anestésico para 1 ml da buprenorfina) e onde 

foram utilizados 3ml desta solução para a realização do bloqueio do nervos 

intraorais. A duração média de analgesia pós-operatória após a injeção do 

anestésico local foi de 8,34 + / - 0,11 hs em comparação com 28,18 + / - 1,02 hs 

quando o analgésico buprenorfina foi adicionado, uma diferença que foi 

estatisticamente (e clinicamente) significativa. A adição do analgésico opióide 

aumentou em 3 vezes a duração da analgesia pós-operatória, com a analgesia 

persistindo por 30 horas além da duração fornecida pelo anestésico local em 75% 

dos pacientes. Essa prática pode ser um benefício aos pacientes por prolongar a 

analgesia pós-operatória. 

Trullenque-Eriksson e Guisado-Moya (2011) realizaram um estudo com o 

objetivo de comparar a eficácia e segurança da bupivacaína e articaína como 

anestésico local para extrações dos terceiros molares mandibulares inferiores, e 
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verificar também se a bupivacaína produz analgesia residual em 35 pacientes ASA I 

ou ASA II, que apresentavam terceiros molares mandibulares simétricos 

bilateralmente, ambos apresentando semelhança na dificuldade cirúrgica e no tempo 

de intervenção. Os procedimentos cirúrgicos em cada paciente foram realizados 

pelo mesmo cirurgião e com um intervalo de no mínimo 2 semanas entre cada 

procedimento. A dose utilizada foi a que o cirurgião considerou necessária para a 

cirurgia, geralmente dois tubetes, um para anestesia do nervo alveolar inferior, 

acompanhada pelo bloqueio do nervo lingual e bucal. Não foi de conhecimento o 

anestésico utilizado tanto para o paciente como para o observador que colheu os 

dados da pesquisa. Após o procedimento cirúrgico, todos os pacientes receberam 

prescrição medicamentosa do mesmo antibiótico (Amoxicilina 750mg a cada 08 

horas por 07 dias) e antiinflamatório (Ibuprofeno 600mg, no máximo 1 vez a cada 06 

horas em caso de dor). Para avaliar a eficácia, os autores analisaram variáveis que 

davam informações sobre a ação dos anestésicos medidas durante a cirurgia (início 

do efeito anestésico e necessidade de administração anestésica de reforço) e pós-

cirurgia (duração da anestesia no tecido mole, duração da analgesia residual, dor 

pós-operatória, utilização de analgésicos e diminuição da abertura bucal), que foram 

coletados num questionário. Após a análise dos dados deste estudo observou-se 

que não houve diferença estatisticamente significante para os seguintes parâmetros 

estudados: 1. início do efeito anestésico (apesar da bupivacaína ter sido maior do 

que a articaína); 2. administração de reforço; 3. analgesia residual, apesar de maior 

com a bupivacaína; 4. consumo de analgésicos; 5. diminuição de abertura bucal; 6. 

pulsação; 7. pressão sanguínea; 8. complicações pós-operatórias. Houve uma 

diferença estatisticamente significante para os seguintes parâmetros: 1. duração da 

anestesia nos tecidos moles (maior com a bupivacaína), explicada pela ligação 

protéica mais elevada e pKa de 8,1 desse anestésico; 2. dor pós-operatória foi maior 

com a bupivacaína (no intervalo de 6-12 horas); 3. sangramento intraoperatório, 

maior com a bupivacaína, devido a este anestésico ser mais vasodilatador do que a 

articaína; 4. preferência pelo anestésico foi marcantemente maior com a articaína. 

Os autores concluíram que a articaína é vista como o anestésico mais apropriado 

para a extração dos terceiros molares mandibulares devido à curta duração do efeito 

anestésico nos tecidos moles, menor intensidade de dor, como registrada pelos 

pacientes durante o período pós-operatório imediato, e pela preferência dada pelos 

pacientes para utilização deste anestésico.
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar, clinicamente, a eficácia clínica da 

complementação trans-cirúrgica da bupivacaína no controle da dor pós-operatória 

em cirurgia de terceiros molares inferiores semi-inclusos e impactados (classificação 

IIB de Pell e Gregory). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material humano 

 

 

Foram selecionados 40 pacientes que se enquadravam nos critérios de 

inclusão e não nos de exclusão, independentemente do gênero, nível cultural ou 

sócio-econômico para a realização de 80 procedimentos cirúrgicos. 

 

 

4.2 Critérios de Inclusão 

 

 

 Através da anamnese (Apêndice B) foram colhidos os dados referentes às 

condições de saúde dos pacientes 

  Os critérios de inclusão foram: 

- Os pacientes serem considerados saudáveis conforme anamnese. 

- Apresentar pressão arterial sistólica abaixo de 140 mmHg e diastólica abaixo 

de 90 mmHg.    

- Apresentar freqüência cardíaca entre 70 -/+ 20 batimentos /minuto. 

- Ter idade entre 16 e 35 anos. 

- Não apresentar sinais clínicos de infecção ou de inflamação na região dos 

terceiros molares inferiores.  

- Apresentar os dois terceiros molares inferiores com indicação de exodontia, 

classificado como 2B segundo Pell e Gregory (1933) - (Quadro 4.1) e com simetria 

de posição entre os dois lados (Figura 4.1).  
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Classificação de Pell e Gregory. 

Classe I Existe espaço suficiente entre o ramo e a 

distal do segundo molar para a acomodação 

do diâmetro mesio distal do terceiro molar 

Classe II O espaço entre o segundo molar e o ramo 

da mandíbula é menor que o diâmetro 

mesio distal do terceiro molar 

Classe III O terceiro molar está no ramo da mandíbula 

A A porção mais alta do terceiro molar está 

acima do plano oclusal. 

B A porção mais alta do terceiro molar está 

entre o plano oclusal e a linha cervical do 

segundo molar 

C A mais alta porção do terceiro molar está 

abaixo da linha cervical do segundo molar 

 

Quadro 4.1  – Classificação de Pell e Gregory (1933) 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Radiografia panorâmica mostrando disposição anatômica semelhante bilateral e 

classificação 2B 

 

 

4.3 Critérios de exclusão 

 

 

Os critérios de exclusão foram: 
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- Fazer uso de medicação antibiótica há menos de 21 dias da cirurgia.  

- Presença de gravidez ou em fase de amamentação. 

- Apresentar insuficiência  cardiopatias, renal, diabetes, hipertensão arterial 

moderada ou severa, história prévia de dispepsia e úlceras gástricas e alergia às 

drogas usadas na pesquisa. 

- Apresentar história prévia de pericoronarite ou procedimentos cirúrgicos 

orais anteriores na região dos terceiros molares inferiores. 

- Apresentar lesões ou imagens radiolúcidas associadas aos dentes a serem 

extraídos. 

- Utilizar as medicações de forma diferente da maneira como foi prescrita pelo 

cirurgião. 

 

 

4.4 Materiais permanentes 

 

 

- Instrumentais cirúrgicos: afastador de minessota, elevadores tipo seldin reto e 

curvos, elevador apicais reto, cabo de bisturi Bard Parker n. 03, cureta de lucas n. 

85, pinça de dissecção dente de rato de 14 cm, pinça backaus de 13,5 cm, espátula 

de freer, tesoura reta de mayo, porta agulha mayo hegar de 17cm, pinça halstead 

mosquito curva, seringa carpule, cubas de inox redonda, ponta de aspirador 

metálico, alta-rotação, micro-motor com peça reta, broca cirúrgica FG 25mm carbide 

tronco cônica 702, brocas para peça reta tronco cônicas 702 e campos cirúrgicos. 

-Infra-estrutura: Consultórios localizados na Fundação para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico da Odontologia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo  (FUNDECTO – USP). 

