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Resumo 

Terceiros molares inclusos são rotineiramente indicados 

para exodontia e, atualmente, o meio mais utilizado para 

reduzir a sintomatologia pós-operatórias da cirurgia, a 

farmacoterapia, pode trazer efeitos colaterais ao 

paciente. Nesse contexto, investiga-se a eficácia da 

laserterapia de baixa potência, como uma técnica não 

invasiva, no controle da sintomatologia dolorosa, 

controle de edema e trismo pós extração de terceiros 

molares inclusos. 

Introdução  

Alguns métodos terapêuticos são utilizados na cirurgia 

de extração de terceiros molares. Atualmente, destacam-

se a crioterapia; a farmacoterapia, com a utilização de   

analgésicos e anti-inflamatórios esteroidais e não 

esteroidais; e a terapia a laser de baixa intensidade 

(TLBI).  Este método terapêutico vem sendo utilizado em 

clinicas odontológicas no tratamento de diversas 

doenças, que variam de pequenas ulcerações a 

neuralgias complexas, demonstrando-se eficaz e 

colaborando clinicamente na cicatrização de feridas e no 

controle da dor. Esses efeitos podem ser explicados 

devido a suas propriedades terapêuticas produzindo 

alterações teciduais a nível metabólico, na biomodulação 

da inflamação, na promoção da analgesia e na ação 

anti-edematosa (AIMBIRE et al.,2006); bem como na 

diminuição do tempo da reparação tecidual, promovendo 

angiogenese que resulta em cicatrização (MELO et 

al.,2011).  

Material e Métodos 

Após aprovação pelo CEP/UEPG/Plataforma Brasil sob 

n. CAAE 12201819.7.0000.0105, parecer 3.297.138, os 

pacientes foram divididos em Grupo I (cirurgias 

submetidas a Laser Duo) e Grupo II (cirurgias sem 

apliação de Laser Duo). Ambos os grupos foram 

submetidos ao mesmo tratamento cirúrgico e técnica 

anestésica. Pacientes foram avaliados em T1, pré-

operatório, T2 = 4 horas, T3=6 horas, T4=8 horas, T5=10 

horas, T6= 12 horas, T7=24 horas, T8= 48 horas, T9= 72 

horas, T10=96 horas após o procedimento cirúrgico, e 

sete dias após o procedimento cirúrgico (168 horas). Em 

T1, os pacientes foram submetidos a uma avaliação 

clinica para mensurar a distância interauricular, 

intermandibular e interincisiva. Para o Grupo I logo após 

o procedimento cirúrgico, foram realizadas aplicações de 

Laser Duo infravermelho de baixa potência nas regiões 

próximas aos procedimentos cirúrgicos. Avaliações de 

escores de dor foram realizadas no pós-operatório. 

Monitoramento do consumo de analgésicos e 

antibióticos no pos-operatório foi realizado em ambos os 

grupos experimentais. 

Resultados e Discussão 

Grupos de tratamento não diferiram significativamente 
em relação a idade, pressão arterial máxima; pressão 
arterial mínima; peso; volume de anestésico local 
utilizado, tempo de cirurgia, consumo de medicamentos 
(p>0.05). Dados obtidos através da Escala Visual 
Analógica (EVA), indicam que  a  terapia  laser  diminui  
o  
 
Tabela 1 – Dados dos grupos experimentais através de EVA (mm) 

Tempo Grupo I 
(média ± EPM) 

Grupo II 
(média ± EPM) 

p 

T1 0 ± 0.20 0 ± 0.40 > 0.05 
T2 0 ± 0.20 2 ± 0.95 0.037 
T3 0 ± 0.20 4 ± 1.15 0.004 
T4 0 ± 0.20 2 ± 0.69 0.012 
T5 0 ± 0.20 2 ± 1.02 0.045 
T6 0 ± 0.20 3 ± 1.51 0.042 
T7 0 ± 0.20 3 ± 1.15 0.016 
T8 0 ± 0.20 2 ± 1.24 > 0.05 
T9 0 ± 0.20 1 ± 0.87 > 0.05 

T10 0 ± 0.20 1 ± 0.55 > 0.05 

 
desconforto e a dor dos pacientes nas primeiras 24 
horas. Usando escala colorida e categórica dor pós-
operatória apareceu em 10 % dos pacientes que 
receberam terapia com Laser Duo e em 62% dos 
pacientes do Grupo II. No tempo de 6 h após a cirurgia 
Grupo I teve 0% de relato de dor contra 80% no Grupo II. 
Avaliação da distância interincisiva após 7 dias do 
procedimento cirúrgico não demonstrou diferenças entre 
os grupos experimentais (p>0.05).   

Conclusão  

Os dados preliminares sugerem que aplicação de laser 

de baixa intensidade pode ser útil no controle da dor e 

desconforto no pós-operatório de cirurgias de terceiros 

molares. 
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