
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1Apresentador e integrante do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Acadêmico 

de Odontologia; joao-lucas96@hotmail.com 
2Professor do departamento de Odontologia; supervisor do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG); andrehtakahashi@gmail.com 
3Professora do departamento de Odontologia; coordenadora do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG); dorochenkoluciana@gmail.com 

 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA ANALGESIA PREEMPTIVA NO CONTROLE DA 

DOR PÓS-OPERATÓRIA EM EXTRAÇÕES DE TERCEIROS MOLARES  

 

João Lucas Dziadzio1 

André Takahashi2 

Luciana Dorochenko Martins3 

 
Resumo: A cirurgia bucal é um dos procedimentos mais realizados pelos dentistas, dentro dessa categoria, a 

extração de terceiros molares é comumente realizada. Como em qualquer outro procedimento cirúrgico, a 

extração de terceiros molares não está isenta de riscos, morbidades e complicações, que podem aparecer no 

período trans ou pós-operatório. A dor pós-operatória, é uma das queixas mais frequentes relatadas pelos 
pacientes que passam por esse procedimento, sendo esta uma das maiores preocupações dos profissionais. 

Visando um melhor conforto aos pacientes, muitos profissionais optam pela analgesia preemptiva. Esse trabalho 

tem o objetivo de, através de uma revisão de literatura, analisar a eficácia da analgesia preemptiva no controle da 

dor pós-operatória em cirurgias de terceiros molares.  
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Clínica Odontológica da Universidade Estadual de Ponta Grossa, campus Uvaranas.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Dentre os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias de terceiros molares estão entre as 

cirurgias mais comuns realizadas por cirurgiões bucomaxilofacias e clínicos gerais 

(PAULESINI JR et al., 2008). Essas cirurgias, não são isentas de riscos e podem levar à uma 

série de complicações, à exemplo: dor, trismo, edema, sangramento, alveolite e infecção 

(PAULESINI JR et al., 2008; KATO, 2010). 

Extrações mais complexas, como é o caso de cirurgias de terceiros molares, que 

envolvem retalhos, osteotomia, odontossecção e tempo cirúrgico maior; tendem a apresentar 

como resultado, uma dor relatada mais intensa devido ao acentuado trauma tecidual (AL-

KHATEEB & ALNABAR, 2008; GARCIA et al., 2001). 

Para o controle da dor, diversos regimes analgésicos podem ser instituídos, entre eles a 

analgesia preemptiva. Andrade et al., definem a analgesia preemptiva, como a instituição de 

fármacos anteriormente ao estímulo nocivo, prevenindo a hiperalgesia. 

Diferentes grupos de fármacos são utilizados em diferentes protocolos aplicados na 

analgesia preemptiva, entre eles anti-inflamatórios não-esteroidais, corticosteroides e 

analgésicos, de forma isolada ou em associação (BAPTISTA et al., 2011). 

OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do estudo, é buscar na literatura, evidências científicas que 

avaliem a eficácia do uso da analgesia preemptiva nas cirurgias para extração de terceiros 

molares.  

 

METODOLOGIA 

Nenhuma restrição de data de publicação foi imposta na pesquisa. Todas as revisões 

de literaturas e ensaios clínicos foram considerados. Artigos inglês e português foram 

considerados. A pesquisa bibliográfica para estudo da avaliação da eficácia da analgesia 

preemptiva na extração de terceiros molares foi executada usando PubMed (MEDLINE). A 

equação da busca foi baseada em quatro palavras-chaves primárias (preoperative period; 

analgesias; tooth extraction; molar,third) em combinação com suas respectivas palavras 
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secundárias. Os títulos e resumos obtidos a partir das combinações foram triados e avaliados. 

A elegibilidade foi baseado nos critérios de inclusão, que seriam pesquisas ou revisões de 

literaturas, que relacionam a analgesia preemptiva e extração de terceiros molares. Os artigos 

selecionados pelos títulos e resumos, foram lidos, e os que não se encaixavam nos critérios de 

inclusão foram excluídos. 

 

RESULTADOS 

 

O impacto que a dor pós-operatória tem sobre a qualidade de vida do paciente após a 

cirurgia dos terceiros molares inclusos é indubitável. De todos os sintomas associados a este 

procedimento, a dor pós-operatória é o que os pacientes reconhecem como o mais 

inconveniente. (TODOROVIC et al., 2016).  