 

 

4.5 Materiais de consumo 

 

 

- Agulhas longas  e curtas descartáveis Terumo Dental Needle® 

- Filme periapical tipo Ektaspeed plus® - Kodak  

- Fio de sutura seda 4-0 (Ethicon – Johnson & Johnson®)  
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- Seringa hipodérmica descartável de 20 ml (BD Plastipak®) 

- Agulha hipodérmica descartável 30x7(BD Precision glide®)   

- Luvas cirúrgicas estéreis ( Mucambo®) 

- Esponja de Fibrina (Technew®) 

- Lâmina número 15 

- Gazes estéreis (Medi House®) 

 

4.6 Fármacos 

 

 

- Amoxilicilina cápsula 500mg (Novocilin® - Ache) 

- Clindamicina cápsula 300mg (Dalacin C® - Pfizer)  

- Gluconato de Clorexidina 0,12% colutório (Periogard® -Colgate) 

- Iodopovidona tópico (Povidine® Vic Pharma) 

- Bupivacaína 0,5% com adrenalina 1:200.000 (Neocaína® 0,5 % - Cristália 

Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda). 

- Novalgina® 1000mg (Sanofi-Aventis) 

- Soro fisiológico 0,9% (Baxter ®) 

 

 

4.7 Técnica anestésica 

 

 

A técnica anestésica que foi preconizada é a descrita por Malamed (2005) para o 

bloqueio do nervo alveolar inferior, lingual bucal. 

 

 

4.8 Técnica cirúrgica 

 

 

Todos os pacientes foram submetidos às seguintes manobras cirúrgicas: 

- Antissepsia extra-oral com Iodo Povidine® 

- Antissepsia intra-oral com Periogard® 

- Colocação de campos cirúrgicos estéreis 
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- Anestesia pterigomandibular  

- Anestesia infiltrativa terminal do nervo bucal 

- Incisão para realização de retalho muco periostal, se estendendo do ramo 

mandibular até a distal do primeiro molar, onde foi realizada uma incisão relaxante 

- Descolamento do retalho. 

- Osteotomia na tábua óssea vestibular e distal do Terceiro Molar inferior com 

espessura igual à da broca e profundidade suficiente para alcançar a medular óssea 

quando necessária 

- Odontossecção da porção medial da coroa quando necessária 

- Luxação e avulsão dos dentes com elevadores 

- Irrigação com Soro Fisiológico 

- Sutura 

 

 

4.8  Grupo da Pesquisa  

 

 

Os pacientes foram divididos em dois grupos de forma aleatória e cruzada: 

 

Grupo controle: Somente bloqueio pré-operatório dos nervos alveolar inferior, bucal 

e lingual através da utilização do anestésico bupivacaína a 0,5%  associado a 

epinefrina 1:200.000 (Neocaína®), padronizando-se o volume de 4,5 ml, sendo 3,6 

ml (2 tubetes) utilizados no bloqueio do nervo alveolar inferior e lingual e 

aproximadamente 0,9 ml (1/2 tubete) para a anestesia do nervo bucal, de acordo 

com  Almeida et al. (2000). Após a  exodontia do molar mandibular foi realizada a 

injeção de 2,7ml de soro fisiológico a 0,9%, armazenado em tubetes semelhantes ao 

do anestésico utilizado, sendo 1,8ml (1 tubete) simulando anestesia dos nervos 

alveolar inferior e lingual e aproximadamente 0,9ml simulando a anestesia do nervo 

bucal, com o intuito de cirurgião e paciente não saberem qual solução estava sendo 

usada (estudo duplo-cego) 

 

 Grupo Teste: Bloqueio pré-operatório associado a complementação trans-cirúrgica 

dos nervos alveolar inferior, bucal e lingual. O bloqueio pré-operatório será idêntico 

ao do grupo controle, utilizando-se dos mesmos volumes, porém, imediatamente 
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após a exodontia do molar mandibular será realizada a complementação anestésica 

trans-cirúrgica, onde serão realizados novamente os bloqueios dos nervos acima 

citados, com a mesma solução anestésica, padronizando-se o volume de 2,7 ml, 

sendo 1,8 ml (1 tubete) utlizado para o bloqueio do nervo alveolar inferior e lingual e 

aproximadamente 0,9 ml para a anestesia do nervo bucal (na distal e vestibular do 

último dente molar erupcionado). 

 

 

4.9  Fluxograma da Pesquisa 

 

 

Os pacientes escolhidos para o estudo foram selecionados por um único 

cirurgião-dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que 

realizou todos os procedimentos cirúrgicos. Esse mesmo cirurgião realizou a 

anamnese e os exames clínico, físico e radiográfico, e informou sobre o objetivo, os 

riscos, os benefícios da pesquisa e apresentou o termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) – Apêndice A, respeitando o protocolo aprovado no parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP (Anexo A). Um segundo cirurgião, auxiliar 

na pesquisa, designou as cirurgias de forma aleatória e cruzada e fez a coleta dos 

dados . 

Uma hora antes de dar início aos procedimentos cirúrgicos todos os pacientes 

receberam uma dose pré-operatória de 2 gramas de amoxicilina; para pacientes 

alérgicos à penicilina 600mg de clindamicina; junto com o antibiótico administrou-se 

dexametazona 8 mg, sendo todos os medicamentos administrados por via oral. O 

bloqueio anestésico pré-exodontia, em ambos os grupos, foi realizado a uma  

velocidade de injeção de aproximadamente 2 minutos e realizado o teste de 

aspiração sanguínea para evitar injeção intravascular do anestésico local. Após 15 

minutos do início da administração anestésica foi iniciado o procedimento cirúrgico 

para a remoção do terceiro molar mandibular empregando a técnica cirúrgica 

adotada pelo curso de especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e 

aperfeiçoamento em cirurgia da FUNDECTO-USP, ou seja, a técnica de Peterson 

(Peterson, 2000). 

No primeiro tempo cirúrgico ao final da exodontia, o cirurgião-dentista auxiliar 

apresentava dois envelopes idênticos ao cirurgião bucomaxilofacial, escolhendo um 
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aleatoriamente. Nos envelopes encontravam-se somente 2 tubetes anestésicos de 

cloridrato de bupivacaína a 0,5% com epinefrina 1:200.000 - utilizados no grupo 

teste; no outro envelope 2 tubetes contendo solução de soro fisiológico 0,9% - 

utilizados no grupo controle, armazenados em tubetes anestésicos com semelhança 

idêntica aos de cloridrato de bupivacaína, com a finalidade de o cirurgião envolvido 

no procedimento cirúrgico não saber qual solução usou para a complementação 

após exodontia do terceiro molar mandibular. Desse momento em diante o auxiliar 

anotava de qual grupo (controle ou teste) o paciente estava participando naquela 

cirurgia. No segundo tempo operatório o paciente participou do outro grupo da 

pesquisa, sendo que o auxiliar foi o único a saber de qual grupo o paciente estava 

participando.  

No grupo teste, ao final da remoção do terceiro molar e antes da realização 

do procedimento de curetagem e síntese (sutura), foi realizada nova administração 

de bupivacaína a 0,5% associada a epinefrina 1:200.000 (Neocaína®), 

padronizando-se o volume de 2,7 ml, sendo 1,8 ml (1 tubete) empregado para os 

bloqueios dos nervos alveolar inferior e lingual e aproximadamente 0,9 ml (1/2 

tubete) para a anestesia do nervo bucal (com introdução da agulha na distal e 

vestibular do último molar erupcionado). No grupo controle realizou-se a aplicação 

de soro fisiológico 0,9% (armazenado em tubetes anestésicos semelhantes ao da 

bupivacaína), simulando o bloqueio anestésico dos nervos alveolar inferior, lingual e 

bucal, na mesma dosagem utilizada no grupo teste. 

