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RESUMO 

 

O tratamento odontopediátrico pode causar estresse em crianças e em seus acompanhantes 

prejudicando o comportamento infantil e a ansiedade odontológica materna. A compreensão 

dessas alterações fisiológicas e comportamentais é de suma importância a fim de auxiliar no 

uso de técnicas sedativas adequadas durante o atendimento odontológico infantil. O objetivo 

deste estudo foi avaliar o estresse de crianças e de suas respectivas mães durante o tratamento 

odontopediátrico sob diferentes protocolos de sedação. Além disso, objetivou-se avaliar a 

ansiedade odontológica materna e o comportamento infantil, bem como a associação destas 

características. Este estudo observacional é uma análise de dados de dois ensaios clínicos 

randomizados e controlados. Crianças de 2 a 6 anos de idade receberam tratamento 

odontológico restaurador padronizado sob sedação moderada de acordo com os grupos: [A] 

18 crianças receberam midazolam oral 1,0 mg/kg e [B] 18 crianças receberam placebo, em 

um desenho cruzado [Clinical Trials database (NCT01795222)]; [C] 14 crianças receberam 

midazolam oral 0,5 mg/kg e cetamina oral 3,0 mg/kg mais inalação de sevoflurano (0,3% - 

0,4%) e [D] 13 crianças tiveram midazolam oral 0,5 mg/kg e cetamina oral 3,0 mg/kg mais 

inalação de oxigênio, em um desenho paralelo (NCT02284204). As sessões foram filmadas 

para posterior avaliação do comportamento infantil usando a escala OSUBRS (Ohio State 

University Behavioural Rating Scale) e as mães responderam a versão Brasileira da Dental 

Anxiety Scale (DAS). As coletas de saliva foram realizadas concomitantemente nas crianças e 

mães em 4 momentos: ao acordar (T0), na chegada na clínica (T1), 25 minutos após a 

aplicação da anestesia local na criança (T2) e 25 minutos após o término do procedimento 

(T3). O cortisol salivar foi mensurado por meio de ensaio imunoenzimático (ELISA). Como 

os dados apresentaram distribuição não normal (Shapiro Wilk, p>0,05), o teste de Kruskal-

Wallis seguido de Mann-Whitney foram utilizados para comparações não pareadas e Mann-

Whitney para associação entre as variáveis. Para análises pareadas, o teste de Friedman 

seguido de Wilcoxon foi utilizado adotando-se como nível de significância um valor de 5% 

(p<0,05). O aumento do cortisol de T1 para T2 (reatividade ao estímulo estressor – anestesia) 

foi maior em crianças do grupo [B] [mediana (interquartil)] – [0,53 (0,60)] seguido dos 

grupos [D] – [0,21 (0,35)], [C] – [0,11 (0,49)] e [A] – [0,02 (0,59)] (p=0,02). Já a redução do 

cortisol de T2 para T3 (regulação ao estresse) foi maior em crianças do grupo [B] – [0,08 

(0,29)] seguido dos grupos [A] [-0,02 (0,40)], [C] – [-0,18 (0,41)] e [D] – [-0,19 (0,8)] 

(p=0,02). A maioria das mães não ficaram estressadas durante a aplicação da anestesia local 

em seus filhos (67,9%) e apresentaram ansiedade baixa/moderada (69,6%), enquanto 25,0% 



delas apresentaram alta/severa ansiedade (escala DAS). As mães que reagiram ao estresse 

(aumento de pelo menos 10% do nível de cortisol salivar do momento T1 ao T2) tiveram 

maiores níveis de cortisol nos momentos T2 [0,15 (0,48)] e T3 [0,16 (0,50)] comparado com 

T1 [0,09 (0,17)] (p<0,01 e p=0,006, respectivamente). Por outro lado, mães que não reagiram 

tiveram maior nível de cortisol nos momentos: T1 [0,36 (0,18)] comparado a T2 [0,16 (0,18)]  

(p<0,01) e T3 [0,10 (0,12)] (p<0,01); T2 comparado a T3 (p=0,01). Não houve associação 

estatisticamente significante entre o nível de cortisol salivar das mães com o comportamento 

infantil (p=0,56); idade das crianças (p=0,48) e ansiedade odontológica materna (DAS) 

(p=0,69). Os achados obtidos no presente estudo permitem concluir que o uso do protocolo de 

sedação com cetamina oral provocou aumento da liberação de cortisol salivar tanto no 

momento da anestesia quanto ao final do tratamento (maior reatividade e menor regulação) 

indicando uma resposta prolongada ao estresse fisiológico das crianças, o que não foi 

observado com o uso de midazolam oral. Embora algum grau de ansiedade odontológica 

materna tenha sido evidenciada, a maioria das mães não ficaram estressadas durante o 

tratamento odontológico sob sedação de seus filhos. Adicionalmente, a ansiedade 

odontológica das mães, bem como a idade e o comportamento infantil não influenciaram o 

estresse materno. 

 

Palavras-chave: Assistência odontológica para crianças. Saliva. Estresse fisiológico. Sedação 

consciente.  

  



ABSTRACT 

 

 

Paediatric dental treatment may stress children and their parents influencing the child 

behaviour and the maternal dental anxiety. It is important to understand those behavioural and 

physiological alterations to aid using of adequate sedatives techniques during paediatric 

dental procedure. The aim of this study was to evaluate the stress of children and their 

mothers during the paediatric dental treatment using different sedation protocols. Also, the 

maternal dental anxiety, the child’s behaviour and age and its associations were evaluated. 

This observational study is a secondary analysis of two randomised controlled clinical trials. 

Children aged 2-6 years old received one tooth restoration under moderate sedation according 

to the groups: [A] 18 children received oral midazolam (1.0 mg/kg) and [B] 18 children 

received placebo in a crossover design [Clinical Trials database (NCT01795222)]; [C] 14 

children received oral midazolam (0.5 mg/kg) and oral ketamine (3.0 mg/kg) plus sevoflurane 

inhalation (0.3% - 0.4%) and [D] 13 children had oral midazolam (0.5 mg/kg) and oral 

ketamine (3.0 mg/kg) plus oxygen inhalation in a parallel design (NCT02284204). The 

sessions were video recorded for evaluation of child behaviour using OSUBRS scale (Ohio 

State University Behavioural Rating Scale) and mothers answered the Brazilian version of 

Dental Anxiety Scale (DAS). The saliva samples were collected on children and on their 

mothers at 4 moments: waking up (T0), upon arrival at Dental School (T1), 25 minutes after 

the local anaesthesia injection on child (T2) and 25 minutes after the end of procedure (T3). 

Salivary cortisol was measured using an immunoassay kit (ELISA). As the data presented non 

normal distribution (Shapiro Wilk, p>0,05), Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests were 

used for non paired comparisons and Mann-Whitney for associations among the variables. 

For paired comparisons, Friedman and Wilcoxon tests were used (p<0,05). The increase of 

cortisol levels from T1 to T2 (reactivity to stressful stimulus – local anaesthesia) was higher 

in children of group [B] [median (interquartile)] – [0.53 (0.60)] following by groups [D] – 

[0.21 (0.35)], [C] – [0.11 (0.49)] and [A] – [0.02 (0.59)] (p=0.02). The decrease of cortisol 

levels from T2 to T3 (regulation to stress) was higher in children of group [B] – [0.08 (0.29)] 

following by groups [A] [-0.02 (0.40)], [C] – [-0.18 (0.41)] and [D] – [-0.19 (0.8)] (p=0.02). 

Majority of mothers were not stressed during their child’s local anaesthesia injection (67.9%) 

and presented low/moderate anxiety (69.6%), while 25.0% of them presented high/severe 

anxiety (DAS scale). Mothers who reacted to stress (increasing of cortisol at least 10% from 

T1 to T2) had higher cortisol levels at the moments T2 [0.15 (0.48)] and T3 [0.16 (0.50)] 

compared to T1 [0.09 (0.17)] (p<0.01 and p<0.006, respectively). On the other hand, mothers 



who did not react to stress had higher cortisol levels at the moments: T1 [0.36 (0.18)] 

compared to T2 [0.16 (0.18)] (p<0.01) and T3 [0.10 (0.12)] (p<0.01) and T2 compared to T3 

(p=0.01). There was no statistically significant association between maternal stress (salivary 

cortisol levels) with child behaviour (p=0.56), child’s age (p=0.48) and maternal dental 

anxiety (DAS) (p=0.69). The findings of this study allow to conclude that sedation protocol 

using oral ketamine caused higher liberation of salivary cortisol at the moments of local 

anaesthesia and at the end of procedure (higher reactivity and lower regulation) indicating a 

prolonged response to physiological stress in children, which was not observed during the use 

of oral midazolam. Although, there was any maternal dental anxiety most of mothers were not 

stressed during the dental treatment under sedation of their children. Also, maternal dental 

anxiety, child’s age and child behaviour did not influence the maternal stress. 

 

Keywords: Dental care for children. Saliva. Stress, Physiological. Conscious sedation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tratamento odontológico ainda é visto como um evento desagradável para a maioria 

das pessoas gerando estresse e ansiedade nas crianças antes da consulta (KAMBALIMATH; 

DIXIT; THYAGI, 2010; RODRIGUES GOMES; BARRETOBEZERRA; MAIA PRADO, 

2013) ou após um procedimento odontológico (YFANTI et al., 2014; GOMES et al., 2015; 

PATIL et al., 2015; GOMES et al., 2016), bem como na primeira visita ao dentista 

(KANDEMIR et al., 1997; FURLAN et al., 2012) ou até mesmo em consulta de retorno 

(YFANTI et al., 2014; GOMES et al., 2015). Essa consequência negativa prejudica o 

seguimento do atendimento odontológico infantil podendo persistir na fase adulta.  

A permanência desta alteração psicológica em pacientes adultos pode interferir no 

atendimento odontológico infantil uma vez que ansiedade das mães está relacionada ao medo 

(KARIBE; AOYAGI-NAKA; KODA, 2014) e estresse (PANI et al., 2013) odontológico de 

sua criança. Além disso, a ansiedade materna se associa a ansiedade de seu filho na realização 

de procedimentos odontológicos e/ou médicos (DAVIDSON et al., 2006; CAGIRAN et al., 

2014), o que pode influenciar na atitude comportamental das crianças (PAHL; BARRETT; 

GULLO, 2012). Como consequência, muitas crianças precisam ser encaminhadas para um 

especialista em odontopediatria (KLINGBERG et al., 2006).  

O odontopediatra é capaz de usar técnicas básicas de controle do comportamento tais 

como: comunicação verbal e não verbal, falar-mostrar-fazer, controle de voz, reforço positivo, 

distração, reestruturação da memória, presença/ausência dos pais e técnicas de comunicação 

com os pais ou até mesmo a sedação inalatória com óxido nitroso/oxigênio (AAPD 2015-

2016). No entanto, muitas crianças ainda assim não cooperam com o atendimento devido a 

falta de maturidade psicológica ou emocional e/ou desordens  física, mental ou médica 
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(AAPD 2015-2016), sendo intensificados pela menor idade (KRIKKEN et al., 2012) e 

ansiedade (ELLEDGE; ALEXOPOULOS; HOSEY, 2007; KRIKKEN et al., 2012).  

Diante disso, muitas vezes é necessário lançar mão de técnicas avançadas de controle 

comportamental para a realização de um tratamento odontológico adequado (ELLEDGE; 

ALEXOPOULOS; HOSEY, 2007; TASKINEN et al., 2014), que incluem estabilização 

protetora, sedação e anestesia geral (AAPD 2015-2016). Cerca de 9% da população mundial 

de crianças e adolescentes apresentam ansiedade odontológica e problemas de comportamento 

durante o tratamento odontológico (KLINGBERG; BROBERG, 2007) e uma média de 3,6% 

em uma amostra de 3.500 crianças brasileiras de 2 a 5 anos de idade precisaram de sedação 

para a realização do tratamento odontológico (DEZAN et al., 1994). Além disso, em 

levantamento epidemiológico, 83,5% das crianças brasileiras de 2 a 5 anos de idade 

apresentaram lesão cariosa e com necessidade de tratamento odontológico (BRASIL, 2010), 

merecendo, dessa forma, uma atenção especial a essas crianças pré-escolares. 

O NESO (Núcleo de Estudos em Sedação Odontológica) é um centro de referência no 

Brasil composto por uma equipe multidisciplinar treinada e capacitada para atuar em sedação 

odontológica para crianças e adultos que apresentam problema comportamental e/ou 

ansiedade odontológica. Diante da grande necessidade de sedação odontológica infantil 

(88,7% entre 2 e 15 anos de idade), o NESO tem viabilizado a execução de pesquisas a fim de 

se investigar um protocolo sedativo que promova o maior conforto e menor risco possível ao 

tratamento odontopediátrico (LIMA; DA COSTA; DA COSTA, 2003; DA COSTA; DA 

COSTA; LIMA, 2007; COSTA et al., 2012; MOREIRA et al., 2013; GOMES et al., 2015). 

