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Resumo 
A anestesia computadorizada visa aumentar a 
segurança e reduzir a dor durante o tratamento 
odontológico. Este estudo randomizado, duplo-cego 
boca-dividida comparou a percepção da dor e a 
efetividade da anestesia convencional e 
computadorizada durante o tratamento periodontal. 
Participaram 61 indivíduos que apresentavam no mínimo 
um dente com profundidade clínica de sondagem ≥4mm, 
em 3 hemiarcadas. A dor foi avaliada pela Escala de Dor 
Numérica (NRS-11), e a efetividade anestésica pelo 
teste do pin prick. Os dados apontam que a anestesia 
computadorizada gera percepção de dor menor do que a 
anestesia convencional rápida (aplicação de 1,8 mL de 
anestésico em tempo inferior a 20 segundos). 

Introdução  
O tratamento periodontal envolve procedimentos que 
podem causar dor/desconforto, assim, requerem a 
aplicação de anestesia local. Esta pode causar 
desconforto na sua administração, gerando medo e/ou 
ansiedade nos pacientes. As principais desvantagens da 
anestesia infiltrativa são: dor ao inserir a agulha; duração 
de ação longa; e dormência nos tecidos moles 
circunjacentes¹. Os aparelhos computadorizados com 
sistemas de injeção anestésica permitem o controle da 
liberação da droga, com redução da dor provocada¹. 
O objetivo deste estudo foi analisar se a anestesia 
computadorizada reduz a percepção da dor em 
comparação com a anestesia convencional durante o 
tratamento periodontal não cirúrgico. 

Material e Métodos 
Trata-se de um estudo experimental de boca dividida, 
duplo-cego, randomizado (CEP-UEPG: 2.672.956). 
Selecionou-se indivíduos atendidos na Clínica de 
Periodontia com doença periodontal que possuíam no 
mínimo um dente vital, com profundidade clínica de 
sondagem ≥4mm, em pelo menos um sítio, em 3 
hemiarcadas diferentes. Utilizou-se modelo de 
randomização em bloco para alocar os 3 quadrantes de 
cada voluntário nos grupos: AM (anestesia 
computadorizada), AR (anestesia convencional rápida, 
com tempo médio de aplicação de 1,8 mL da solução 
anestésica inferior a 20 segundos) e AC (anestesia 
convencional conforme literatura). Os procedimentos 
foram realizados a cada 15 dias. Utilizou-se anestésico 
Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000. 
A dor durante a anestesia foi avaliada pela Escala de 
Dor Numérica (NRS-11). A efetividade anestésica foi 
avaliada por meio do teste do pin prick, o qual avalia 
presença ou ausência de dor. Após o tempo de latência 

do anestésico, em seguida, o paciente recebeu uma 
sessão do tratamento periodontal. As comparações 
foram realizadas com o teste de Friedman (p≤0,05). 

Resultados e Discussão 
Participaram do estudo 61 indivíduos entre 17 e 73 anos, 
sendo 52% (n=32) mulheres. Foram alocados de acordo 
com os grupos: AC (n=20); AR (n=18); e AM (n=23).  
Os valores médios de NRS-11 apontaram que não 
houve diferença estatística entre os grupos AC e AR 
(p=0,4424) e entre AC e AM (p=0,4424); mas houve 
diferença entre os grupos AR e AM (p=0,0113), sendo os 
valores de AR maiores. 

 
Figura 1. Média e desvio padrão da intensidade da dor de acordo com 
as diferentes técnicas anestésicas. 
 
Os dados não apontaram diferença entre os grupos na 
efetividade anestésica pelo teste do pin prick (AC vs. AR; 
AC vs. AM; e AR vs. AM com p>0,05). 
Os resultados suportam que a anestesia de aplicação 
rápida gera maior percepção de dor do que a anestesia 
computadorizada. Esta possui controle da liberação do 
sal anestésico e evita o aumento repentino da pressão 
hidráulica nos tecidos e compressão dos nervos, como 
ocorre em injeções rápidas. Assim, pode-se reduzir 
alguns efeitos das anestesias convencionais, como 
estresse e ansiedade, podendo melhorar a adesão do 
paciente ao procedimento e facilitar operações clínicas². 

Conclusão  
A anestesia computadorizada Morpheus® gera 
percepção de dor menor do que a anestesia rápida.  
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