No pós-operatório os pacientes foram medicados com Amoxicilina, via oral, 

500mg, de 8 em 8 horas, durante 7 dias, ou, se alérgicos à penicilina, Clindamicina, 

via oral, 300mg, de 6 em 6 horas, durante 7 dias. Dez comprimidos de dipirona 

sódica (Novalgina®-1g) foram fornecidos aos pacientes pela pesquisadora e 

orientados a tomar a medicação somente em caso de dor. 

Após o término do ato cirúrgico, os pacientes receberam a orientação de se 

alimentar através de uma dieta líquida ou semi-líquida, hiperprotéica, nas primeiras 

48 horas pós-operatórias, além de outros cuidados de ordem geral, como evitar 

esforço físico, exposição ao sol e não fazer uso de qualquer tipo de bochecho nas 

primeiras 48 horas. Após 7 dias foi procedida a remoção de sutura e devolução do 

protocolo de pesquisa (Apêndice C) entregue ao cirurgião-dentista auxiliar. 

As cirurgias foram realizadas por um único cirurgião bucomaxilofacial, 

capacitado tanto do ponto de vista técnico quanto de condutas; os demais dados 
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referentes ao procedimento, como tempo cirúrgico, fio de sutura utilizado, desenho 

do retalho, osteotomia/odontossecção realizadas (Apêndice D), o protocolo de 

pesquisa (Apêndice C) e orientação para seu correto preenchimento foram 

realizados pelo cirurgião-dentista auxiliar. Nesta ficha constavam os telefones de 

contato do pesquisador para eventuais esclarecimentos relativos à pesquisa ou 

situações emergenciais relacionadas ao procedimento. Portanto, nem o paciente, 

nem o cirurgião, que era o pesquisador responsável, tiveram acesso a informações 

de alocação dos anestésicos e dos tubetes de soro fisiológico até o término da 

pesquisa. As duas exodontias realizadas em cada paciente foram executadas com 

um intervalo mínimo de vinte e oito dias, foram realizadas com a mesma técnica 

cirúrgica e não houve uma diferença maior do que 20 minutos entre os tempos de 

trans-operatórios. 

Os dados obtidos das avaliações dos parâmetros foram tabulados em uma 

planilha Excel durante toda a pesquisa e submetidos a análise estatística ao final de 

todas as cirurgias realizadas. 

 

 

4.10  Avaliação clínica da Dor 

 

 

A dor foi avaliada através da aplicação de uma escala visual analógica (EVA), 

que consistiu em uma linha de 10 cm, numerada a cada centímetro e com os dois 

extremos fechados. Um dos extremos apresenta a indicação “0” e o outro “10” 

(Figura 4.2), significando, respectivamente, sem dor e dor insuportável. Cada 

paciente foi orientado a relatar o ponto que melhor correspondeu à intensidade de 

dor no momento da avaliação (Almeida, 1997; Almeida ; Andrade, 2000). 

  

 

            0        1        2        3       4          5        6        7        8        9          10 

Nenhuma dor  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   dor insuportável 

             ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Figura 4.2 – Representação de uma escala visual analógica 
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Em nosso estudo reclassificamos a intensidade da dor com a finalidade de 

facilitar a análise estatística e interpretação dos dados em quatro categorias, da 

seguinte forma: ausência de dor (0), dor leve (1-3), dor moderada (4-7) e dor intensa 

(8-10). 

Toda vez que sentissem a necessidade de fazer uso da medicação analgésica, 

os pacientes foram instruídos a assinalar, no protocolo entregue a eles (Apêndice 

C), com um traço vertical, um número contido dentro da escala visual analógica que 

melhor representasse o grau de dor que estavam sentindo naquele momento.  

O protocolo foi fornecido aos pacientes ao final de cada intervenção cirúrgica, 

contendo várias escalas, para que eles assinalassem os episódios de dor. Cada 

anotação na escala refletiu, então, o consumo de 1 comprimido analgésico ( 

Apêndice C). 

 

 

4.11 Consumo de analgésicos 

 

 

Os pacientes receberam 10 comprimidos de 1000 mg de dipirona sódica  

(Novalgina
® 

1000mg – cx. com 10 cp- Sanofi-Aventis), sendo orientados a tomar 1 

comprimido sempre que sentissem dor, principalmente, por um período de 72 horas 

após a cirurgia. Fora esse período de 72 horas, eles também anotarão os dias e 

horários que necessitarão fazer uso da Novalgina
® 

1000mg até seu retorno de 1 

semana.  

Conforme as orientações contidas no protocolo de pesquisa (Apêndice C), os 

pacientes deverão sempre anotar o dia e o horário em que isto ocorreu. 

 

 

4.12 Método estatístico 

 

 

A amostra foi caracterizada quanto à idade e sexo dos pacientes.  

A distribuição da osteotomia nos dois tipos de cirurgia (sem e com 

complementação anestésica) foram comparadas por meio do teste de McNemar 

(Fisher ; Van Belle, 1993).  
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Para descrever o grau de dor nos dois tipos de cirurgia foram construídas 

tabelas com as distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais 

do grau de dor nas duas técnicas. 

A cirurgia sem complementação anestésica foi denominada “grupo controle” e 

a com complementação anestésica “grupo teste”. 

Foram atribuídos escores de 0, 1, 2 ou 3 aos graus de dor: ausência de dor, 

dor leve, dor moderada ou dor intensa, respectivamente. Para comparar as 

distribuições dos escores para dor nos dois tipos de cirurgia com complementação 

anestésica (grupo teste) e sem (grupo controle) em cada tempo do pós-operatório foi 

aplicada a técnica de análise de variância não paramétrica com medidas repetidas 

para dados ordinais (Brunner ; Langer, 2000). 

O teste dos postos sinalizados de Wilcoxon foi aplicado para comparar as 

medianas do número de analgésicos no pós-operatório das cirurgias realizadas com 

os dois tipos de anestésicos. A mesma técnica foi adotada na comparação dos 

tempos de cirurgia. 

O teste bilateral para proporção (Bussab ; Morettin, 2004) foi realizado para 

verificar a existência de preferência por algum dos tipos de cirurgia. 

Nos testes de hipótese foi fixado nível de significância de 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A amostra consiste de 40 indivíduos, 24 (60%) do gênero feminino e 16 (40%) 

do  gênero masculino. Valores de estatísticas descritivas para a idade (anos) são 

encontrados na tabela 5.1. 

 

 

Tabela 5.1- Valores observados de estatísticas descritivas para a idade (anos) 

 

N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

40 24,7 3,8 18 24 33 

 

 

Na tabela 5.2 são apresentados valores de estatísticas para o tempo de 

cirurgia nos dois tipos de cirurgia e para a diferença entre os tempos nas duas 

cirurgias (tempo grupo controle – tempo grupo teste). 

 

 

Tabela 5.2- Estatísticas para o tempo de cirurgia nos dois tipos de cirurgia e para a diferença entre 
os tempos nas duas cirurgias (tempo controle – tempo teste). 

 

Cirurgia N Média 
Desvio 
padrão Mínimo Mediana Máximo 

Controle 40 39,5 5,9 30 40 55 

Teste 40 39,6 5,7 30 40 55 

Dif Tempo 40 -0,1 5,4 -15 0 10 

 

 

Não há diferença significante entre as medianas dos tempos das duas cirurgias 

(p=0,901). 
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As distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais da 

osteotomia nas duas cirurgias são apresentadas na tabela 5.3. Nota-se que em 34 

(85%) pacientes foi realizada osteotomia nas duas cirurgias, ao passo que em 4 

(10%) foi realizada osteotomia somente na cirurgia controle, e em 2 (5%)  somente 

na cirurgia teste. Não há diferença significante entre as porcentagens de osteotomia 

nas duas cirurgias (p=0,687). 