Para investigação da técnica sedativa mais eficaz para pacientes infantis existem 

escalas observacionais que foram desenvolvidas objetivando avaliar o comportamento 

(HOUPT et al., 1985) e a ansiedade infantil (WONG; HUMPHRIS; LEE, 1998) e materna 

(CORAH, 1969). No entanto, a avaliação observacional é uma medida subjetiva e pode não 
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refletir o estresse fisiológico do paciente (GOMES et al., 2015). Visando um protocolo 

sedativo que controle tanto o estresse quanto o comportamento (causados pelo atendimento 

odontológico), usar uma medida fisiológica objetiva para essa avaliação pode contribuir para 

a prática clínica e científica.  

A presença do hormônio cortisol na saliva é uma medida objetiva do estresse 

odontológico infantil (YFANTI et al., 2014; PATIL et al., 2015), sendo de importância 

crescente nessa área devido a sua associação com o estresse causado pela consulta/visita 

odontológica (FURLAN et al., 2012; RODRIGUES GOMES; BARRETOBEZERRA; MAIA 

PRADO, 2013) ou pelo estímulo estressante de algum procedimento odontológico (AKYUZ; 

PINCE; HEKIN, 1996; KANDEMIR et al., 1997; KAMBALIMATH; DIXIT; THYAGI, 

2010; GECGELEN et al., 2012; YFANTI et al., 2014; GOMES et al., 2015; PATIL et al., 

2015, GOMES et al., 2016).  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SEDAÇÃO ODONTOLÓGICA 

 

A sedação é indicada para pacientes em que as técnicas comportamentais básicas não 

foram satisfatórias para o controle do medo e/ou ansiedade frente ao tratamento odontológico. 

Além disso, é indicada para pacientes que não podem cooperar com o procedimento devido a 

falta de maturidade física, mental, fisiológica e emocional (AAPD 2015-2016). O uso de 

sedativos objetiva o conforto físico e psicológico, controle do comportamento e ansiedade 

bem como promover a amnésia resguardando a segurança do paciente (AAPD 2015-2016; 

AAP 2016). Sendo assim, a sedação promove a depressão da consciência e altera a percepção 

dolorosa através do uso de medicamentos (COSTA; SOUZA, 2007). 

De acordo com a ASA (American Society of Anesthesiologists) são definidos três 

níveis de sedação:  

- Mínima (ansiólise) - o paciente apresenta função cognitiva e coordenação deprimidas, 

porém respostas normais aos comandos verbais, além de funções ventilatória e cardiovascular 

preservadas;  

- Moderada (consciente) - ocorre depressão da consciência, o paciente mantém 

resposta a comandos verbais ou estímulo tátil leve, preservando respiração espontânea 

adequada, sem necessidade de intervenção em via aérea, além de função cardiovascular 

mantida;  

- Profunda - a depressão da consciência é maior, entretanto, a função cardiovascular 

continua preservada. Além disso, o paciente apresenta reflexos a estímulos contínuos e 

repetidos, mas não é facilmente despertado, podendo necessitar de assistência ventilatória 

para manter via aérea livre (ASA, 2002).  
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A anestesia geral, mesmo indicada, muitas vezes é substituída pela sedação 

moderada devido ao seu alto custo e necessidade de equipamentos de maior complexidade e 

de estrutura física dificultando seu acesso pela população de baixo nível socioeconômico 

(COSTA; SOUZA, 2007). Diversos medicamentos tem sido utilizados para sedação, entre 

eles o midazolam, cetamina e dexmedetomidina, seja por via oral, intranasal ou endovenosa. 

Além destes, a sedação pode ser realizada utilizando-se oxigênio/óxido nitroso, prometazina, 

propofol e diazepam (LOURENCO-MATHARU; ASHLEY; FURNESS, 2012). No entanto, 

sabe-se que o efeito dos sedativos depende da idade cronológica e do desenvolvimento 

psicológico do paciente (AAPD 2015-2016; COSTA; SOUZA, 2007). 

O midazolam é um medicamento benzodiazepínico que apresenta propriedades 

ansiolítica e amnésica (VIANA, 2016; SANTOS, 2006) devido a sua atuação em receptores 

específicos do sistema nervoso central (SNC) (GAZAL et al., 2016). Esses receptores se 

encontram junto aos receptores GABA (gamma amino butyric acid) favorecendo a abertura 

de seus canais para entrada de íons cloreto, o que promove a despolarização deste neurônio 

reduzindo a ansiedade (GAZAL et al., 2016). Suas vantagens são o tempo de ação (20 a 90 

minutos), reabsorção e efeito rápidos após a administração (aproximadamente 15 minutos) 

(GAZAL et al., 2016), por isso é indicado para pacientes pediátricos promovendo sedação 

segura e eficaz (JERJES et al., 2005; PAPINENI; LOURENÇO-MATHARU; ASHLEY, 

2014) com alta taxa de sucesso (LIMA; DA COSTA; DA COSTA, 2003; EKBOM et al., 

2012). No entanto, uma revisão sistemática apresentou evidência fraca da efetividade de 

midazolam oral na odontologia, sugerindo a realização de ensaios clínicos bem delineados 

usando este agente sedativo (LOURENCO-MATHARU; ASHLEY; FURNESS, 2012).  

Buscando uma técnica que possibilite um melhor comportamento infantil, nosso 

grupo de estudo tem associado cetamina ao midazolam oral (MOREIRA et al., 2013), bem 

como o uso de sevoflurano em doses subanestésicas para sedação odontopediátrica 
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(LAHOUD; AVERLEY; HANLON, 2001; LAHOUD; AVERLEY, 2002). A cetamina é um 

antagonista do receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) que causa uma sedação dissociativa 

funcional dos sistemas talamocortical e límbico produzindo inconsciência e analgesia. Além 

disso, pode causar reações psicomiméticas como confusão mental, euforia, alucinações, medo 

e agitação. No entanto são menos comuns em pacientes pediátricos e esses efeitos colaterais 

são reduzidos com a associação com midazolam (OLIVEIRA; ELIAS, 2006; CAGIRAN et 

al., 2010).  

Já o sevoflurano é um gás anestésico que também atua nos receptores GABA do 

sistema nervoso central melhorando a ativação dos mesmos (XU et al., 2015). Apresenta 

vantagem na pediatria uma vez que é um agente anestésico inalatório, porém não causa 

irritabilidade no trato respiratório. Além disso, causa alterações discretas na função 

cardiovascular e apresenta rápido início de ação e recuperação (AMARAL, 2006; 

HELFENSTEIN, 2006). Diante disso, o uso de sevoflurano em doses subanestésicas durante a 

sedação moderada odontopediátrica pode trazer resultados favoráveis em se tratando de 

segurança e efetividade.  

 

2.2 MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOPEDIÁTRICO 

 

2.2.1 Escalas observacionais 

 

Há diversas escalas observacionais que são utilizadas durante o atendimento 

odontológico infantil para avaliação do paciente (FRANKL; SHIERE; FOGELS, 1962; 

VENHAM; BENGSTON; CIPES, 1977; HOUPT et al., 1985) e do seu acompanhante 

(CORAH, 1969; HU; GORENSTEIN; FUENTES, 2007). O uso das escalas observacionais 

que avaliam o comportamento justifica-se, em se tratando de crianças, pelo fato de serem 
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práticas e não dependerem da colaboração do paciente (TORRIANI et al., 2008). No entanto, 

essas medidas são subjetivas e nem sempre se associam a alterações fisiológicas (ou estresse) 

do paciente (GOMES et al., 2015). Já as escalas, que avaliam o acompanhante, são muitas 

vezes utilizadas através do auto-relato dependendo, dessa forma, da colaboração do mesmo 

(CORAH, 1969). 

Alguns destes instrumentos são: Ohio State University Behavioral Rating Scale 

(OSUBRS) (LOCHARY et al., 1993) e a Corah’s Dental Anxiety Scale (DAS) (CORAH, 

1969). A primeira avalia movimentos de cabeça e extremidade, choro e resistência física dos 

pacientes. Já a escala de Corah, a qual foi adaptada para o Brasil (HU; GORENSTEIN; 

FUENTES, 2007), compreende questões sobre a própria ansiedade frente ao tratamento 

odontológico.  

A avaliação do comportamento pode ser realizada no momento do atendimento ou 

após o mesmo usando vídeos digitais, por um observador previamente treinado e calibrado a 

cada minuto do procedimento ou uma avaliação geral de toda a consulta fazendo uso ou não 

de software 

 

2.2.2 Cortisol salivar 

 

O principal hormônio glicocorticoide, o cortisol, é liberado pelo córtex da supra-renal 

no sangue de acordo com o ritmo circadiano, com seu pico pela manhã (YFANTI et al., 2014) 

e diminuindo ao longo do dia até atingir o seu menor nível a noite em pacientes saudáveis 

(UGAR-CANKAL; DENIZCI; HOCAOGLU, 2005; CARLSSON et al., 2006; ABDULLA; 

HEGDE, 2015). Quando ocorre um estímulo estressante, o ritmo circadiano do cortisol é 

alterado devido a interação de dois sistemas, o sistema nervoso simpático (SNS) e o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA). A reatividade deste último promove a produção e 
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liberação do hormônio liberador de corticotropina (CRH) pelo hipotálamo que vai estimular a 

produção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise, o qual, por sua vez vai 

provocar a liberação de cortisol no sangue pela córtex adrenal (JESSOP; TURNER-COBB, 

2008; TIMMERMANS et al., 2013). Cerca de 15 a 20 minutos após o estímulo estressante, o 

cortisol atinge seu pico sanguíneo e seguidos de 2-3 minutos seu pico ocorre na saliva 

(VINING et al., 1983; ALI; PRUESSNER, 2012) (Figura 1). 

Como ocorre a difusão do cortisol livre do plasma para a saliva através da membrana 

das glândulas salivares, o nível de cortisol salivar reflete as concentrações de cortisol livre no 

plasma (UMEDA et al., 1981; VINING et al., 1983). Além disso, a coleta de saliva para sua 

avaliação é um procedimento simples, não invasivo e não doloroso, o que é de grande 

vantagem principalmente em se tratando de pacientes pediátricos (VINING et al., 1983).  

Diante disso, esse hormônio tem ganhado destaque na avaliação do estresse em 

procedimentos odontológicos, uma vez que reflete a ansiedade odontológica e o estresse 

causado pelo atendimento (FURLAN et al., 2012; YFANTI et al., 2014; GOMES et al., 2015; 

GOMES et al., 2016). Em adição, a avaliação deste biomarcador salivar em crianças é de 

suma importância para a elaboração e implementação de técnicas comportamentais adequadas 

para o manejo do estresse odontológico (YFANTI et al., 2014) e de crianças não 

colaboradoras (FURLAN et al., 2012).  

Com base no quadro 1 (palavras-chave PubMed: dental and children and salivary 

cortisol), podemos observar que o cortisol na saliva de crianças tem sido investigado na 

execução de procedimentos odontológicos estressantes, tais como: restauração (AKYUZ; 

PINCE; HEKIN, 1996; KANDEMIR et al., 1997; YFANTI et al., 2014; ABDULLA; 

HEDGE, 2015; GOMES et al., 2015; PATIL et al., 2015; QUEIROZ et al., 2015; 

SHANMUGAAVEL et al., 2016), exame clínico (BLOMQVIST et al., 2007; RODRIGUES 

GOMES; BARRETOBEZERRA; MAIA PRADO, 2013; ABDULLA; HEGDE, 2015; PATIL 
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et al., 2015; QUEIROZ et al., 2015), exodontia (DOS SANTOS et al., 2012; PATIL et al., 

2015; SHANMUGAAVEL et al., 2016), profilaxia dentária (KAMBALIMATH; DIXIT; 

THYAGI, 2010; RAI et al., 2010; FURLAN et al., 2012; JAFARZADEH; ARMAN; POUR, 

2013; RODRIGUES GOMES; BARRETOBEZERRA; MAIA PRADO, 2013; YFANTI et al., 

2014; GOMES et al., 2016) e outros (GECGELEN et al., 2012; PANI et al., 2013; 

SHANMUGAAVEL et al., 2016).  

Apenas dois estudos avaliaram o cortisol salivar durante a sedação moderada para o 

tratamento odontológico (GOMES et al., 2015; SHANMUGAAVEL et al., 2016). Esses 

estudos prévios demonstraram que, de fato, a sedação com midazolam oral (GOMES et al., 

2015), intranasal e sublingual (SHANMUGAAVEL et al., 2016) reduz a concentração de 

cortisol salivar durante o tratamento odontopediátrico; no entanto não se evidenciou nestes 

trabalhos a associação entre o cortisol salivar e o comportamento clínico infantil (GOMES et 

al., 2015) ou ansiedade clínica (SHANMUGAAVEL et al., 2016).  
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Figura 1. Esquema da ativação do eixo HHA após um estímulo estressante, como o 

tratamento odontológico, com a subsequente liberação de cortisol e ocorrência das sinapses 

GABAérgica e Glutamatérgica. A ativação do eixo HHA ocorre através da liberação do 

hormônio liberador de corticotropina (CRH) no hipotálamo. Este hormônio estimula a 

hipófise a liberar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), o qual atua na glândula adrenal, 

estimulando o córtex da mesma a liberar o cortisol na corrente sanguínea. 

