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Resumo: Cirurgias de terceiros molares, encontram-se entre os procedimentos mais realizados pelos Cirurgiões 

Buco-Maxilo-Faciais, existindo registros de que estes também sejam os procedimentos cirúrgicos mais realizados 

no mundo. Diversos autores demonstraram em seus estudos que as cirurgias orais menores estão entre os 

procedimentos relatados na literatura como maiores causadores de ansiedade e/ou medo, as quais englobam a 

cirurgia de extração de terceiros molares, uma grande fonte geradora de ansiedade. Este estudo visa conhecer as 

características de ansiedade dos pacientes submetidos a extração de terceiros molares na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, e explorar possíveis associações. A amostra foi composta por 68 pacientes, e o IDATE (State-Trait 

Anxiety Inventory -STAI) foi o instrumento utilizado para quantificar a ansiedade do paciente operado. O IDATE-

Estado variou entre 22 a 62 pontos (média 35; DP ± 8,4), enquanto que o IDATE-Traço variou entre 23 a 62 pontos 

(média 37; DP± 7,7), onde o escore total é caracterizado por baixo grau de ansiedade varia entre 20-30 pontos, 

grau médio de ansiedade 31-49 e alto grau de ansiedade 50 ou mais. Esses dados foram comparados com sinais 
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clínicos de ansiedade e notou-se que maiores índices de ansiedade mostraram associações estatísticas com a dor 

pós-operatória.  

Palavras-chave: Ansiedade. IDATE. Terceiros molares.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Pesquisa clínica e terapêutica avançada em cirurgia e estomatologia 2ª edição. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas efetuadas dirigem-se aos pacientes que procuraram 

atendimento e necessitaram de cirurgias de terceiros molares, na Universidade Estadual de 

Ponta grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

             Desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta Grossa, as ações realizadas atingem 

os municípios presentes na 3ª Regional de Saúde do Estado do Paraná (Arapoti, Carambeí, 

Castro, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, São 

João do Triunfo e Sengés). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações da pesquisa foram realizadas na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 

ambulatório do curso de odontologia, nas clínicas de cirurgia bucal. 

JUSTIFICATIVA 

Cirurgias de terceiros molares, encontram-se  entre os procedimentos mais realizados 

pelos Cirurgiões Buco-Maxilo-Faciais, existindo registros de que estes também sejam os 

procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo. São procedimentos que podem variar em 

diferentes graus de dificuldade e complexidade, ocasionando altas taxas de complicações pós-

operatórias tais como: alveolite-seca, infecção, lesões em estruturas nobres, bem como altos 

níveis de dor, edema e trismo. Diversos autores demonstraram em seus estudos que as cirurgias 

orais menores, estão entre os procedimentos relatados na literatura como maiores causadores 

de ansiedade e/ou medo, as quais englobam a cirurgia de extração de terceiros molares, uma 
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grande fonte geradora de ansiedade (KANEGANE, 2006). Além disso, eventualmente, 

complicações de ordem infecciosa podem levar a hospitalização e até mesmo a morte. Todavia, 

embora os procedimentos ocorram de forma rotineira, não são conhecidos, a âmbito regional 

os índices reais de ansiedade e como essa situação pode interferir nas complicações pós-

operatórias. Desta forma, a pesquisa tem como justificativa avaliar o estado de ansiedade dos 

pacientes a serem submetidos a procedimentos de cirurgia bucal e sua correlação com possíveis 

complicações trans e pós-operatórias, análise de dados e esclarecimentos sobre a prevenção de 

complicações. E ainda, busca entender de forma sistematizada o perfil dos pacientes de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo IDATE (State-Trait Anxiety Inventory -STAI) e com isso, 

melhorar as condutas e cuidados no sentido de implementar protocolos de diminuição de 

ansiedade e complicações pós-operatórias em decorrência desta. 

OBJETIVOS 

         A pesquisa visa conhecer as características de ansiedade, obtidas pelo inventário de 

ansiedade traço-estado (IDATE),  bem como as características clínicas básicas de saúde do 

paciente operado, tais como: Classificação ASA (American Society of Anesthesiologists - ASA 

Physical Status Classification System), pressão arterial, frequência cardíaca, o estado 

hematológico (hemograma), aspectos do procedimento cirúrgico da remoção de terceiros 

molares, e a prescrição oferecida ao paciente tanto no pré-operatório como no pós-operatório, 

buscando assim a verificação da existência de associação entre a ansiedade pré-operatória com 

complicações pós-operatórias. 

METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza como clínico observacional de corte transversal, exploratório e 

prospectivo, realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A amostra compreendeu em 

pacientes que foram encaminhados, ou por procura direta ao ambulatório do curso de 

odontologia, nas clínicas de cirurgia bucal, de forma consecutiva, não aleatorizada e não 

probabilística. Os critérios de inclusão foram pacientes com indicação de extração de um ou 

mais terceiros molares e aceitação em participar da pesquisa mediante assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão consistem em qualquer 

condição médica que contraindique o tratamento cirúrgico, falta de respostas fundamentais ou 
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não entregar o instrumento de avaliação individual (diário), e a falta de informações críticas no 

instrumento de coleta de dados. O sistema de classificação ASA (Classificação da Sociedade 

Americana de Anestesistas) foi utilizado para avaliação dos riscos dos pacientes que seriam 

submetidos ao tratamento proposto para o desenvolvimento do trabalho. Também foram 

verificadas a pressão arterial e frequência cardíaca de cada paciente submetido ao procedimento 

cirúrgico, sendo que a pressão arterial foi aferida antes do início do procedimento cirúrgico, 

como parte dos critérios de avaliação de ansiedade. Desse modo também foi realizada a medida 

da frequência cardíaca. Para a coleta desses dois parâmetros, foi utilizado um monitor 

automático de pressão arterial (Omron Dalian Co., LTD, China, certificado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária no 80047300345). Sendo também, feita a utilização de um 

aparelho de eletrocardiograma portátil para a detecção do aumento da frequência cardíaca 

previamente a realização do procedimento. A sensação dolorosa e edema, foram coletados pelo 

próprio paciente em domicílio, através de uma escala visual analógica, por meio de anotações 

diárias durante um período pré determinado. Os dados foram tabulados em planilha Excel e 

posteriormente analisados estatisticamente em programa estatístico IBM SPSS® versão 15.0. 

RESULTADOS 

        A amostra foi composta por 68 pacientes com idades entre 18 e 43 anos (média 22 ±4), 

sendo a maioria da amostra composta pelo sexo feminino (45 pacientes; 66,2%). Quanto a 

classificação ASA, a maioria dos pacientes foram identificados como ASA I e II. Os exames 

hematológicos dos pacientes não mostraram alterações. Já a análise com o eletrocardiograma, 

revelou cinco pacientes com alteração, sendo todas relacionadas ao aumento da frequência 

cardíaca (FC) acima de 100 batimentos por minuto (bpm). A média da pressão arterial sistólica 

no dia do procedimento foi de 118 mmHg enquanto que a média para a pressão arterial 

diastólica foi de 78 mmHg. 

Na população estudada não houve diferenças estatisticamente significantes para o Estado e 

Traço de Ansiedade (IDATE) conforme a idade e o sexo do participante, bem como o estado 

de saúde (ASA) também não implicou em diferenças da condição de ansiedade (IDATE), 

entretanto, as médias dos escores de ansiedade Estado-Idate foram superiores em pacientes 

ASA 2. O Estado e Traço de Ansiedade (IDATE), não mostraram associação com a frequência 

cardíaca ou outras características como o estado pressórico do paciente.  
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A quantidade de dor não variou de forma significativa quando foram comparados a remoção de 

1 dente superior, 1 dente inferior ou 2 ou mais dentes, em análise de medidas repetidas 

considerando 8 médias de tomadas de dor, do dia zero ao dia sete, conforme figura 1. 

Figura 1: Estimativa das medidas de dor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:autoria própria. 

 

O IDATE-Estado variou entre 22 a 62 pontos (média 35; DP ± 8,4), enquanto que o IDATE-

Traço variou entre 23 a 62 pontos (média 37; DP± 7,7). Os resultados podem ser observados 

na tabela 1.  

Tabela 1: Tabela descritiva dos valores do IDATE Estado e Traço.  

 N Minimo Maximo Mean Mediana Std. 

Deviation 

IDATEEstad

o 

68 22 62 35,6 34 8,4 

IDATETraco 68 23 62 37,8 36 7,7 

Fonte: autoria própria. 

 

A dor pós-operatória mostrou correlações com os índices de estado de ansiedade (Estado-Idate) 

tanto quando analisado as médias diárias, tanto quando analisado com as médias acumuladas 

dos dias, todavia, não foram observadas correlações com o traço de ansiedade (Traço-Idate), 

conforme observado na tabela 2.  

 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

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

advindas da extensão universitária” 

6 

Tabela 2: correlações entre as médias diárias de dor e a média acumulada de dor pós operatória com o estado de 

ansiedade (Idate-Estado). 

Fonte: autoria própria. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi verificada que, a maioria dos pacientes submetidos a extração de um ou mais 

terceiros molares na Universidade Estadual de Ponta Grossa, se enquadraram no perfil ASA I 

e II, e que a dor pós-operatória teve correlações com os índices de estado de ansiedade. Desta 

forma, a partir de agora, os profissionais poderão melhorar as condutas e cuidados no sentido 

de implementar protocolos de diminuição de ansiedade, a fim de se evitar complicações pós-

operatórias em decorrência desta. 
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