 

 

Tabela 5.3- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais da osteotomia nas  
duas cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle não sim Total 

não 0 2 2 

 
0,0% 5,0% 5,0% 

sim 4 34 38 

 
10,0% 85,0% 95,0% 

Total 4 36 40 

 
10,0% 90,0% 100,0% 

 

No restante da análise foram considerados somente os pacientes que estavam 

na mesma categoria de osteotomia nas duas cirurgias, ou seja, os 34 pacientes que 

passaram por osteotomia nas duas cirurgias . 

Nas tabelas 5.4 a 5.14 são apresentadas as distribuições de frequências e 

porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor nas duas cirurgias em cada 

tempo do pós-operatório. Não foi construída tabela para 30 min após o término da 

cirurgia porque nenhum paciente relatou dor, tanto na cirurgia teste como na 

controle. Nessas tabelas é possível avaliar o número e a porcentagem de indivíduos 

em cada grau de dor (marginais da tabela), e também saber quantos tiveram um 

dado grau de dor na cirurgia controle e na cirurgia teste. Foram atribuídos escores 

de 0, 1, 2 ou 3 para os graus de dor: ausência de dor, dor leve, dor moderada ou dor 

intensa, respectivamente 

 



42 

 

Tabela 5.4- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 1 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Total 

Sem dor 32 32 

 
94,1% 94,1% 

Moderada 2 2 

 
5,9% 5,9% 

Total 34 34 

 
100,0% 100,0% 

   

 

Tabela 5.5- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 2 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Moderada Total 

Sem dor 30 1 31 

 
88,2% 2,9% 91,2% 

Moderada 2 0 2 

 
5,9% 0,0% 5,9% 

Intensa 0 1 1 

 
0,0% 2,9% 2,9% 

Total 32 2 34 

 
94,1% 5,9% 100,0% 

 

Tabela 5.6- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 4 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Leve Moderada Intensa Total 

Sem dor 24 2 1 2 29 

 
70,60% 5,90% 2,90% 5,90% 85,30% 

Leve 0 1 0 0 1 

 
0,00% 2,90% 0,00% 0,00% 2,90% 

Moderada 3 0 0 0 3 

 
8,80% 0,00% 0,00% 0,00% 8,80% 

Intensa 1 0 0 0 1 

 
2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 2,90% 

Total 28 3 1 2 34 

 
82,40% 8,80% 2,90% 5,90% 100,00% 
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Tabela 5.7- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 6 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Leve Moderada Intensa Total 

Sem dor 27 2 2 1 32 

 
79,4% 5,9% 5,9% 2,9% 94,1% 

Leve 2 0 0 0 2 

 
5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 

Total 29 2 2 1 34 

 
85,3% 5,9% 5,9% 2,9% 100,0% 

 

 

Tabela 5.8- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 8 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Leve Moderada Total 

Sem dor 27 1 2 30 

 
79,4% 2,9% 5,9% 88,2% 

Leve 2 0 0 2 

 
5,9% 0,0% 0,0% 5,9% 

Moderada 1 0 1 2 

 
2,9% 0,0% 2,9% 5,9% 

Total 30 1 3 34 

 
88,2% 2,9% 8,8% 100,0% 

 

 

Tabela 5.9- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 10 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Leve Moderada Total 

Sem dor 32 0 1 33 

 
94,1% 0,0% 2,9% 97,1% 

Leve 0 1 0 1 

 
0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

Total 32 1 1 34 

 
94,1% 2,9% 2,9% 100,0% 
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Tabela 5.10- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 12 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Total 

Sem dor 32 32 

 
94,1% 94,1% 

Leve 1 1 

 
2,9% 2,9% 

Moderada 1 1 

 
2,9% 2,9% 

Total 34 34 

 
100,0% 100,0% 

 

Tabela 5.11- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 24 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Leve Total 

Sem dor 29 2 31 

 
85,3% 5,9% 91,2% 

Leve 3 0 3 

 
8,8% 0,0% 8,8% 

Total 32 2 34 

 
94,1% 5,9% 100,0% 

 

 

Tabela 5.12- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 36 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Leve Moderada Total 

Sem dor 27 1 1 29 

 
79,4% 2,9% 2,9% 85,3% 

Leve 3 1 0 4 

 
8,8% 2,9% 0,0% 11,8% 

Moderada 1 0 0 1 

 
2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

Total 31 2 1 34 

 
91,2% 5,9% 2,9% 100,0% 
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Tabela 5.13- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 48 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Leve Total 

Sem dor 23 2 25 

 
67,6% 5,9% 73,5% 

Leve 3 2 5 

 
8,8% 5,9% 14,7% 

Moderada 3 1 4 

 
8,8% 2,9% 11,8% 

Total 29 5 34 

 
85,3% 14,7% 100,0% 

 

 

Tabela 5.14- Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do grau de dor 72 h 
após o término das cirurgias 

 

 
Teste 

 Controle Sem dor Leve Moderada Total 

Sem dor 28 0 3 31 

 
82,4% 0,0% 8,8% 91,2% 

Leve 1 1 0 2 

 
2,9% 2,9% 0,0% 5,9% 

Moderada 0 1 0 1 

 
0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

Total 29 2 3 34 

 
85,3% 5,9% 8,8% 100,0% 

 

Valores de estatísticas descritivas para o escore para dor e para a diferença 

entre os escores nas duas cirurgias, em cada tempo do pós-operatório, são 

apresentados na tabela 5.15. 
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Tempo Cirurgia N Média 
Desvio 
padrão Mínimo Mediana Máximo 

1h Controle 34 0,12 0,48 0 0 2 

 
Teste 34 0,00 0,00 0 0 0 

 
diferença 34 0,12 0,48 0 0 2 

2h Controle 34 0,21 0,69 0 0 3 

 
Teste 34 0,12 0,48 0 0 2 

 
diferença 34 0,09 0,62 -2 0 2 

4h Controle 34 0,29 0,76 0 0 3 

 
Teste 34 0,32 0,81 0 0 3 

 
diferença 34 -0,03 1,17 -3 0 3 

6h Controle 34 0,06 0,24 0 0 1 

 
Teste 34 0,26 0,71 0 0 3 

 
diferença 34 -0,21 0,77 -3 0 1 

8h Controle 34 0,18 0,52 0 0 2 

 
Teste 34 0,21 0,59 0 0 2 

 
diferença 34 -0,03 0,67 -2 0 2 

10h Controle 34 0,03 0,17 0 0 1 

 
Teste 34 0,09 0,38 0 0 2 

 
diferença 34 -0,06 0,34 -2 0 0 

12h Controle 34 0,09 0,38 0 0 2 

 
Teste 34 0,00 0,00 0 0 0 

 
diferença 34 0,09 0,38 0 0 2 

24h Controle 34 0,09 0,29 0 0 1 

 
Teste 34 0,06 0,24 0 0 1 

 
diferença 34 0,03 0,39 -1 0 1 

36h Controle 34 0,18 0,46 0 0 2 

 
Teste 34 0,12 0,41 0 0 2 

 
diferença 34 0,06 0,60 -2 0 2 

48h Controle 34 0,38 0,70 0 0 2 

 
Teste 34 0,15 0,36 0 0 1 

 
diferença 34 0,24 0,70 -1 0 2 

72h Controle 34 0,12 0,41 0 0 2 

 
Teste 34 0,24 0,61 0 0 2 

 
diferença 34 -0,12 0,64 -2 0 1 

 Tabela 5.15- Valores observados de estatísticas descritivas para o escore para dor e para a 
diferença entre os escores nas duas cirurgias em cada tempo do pós-operatório 
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As médias em cada tempo estão representadas na figura 5.1. 