Os receptores GABAr promovem a liberação dos neurotransmissores GABA e consequente 

inibição do eixo HHA. A liberação de glutamato nas sinapses que ocorre frente a um estresse 

é fundamental para a ativação dos receptores NMDA, o que permite a entrada dos íons cálcio 

nas células pós-sinápticas provocando a despolarização das mesmas.                                       
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Quadro 1. Estudos clínicos que avaliaram a concentração do cortisol salivar em momentos do tratamento odontológico infantil. 

 

Referência Participantes Tratamento 

Odontológico 

Coleta da saliva Outro desfecho Resultados 

Gomes et al., 

2016 

39 crianças 

saudáveis 2-5 

anos de idade 

Profilaxia dentária Ao acordar, na chegada na 

clínica e 25 minutos após o 

procedimento 

Atividade de cárie, 

relato de dor de 

dente e 

comportamento 

(escala de Venham) 

O nível de cortisol salivar foi maior ao acordar e 

após o procedimento. Houve maior nível de 

cortisol salivar após o procedimento em crianças 

que não receberam tratamento odontológico 

prévio, com dor de dente, que apresentaram 

comportamento negativo e necessitaram de 

estabilização protetora pelos pais. 

Shanmugaav

el et al., 2016 

20 crianças 

saudáveis 3-7 

anos de idade 

Exodontia, 

pulpectomia, 

pulpotomia ou 

restauração sob 

sedação 

Desenho paralelo: 

A – 0,2 mg/kg 

midazolam intranasal 

B – 0,2 mg/kg 

midazolam sublingual 

Antes e 20 minutos após a 

administração do medicamento 

Venham’s clinical 

anxiety scale  

Houve redução do nível de cortisol salivar e da 

ansiedade clínica em ambos os grupos. Não 

houve correlação significante entre ambas as 

medidas. 

Gomes et al., 

2015  

18 crianças 

saudáveis 2-5 

anos de idade 

 

Restauração com 

anestesia local sob 

sedação 

Desenho cruzado: 

A – midazolam oral 

(1mg/kg) 

B – Placebo oral 

Em dia diferente do 

atendimento: ao acordar; 

Em cada sessão de tratamento: 

ao acordar, chegada na clínica, 

25 minutos após anestesia e 25 

minutos após o término do 

procedimento 

 

Comportamento 

(escala OSUBRS) 

O nível de cortisol salivar foi menor durante a 

anestesia local quando as crianças foram 

sedadas. Não houve diferença no cortisol entre 

os momentos de coleta de cada grupo. 

Comportamento não colaborador foi 

predominante na anestesia nas duas sessões. Não 

houve correlação entre comportamento e cortisol 

salivar. 

Queiroz et al., 

2015 

20 crianças 

saudáveis 7-12 

anos de idade 

Restauração usando 

técnica anestésica 

convencional e 

computadorizada  

Imediatamente antes da 

anestesia e 

15 minutos após a anestesia 

Ansiedade (Versão 

brasileira da 

STAIC-State-Trait 

Anxiety Inventory 

for Children) 

O nível de cortisol salivar aumentou em 8 

pacientes (40%) após a anestesia convencional e 

em 9 (45%) após a anestesia computadorizada 

sem diferença estatística. Não houve diferença 

entre os grupos de acordo com a escala de 

ansiedade. 

 

Patil et al., 20 crianças DIA 1- exame intra e 10 minutos antes; durante e 30 Comportamento DIA 1: não houve diferença no nível de cortisol 
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2015 saudáveis 4-8 

anos de idade  

 

extraoral;  

DIA 2- restauração; 

DIA 3-extração  

com anestesia local 

minutos após cada procedimento 

 

(escala Frankl) salivar entre as coletas. 

DIA 2: maior nível de cortisol durante o 

procedimento. 

DIA 3: Maior nível de cortisol após o 

procedimento.  

Níveis de cortisol salivar foram maiores durante 

a restauração. 

Não houve correlação entre comportamento e 

cortisol salivar no DIA 1. 

 

Abdulla; 

Hegde, 2015 

100 crianças (50 

com autismo e 50 

saudáveis) 6-12 

anos de idade 

 

Exame oral e 

procedimentos 

(selantes e 

restaurações) 

À noite em dois dias 

consecutivos e antes de cada 

atendimento 

Comportamento 

(escala Frankl) 

O comportamento das crianças saudáveis 

melhorou de positivo para definitivamente 

positivo de manhã para a noite em ambos os 

dias. Houve correlação entre cortisol salivar e 

comportamento em crianças com autismo em 

ambos os momentos mas não houve em crianças 

saudáveis. 

 

 

 

Yfanti et al., 

2014 

97 crianças 

saudáveis 6-10 

anos de idade 

Exame clínico seguido 

por profilaxia em 

baixa rotação ou 

pequeno procedimento 

restaurador com uso de 

anestesia local 

 

Dia do tratamento: 15-20 

minutos após a chegada; 

imediatamente após o final do 

procedimento; ao deitar;  

Dia seguinte: 30 minutos após 

acordar; 7-14 dias após o 

primeiro dia de atendimento; 15-

20 minutos após a chegada e 

antes do tratamento 

Alfa amilase 

salivar; atividade 

de cárie (dmft); 

versão grega do 

CFSS-DS 

(Children’s Fear 

Survey Schedule- 

Dental Subscale); 

STAIC-S (State-

Trait Anxiety 

Inventory for 

Children scale); e 

STAIC-T 

Os níveis de cortisol salivar foram maiores pela 

manhã que a noite. O nível de cortisol foi maior 

após o tratamento mas não houve diferença na 

alfa-amilase. Os níveis de alfa-amilase foram 

maiores antes do tratamento nas consultas de 

retorno, mas não houve diferença no cortisol 

salivar. Os níveis de cortisol pré, pós-tratamento 

e retorno se correlacionaram, enquanto alfa-

amilase não. A ansiedade avaliada pelos 3 

questionários correlacionou. Cortisol pré e pós 

associou com ansiedade odontológica. Não 

houve associação significativa entre cortisol e 

ansiedade específica, cáries, gênero, idade, 

experiência prévia e anestesia. 

 

Rodrigues 

Gomes et al., 

32 crianças 

saudáveis 4-6 

Exame clínico e 

profilaxia em baixa 

Imediatamente antes e após o 

procedimento e 20 minutos após 

Comportamento 

(escala Frankl) 

Os níveis de alfa-amilase salivar foram maiores 

após o procedimento. Os níveis de cortisol 
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2013 anos de idade rotação  o procedimento Frequência 

cardíaca, pressão 

sanguínea e 

alfa amilase salivar 

salivar foram maiores antes do procedimento. 

14 crianças tiveram comportamento 

definitivamente positivo, 16 positivo, 1 negativo 

e 1 definitivamente negativo. Quanto pior o 

comportamento maior nível de cortisol. 

 

Pani; Al 

Odhaib, 2013 

60 crianças 

saudáveis 5-6 

anos de idade. 12 

crianças foram 

tratadas sob 

anestesia geral e 

18 em várias 

consultas 

Pulpotomia, 

pulpectomia, 

restauração e 

exodontias 

2 hora após acordar; 

3 meses após completar o 

tratamento.  

Não citado Os níveis de cortisol salivar foram maiores antes 

do tratamento e em crianças com cárie. Não 

houve diferença no nível de cortisol das crianças 

que foram tratadas sob anestesia geral. 

 

Jafarzadeh et 

al., 2013 

30 crianças 

saudáveis 6-9 

anos de idade  

Profilaxia em baixa 

rotação e selante. 

Desenho cruzado: 

A – terapia com aroma 

de laranja 

B – placebo. 

Antes e 

após cada tratamento (20 

minutos entre cada coleta). 

Frequência cardíaca Os níveis de cortisol salivar e frequência 

cardíaca foram menores quando usou 

aromaterapia.  

Furlan et al., 

2012 

31 crianças 

saudáveis 7-8 

anos de idade 

Profilaxia com baixa 

rotação  

10 minutos antes de iniciar e 10 

minutos após o procedimento; 

em casa uma semana após: 1 

coleta a criança ainda deitada e 

outra 30 minutos após levantar 

Alfa amilase 

salivar, proteína 

total, frequência 

cardíaca e índice de 

massa corpórea 

Cortisol salivar, alfa-amilase e proteína total 

foram maiores antes do procedimento. Os 

biomarcadores salivares não correlacionaram 

com índice de massa corpórea. Não houve 

correlação entre amilase e cortisol e entre 

cortisol com frequência cardíaca. 

 

Gecgelen et 

al., 2012 

40 crianças 

saudáveis 10-14 

anos de idade 

Expansão rápida da 

maxila 

15 minutos antes da ativação;  

10, 30 e 60 minutos após a 

ativação: 1 semana antes (T0), 

no dia da expansão (T1) e nos 

dias 1, 4, 7, 14, 25, 36 e após 3 

meses (T2, T3, T4, T5, T6, T7 e 

T8)  

 

Ansiedade (escala 

STAIC) e dor 

(escala VAS)  

Houve maior nível de cortisol em T1 comparado 

com os outros momentos. Não houve diferença 

no cortisol salivar considerando o gênero. Os 

pacientes relataram dor na maioria dos dias. 

Meninas tiveram mais dor que meninos. 

dos Santos et 

al., 2012 

33 crianças com 

atraso do 

Extração dentária e/ou 

raiz residual, 

Antes do tratamento e logo após 

o procedimento 

Alfa-amilase 

salivar e 

Cortisol salivar foi semelhante em ambos os 

grupos. Alfa-amilase foi maior antes do 
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desenvolvimento 

e 19 crianças 

saudáveis 6-12 

anos de idade 

restauração e 

profilaxia 

comportamento 

(escala Frankl) 

tratamento. Crianças com atraso do 

desenvolvimento que apresentaram 

comportamento mais favorável tiveram menores 

níveis de cortisol e alfa amilase e as com 

comportamento menos favorável tiveram 

maiores níveis de cortisol e de alfa amilase. 

 

Kambalimath 

et al., 2010 

30 crianças 

saudáveis 4-5 

anos de idade 

Profilaxia e aplicação 

de flúor em gel em 

duas sessões 

Nas duas sessões: antes da 

profilaxia; 

após a profilaxia (antes do flúor) 

e após a aplicação do flúor 

Fatores 

socioeconômicos 

(questionários) e 

Status nutricional 

(classificação de 

Waterlow) 

Na primeira sessão: o cortisol foi maior antes da 

profilaxia em crianças com cárie e após a 

profilaxia em crianças sem cárie; o nível de  

cortisol foi maior após a aplicação de flúor em 

crianças com cárie. Na segunda sessão, o 

cortisol foi maior em todos os momentos nas 

crianças sem cárie. 

 

Rai et al., 

2010 

60 crianças 

saudáveis 5-10 

anos de idade 

Profilaxia, aplicação 

de flúor, selantes, 

terapia pulpar e/ou 

exodontia seguido por 

mantenedor de espaço 

e/ou coroa de aço 

 

Antes de iniciar o tratamento e a 

cada mês por 3 meses 

consecutivos  

Fatores sociais 

(questionário), 

status de saúde oral 

e índice DMFT e 

dft 

Níveis de cortisol nas crianças com cárie 

rampante foi maior que no grupo sem cárie. 

Houve uma gradual redução do nível de cortisol 

do primeiro para o terceiro mês. Dor foi a 

principal queixa do grupo com cárie comparado 

com crianças submetidas a procedimentos 

estéticos. 

Blomqvist et 

al., 2007 

31 crianças com 

déficit de atenção  

(18 com ADHD e 

13 com ADHD 

hiperatividade/ 

impulsividade) e 

71 crianças 

saudáveis de 13 

anos de idade 

 

Exame clínico e 2 

raios-x bite-wing 

Antes e após o exame clínico. 

No dia seguinte ao atendimento: 

ao acordar e 30 minutos após 

acordar 

Ansiedade (escala 

CDAS - Corah 

Dental Anxiety 

Scale)  

Não houve diferença no nível de cortisol entre o 

grupo das crianças saudáveis e com déficit de 

atenção e entre os momentos de coleta. Houve 

correlação entre cortisol salivar e ansiedade 

odontológica antes do tratamento em ambos os 

grupos. 

Kandemir et 

al., 1997 

60 crianças 

saudáveis 7-12 

anos de idade 

Restauração Na sala de espera antes do 

tratamento; durante a preparação 

da cavidade; após a remoção da 

cárie; após a colocação do 

material provisório e 5 minutos 

Status social  Cortisol salivar foi maior em crianças com cárie. 