Liporaci Junior, 2011, testou a eficácia da administração preemptiva de Cetoprofeno 

150 mg via oral dois dias antes da cirurgia de extração de terceiros molares, comparando no 

mesmo paciente com a administração pós-operatória; concluiu que a analgesia preemptiva não 

se mostrou eficaz na redução da dor pós-operatória na cirurgia de extração de terceiros 

molares inclusos em comparação com a administração pós-operatória do mesmo 

medicamento. Porém, em outro estudo realizado por Kaczmarzyk et al., no qual examinaram 

se o cetoprofeno administrado 60 minutos antes da extração cirúrgica dos dentes inferiores do 

siso fornece analgesia pós-cirúrgica efetiva e reduz a ingestão de analgésicos de resgate em 

comparação com cetoprofeno administrado 60 min após a cirurgia ou placebo, concluindo que 

o cetoprofeno administrado após a cirurgia do terceiro molar proporciona um controle da dor 

mais eficaz do que o cetoprofeno administrado antes da cirurgia ou placebo. Brigdman et al., 

analisaram a administração do diclofenaco de sódio 100 mg anteriormente ao tratamento e a 

administração do mesmo medicamento após a cirurgia, nenhuma diferença significante foi 

encontrada entre as diferentes condutas.  

Em estudos comparando diferentes grupos de medicamentos, da Costa Araújo et al., O 

realizaram um estudo com o objetivo de fazer uma análise comparativa do efeito analgésico 

preemptivo de nimesulida e cloridrato de tramadol durante a cirurgia do terceiro molar, e 

concluíram que ambos demonstram efeitos analgésicos preemptivos semelhantes quando 

usados em cirurgias de terceiros molares inferiores. Zacharias et al., fizeram a comparação 

entre metadona 10mg, diclofenaco 100mg e placebo, na qual não encontraram diferenças 

significativas entre os três grupos em nenhum momento do estudo. Isiordia-Espinoza et al., 
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relatam em seu estudo que o meloxicam tem um efeito preemptivo melhor comparado ao uso 

do tramadol.  

Em relação a comparação do ibuprofeno 400mg e do rofexocibe 50mg, não apresentou 

nenhuma diferença significativa no controle da dor e devido aos seus efeitos secundários dos 

inibidores da COX-2, é aconselhável evitar seu uso (MORSE, TUMP & KEVELHAM, 2006). 

Dikhit et al., realizam um ensaio clínico para comparar o efeito analgésico preemptivo do 

diclofenaco de sódio e tramadol após a remoção cirúrgica dos terceiros molares inferiores; 

concluíram que 50 mg de diclofenaco de sódio oral proporciona uma melhor analgesia 

preemptiva e também reduz o edema pós-operatório após a extração cirúrgica dos terceiros 

molares quando comparado com a mesma dose de tramadol. 

Favarini et al., realizaram um estudo, no qual a aplicação de dipirona foi realizada 

anteriormente no grupo estudo e posteriormente no grupo controle, concomitante com a 

administração em todos os pacientes de 1g de cefazolina e 8mg de dexametasona, todos os 

medicamentos foram aplicados IV; concluíram que a administração preventiva da dipirona 

diminuiu a percepção de dor transoperatória e pós-operatória imediata quando comparada ao 

seu uso somente após a cirurgia.  

Costa et al., realizaram uma meta-análise, e concluíram que a analgesia preemptiva 

não teve efeito significativo na redução da dor pós-operatória após a remoção dos terceiros 

molares inferiores impactados. Estudos clínicos mais homogêneos e bem delineados são 

necessários para determinar uma possível eficácia do tratamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise dos artigos encontrados, podemos concluir que, em relação ao uso de 

anti-inflamatórios, independente da classe, a maioria dos estudos que os comparam com os 

analgésicos, mostram que a eficácia deles apresenta certa vantagem em relação ao uso de 

analgésicos nos protocolos de analgesia preemptiva.  

Estudos que testam somente os anti-inflamatórios, apresentam uma divergência de 

resultados na literatura, não confirmando sua eficácia.  

Estudos que aplicam somente os analgésicos em regimes preemptivos foram menos 

encontrados no PubMed (MEDLINE), levando esse quesito a ser um viés na sua 

aplicabilidade clínica. 

Assim, podemos concluir que, existe uma controvérsia em relação aos resultados de 

estudos de analgesia preemptiva aplicada a extração de terceiros molares, sendo inconclusiva 
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sua verdadeira eficácia e aplicabilidade clínica, necessitando de mais ensaios clínicos 

randomizados bem delineadas para ajudar os clínicos em suas escolhas de prescrição 

medicamentosa para controle da dor pós-operatória em cirurgia de terceiros molares inclusos.  

Mesmo o estudo sendo inconclusivo, ele serve de possibilidades e avanços para a 

formação acadêmica em processo de ação e intervenção extensionista, pois possibilitou a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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