 

 

72h48h36h24h12h10h8h6h4h2h1h30min

0,4

0,3

0,2
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Teste

Cirurgia

 

Figura 5.1- Médias do escore para dor em cada tempo do pós-operatório, por tipo de cirurgia 

 

Não há diferença entre as distribuições do escore para dor nas duas cirurgias 

em todos os tempos do pós-operatório: 1h (p=0,151), 2h (p=0,568), 4h (p=0,777), 6h 

(p=0,228), 8h (p=0,962), 10h (p=0,317), 12h (p=0,151), 24h (p=0,658), 36h 

(p=0,417), 48h (p=0,106) e 72h (p=0,305).  

Valores de estatísticas descritivas para o número de analgésicos por paciente 

ingerido no período pós-operatório de cada cirurgia, e para a diferença entre o 

número de analgésicos por paciente nas duas cirurgias (controle – teste) são 

apresentados na tabela 16 (foi calculado o número de analgésicos por paciente). As 

porcentagens de pacientes em cada valor do número de analgésicos estão 

representadas nas figuras 5.2 (controle) e 5.3 (teste). Observa-se que, na cirurgia 

controle, a maioria dos pacientes (52,9%) não tomou analgésico, porém há 

pacientes que tomaram cinco analgésicos. Na cirurgia teste, o número máximo de 
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analgésicos por paciente foi 3. Não há diferença significante entre as medianas do 

número de analgésicos por paciente nos dois tipos de cirurgia (p=0,830). 

 

 

Tabela 5.16 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de analgésicos 

 

N Média 
Desvio 
padrão Mínimo Mediana Máximo 

34 1,1 1,6 0 0 5 

34 1,0 1,0 0 1 3 

34 0,1 1,6 -2 0 5 
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Figura 5.2- Porcentagens de pacientes por número de analgésico – cirurgia controle 
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Figura 5.3- Porcentagens de pacientes por número de analgésico – cirurgia teste 
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Diferença do número de analgésicos

 

Figura 5.4- Gráfico de pontos da diferença entre o número de analgésicos por paciente nos dois tipos 
de cirurgia (controle – teste) 

 

 

Dos 34 pacientes que sofreram osteotomia, 6 (17,6%) não opinaram sobre a 

preferência pelo tipo de cirurgia. Dos 28 que opinaram, 18 (64,3%) preferiram a 

cirurgia teste e 10 (34,7%) a controle. Não há diferença significante entre as 

porcentagens de preferência pelos dois tipos de cirurgia (p=0,185) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os ensaios clínicos randomizados (ECR) consistem em um tipo de estudo 

experimental desenvolvido em seres humanos que visa o conhecimento do efeito de 

intervenções em saúde (Souza, 2009). Na hierarquia dos estudos clínicos em saúde, 

pode-se dizer que os estudos clínicos randomizados são, dentre os estudos 

primários, os de maior relevância para a clínica (Ren ; Malmstron, 2007). Portanto, 

foram incluídos nesta revisão de literatura somente estudos que eram ensaios 

clínicos, randomizados, duplo-cegos controlados por placebo, semelhantes a este 

estudo. 

Optamos por utilizar um desenho de ECR denominado método da boca 

dividida (Split mouth design) em que testamos nossa hipótese experimental em um 

mesmo indivíduo. Neste tipo de desenho o individuo é o seu próprio controle 

(Meechan ;Seymour, 1993, Souza, 2009; Siddiqi et al., 2010) e a avaliação dos 

dados obtidos pode ser feita através de uma análise emparelhada, ao invés de uma 

análise realizada entre grupos independentes . Este recurso é de grande relevância, 

pois aumenta o poder estatístico e possibilita testar hipóteses com um menor 

número de pacientes (Souza, 2009; Siddiqi et al.,  2010). Os dados coletados do 

grupo de tratamento (experimental) e do controle não sofrem variações por 

diferenças genéticas e/ou psicológicas, uma vez que as intervenções são realizadas 

sobre o mesmo indivíduo.  

Na tentativa de diminuir outro importante viés, que é a diferença de técnica 

cirúrgica durante a exodontia e a variabilidade de posicionamento dental, que 

influenciam diretamente na quantidade de trauma trans-operatório, optamos por 

selecionar dentes que apresentavam, radiograficamente, a mesma posição, e o 

mesmo cirurgião operou os dois lados do paciente. As exodontias dos terceiros 

molares mandibulares semi-nclusos realizadas neste trabalho apresentaram um 

grau de dificuldade uniforme, independente do lado operado, tomando-se por base o 

tempo de duração das intervenções, que se situou na faixa de 30-45 minutos. Sabe-

se que a dificuldade e a duração do ato cirúrgico são fatores que podem 

proporcionar um aumento na intensidade de dor pós-cirúrgica (Almeida, 1997). 

Esses fatores (vieses) se não forem controlados podem mascarar a única variável 
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que está sob investigação: a eficácia da complementação anestésica. Por esses 

motivos é muito importante se delinear corretamente um ensaio clínico. A análise e 

interpretação dos resultados dos ensaios clínicos não pode sofre interferência de 

fatores individuais da amostra como: variabilidade genética, psicológica e 

posicionamento dental e de fatores do operador: habilidade de diferentes cirurgiões 

e diferenças de técnicas cirúrgicas. 

A falta de cuidado do delineamento do estudo pode trazer resultados falso-

negativo e interpretações equivocadas sobre o estudo realizado.  

Durante a pesquisa houve padronização de todos os procedimentos 

cirúrgicos. Uma das classificações de posição dos terceiros molares mais difundidas 

é a proposta por Pell e Gregory (1933), que relaciona o terceiro molar inferior com a 

oclusal do segundo molar e a borda anterior do ramo mandibular. Tomando como 

base esta classificação podemos padronizar as manobras cirúrgicas necessárias 

para a remoção destes dentes e também do grau de dificuldade da cirurgia. 

Utilizamos esta classificação com a facilidade de padronizar as posições dos dentes 

operados (no sentido horizontal, vertical e sagital). Quanto mais simétricos eles 

forem, mais parecido será o grau de dificuldade do ato cirúrgico e melhor a 

padronização da técnica cirúrgica nos dois lados operados. 

As eventuais complicações pós-operatórias, como alveolite, hemorragia, 

relacionadas a este tipo de intervenção, não foram observadas. Com relação aos 

fármacos empregados na pesquisa, também não houve relatos de efeitos colaterais 

indesejáveis.  

Escolheu-se utilizar o anestésico bupivacaína por ser um anestésico local de 

longa duração que possui a capacidade de promover analgesia pós-operatória e 

este é um fator de extrema relevância para o sucesso da cirurgia, como descrito por 

alguns autores (Jebeles, 1993; Gordon et al., 1997; Younessi ; Punnia–Moorthy, 

1999; Hargreaves ; Keiser 2002; Vasconcelos ; Porto 2005; Malamed, 2005; 

Markovic ;Todorovic, 2006; Nayyar; Yates, 2006; Carvalho et al., 2009). Os 

resultados do nosso estudo estão de acordo com esses autores pois verificamos, em 

ambos os grupos do nosso estudo, que a analgesia pós-operatória é real, 

promovendo ao paciente um conforto em relação à dor que pode ser gerada pelo 

trauma cirúrgico.  

Outro fator importante é a diminuição do consumo de antiinflamatórios e 

analgésicos quando se utiliza esse sal anestésico, como foi descrito por alguns 
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autores (Stolf Filho ; Ranali 1990; Almeida, 1997, Bouloux; Punnia-Moorthy, 1999; 

Vasconcelos; Porto, 2005). A quantidade de analgésicos utilizada no nosso estudo 

em ambos os grupos foi pequena (figura 5.2 e 5.3), apesar de termos notado um 

consumo um pouco maior no grupo controle, porém sem diferença estatisticamente 

significante em relação ao grupo teste. 