Houve diferença entre o cortisol durante a 

preparação da cavidade e 5 minutos após a 

colocação do material restaurador. 
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após o material definitivo  

 

Akyus et al., 

1996 

8 crianças 

saudáveis 4-6 

anos de idade 

Restauração em dois 

dias de atendimento 

Cada sessão: antes do 

tratamento; durante o preparo da 

cavidade; durante a colocação 

de material forrador e durante a 

colocação de amálgama 

 

Não citado Níveis de cortisol aumentaram durante o preparo 

da cavidade nas duas sessões e na colocação do 

forramento na primeira sessão. 
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2.3 RESPOSTA NEUROENDÓCRINA-COMPORTAMENTAL AO ESTRESSE  

 

Um estímulo estressante produz uma resposta interligada neuronal-hormonal 

desencadeada pela ativação do eixo HHA através da liberação do fator liberador de 

corticotropina (CRF) (GUNN et al., 2015) (Figura 1). A desregulação do eixo HHA 

(reatividade) pode proporcionar ao hipocampo uma capacidade de adaptação que seria o 

retorno do organismo a normalidade, conhecida como resiliência ao estresse, ou a um dano 

permanente nessa região (MCEWEN, 2001). Isso vai depender do tipo, intensidade e duração 

do estresse, bem como de características individuais de cada organismo para superar a 

situação (BOZOVIC; RACIC; IVKOVIC, 2013).  

Uma resposta normal ao estresse, que seria a reatividade do eixo HHA seguido da 

resiliência, é fundamental para o organismo sobreviver e ser capaz de superar e se adaptar a 

situações estressantes futuras (GUNN et al., 2015). No entanto, a dificuldade de resiliência ao 

estresse ou estímulos estressantes repetitivos pode gerar uma resposta prolongada ao estresse 

e causar danos ao hipocampo (MCEWEN, 2001). Essa dificuldade a este fenômeno pode 

persistir até a fase adulta e ser transmitida para futuras gerações (GUNN et al., 2015), além de 

levar a atrofia dessa região reduzindo os receptores aos hormônios do estresse (MCEWEN, 

2001).  

A reatividade seguida pela resiliência está diretamente ligada à capacidade de 

adaptação comportamental do indivíduo, e depende das sinapses que ocorrem em regiões do 

cérebro como, o hipocampo, a amigdala e o córtex pré-frontal através do neurotransmissor 

glutamato (TIMMERMANS, 2013) e GABA (GUNN et al., 2015). Essas sinapses são 

moduladas de acordo com a experiência de vida prévia negativa, que é passada para gerações 

e determinam, muitas vezes, a resposta ao estresse de cada organismo (TIMMERMANS et al., 

2013). 
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Os benzodiazepínicos como o midazolam, ao se ligarem nos seus receptores (GABAr) 

potencializam sua função promovendo a liberação dos neurotransmissores GABA e 

consequente inibição do eixo HHA (CULLINAN; ZIEGLER; HERMAN, 2008). Dessa forma, 

a liberação de cortisol na saliva é reduzida durante o uso de midazolam (JERJES et al., 2005; 

EKBOM et al., 2012; GOMES et al., 2015; SHANMUGAAVEL et al., 2016). Já a liberação 

de glutamato nas sinapses que ocorre frente a um estresse é fundamental para a ativação dos 

receptores NMDA. A ativação destes receptores permite a entrada dos íons cálcio nas células 

pós-sinápticas provocando a despolarização das mesmas (TIMMERNANS et al., 2013). 

Usando um medicamento que bloqueia os receptores NMDA, como a cetamina, vai impedir a 

neurotransmissão de glutamato e o influxo de íons cálcio provocando uma atividade 

excitatória ao estresse (KHALILI-MAHANI et al., 2014). Sendo assim, o uso de cetamina 

pode aumentar a liberação de cortisol (KRYSTAL et al., 1994; KHALILI-MAHANI et al., 

2014) (Figura 1). Além disso, pouco se sabe, mas existe uma discussão sobre a desinibição da 

transmissão entre os neurônios que contém receptores GABA com o uso de drogas 

bloqueadoras dos receptores NMDA (KHALILI-MAHANI et al., 2014) 

O uso do sevoflurano como agente anestésico tem potencial excitação neuronal e 

consequente liberação de corticoides pela ativação do eixo HHA no sistema nervoso central 

imaturo. Isso pode influenciar a atividade sináptica no hipocampo promovendo uma resposta 

neuroendócrina-comportamental em animais, que é comparada à resposta causada quando 

ocorre a separação de suas mães quando ainda bebês, o que pode persistir até a vida adulta 

(XU et al., 2015); no entanto, pouco se sabe sobre essa alteração em humanos. 

A associação entre midazolam e cetamina orais favorece um melhor comportamento 

clínico de crianças jovens durante o atendimento odontológico (MOREIRA et al., 2013) no 

entanto, a literatura é escassa quanto a resposta neuroendócrina-comportamental dessa 

associação e com o sevoflurano. Portanto, justifica-se este estudo para avaliar o tratamento 
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odontopediátrico sob sedação utilizando medidas objetiva e subjetiva a fim de determinar uma 

técnica sedativa que possa controlar o comportamento e o estresse infantil e materno.  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o estresse de crianças de 2 a 6 anos de idade e de suas respectivas mães durante o 

tratamento odontológico restaurador infantil sob diferentes protocolos de sedação. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comparar o efeito de diferentes protocolos de sedação na liberação de cortisol salivar 

nas crianças;  

2. Avaliar o comportamento das crianças (escala OSUBRS) durante todo o tratamento 

odontológico; 

3. Avaliar a ansiedade odontológica (escala DAS) das mães durante o tratamento 

odontológico de seus filhos; 

4. Investigar a associação entre o estresse das mães, a ansiedade odontológica materna e 

o comportamento infantil.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal de Goiás (CEP/UFG) sob o protocolo 307/2011 (Anexo A), com as 

atribuições definidas de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde e complementares. 

 

4.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

de Goiás (FO/UFG), na cidade de Goiânia/GO, Brasil. As crianças foram encaminhadas para 

o projeto de extensão NESO (Núcleo de Estudos em Sedação Odontológica), o qual oferece 

assistência odontológica em equipe multidisciplinar à criança com comportamento resistente 

por meio de sedação consciente ou anestesia geral. A equipe médica que compõe o NESO 

segue a resolução do Conselho Federal de Medicina n
o
 1.670/03 (Anexo B), apresentando 

infraestrutura básica apropriada para realização de sedação e assistência a possíveis eventos 

adversos, primando pela segurança dos pacientes. Sendo um centro de referência no Brasil, 

hoje o NESO integra o programa de extensão PAHPE (Programa de Atenção Humanizada a 

Pessoas com Necessidades Especiais). 

 

4.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO E AMOSTRA 

 

A amostra deste estudo observacional foi composta por pacientes participantes 
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provenientes de dois ensaios clínicos controlado e randomizado, os quais estão registrados na 

base de dados de ensaios clínicos Clinical Trials (NCT 01795222 e NCT 02284204).  

 

Os critérios de inclusão foram: 

 

1. Idade de dois a seis anos; 

2. Crianças ASA PS (Physical Status) I ou II; 

3. Necessidade de procedimento restaurador em pelo menos um dente molar decíduo e 

que necessitasse do uso de anestesia local; 

4. Crianças tratadas no projeto de pesquisa “Ensaio clínico randomizado controlado 

sobre o uso de sevoflurano associado a midazolam e cetamina orais na sedação 

odontopediátrica” (Apêndice A). 

 

Os critérios de exclusão foram: 

 

5. Uso de medicamento corticoide sistêmico no último mês; 

6. Terem completado sete anos durante a coleta de dados; 

7. Mães não concordarem em participar da pesquisa ou com a coleta de saliva de ambos 

mãe-filho. 

Os pesquisadores responsáveis explicaram aos pais/responsáveis sobre os objetivos e 

metodologia do estudo, lendo com os mesmos e sanando as dúvidas em todos os passos da 

pesquisa contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B). 

Aqueles que concordaram e consentiram na participação da sua respectiva criança, assinaram 

o TCLE, e o tratamento odontológico foi agendado para o período da manhã entre 8 e 10 

horas. 
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4.4 PROCEDIMENTOS CLÍNICOS PARA COLETA E ANÁLISE DE DADOS  

 

4.4.1 Sedação odontopediátrica 

 

A criança era encaminhada para o ambulatório para avaliação do tempo de jejum e do 

estado de saúde por um médico anestesiologista da equipe. Caso a criança apresentasse 

alguma alteração de saúde ou não cumprisse o jejum adequado, o dia da consulta era 

remarcado.  

Os medicamentos orais eram administrados de acordo com a randomização e, após 15 

minutos, tempo para que o efeito das drogas orais se iniciasse, os pacientes com as mães eram 

encaminhados para o consultório odontológico.  

As crianças foram sedadas de acordo com os seguintes protocolos de sedação: 

Grupo A: 18 crianças receberam midazolam oral 1,0 mg/kg (Dormire® 2mg/mL, 

Cristália, Brasil, dose máxima 20 mg) e Grupo B: 18 crianças receberam placebo via oral em 

um desenho cruzado (NCT 01795222) (Figura 2). 

Grupo C: 14 crianças receberam midazolam oral 0,5 mg/kg e cetamina oral 3,0 mg/kg 

(dose máxima 50 mg) associado a sevoflurano (0,3% - 0,4%) (Sevocris®, Laboratório 

Cristália, São Paulo, Brasil) e Grupo D: 13 crianças receberam midazolam oral 0,5 mg/kg e 

cetamina oral 3 mg/kg associado à inalação de oxigênio em um desenho paralelo (NCT 

02284204) (Figura 3). 

Utilizou-se, por via oral, a Cetamina disponível no mercado para uso venoso. No 

Brasil não há apresentação desta medicação para uso oral. As crianças dos grupos C e D 

recebiam a máscara nasal para inalação de somente oxigênio ou a mistura de oxigênio e 

sevoflurano. O gás oxigênio ou a mistura oxigênio/sevoflurano eram fornecidos através de 

uma estação de anestesia – Fabius® Plus (Drägerwerk AG & Co., Lübeck, Alemanha). 
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Ao final do procedimento, a criança e o responsável aguardavam por 5 minutos na 

cadeira odontológica e então eram encaminhados para a sala de recuperação pós-anestésica 

até receber alta ambulatorial pelo médico anestesiologista e recomendações pós-operatórias 

(Apêndice C).  

 

Figura 2. Representação esquemática relacionado aos protocolos de sedação do ensaio clínico 

randomizado controlado cruzado (Grupos A e B). A análise primária deste estudo foi 

publicada previamente (GOMES et al., 2015). 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática relacionado aos protocolos de sedação do ensaio clínico 

randomizado controlado paralelo (Grupos C e D). 
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4.4.2 Tratamento odontológico 

 

Todos os atendimentos foram realizados por uma equipe de 3 cirurgiões-dentistas: um 

operador (especialista em odontopediatria), um auxiliar e um observador. A criança foi 

monitorada pelo observador desde a administração dos medicamentos por via oral até o 

momento da alta ambulatorial (Apêndice D). 

Cada criança recebeu tratamento restaurador em apenas um molar decíduo (classe I ou 

II, com resina composta ou cimento de ionômero de vidro), sob anestesia local (lidocaína 

1:100.000 – Alphacaine 100® DFL, Rio de Janeiro, Brasil) e isolamento absoluto. Se 

necessário, o abridor de boca era colocado. O responsável permaneceu sentado na parte 

inferior da cadeira com os pés da criança em seu colo durante todo o tratamento. 

 

4.4.3 Avaliação do comportamento  

 

Todo o procedimento foi filmado usando câmera filmadora digital – Handycam® 

HDR-PJ10 (Sony Corporation, Tokyo, Japão) camuflada para que os pacientes não 

percebessem que estavam sendo filmados e assim evitar qualquer influência no 

comportamento infantil, para posterior avaliação deste comportamento. O comportamento 

infantil foi avaliado posteriormente através das filmagens por um dos quatro examinadores 

previamente calibrados e treinados usando o software The Observer XT (Noldus, The 

Netherlands) de acordo com a escala OSUBRS (Ohio State University Behavioural Rating 

Scale) (Quadro 2).  

Para a calibração, cada examinador assistiu, em computador, a vídeos de três pacientes 

da pesquisa durante o exame clínico odontológico dos mesmos (procedimento clínico sem 

sedação). A avaliação, durante a calibração foi realizada nos cinco minutos iniciais de cada 



 

 
 

39 

vídeo, pausando-se a cada minuto para registro do comportamento. Os mesmos vídeos foram 

assistidos por um pesquisador padrão-ouro, a fim de avaliar a concordância entre o mesmo e 

os examinadores. Verificou-se a concordância intra e inter examinador, obtendo valores de 

kappa > 0,8. 

 

Quadro 2. Escala OSUBRS. 

 

Descrição do comportamento Escore 

Sem choro e sem movimentos 1 

Apresenta choro, sem movimentos 2 

Apresenta movimentos, sem choro 3 

Apresenta choro e movimentos 4 

 

 

4.4.4 Ansiedade odontológica materna  

 

As mães auto-relataram sua ansiedade respondendo a versão Brasileira da Dental 

Anxiety Scale (DAS), desenvolvida por Corah, 1969 (CORAH, 1969) e adaptada para o Brasil 

(HU; GORENSTEIN; FUENTES, 2007). Esta escala compreende 4 questões sobre o 

tratamento odontológico em que os escores variam de 1-não ansioso a 6-extremamente 

ansioso e então é determinado a média do escore geral, que varia de 4 a 20 (Quadro 3).  
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Quadro 3. Versão Brasileira da escala de ansiedade odontológica de Corah (HU; 

GORENSTEIN; FUENTES, 2007). 

 

A) Se você tivesse que ir ao dentista amanhã, como você se sentiria a respeito 

disso? 

1) Veria como uma experiência agradável. 

2) Não me importaria com isso. 

3) Eu estaria com um pouco de medo, nervoso e/ou ansioso. 

4) Eu estaria com muito medo, muito nervoso e/ou ansioso. 

5) Eu estaria com tanto medo que pensaria em desistir. 

B) Quando você está na sala de espera do consultório do dentista, aguardando 

pelo seu atendimento, como você se sente? 

1) Tranquilo. 

2) Tanto faz, não me importo com a situação. 

3) Um pouco preocuoado, nervoso e/ou ansioso. 

4) Muito preocupado, nervoso e/ou ansioso. 

5) Tão nervoso que às vezes chego a suar ou sentir-me mal fisicamente (tonturas, 

náuses, tremorres, dores de cabeça, etc.) 

C) Quando você está na cadeira do dentista, aguardando enquanto ele prepara os 

instrumentos (espelho, broca, seringa, agulha, etc.) para trabalhar nos seus 

dentes, como você se sente? 

1) Tranquilo. 

2) Tanto faz, não me importo com a situação. 

3) Um pouco preocupado, nervoso e/ou ansioso. 

4) Muito preocupado, nervoso e/ou ansioso. 

5) Tão nervoso que às vezes chego a suar ou sentir-me mal fisicamente (tonturas, 

náuses, tremores, dores de cabeça, etc.) 

D) Quando você está na cadeira do dentista, aguardando enquanto ele prepara os 

instrumentos para realizar uma limpeza nos seus dentes, como você se sente? 

1) Tranquilo. 

2) Tanto faz, não me importo com a situação. 

3)  Um pouco preocupado, nervoso e/ou ansioso. 

4) Muito preocupado, nervoso e/ou ansioso. 

5) Tão nervoso que às vezes chego a suar ou sentir-me mal fisicamente (tonturas, 

nauseas, tremores, dores de cabeça, etc.) 

 

 

4.4.5 Coleta da saliva 

 

A coleta de saliva foi realizada conforme Gomes et al., 2015. A saliva foi coletada 

utilizando o tubo Salivette (Sarstedt Inc., Nümbrecht, Alemanha) que contém um rolo de 

algodão, o qual foi posicionado na boca da criança por um período de 1 a 2 minutos (até 

embebição com a saliva). Posteriormente, este rolo de algodão era recolocado no tubo e o 
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conjunto armazenado em caixa térmica contendo gelo, até serem submetidos à centrifugação. 

As coletas de saliva foram realizadas concomitantemente nas mães e crianças em quatro 

momentos: ao acordar (T0), na chegada na sala de espera da Faculdade de Odontologia (T1), 

25 minutos após a anestesia (T2) e 25 minutos após o término do procedimento (T3) (Figuras 

1 e 2). As coletas foram realizadas obedecendo esse período de tempo uma vez que o cortisol 

atinge seu pico na saliva por volta de 20-30 minutos após o estímulo estressante (ALI; 

PRUESSNER, 2012).  

Após a coleta das amostras de saliva, os tubos foram centrifugados a 4500 rpm 

por 15 minutos (Hettich® Universal 320/320R, Tuttlingen, Germany). Posteriormente foram 

armazenadas em tubos eppendorfs e congeladas no freezer -80
0 

(Sanyo/Vip® Plus
tm

, USA) até 

o momento da análise. 

 

4.4.6 Análise da saliva 

 

A análise laboratorial para medir o cortisol nas amostras de saliva coletadas foi 

realizada por um ensaio imunoenzimático (ELISA), utilizando um Kit Enzima Imunoensaio 

(Kit Salimetrics, LLC, USA). Todas as etapas deste método seguiram as informações que 

acompanham o mesmo Kit (Anexo C). A leitura dos poços foi realizada em um leitor 

fotômetro (Perlong; DNM-9602 Microplate Reader, Califórnia, USA) com uma absorbância 

de 450 nm para posterior análise dos valores. O nível de cortisol foi determinado de acordo 

com as curvas padrões preparadas segundo o fabricante (Kit Salimetrics, LLC, USA) e com 

limite de detecção de 3000 µg/dL a 0,012 µg/dL (Anexo C). 
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4.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram digitados e analisados utilizando-se o programa Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS for Windows, versão 23.0 SPSS Inc. Chicago, IL, EUA) e 

o software Prism (GraphPad Prism 6), tendo como variáveis: 

Dependente ou resposta:  

 o nível de cortisol salivar da criança  

 o nível de cortisol salivar da mãe 

Independentes:  

 o comportamento da criança segundo a escala OSUBRS  

 ansiedade odontológica materna segundo a versão Brasileira da escala de 

Corah 

 Idade da criança e da mãe no momento da consulta inicial  

 Sexo da criança 

 Peso da criança 

 

Como os dados apresentaram distribuição não normal (Shapiro Wilk, p>0,05), o teste 

de Kruskal-Wallis seguido de Mann-Whitney foram utilizados para comparações não pareadas 

entre os grupos de sedação (Grupos A, B, C e D), bem como para associação entre as 

variáveis (cortisol salivar das mães, ansiedade odontológica materna, comportamento infantil 

e idade das crianças). Para análises pareadas dos momentos de coleta de saliva (T0, T1, T2 e 

T3), o teste de Wilcoxon foi utilizado. Adotou-se como nível de significância para os testes 

estatísticos aplicados um valor de 5% (p<0,05).  
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5 PUBLICAÇÕES 

 

Os resultados e discussão do estudo serão apresentados em 3 artigos científicos: 

O artigo 1, intitulado Do midazolam and ketamine affect children’s physiological stress 

during dental sedation? foi elaborado com o intuito de responder ao objetivo principal  

(Avaliar o estresse de crianças de 2 a 6 anos de idade através da concentração de cortisol 

salivar durante o tratamento odontológico restaurador infantil sob sedação) e um dos 

específicos (Comparar os diferentes protocolos de sedação quanto a liberação de cortisol 

salivar nas crianças). Este artigo será submetido.  

 

O artigo 2, intitulado Measuring mothers’ stress during their child’s dental treatment under 

sedation foi desenvolvido para responder ao objetivo principal (Avaliar o nível de cortisol 

salivar das mães durante o tratamento odontológico sob sedação moderada de seus filhos) e 

específico (Associar o estresse das mães, a ansiedade odontológica materna e o 

comportamento infantil). Este artigo será submetido.  

 

O artigo 3, intitulado “Intranasal sedation using ketamine and midazolam for pediatric 

dental treatment (NASO): study protocol for a randomized controlled trial” foi 

desenvolvido a fim de investigar a associação de midazolam e cetamina via intranasal, uma 

sedação bastante promissora. Para o desenvolvimento deste projeto e como produto desta tese 

de doutorado foi desenvolvido um artigo com o objetivo de relatar o protocolo proposto para 

um novo ensaio clínico randomizado controlado paralelo buscando avaliar diferentes 

indicadores relacionados ao sucesso da sedação odontopediátrica. Este artigo foi publicado na 

revista Trials (Qualis B1 e Fator de Impacto 1,859).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conclusão, nossos resultados sugerem que a associação dos sedativos orais 

midazolam e cetamina com o gás sevoflurano aumentam o estresse fisiológico de crianças 

submetidas a tratamento odontológico; no entanto, o comportamento infantil é mais 

colaborador quando estes sedativos são associados comparado ao uso do midazolam oral 

apenas. Adicionalmente, a maioria das mães não se sentiram estressadas durante o 

atendimento odontológico de seus filhos sob sedação e, poucas ficaram estressadas no 

momento da aplicação da anestesia local em seus filhos. Além disso, esse estresse fisiológico 

das mães não se associou à ansiedade odontológica das mesmas bem como ao comportamento 

e idade das crianças. 

Sendo assim, as evidências para o uso do cortisol salivar ainda são fracas mas a 

literatura tem investido cada vez mais nesse método como forma de avaliar estresse em 

diferentes condições clínicas. Nesta tese, a avaliação do cortisol salivar mostrou-se viável 

para avaliar estresse em crianças sedadas e respectivas mães, mas não associou-se a 

comportamento infantil e ansiedade odontológica materna. 

 

Reflexões finais sobre o doutorado.... 

Durante o Doutorado eu comecei a perceber que o mais importante não era apenas o 

título no final e sim, todas as etapas que envolvia este processo... 

Eu estive envolvida na escrita científica de 3 artigos que foram produtos do meu 

Mestrado (2 estão publicados e 1 submetido). Participei da coleta de dados do ensaio clínico 

que originou 2 artigos apresentados nesta tese e 1 artigo que foi produto final da dissertação 

de um aluno de Mestrado. Além disso, auxiliei na coleta de dados inicial de outro ensaio 

clínico, o qual originou 1 artigo do protocolo como produto desta tese. Os dados deste ensaio 



 

 
 

59 

clínico estão sendo analisados e também serão apresentados em artigos científicos. Além 

disso, uma Revisão Sistemática cujo tema é o cortisol está em processo de escrita como 

produto da Disciplina “Revisão Sistemática”, cursada durante o Doutorado.  

Auxiliei na padronização da análise dos biomarcadores salivares cortisol e óxido 

nítrico (NO) no Laboratório de análise de saliva da Faculdade de Odontologia da UFG. Com a 

análise do biomarcador salivar óxido nítrico, outro artigo está sendo desenvolvido em parceria 

com professores da King’s College London (KCL), em Londres.  

Surgiu a oportunidade de fazer o Doutorado Sanduíche sob o financiamento da 

CAPES, o que me exigiu a Proficiência na Língua Inglesa (IELTS). Antes de iniciar o período 

de intercâmbio, eu escrevi o projeto que seria realizado na Universidade e submeti ao Comitê 

de ética local (NHS/IRAS). O período de 3 meses de intercâmbio foi realizado na King’s 

College London sob a supervisão da Prof. Marie Therese Hosey, odontopediatra e 

sedacionista no Reino Unido. Os 3 artigos desta tese foram desenvolvidos em parceria com a 

Prof. Hosey e outros professores da KCL, pois foram elaborados durante este período. Além 

disso, uma Revisão Sistemática está sendo escrita em parceria com Prof. Hosey e Prof Tim 

Newton, um professor psicólogo considerado “expert” no tratamento de ansiedade 

odontológica no Reino Unido. 

Esse intercâmbio facilitou a elaboração de um projeto da Universidade Federal de 

Goiás em parceria com a King’s College London, o qual eu auxiliei na escrita, e foi aprovado 

e será financiado pela  Fundo Newton, Reino Unido. É um Workshop, que será realizado em 

Goiânia-GO, sobre o manejo de crianças ansiosas que precisam de tratamento odontológico, 

sendo coordenado por Prof. Luciane Costa e Prof. Marie Therese Hosey. 

...Com isso, eu pude concluir que, de fato, o Doutorado é um Doutoramento, que ser 

gentil e resiliente faz parte de todo esse processo, o que vai além da escrita científica.  



 

 
 

60 

REFERÊNCIAS
1
 

 

 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY. Guideline on behavior guidance 

for the pediatric dental patient. Pediatr Dent, v. 37, p. 180-193, 2015-2016. 

 

 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS (AAP). Guideline for Monitoring and 

Management of Pediatric Patients Before, During and After Sedation for Diagnostic and 

Therapeutic Procedures: Update 2016. Ref Manual. 138-1; 2016. 

 

 

ABDULLA, A. M.; HEGDE, A. M. Salivary Cortisol Levels and its Implication on Behavior 

In Children with Autism during Dental Treatment. J Clin Pediatr Dent, v. 39, n. 2, p. 128-

32, Winter 2015. 

 

 

AKYUZ, S.; PINCE, S.; HEKIN, N. Children's stress during a restorative dental treatment: 

assessment using salivary cortisol measurements. J Clin Pediatr Dent, v. 20, n. 3, p. 219-23, 

Spring 1996. 

 

 

ALI, N.; PRUESSNER, J. C. The salivary alpha amylase over cortisol ratio as a marker to 

assess dysregulations of the stress systems. Physiol Behav, v. 106, n. 1, p. 65-72, Apr 12 

2012. 

 

 

AMARAL, J. L. G. Farmacocinética dos Anestésicos Inalatórios. In: CANGIANI, L. M.; 

POSSO, I. P.; POTÉRIO, G. M. B.; NOGUEIRA, C. S. Tratado de Anestesiologia SAESP. 

6ª ed. São Paulo: Editora Atheneu; 2006. 781-90. 

 

 

AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS. TASK FORCE ON SEDATION 

AND ANALGESIA BY NON-ANESTHESIOLOGISTS. Practice Guidelines for Sedation 

and Analgesia by Non-Anesthesiologists. Anesthesiol. 96;4;1004-17; 2002. 

 

 

BLOMQVIST, M.; HOLMBERG, K.; LINDBLAD, F.;  et al. Salivary cortisol levels and 

dental anxiety in children with attention deficit hyperactivity disorder. Eur J Oral Sci, v. 115, 

n. 1, p. 1-6, Feb 2007. 