Verificamos que grande parte dos trabalhos apresentados em nossa revisão 

de literatura (Pricco 1977; Trieger; Gillen, 1979; Chapnik et al., 1980; Stolf Filho; 

Ranali 1990; Hyrkäs, 1994; Almeida, 1997; Bouloux; Punnia-Moorthy, 1999; Lima Jr; 

Marzola, 2003, Vasconcelos; Porto, 2005, Markovic ; Todorovic, 2006; Nayyar ; 

Yates, 2006; Gregorio et al., 2008, Modi et al., 2009, Trullenque-Eriksson ; Guisado-

Moya; 2011) não apresentam metodologia idêntica ao nosso estudo, que foi 

aumentar a dosagem do mesmo anestésico após a exodontia do molar mandibular 

para verificar se ocorreria o aumento do tempo da analgesia pós-operatória, e, 

portanto, não nos cabe compará-los diretamente aos nossos resultados. Alguns 

desses estudos faziam comparações entre a bupivacaína e outros anestésicos, 

como a lidocaína (Chapnik et al., 1980; Teplitsky et al., 1987; Stolf Filho ; Ranali, 

1990; Hyrkäs et al., 1994; Bouloux; Punnia-Moorthy, 1999; Lima Jr; Marzola, 2003; 

Vaconcelos; Porto, 2005; Markovic; Todorovic, 2006 ), prilocaína (Almeida, 1997), 

articaína (Gregório et al., 2008; Trullenque Erickson; Guisado-Moya, 2011), 

mepivacaína (Trieger; Gillen, 1979), outros faziam comparações com soluções 

diferentes de bupivacaína (Trieger ; Gillen, 1979; Lima Jr; Marzola, 2003; Volpato et 

al., 2005; Duka et al., 2007),  associação de bupivacaína com analgésico opióide 

(Modi et al., 2009) e também trabalhos que utilizaram bupivacaína e placebo 

(Jebeles et al., 1993; Gordon et al., 1997). Entretanto esses estudos nos orientaram 

de forma significativa para o desenvolvimento de nossa metodologia, como, por 

exemplo, no auxílio em relação à dosagem anestésica utilizada (Stolf Filho; Ranali, 

1990; Hyrkäs et al., 1994; Almeida 1997; Almeida et al., 2000; Nayyar; Yates,  2006), 

a técnica cirúrgica empregada (Nayyar; Yates, 2006; Stolf Filho; Ranali, 1990), a 

verificação da quantificação da dor através da escala visual analógica (Almeida, 

1997; Nayyar; Yates, 2006) e o consumo de analgésicos (Almeida, 1997; Bouloux; 

Punnia-Moorthy, 1999; Trullenque-Erickson; Guisado-Moya, 2011). 

Em nossa pesquisa testamos apenas uma hipótese. Para isto realizamos o 

cruzamento de dados de um grupo em que os pacientes receberam em uma das 

cirurgias somente a dose pré-operatória do cloridrato de bupivacaína e em outra 
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cirurgia recebeu a dose pré-operatória e a complementação trans-cirúrgica do 

mesmo anestésico. Com isto somente encontramos dados para avaliar a efetividade 

clínica da complementação anestésica.  

Para iniciarmos o procedimento cirúrgico (exodontia) tomamos o cuidado de 

verificar o início da ação anestésica da bupivacaína, como a ausência de dor do 

hemilábio inferior, gengiva e mucosa, próximos à região da exodontia. O início da 

ação anestésica foi em média 15 minutos. Nos trabalhos de Borsatti 1999 verificou-

se um início de ação em torno de 6 a  10 minutos, Stolf Filho e Ranali (1990), 

verificaram um tempo de latência de 8,42 a12 minutos.  

A técnica cirúrgica foi idêntica para os dois lados em nosso estudo, como o 

realizado por Nayyar e Yates (2006), que excluíram do estudo os pacientes que 

foram submetidos a técnicas cirúrgicas diferentes. Em nosso trabalho participaram 

do estudo 40 pacientes, porém 6 destes foram excluídos (Tabela 5.3), entrando, 

dessa forma, na análise estatística 34 pacientes, onde foi realizada a mesma técnica 

cirúrgica nos dois tempos cirúrgicos, com o objetivo de se reduzir ao máximo o 

número de variáveis. 

A dosagem anestésica utilizada previamente ao procedimento cirúrgico em 

nosso estudo foi de 4,5ml. Usamos essa dosagem por acharmos suficiente para o 

procedimento em questão, além de essas doses terem sido empregadas em estudos 

anteriores (Stolf Filho; Ranali, 1990; Almeida,1997; Almeida; Andrade, 2000; Nayyar; 

Yates, 2006). Covino (1986) diz que a quantidade de solução anestésica 

administrada nos bloqueios regionais tem influência significativa sobre o início, a 

profundidade e a duração anestésica. 

 Podemos até concordar com Malamed (2005) em relação à redução de 

analgésicos com a utilização de anestésicos locais de longa duração no pós-

operatório porém esse não era nosso objetivo já que não comparamos o consumo 

de analgésicos após o uso da bupivacaína com o consumo após o uso de outro 

anestésico de média ou curta duração. 

 Verificamos em nosso estudo que os pacientes fizeram pouco uso da terapia 

analgésica no período pós-cirúrgico, provavelmente, como descrito por Almeida 

(1997), porque a bupivacaína tem a propriedade de promover um bloqueio seletivo 

das fibras sensoriais em relação às motoras, proporcionando, dessa forma, um 

estado analgésico. Entretanto a principal afirmação de Malamed (2005) questionada 

em nosso estudo foi com relação à nova administração da bupivacaína ao final do 



55 

 

ato cirúrgico com o objetivo de controlar a dor pós-operatória. Em nossa pesquisa 

empregamos a aplicação de nova administração de bupivacaína ao final do ato 

cirúrgico no grupo teste, porém verificamos nos períodos iniciais e tardios (1 hora a 

72 horas pós-operatórias) que tanto a quantificação da dor quanto o consumo de 

analgésicos (Tabelas 5.4 a 5.14 e Figuras 5.1, 5.2, 5.3) foram praticamente iguais 

aos dois grupos,já que não apresentaram diferença estatisticamente significante, 

parecendo haver boa analgesia pós-operatória em ambos. Portanto, a 

complementação anestésica trans-cirúrgica com bupivacaína não trouxe vantagens 

em relação à complementação por placebo (grupo controle).  

Verificamos que houve um bom controle da dor para ambos os grupos, dado 

que ela apareceu de forma intensa somente no período de 4 horas (tabelas 5.6) em 

ambos os grupos e 6 horas (tabelas 5.7)  apenas após a cirurgia do grupo teste. No 

período de 4 horas apenas 1 paciente do grupo controle e 2 do grupo teste relataram 

dor intensa, e no período de 6 horas somente 1 paciente do grupo teste relatou-a; na 

cirurgia teste, ninguém relatou dor 1 hora após a cirurgia. . Na tabela 5.5 pode ser 

observado, por exemplo, que o indivíduo que teve dor intensa 2 horas após a 

cirurgia controle teve dor moderada 2 horas após a cirurgia teste. Estas diferenças 

não foram estatisticamente significantes.  

Verificamos através da figura 5.1 que há uma diferença, porém não 

significativa, do escore para dor em cada tempo do pós-operatório por tipo de 

cirurgia. Descritivamente houve um pico máximo  de dor nas primeiras 6 horas no 

grupo teste e no grupo controle um pico máximo de dor 2 dias após (48 horas), 

contrariando as suposições de Malamed (2005). 

Para a avaliação da dor pós-operatória optou-se por dois métodos distintos, 

que apresentam uma certa correlação, representados pela quantificação da 

intensidade de dor através de uma escala visual analógica e pelo consumo de 

analgésicos no período pós-cirúrgico. 