 

 

BOZOVIC, D.; RACIC, M.; IVKOVIC, N. Salivary cortisol levels as a biological marker of 

stress reaction. Med Arch, v. 67, n. 5, p. 374-7, 2013. 

 

 

                                                        
1 As referências aqui citadas são referentes a parte da Tese que se encontra na Língua Portuguesa e seguem as 

normas da ABNT. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bozovic%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24601177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Racic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24601177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ivkovic%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24601177


 

 
 

61 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica, Coordenação Geral de Saúde Bucal. Projeto SB Brasil 2010: Condições de saúde 

bucal da população brasileira no ano 2010: resultados principais. Ministério da Saúde: 2011, 

p.34. 

 

 

CAGIRAN, E.; EYIGOR, C.; SIPAHI, A.;  et al. Comparison of oral Midazolam and 

Midazolam-Ketamine as sedative agents in paediatric dentistry. Eur J Paediatr Dent, v. 11, 

n. 1, p. 19-22, Mar 2010. 

 

 

CAGIRAN, E.; SERGIN, D.; DENIZ, M. N.;  et al. Effects of sociodemographic factors and 

maternal anxiety on preoperative anxiety in children. J Int Med Res, v. 42, n. 2, p. 572-80, 

Apr 2014. 

 

 

CARLSSON, E.F.; GARDE, A. H.; HANSEN, A. M.; et al. The cortisol awakening 

response—an exploration of intraindividual stability and negative responses. SJWEH, Suppl, 

n. 2, p. 15–21, 2006. 

 

 

CORAH, N. L. Development of a dental anxiety scale. J Dent Res, 1969; 48: 596. 

 

 

COSTA, L. R.; COSTA, P. S.; BRASILEIRO, S. V.;  et al. Post-discharge adverse events 

following pediatric sedation with high doses of oral medication. J Pediatr, v. 160, n. 5, p. 

807-13, May 2012. 

 

 

COSTA, L.R.R.S.; SOUZA, A,C. Diretrizes para sedação em consultório odontológico: uma 

revisão dos guidelines. In: COSTA, L.R.R.S.; COSTA, P.S.S.; LIMA, A.R.A. et al. Sedação 

em Odontologia: desmitificando sua prática. São Paulo: Artes medicas. 2007;13-25. 

 

 

CULLINAN, W. E.; ZIEGLER, D. R.; HERMAN, J. P. Functional role of local GABAergic  

influences on the HPA axis. Brain Struct Funct, v. 213, n. 1-2, p. 63-72, 2008.  

 

 

DA COSTA, L. R.; DA COSTA, P. S.; LIMA, A. R. A randomized double-blinded trial of 

chloral hydrate with or without hydroxyzine versus placebo for pediatric dental sedation. 

Braz Dent J, v. 18, n. 4, p. 334-40,  2007. 

 

 

DAVIDSON, A. J.; SHRIVASTAVA, P. P.; JAMSEN, K.;  et al. Risk factors for anxiety at 

induction of anesthesia in children: a prospective cohort study. Paediatr Anaesth, v. 16, n. 9, 

p. 919-27, Sep 2006. 

 

 

DEZAN, C.C.; FROSSARD, W. T. G.; WALTER, L. R. F.; et al. O uso da sedação com 

hidrato de cloral na Odontologia para bebês. Rev Bras Odontol. 51;8-11; 1994. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cullinan%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18696110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziegler%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18696110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herman%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18696110


 

 
 

62 

 

DOS SANTOS, M. J.; BERNABÉ, D. G.; NAKAMUNE, A. C.;  et al. Salivary alpha 

amylase and cortisol levels in children with global developmental delay and their relation with 

the expectation of dental care and behavior during the intervention. Res Dev Disabil, v. 33, n. 

2, p. 499-505, Mar-Apr 2012. 

 

 

EKBOM, K.; KALMAN, S.; JAKOBSSON, J.; et al. Effects of midazolam and nitrous oxide 

on endocrine and metabolic measurements in children. Horm Res Paediatr, v. 77, n. 5, p.  

309-19,  2012. 

 

 

ELLEDGE, R.; ALEXOPOULOS, E.; HOSEY, M. T. Short communication: dental anxiety 

levels and outcomes of care: a preliminary report on experiences of a sedation assessment 

clinic. Eur Arch Paediatr Dent, v. 8, n. 4, p. 211-4, Dec 2007. 

 

 

FRANKL, S. N.; SHIERE, F. R. E.; FOGELS, H. R. Should the parent remain with the child 

in the dental operatory. J Dent Child,, v. 29, p. 150-163,  1962. 

 

 

FURLAN, N. F.; GAVIÃO, M. B.; BARBOSA, T. S.;  et al. Salivary cortisol, alpha-amylase 

and heart rate variation in response to dental treatment in children. J Clin Pediatr Dent, v. 

37, n. 1, p. 83-7, Fall 2012. 

 

 

GAZAL, G.; FAREED, W. M.; ZAFAR, M. S.; et al. Pain and anxiety management for 

pediatric dental procedures using various combinations of sedative drugs: A review. Saudi 

Pharm J, v. 24, n. 4, p. 379-85, 2016.  

 

 

GECGELEN, M.; AKSOY, A.; KIRDEMIR, P;  et al. Evaluation of stress and pain during 

rapid maxillary expansion treatments. J Oral Rehabil, v. 39, n. 10, p. 767-75, Oct 2012. 

 

 

GOMES, H. S.; CORRÊA-FARIA, P.; SILVA, T. A.; et al. Oral midazolam reduces stress 

during local anaesthesia in children: a randomised and controlled clinical trial. Braz Oral 

Res,. v. 29, n. 1, p. 1-9, 2015. 

 

 

GOMES, H.S.; VIEIRA, L.A.; COSTA, P. S.; et al. Professional dental prophylaxis increases 

salivary cortisol in children with dental behavioural management problems: a longitudinal 

study. BMC Oral Health, v. 16, n. 1, p. 74, 2016. 

 

 

GUNN, B. G.; CUNNINGHAM, L.; MITCHELL, S. G.; et al. GABAA receptor-acting 

neurosteroids: a role in the development and regulation of the stress response. Front 

Neuroendocrinol, v. 36, p. 28-48, 2015. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27330369
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27330369
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomes%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vieira%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costa%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunn%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24929099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cunningham%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24929099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitchell%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24929099


 

 
 

63 

HELFENSTEIN, E. Farmacodinâmica dos Anestésicos Inalatórios. In: CANGIANI, L. M.; 

POSSO, I. P.; POTÉRIO, G. M. B.; NOGUEIRA, C. S. Tratado de Anestesiologia SAESP. 

6ª ed. São Paulo: Editora Atheneu; 2006. 791-802. 

 

 

HOUPT, M. I.; WEISS, N. J.; KOENIGSBERG, S.R.;  et al. Comparison of chloral hydrate 

with and without promethazine in the sedation of young children. Pediatr Dent, v. 7, n. 1, p.  

41-6, Mar 1985. 

 

 

HU L. W.; GORENSTEIN, C.; FUENTES, D. Portuguese version of Corah's Dental Anxiety 

Scale: transcultural adaptation and reliability analysis. Depress Anxiety, v. 24, p. 467-71, 

2007. 

 

 

JAFARZADEH, M.; ARMAN, S.; POUR, F. F. Effect of aromatherapy with orange essential 

oil on salivary cortisol and pulse rate in children during dental treatment: A randomized 

controlled clinical trial. Adv Biomed Res, v. 2, p. 10,  2013. 

 

 

JERJES, W.; JERJES, W. K.; SWINSON, B.;  et al. Midazolam in the reduction of surgical 

stress: a randomized clinical trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, v. 

100, n. 5, p. 564-70, Nov 2005. 

 

 

JESSOP, D. S.; TURNER-COBB, J. M. Measurement and meaning of salivary cortisol: a 

focus on health and disease in children. Stress, v. 11, n. 1, p. 1-14, Jan 2008. 

 

 

KAMBALIMATH, H. V.; DIXIT, U. B.; THYAGI, P. S. Salivary cortisol response to 

psychological stress in children with early childhood caries. Indian J Dent Res, v. 21, n. 2, p. 

231-7, Apr-Jun 2010. 

 

 

KANDEMIR, S.; OKSAN, T.; ALPOZ, A. R.;  et al. Salivary cortisol levels in children 

during dental treatment. J Marmara Univ Dent Fac, v. 2, n. 4, p. 639-42, Sep 1997. 

 

 

KARIBE, H.; AOYAGI-NAKA, K.; KODA, A. Maternal anxiety and child fear during dental 

procedures: a preliminary study. J Dent Child (Chic), v. 81, n. 2, p. 72-7, May-Aug 2014. 

 

 

KHALILI-MAHANI, N.; NIESTERS, M.; VAN OSCH, M. J.; et al. Ketamine interactions 

with biomarkers of stress: a randomized placebo-controlled repeated measures resting-state 

fMRI and PCASL pilot study in healthy men. Neuroimage, v. 108, p. 396-409, 2015.  

 

 

KLINGBERG, G.; BROBERG, A. G. Dental fear/anxiety and dental behaviour management 

problems in children and adolescents: a review of prevalence and concomitant psychological 

factors. Int J Paediatr Dent, v. 17, n. 6, p. 391-406, Nov 2007. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khalili-Mahani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25554429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niesters%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25554429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Osch%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25554429


 

 
 

64 

KLINGBERG, G.; DAHLLOF, G.; ERLANDSSON, A. L.;  et al. A survey of specialist 

paediatric dental services in Sweden: results from 2003, and trends since 1983. Int J Paediatr 

Dent, v. 16, n. 2, p. 89-94, Mar 2006. 

 

 

KRIKKEN, J. B.; VAN WIJK, A. J.; TEN CATE, J. M.;  et al. Child dental anxiety, parental 

rearing style and referral status of children. Community Dent Health, v. 29, n. 4, p. 289-92, 

Dec 2012. 

 

 

KRYSTAL, J. H.; KARPER, L. P.; SEIBYL, J. P.; et al. effects of the noncompetitive 

NMDA antagonist, ketamine, in humans. Psychotomimetic, perceptual, cognitive, and 

neuroendocrine responses. Arch Gen Psychiatry, v. 51, n. 3, p. 199-214, 1994. 

 

 

LAHOUD, G. Y.; AVERLEY, P. A. Comparison of sevoflurane and nitrous oxide mixture 

with nitrous oxide alone for inhalation conscious sedation in children having dental treatment: 

a randomised controlled trial. Anaesthesia, v. 57, n. 5, p. 446-50, May 2002. 

 

 

LAHOUD, G. Y.; AVERLEY, P. A.; HANLON, M. R. Sevoflurane inhalation conscious 

sedation for children having dental treatment. Anaesthesia, v. 56, n. 5, p. 476-80, May 2001. 

 

 

LIMA, A. R.; DA COSTA, L. R.; DA COSTA, P. S. A randomized, controlled, crossover trial 

of oral midazolam and hydroxyzine for pediatric dental sedation. Pesqui Odontol Bras, v. 17, 

n. 3, p. 206-11, Jul-Sep 2003. 

 

 

LOCHARY, M. E.; WILSON, S.; GRIFFEN, A. L.;  et al. Temperament as a predictor of 

behavior for conscious sedation in dentistry. Pediatr Dent, v. 15, n. 5, p. 348-52, Sep-Oct 

1993. 

 

 

LOURENCO-MATHARU, L.; ASHLEY, P. F.; FURNESS, S. Sedation of children 

undergoing dental treatment. Cochrane Database Syst Rev, v. 3, p. CD003877,  2012. 

 

 

MCEWEN, B. S. Plasticity of the hippocampus: adaptation to chronic stress and allostatic 

load. Ann N Y Acad Sci, v. 933, p. 265-77, 2001. 

 

 

MOREIRA, T. A.; COSTA, P. S.; COSTA, L. R.;  et al. Combined oral midazolam-ketamine 

better than midazolam alone for sedation of young children: a randomized controlled trial. Int 

J Paediatr Dent, v. 23, n. 3, p. 207-15, May 2013. 

 

 

OLIVEIRA C. R. D.; ELIAS, L. Hipnóticos Não-barbitúricos. In: CANGIANI LM, POSSO 

IP, POTÉRIO GMB, NOGUEIRA CS. Tratado de Anestesiologia SAESP. 6ª ed. São Paulo: 

Editora Atheneu; 2006. p. 291-305. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krystal%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8122957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karper%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8122957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seibyl%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8122957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McEwen%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12000027


 

 
 

65 

PAHL, K. M.; BARRETT, P. M.; GULLO, M. J. Examining potential risk factors for anxiety 

in early childhood. J Anxiety Disord, v. 26, n. 2, p. 311-20, Mar 2012. 

 

 

PANI, S. C.; ABUTHURAYA, D.; ALSHAMMERY, H. M.;  et al. Salivary cortisol as a 

biomarker to explore the role of maternal stress in early childhood caries. Int J Dent, v. 2013, 

p. 565102,  2013. 

 

 

PAPINENI, A.; LOURENÇO-MATHARU, L.; ASHLEY, P. F. Safety of oral midazolam 

sedation use in paediatric dentistry: a review. Int J Paediatr Dent, v. 24, n. 1, p. 2-13, 2014. 

 

 

PATIL, S. J.; SHAH, P. P.; PATIL, J. A.;  et al. Assessment of the changes in the stress-

related salivary cortisol levels to the various dental procedures in children. J Indian Soc 

Pedod Prev Dent, v. 33, n. 2, p. 94-9, Apr-Jun 2015. 

 

 

QUEIROZ, A. M.; CARVALHO, A. B.; CENSI, L. L.;  et al. Stress and Anxiety in Children 

After the Use of Computerized Dental Anesthesia. Braz Dent J, v. 26, n. 3, p. 303-7, May-

Jun 2015. 

 

 

RAI, K.; HEGDE, A. M.; SHETTY, S.;  et al. Estimation of salivary cortisol in children with 

rampant caries. J Clin Pediatr Dent, v. 34, n. 3, p. 249-52, Spring 2010. 

 

 

RODRIGUES GOMES, S. S.; BARRETOBEZERRA, A. C.; MAIA PRADO, A. C. Salivary 

biomarkers, vital signs and behaviour of pre-school children during their first dental visit. Eur 

J Paediatr Dent, v. 14, n. 4, p. 279-83, Dec 2013. 

 

  

SANTOS E. T. M. Benzodiazepínicos. In: CANGIANI LM, POSSO IP, POTÉRIO GMB, 

NOGUEIRA CS. Tratado de Anestesiologia SAESP. 6ª ed. São Paulo: Editora Atheneu; 

2006. p. 275-84. 

 

 

SHANMUGAAVEL, A. K.; ASOKAN, S.; BABY, J. J.; et al. Comparison of Behavior and 

Dental Anxiety During Intranasal and Sublingual Midazolam Sedation - A Randomized 

Controlled Trial. J Clin Pediatr Dent, v. 40, n. 1, p. 81-7, 2016. 

 

 

TASKINEN, H.; KANKAALA, T.; RAJAVAARA, P.;  et al. Self-reported causes for referral 

to dental treatment under general anaesthesia (DGA): a cross-sectional survey. Eur Arch 

Paediatr Dent, v. 15, n. 2, p. 105-12, Apr 2014. 

 

 

TIMMERMANS, W.; XIONG, H.; HOOGENRAAD, C. C.; et al. Stress and excitatory 

synapses: from health to disease. Neuroscience, v. 17, n. 248, p. 626-36, 2013. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23240863
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23240863
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shanmugaavel%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26696112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asokan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26696112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baby%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26696112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Timmermans%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23727506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiong%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23727506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoogenraad%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23727506


 

 
 

66 

TORRIANI, D. D.; TEIXEIRA, A. M.; PINHEIRO, R.; et al. Adaptação transcultural de 

instrumentos para mensurar ansiedade e comportamento em clínica odontológica infantil. Arq 

Odontol, v. 44, n. 4, p. 17-23, 2008. 

 

 

UGAR-CANKAL, D.; DENIZCI, S.; HOCAOGLU, T. Prevalence of tongue lesions among 

Turkish schoolchildren. Saudi Med J, v. 26, n. 12, p. 1962-7, Dec 2005. 

 

 

UMEDA, T.; HIRAMATSU, R.; IWAOKA, T.; et al. Use of saliva for monitoring unbound 

free cortisol levels in serum. Clin Chim Acta, v. 5, n. 110, p. 245-53, 1981. 

 

 

VENHAM, L.; BENGSTON, D.; CIPES, M. Children's response to sequential dental visits. J 

Dent Res, v. 56, n. 5, p. 454-9, May 1977. 

 

 

VIANA, K. A. Efeitos amnésicos de sedativos em procedimentos pediátricos: revisão 

sistemática. 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

 

VINING, R. F.; MCGINLEY, R. A.; MAKSVYTIS, J. J.;  et al. Salivary cortisol: A better 

measure of adrenal cortical function than serum cortisol. Annals of Clinical Biochemistry, v. 

20, n. 6, p. 329-335,  1983. 

 

 

XU, C.; TAN, S.; ZHANG, J.; et al. Anesthesia with sevoflurane in neonatal rats: 

Developmental neuroendocrine abnormalities and alleviating effects of the corticosteroid and 

Cl(-) importer antagonists. Psychoneuroendocrinology, v. 60, p. 173-81, 2015. 

 

 

WONG, H. M.; HUMPHRIS, G. M.; LEE, G. T. Preliminary validation and reliability of the 

Modified Child Dental Anxiety Scale. Psychol Rep, v. 83, n. 3 Pt 2, p. 1179-86, Dec 1998. 

 

 

YFANTI, K.; KITRAKI, E.; EMMANOUIL, D.;  et al. Psychometric and biohormonal 

indices of dental anxiety in children. A prospective cohort study. Stress, p. 1-9, May 27 2014. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Umeda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6261989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hiramatsu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6261989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iwaoka%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6261989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26150359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26150359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26150359


 

 
 

67 

APÊNDICE A - AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA 

 
Dados pessoais 

Data do exame: ____ / ____ / ____ 

Nome: ___________________________________________Data de nascimento: ____ / ____ / ____ 

Sexo: F M    

Responsável: ___________________________________________________________________ 

Endereço(s):           

Telefone(s):            

E-mail:             

Exame médico 

Peso:___________ kg  Altura: ______________ cm  ASA: I II 

História de procedimento anestésico: Não Sim. Explicar:      

Condição sistêmica:          

Avaliação de vias aéreas:          

Medicamentos em uso:          

Sinais vitais: FC:_______bpm SpO2:_______% FR:_______irpm PA:_______ 

Exame odontológico 

Anamnese (queixa principal, história da doença atual, dor):      

 16 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 26 

Coroa             

Tratamento             

 

 46 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 36 

Coroa             

Tratamento             

Comportamento durante o exame odontológico (escala de Venham):__________________________ 

Estabilização protetora: Nenhuma Abridor de boca Manual(ativa) Pacote(passiva) 

Examinadores:__________________________________Anotador:______________________ 

Códigos para condição da coroa de dentes decíduos 

Código (coroa) Condição/estado Código (coroa) Condição/estado 

A Hígido G Apresenta selante 

B Cariado H Apoio de ponte ou coroa 

C Restaurado, mas com cárie K Não erupcionado (Raiz não exposta) 

D Restaurado e sem cárie T Trauma (fratura) 

E Perdido devido à cárie L Dente excluído 

F Perdido por outras razões 

Códigos para tratamento 

Código Tratamento Código Tratamento 

0 Nenhum 5 Pulpar + restauração 

1 Restauração de 1 superfície 6 Extração 

2 Restauração de 2 ou mais superfícies 7 Remineralização de mancha branca 

3 Coroa por qualquer razão 8 Selante 

4 Faceta estética 9 Sem informação 
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Escala do padrão comportamental de Venham (TORRIANI et al., 2009) 

ESCORE COMPORTAMENTO DEFINIÇÃO 

0 Cooperação total A criança não apresenta protesto físico, como choro ou movimentos 

corporais, que atrapalhe o dentista, possibilitando-o boas condições 

de trabalho. 

1 Protesto moderado A criança protesta em voz baixa (resmungos) ou choro contido, 

como um sinal de desconforto. No entanto, não impede a 

continuidade do tratamento.  

2 Protesto intenso A criança manifesta seu desconforto verbalmente, com choro forte 

e/ou movimentos corporais (de mãos, braços, cabeça, etc.), que 

dificultam a realização do tratamento. Contudo, ainda atende aos 

pedidos para cooperar, mesmo que com certa resistência. 

3 Protesto mais intenso A criança realiza movimentos corporais maiores, inclusive de 

troncos e pernas. Pode interromper o procedimento, representando 

um real problema para o dentista, exigindo deste, esforço físico e 

mental. É necessária contenção física de algum órgão do corpo (das 

mãos e/ou da cabeça). Ainda assim, a criança coopera parcialmente 

e relutantemente com as orientações. 

4 Protesto generalizado Nenhuma adesão ou cooperação da criança. A situação resulta em 

desgaste físico e mental tanto para a criança quanto para o dentista. 

É necessária contensão física (segurar mãos, braços, pernas, cabeça, 

tronco...), a criança pode tentar fugir da cadeira, cobrir a boca e, 

algumas vezes, o atendimento torna-se impossível na mesma sessão. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estamos convidando seu filho(a), menor de idade a participar desta pesquisa. Após você ler com atenção e ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar que a criança faça parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de 

recusa você e seu filho(a) não serão penalizados de forma alguma, sendo que ele(a) será atendido aqui mesmo no 

NESO, porém utilizando de outras  medidas alternativas que você venha a concordar. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você pode procurar os pesquisadores Dra. Heloísa de Sousa Gomes e o Dr. 

Hugo Sérgio de Oliveira Gomes (inclusive ligações a cobrar) pelos telefones (62) 8218-5958/(62) 8407-9777. 

Em caso de dúvidas sobre os direitos da criança como participante nessa pesquisa, você poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone (62) 3521-1215 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título: Ensaio clínico randomizado sobre o uso de sevoflurano associado a midazolam e cetamina orais na 

sedação odontopediátrica 

 Pesquisadores Responsáveis: Dra. Heloisa de Sousa Gomes (Cirurgiã-Dentista – CRO-GO 11.457) – (62) 

8218-5958. Hugo Sérgio de Oliveira Gomes (Médico - CRM-GO 12.753) – (62) 8407-9777 

 Orientadores: Profa. Dra. Aline Carvalho Batista, Profa. Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa, Prof. 

Dr. Paulo Sérgio Sucasas da Costa, Prof. Dr. Onofre Alves Neto. 

 Justificativa: Crianças muito jovens podem apresentar cárie dentária (buraco no dente) e necessitar de 

tratamento odontológico (obturação, canal, extração). Porém provavelmente elas não vão compreender e 

concordar com o tratamento por serem ainda imaturas. Nessa situação o dentista vai ter que usar alguma técnica 

para controlar o comportamento da criança e realizar o tratamento odontológico com qualidade. Esta pesquisa 

pretende analisar três formas de controlar o comportamento da criança durante o tratamento odontológico.  

 Objetivos: comparar o comportamento de crianças de 2 a 6 anos de idade durante o tratamento odontológico 

da cárie dentária quando três formas diferentes de controle do comportamento forem utilizadas. Uma forma é 

tomar remédios para acalmar a criança e diminuir sua dor, mas deixando ela acordada; os remédios se chamam 

midazolam e cetamina e a criança terá que bebê-los quando chegar na Faculdade. Outra forma é a criança tomar 

esses dois remédios e ainda receber um gás, pelo nariz, durante todo o tratamento; o gás se chama sevoflurano. A 

terceira forma é a criança não receber nenhum remédio ou gás que faça efeito. 

 Procedimentos que serão utilizados e propósitos: Caso você aceite que a criança faça parte da pesquisa, 

ela receberá o tratamento odontológico em pelo menos três sessões. Nós iremos sortear, com envelopes, qual 

forma de controle de comportamento a criança irá receber na primeira sessão, qual irá receber na segunda sessão 

e qual irá receber na terceira sessão. Apenas o médico anestesista saberá qual forma de controle de 

comportamento a criança está recebendo, para que o resultado da pesquisa seja o mais fiel possível. Caso a 

criança se mova durante o tratamento odontológico, ela deverá ser imobilizada na cadeira para não se machucar. 

Você ou outro acompanhante deverá ficar todo o tempo de tratamento com a criança. Todos esses medicamentos 

já foram testados em adultos e crianças e são seguros se usados com cuidado. Durante todo o tratamento, nós 

faremos a observação do batimento cardíaco e respiração da criança, e do estresse da criança por meio da análise 

do cortisol na saliva da criança. O tratamento odontológico será realizado por especialista em odontopediatria e 

será filmado, para que o comportamento da criança seja analisado depois. 

 Benefício da participação da criança na pesquisa: a criança receberá o tratamento odontológico completo, 

gratuito e de qualidade, e poderá sofrer menos quando receber os remédios.  

 Riscos da participação da criança nesta pesquisa: todo remédio pode oferecer algum risco para a criança. 

Os principais riscos dos remédios que usaremos são: dificuldade de respiração, se a criança vomitar o vômito 

entrar no pulmão, efeito contrário (criança fica agitada durante o tratamento), reação alérgica, tontura, sedação 

durar mais do que o esperado, moleza ou irritação depois do atendimento. A equipe de profissionais que atenderá 

a criança tomará todo cuidado para que esses problemas não aconteçam, portanto eles são raros. Se acontecer 

qualquer problema com sua criança, a equipe tomará providências para que a situação não fique mais grave e 

cause parada cardíaca e/ou respiratória da criança. 
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 Garantias:  

 Sempre que você achar necessário, você poderá tirar suas dúvidas com a equipe.  

 Você e seu filho(a) não serão identificados na divulgação da pesquisa. As filmagens serão vistas apenas 

pela equipe. 

 A saliva coletada da criança será utilizada apenas nesta pesquisa.  