A escala visual analógica (figura 4.2) é uma linha cuja extensão representa a 

ocorrência de experiências dolorosas pessoais. Torna-se um instrumento simples e 

sensível capaz de reproduzir, através de um valor numérico, a severidade da dor 

experimentada pelo paciente (Almeida, 1997). Esta escala pode ser usada para 

comparar a dor num mesmo paciente em diferentes momentos, assim como em 

diferentes situações, tendo sido empregada por autores de escolas norte- 

americanas e européias para a avaliação da dor decorrente da exodontia de 
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terceiros molares mandibulares inclusos (Skjelbred; Lokken, 1979; Hyrkas et al., 

1994; Almeida, 1997; Almeida; Andrade, 2000), permitindo ao paciente marcar 

livremente a quantidade de dor que está sentindo naquele exato momento. Em 

nosso estudo consideramos da seguinte forma: ausência de dor (0), dor leve (1-3), 

dor moderada (4-7) e dor intensa (8-10). Comparamos a quantidade de dor entre os 

dois grupos, como pode ser verificado através das tabelas 5.4 a 5.14, demonstrando 

que não houve diferença estatisticamente significante em relação à dor entre o 

grupo controle e grupo teste, apesar de termos notado que o grupo teste apresentou 

um menor número de pacientes sem dor nos períodos de 1 hora, 2 horas, 12 horas e 

36 horas, e nos demais períodos (30min, 4, 6, 8, 10, 24, 48, e 72horas) verificamos 

que o número de pacientes com ausência de dor foi igual em ambos os grupos. 

Outro método utilizado para a avaliação da dor pós-operatória foi o consumo 

de analgésicos pelos pacientes nos períodos de 30 min, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 

48 e 72 horas pós-operatórias. Segundo a orientação inicial, eles deveriam, todas as 

vezes em que sentissem dor, anotar na escala visual analógica o grau de 

desconforto que estavam sentindo e, em seguida, tomar um comprimido de dipirona 

1000mg. Apesar de não ter sido estatisticamente significante, verificamos que a 

quantidade de analgésicos utilizada no grupo teste (figura 5.3) foi menor (41,2%), 

comparada à quantidade de pacientes que se utilizaram de analgésicos (52,9%) no 

grupo controle (figura 5.2). Outro resultado interessante do nosso estudo foi que no 

grupo controle tiveram pacientes que tomaram 5 analgésicos enquanto no grupo 

teste o número máximo de analgésicos por paciente foi 3. Na figura 5.4 estão 

representados os valores da diferença entre o número de analgésicos nos dois 

grupos (nºgrupo controle – nº grupo teste). Nota-se que 13 pacientes tomaram o 

mesmo número de analgésicos no pós-operatório nos dois grupos. Destacam-se as 

diferenças observadas em dois indivíduos: um que tomou 4 e outro que tomou 5 

analgésicos a menos após a cirurgia do grupo teste 

A preferência pelo procedimento cirúrgico pelos pacientes foi maior no grupo 

teste (64,3%) do que no grupo controle (34,7%), apesar de não ter sido 

estatisticamente significante. Dos 34 pacientes que entraram na análise estatística 6 

não opinaram, alegando que não notaram diferenças em ambos os procedimentos 

cirúrgicos. Isto nos leva a crer que, apesar da complementação não ter trazido 

melhores resultados sobre o grupo controle, a analgesia pós-operatória é 

comprovada, e que a utilização dos anestésicos de longa duração é eficiente para o 
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controle da analgesia pós-operatória, como descrito por Jebeles et al. (1993), 

Gordon et al. (1997), Hargreaves e keiser (2002), Markovic e Todorovic (2006), 

Nayyar e Yates (2006) e Carvalho et al. (2009). 

Analisando os resultados obtidos na presente pesquisa, observamos que não 

houve diferença estatisticamente significante na quantificação da dor pelos 

pacientes através da escala visual analógica e correlacionada com o consumo de 

analgésico quando comparamos os dois tratamentos empregados (somente o uso 

da bupivacaína no início do procedimento cirúrgico com complementação trans-

cirúrgica por placebo ou associado a complementação trans-cirúrgica também com a 

bupivacaína). Portanto recomendamos sempre prevalecer a avaliação do 

risco/benefício do uso de um maior volume dessa solução anestésica . 

 A analgesia pós-operatória é um fator de grande importância clínica, e, como 

foi verificado em nosso estudo, em ambos os grupos, o procedimento cirúrgico foi 

obtido com êxito e satisfatoriamente para os pacientes.
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7 CONCLUSÃO 

 

A complementação trans-cirúrgica da bupivacaína no controle da dor pós-

operatória em cirurgias de terceiros molares semi-inclusos e impactados não 

apresentou diferença estatisticamente significante em relação ao uso da bupivacaína 

complementada por placebo. 

A analgesia pós-operatória foi efetiva nos dois grupos, verificada pelo pouco 

consumo de analgésicos tanto nos períodos iniciais quanto nos tardios ao 

procedimento cirúrgico. 
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APÊNDICE A – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Curso de Pós-Graduação 

em Ciências Odontológicas. Área de Concentração em Clínica Integrada. Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO: Estudo comparativo da bupivacaína sem e com complementação anestésica 

trans-cirúrgica no controle da dor decorrente da remoção de terceiros molares mandibulares impactados 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Dra. Ana Mara Morais de Souza 

ORIENTADORA: Prof.Dra. Isabel de Freitas Peixoto 

INSTITUIÇÃO/DEPARTAMENTO: Disciplina de Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia de São 

Paulo (USP) 

TELEFONE PARA CONTATO: (11) 78802873 

LOCAL DE COLETA DE DADOS: Clínica do Curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Cirurgia 

da Fundecto -  USP, coordenador Prof. Dr. Waldir Antonio Jorge 

Prezado(a) Senhor(a): 

Você está sendo convidado(a) a participar dessa pesquisa de forma totalmente voluntária. 

Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante que você compreenda as 

informações e instruções contidas neste documento. 

Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você se decidir a participar. 

Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade 

e sem perder os benefícios aos quais tenha direito 

As informações contidas neste prontuário foram fornecidas pela Cirurgiã-dentista ANA MARA MORAIS 

DE SOUZA objetivando formar acordo por escrito mediante o qual o indivíduo, objeto da pesquisa, 

autoriza sua participação, com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se 

submeterá, com a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

OBJETIVO DO ESTUDO: 

O objetivo deste trabalho é avaliar clinicamente a importância da complementação anestésica 

trans-cirúrgica do anestésico bupivacaína a 0,5% associado a epinefrina 1:200.000 no aumento do 

alívio da dor pós-operatória. 

PROCEDIMENTOS DO EXPERIMENTO: 
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       Serão selecionados pacientes com indicação para remoção de terceiros molares mandibulares 

semi-inclusos, que não apresentem nenhuma condição de ordem local ou sistêmica que contra-

indique o uso do medicamento em estudo, ou interfira na avaliação dos parâmetros propostos. 

        Todos os pacientes receberão medicação analgésica de suporte, sendo que assim estarão 

protegidos para o controle da dor após a cirurgia. A intensidade de dor pós-operatória deverá ser 

marcada numa escala, em prontuário a ser fornecido imediatamente após cada cirurgia, assim como 

a hora e o dia em que houve a necessidade de analgésico. Cada anotação representará o consumo 

de 1 comprimido de 1 g de Dipirona. 

BENEFÍCIOS:  

Além dos benefícios diretos dessa pesquisa para o (a) senhor (a) que é a remoção de seus 

terceiros molares parcialmente irrompidos que através do exame clínico e radiográfico constatamos 

que deve ser removido para evitar complicações futuras, ou por finalidade protética ou ortodôntica, 

espera-se que este trabalho demonstre que o protocolo proposto proporcione uma alternativa eficaz 

no controle da dor pós-operatória, após a remoção dos terceiros molares inferiores impactados, uma 

vez que já são conhecidos os benefícios da droga estudada. 