 Você não terá que pagar pelo tratamento odontológico e pelos medicamentos empregados 

 Você não receberá nenhum dinheiro para despesa com transporte ou alimentação relacionadas ao 

tratamento odontológico, pois são despesas que você teria normalmente se a criança não tivesse 

participando da pesquisa.  

 Você poderá solicitar indenização em caso de danos que sejam comprovadamente decorrentes da 

participação de seu filho nesta pesquisa. 

 Se você não consentir com a pesquisa não terá nenhum prejuízo, pois a criança será tratada mesmo 

assim tentando outra alternativa. 

 

Hugo Sérgio de Oliveira Gomes 

Heloisa de Sousa Gomes 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

 

Eu,________________________________________________________________________, RG/CPF 

__________________________________________________________, abaixo assinado, representante legal 

do(a) menor ____________________________________________, concordo que ele(a) participe da pesquisa 

intitulada “Ensaio clínico randomizado sobre o uso de sevoflurano associado a midazolam e cetamina orais na 

sedação odontopediátrica”. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis benefícios e riscos decorrentes da minha 

participação. Foi garantido a mim que não dar o meu consentimento não levará a qualquer penalidade ou 

interrupção da assistência odontológica à criança sob minha responsabilidade. 

Goiânia, _____ / _____ / _____ 

Assinatura do Responsável: _____________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do sujeito em 

participar. 

Testemunhas:_______________________     _____________________________ 
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APÊNDICE C - 

RECOMENDAÇÕES 

PÓS-OPERATÓRIA 

 

RECOMENDAÇÕES 

PÓS-OPERATÓRIAS 

O paciente não deve se 
alimentar com refeições 
pesadas na noite anterior à 
sedação. Evitar alimentos 
gordurosos e frituras na 
véspera. 

Se o paciente estiver tomando 
qualquer medicamento, 
mesmo que seja natural ou 
homeopático, o médico deve 
ser avisado. 

Quaisquer alterações na saúde 
do paciente, como nariz 
escorrendo, febre, tosse, dor 
de garganta ou ouvido, 
deverão ser informadas, pois 
podem impedir a realização 
do procedimento. 

Para evitar um maior risco de 
“reações” no momento da 
sedação, o paciente não deve 
ingerir nada pela boca, nem 
água, a partir das zero horas 
do dia da sedação. 

O(s) medicamento(s) que o 
paciente tomou pode(m), 
algumas vezes, causar 
confusão, sonolência ou 
tontura. 

O paciente somente deve 
comer se estiver 
completamente acordado e 
não tiver náusea. 

Nas 24 horas seguintes o 
paciente deve evitar 

atividades que necessitem 
coordenação motora (dirigir, 
esportes etc). Em caso de 
criança, isso inclui brincar de 
bicicleta, skate, ou qualquer 
outra brincadeira que exija 
coordenação, pois ela poderá 
se machucar. Piscina, neste 
período, somente com o 
acompanhamento de um 
adulto. 

Em caso de paciente criança: 

- Não a deixe sem supervisão 
no assento do carro/ônibus. 
Se a criança dormir no veículo, 
observe-a continuamente 
para assegurar que ela não 
está tendo dificuldade de 
respirar. 

- Se a criança estiver 
dormindo, não a deixe sozinha. 
Acorde-a a cada hora nas 
quatro horas que seguem à 
sedação. Se a criança não 
estiver acordando ou sua 
respiração não parecer 
normal, telefone 
imediatamente 

- Supervisione toda 
brincadeira e banho nas 8 
horas seguintes à sedação. 

Entre em contato 
imediatamente se houver 
mais de um episódio de 
vômito, comportamento 
estranho ou anormal, ou 
qualquer outro sintoma que 
não pareça normal para o 
paciente. 

No dia seguinte à sedação um 
membro da equipe telefonará 
ao senhor(a) para avaliar o 
pós-operatório do paciente. 

TELEFONES DO 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL DR(A). 

_________________________:

__________________________

________________________ 

OU 

EMERGÊNCIA  192
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APÊNDICE D - AVALIAÇÃO TRANS-OPERATÓRIA 

Sessão n.______  Data:___/___/ 20___ 
Paciente:     M F   Idade:______anos     meses    Peso:____kg 

Acompanhado por:                              Relação com o paciente:_____________________ 
Atualização da história médica 

(desde o último atendimento) 
Não  Sim Pausa alimentar Vias aéreas (VA) Não    Sim 

Alguma alteração na história       Líquidos claros____horas VA superiores claras       

Alteração em medicamentos       Leite, outros líquidos ou 
alimentos ____horas 

Pulmões claros       

Problema respiratório recente       Medicamentos____horas   

 
Sinais vitais (se não foi possível obter, marque aqui  e justifique ___________________________________________________  

Pressão arterial: ____________mmHG     Resp.: _____/min     Pulso:_____/min     Temp: _____
o
C     SpO2:______% 

 
Comportamento pré-sedação (OSUBRS):  ____________________________________________________________________  
 
Check list: Transporte apropriado para casa  Monitores funcionando  Equipamento odontológico 

 
MONITORAMENTO INTRA E PÓS-OPERATÓRIO 
Monitores:  Observação Oxímetro de pulso   Esfigmomanônetro ECG   

 

 Horário : : : : : : : : : : : : : : 

Sedativos
1
                      

N2O/O2 (%)               

AL
2
 (mg)               

SpO2                      

FC (bpm)                      

PA                      

FR (irpm)                      

Procedimento
3
  

 

             

Comentários
4
                      

Nível de sedação
5
                      

H
o
u
p
t 

Consciência                

Choro               

Movimento               

Comportamento 
(OSUBRS) 

                     

Estabilização 
protetora

6
 

              

Separação do 
responsável 
(sim/não) 

                     

1
 Agente          Via   Dose   

Horário   Administrado por     

  Agente          Via   Dose   
Horário   Administrado por  

2
 Anestésico local 

     
3
 Registre o início e 

término dos procedimentos odontológicos, transferência para 
recuperação etc.

4
 Marque um X no quadro e os comentários 

respectivos a seguir (ex. complicações, eventos adversos, intervenção 
em vias aéreas, agente de reversão)  
5
Nível de sedação:  

Nenhum (resposta típica para o paciente) 
Leve (ansiólise) 
Moderado (resposta proposital a comandos verbais ± tátil leve) 
Profundo (resposta proposital após estimulação repetida verbal ou 
dolorosa) 

Anestesia geral (não acorda) 
6
Estabilização protetora: Abridor de boca Manual(ativa) 

Pacote(passiva)
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Comportamento geral:  

Excelente (calmo e cooperativo) 

Bom (objeções leves e/ou choramingos, sem interrupção no tratamento) 

Regular (choro com mínima interrupção no tratamento) 

Pobre (resiste fortemente, interferindo nos procedimentos) 

Abortado (resistência ativa e choro, tratamento não pode ser concluído) 

Alta ambulatorial    ______ horas e _______minutos 

Critérios 

 Função cardiovascular satisfatória e estável 

 Patência de vias aéreas não comprometida e satisfatória 

 Saturação de O2 > 95% 

 Paciente facilmente acordável e reflexos protetores intactos 

 Náusea / vômito ausente 

 Estado de hidratação adequado 

 Paciente pode falar (se aplicável) 

 Paciente pode sentar sem ajuda (se aplicável) 

 Paciente pode andar com mínima assistência (se aplicável) 

 Nível de resposta semelhante ao da pré-sedação 

 Dor controlada 

 Presença do responsável pelo paciente 

 Orientações pós-operatórias relembradas 

 

Assinaturas 

Operador:   

Auxiliar:     

Observador:   

Médico:    
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ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO PELO CEPUFG 
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ANEXO B – RESOLUÇÃO CFM 1.670/03                        

 

RESOLUÇÃO CFM 1.670/03 

(Publicada no D.O.U. 14 JUL 2003, SECAO I, pg. 78) 

 

Sedação profunda só pode ser realizada por médicos qualificados 

e em ambientes que ofereçam condições seguras para sua 

realização, ficando os cuidados do paciente a cargo do médico que 

não esteja realizando o procedimento que exige sedação. 

  

O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n 3.268, de 30 de setembro de 

1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e, 

CONSIDERANDO a importância do ambiente e da qualificação do pessoal envolvido para a realização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos sob sedação ou analgesia, com uso de medicamentos para o conforto, 

alívio da dor e abolição de reflexos indesejáveis; 

CONSIDERANDO o uso de drogas ou combinações de drogas que apresentam efeitos sobre o sistema nervoso, 

cardiovascular e respiratório; 

CONSIDERANDO como prioritária a segurança do paciente durante o procedimento e após sua realização; 

CONSIDERANDO a necessidade de se criar normas que definam os limites de segurança com relação ao 

ambiente, qualificação do pessoal, responsabilidades por equipamentos e drogas disponíveis para o tratamento 

de intercorrências e efeitos adversos; 

CONSIDERANDO o que dispõem as Resoluções CFM nºs. 1.363/93 e 1.409/94; 

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na Sessão Plenária de 13
 
de junho de 2003,  

RESOLVE: 

Art.1 - Nos ambientes em que se praticam procedimentos sob “sedação consciente” ou níveis mais profundos 

de sedação, devem estar disponíveis: 

 I. Equipamentos adequados para a manutenção da via aérea permeável, bem como a administração de oxigênio 

em concentração superior à da atmosfera; 

II. Medicamentos para tratamento de intercorrências e eventos adversos sobre os sistemas cardiovascular e 

respiratório; 

 III. Material para documentação completa do procedimento, devendo ficar registrado o uso das medicações, 

suas doses e efeitos; 

IV. Documentação com critérios de alta do paciente. 

Parágrafo 1- Deve-se dar ao paciente e ao acompanhante, verbalmente e por escrito, instruções relativas aos 

cuidados sobre o período pós-procedimento, bem como informações para o atendimento de emergências 

eventuais.  

Parágrafo 2- Todos os documentos devem ser assinados pelo médico responsável. 
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 Art. 2- O médico que realiza o procedimento não pode encarregar-se simultaneamente da administração de 

sedação profunda/analgesia, devendo isto ficar a cargo de outro médico. 

 Art. 3 - Todas as unidades que realizarem procedimentos sob sedação profunda devem garantir os meios de 

transporte e hospitais que disponham de recursos para atender a intercorrências graves que porventura possam 

acontecer. 

 Art. 4 - Os anexos I e II fazem parte da presente resolução. 

 Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Brasília-DF, 13 de junho de 2003 

  

     EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE                                    RUBENS DOS SANTOS SILVA 

                              Presidente                                                                        Secretário-Geral 

 

ANEXO I 

DEFINIÇÃO E NÍVEIS DE SEDAÇÃO 

 Sedação é um ato médico realizado mediante a utilização de medicamentos com o objetivo de proporcionar 

conforto ao paciente para a realização de procedimentos médicos ou odontológicos. Sob diferentes aspectos 

clínicos, pode ser classificada em leve, moderada e profunda, abaixo definidas: 

  

Sedação Leve é um estado obtido com o uso de medicamentos em que o paciente responde ao comando verbal. 

A função cognitiva e a coordenação podem estar comprometidas. As funções cardiovascular e respiratória não 

apresentam comprometimento. 

  

Sedação Moderada/Analgesia (“Sedação Consciente”) é um estado de depressão da consciência, obtido com o 

uso de medicamentos, no qual o paciente responde ao estímulo verbal isolado ou acompanhado de estímulo tátil. 

Não são necessárias intervenções para manter a via aérea permeável, a ventilação espontânea é suficiente e a 

função cardiovascular geralmente é mantida adequada. 

  

Sedação Profunda/Analgesia é uma depressão da consciência induzida por medicamentos, e nela o paciente 

dificilmente é despertado por comandos verbais, mas responde a estímulos dolorosos. A ventilação espontânea 

pode estar comprometida e ser insuficiente. Pode ocorrer a necessidade de assistência para a manutenção da via 

aérea permeável. A função cardiovascular geralmente é mantida. As respostas são individuais. 

  

Observação importante: As respostas ao uso desses medicamentos são individuais e os níveis são contínuos, 

ocorrendo, com freqüência, a transição entre eles. O médico que prescreve ou administra a medicação deve ter a 

habilidade de recuperar o paciente deste nível ou mantê-lo e recuperá-lo de um estado de maior depressão das 

funções cardiovascular e respiratória. 
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ANEXO II 

  

  

 EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO 

  

  

Oxigênio 

  

   Sistema para fornecimento 

de oxigênio a 100% 

  

Aspirador 

   Sistema para aspirar 

secreções 

   Sondas para aspiração 

  

Manutenção das Vias Aéreas 

   Máscaras faciais 

   Máscaras laríngeas 

   Cânulas naso e orofaríngeas 

   Tubos endotraqueais 

   Laringoscópio com lâminas 

  

Monitores  

   Oxímetro de pulso com 

alarmes 

   Monitor cardíaco 

   Aparelho para medir pressão arterial 

  

  

Equipamentos para 

Reanimação e Medicamentos 

   Balão auto-inflável (Ambu) 

     Desfibrilador 

   Drogas para a reanimação 

   Antagonistas: Naloxone, Flumazenil 

   Impressos com protocolos para reanimação 

(tipo ACLS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – INSTRUÇÕES DO KIT SALIMETRICS  
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