       O uso do anestésico local bupivacaína (que possui longa duração anestésica) tem sido 

preconizado neste tipo de cirurgia em odontologia. Procurar-se-á então, neste trabalho, confirmar a 

hipótese de que se administrarmos este anestésico novamente imediatamente após exodontia do 

dente, mas antes da realização da limpeza da ferida e da sutura, (ainda período trans-cirúrgico), 

aumentará o período de analgesia após a cirurgia (período sem dor). 

RISCOS: 

         Por se tratar de um procedimento cirúrgico, é claro, não está livre de risco, no entanto, todas as 

medidas a fim de evitar qualquer intercorrência será tomada, são elas: a aplicação do questionário de 

saúde (anamnese- Anexo 2) que o senhor(a) respondeu, a aferição de sua pressão arterial e o 

emprego de técnicas cirúrgicas apropriadas para seu caso. 

Mas se por acaso acontecer qualquer intercorrência temos profissionais habilitados para isso; além 

de todo o corpo docente do curso, temos uma enfermeira da FOUSP de prontidão e diante de uma 

situação de emergênicia o Hospital Universitário está localizado no prédio ao lado.     

A possibilidade de efeitos colaterais indesejáveis após a cirurgia também não podem ser 

descartados, pois edema, dor, dificuldade de falar e mastigar podem ocorrer em qualquer 
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procedimento cirúrgico dessa natureza.  Entretanto, espera-se que o senhor (a) tenha um maior 

conforto no período após a cirurgia, devido às propriedades anestésicas dos medicamentos 

empregados, entretanto, em caso de dor, forneceremos ao senhor (a) medicamentos analgésicos de 

suporte. 

INFORMAÇÕES: 

O senhor (a) tem a garantia de que receberá respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento 

a qualquer dúvida sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

presente pesquisa. 

Também os pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar informação 

atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a vontade do senhor (a) em continuar 

participando 

SIGILO: 

As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas do pesquisador 

responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando 

os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

RETIRADA DO CONSENTIMENTO: 

O senhor (a) tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo sem perder o direito ao seu tratamento odontológico. 

Data          /........./ 2011 

 

____________________________ 

Assinatura do Paciente 
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APÊNDICE B – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Curso de Pós-Graduação 

em Ciências Odontológicas. Área de Concentração em Clínica Integrada. Ficha de 
Anamnese 

 
 

Ficha de Anamsese 

 

Nome_____________________________________________________ RG ____________________  

Endereço _________________________________________________________________________  

CEP________________ Bairro___________________Tel.: _________________________________  

Data nasc.___/___/____ Estado civil__________Profissão_______________Cor ________________  

Anamnese:  __________________________________________________________  Data__/___/___ 

1))Você está fazendo algum tratamento médico atualmente?______Motivo? ____________________  

2)Está tomando alguma medicação? Qual(is)? ____________________________________________  

3) Você já teve alguma reação alérgica a algum medicamento,alimento, enxofre ou outro produto? __  

4) Você já se submeteu a anestesia local? _______________________________________________  

5) Você teve algum tipo de reação adversa à essa anestesia? _______________________________  

6) Você já foi submetido à alguma cirurgia ou foi hospitalizado? ______________________________  

7) Você já recebeu transfusão de sangue? _______________________________________________  

8) Já teve hemorragia? ______________________________________________________________  

9) Qual (is) destes sintomas ou doenças você tem ou já teve? _______________________________  

Hipertensão   pneumonia   diabetes 

Hipotensão    tuberculose   perda de peso (+5 kg) 

Dor de cabeça   sinusite    ganho de peso (+5kg) 

Asma    febre reumática   hepatite ou icterícia 

Bronquite    gastrite    distúrbios hepáticos 

Epilepsia    anemias   doenças venéreas  

Problemas renais  desmaio   distúrbios psíquicos 

10) Se sente cansado com freqüência?_______Sente falta de ar? ____________________________  

11) Tem dificuldade de respirar quando está deitado? ______________________________________  

12) Sente dor no peito depois de esforço ou sob tensão? ___________________________________  

13) Quando mediu a sua PA pela última vez?______________Como estava? ___________________  

14) Tem alguma doença cardíaca congênita ou adquirida (ex.mal de chagas)? __________________  

15) Tem ou teve algum sintoma ou doença não citado acima? _______________________________  

16) Você esta grávida? ______________________________________________________________  

17) Você fuma?  ____________________________________________________________________  

18)Você faz uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas? ___________________________________  

19) Você  ingeriu bebida alcoólica nas últimas 4 horas?  ____________________________________  

Eu, declaro para todos os fins legais que prestei esclarecimentos corretos sobre meu estado 

de saúde, nada omitindo no questionário que respondi.  

Ass._____________________________________       data ____/____/____ 
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APÊNDICE C – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Curso de Pós-Graduação 
em Ciências Odontológicas. Área de Concentração em Clínica Integrada. Protocolo 
de Pesquisa 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

DATA:_______/_______/20_______ 

NOME:__________________________________IDADE:______SEXO:_____ 

TELEFONES:____________________________________________________ 

LADO OPERADO: DIREITO:(     )        ESQUERDO:(     ) 

ANOTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Somente em caso de você sentir dor, e todas as vezes que isto ocorrer, tome 1(um) 

comprimido de NOVALGINA
®
 (1000mg). Anote então , o DIA e o HORÁRIO no qual você tomou o 

analgésico. 

Em seguida, marque na linha horizontal correspondente, a QUANTIDADE DE DOR que você 

acha que está sentindo, sendo que o 0 (ZERO) significa NENHUMA DOR e o 10 (DEZ) significa DOR 

INSUPORTÁVEL.  

Em caso de dúvida, você pode entrar em contato, a qualquer hora, com o cirurgião pesquisador 

(Dra. Ana Mara Morais de Souza) no telefone: (011) 78802873 

     
 
  Dia___________ Horário____________ 
  
            0        1        2        3       4          5        6        7        8        9          10 

Nenhuma dor  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   dor insuportável 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dia___________ Horário____________ 

  
            0        1        2        3       4          5        6        7        8        9          10 

Nenhuma dor  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   dor insuportável 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dia___________ Horário____________ 

  
            0        1        2        3       4          5        6        7        8        9          10 

Nenhuma dor  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   dor insuportável 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE D – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Curso de Pós-Graduação em 
Ciências Odontológicas. Área de Concentração em Clínica Integrada. Anotações do 
Procedimento Cirúrgico 

 

ANOTAÇÕES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (Pesquisadora) 

DATA:_______/_______/20_______ 

 

NOME:____________________________IDADE:______ SEXO:______ 

TELEFONES:_______________________________________________ 

LADO OPERADO: DIREITO:(     )        ESQUERDO:(     ) 

TRATAMENTO:  

1. BUPIVACAÍNA PRÉ-EXODONTIA: (     ) 

2. BUPIVACAÍNA PRÉ-EXODONTIA + PÓS-EXODONTIA: (     ) 

CIRURGIA: 1
a. 

___     2
a.  

____   

TEMPO DE CIRURGIA (em minutos):_______ 

DESENHO DO RETALHO: _______________ 

OSTEOTOMIA REALIZADA: sim(   )     não(   ) 

ODONTOSECÇÃO REALIZADA: sim(   )     não(   )  

PRECISOU DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDO DOR? sim(   )     não(   ) 

 EM QUE MOMENTO:_______ 

NÚMERO DE TUBETES UTILIZADOS: _______ 

 
 
 
 


