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RESUMO 

 

O medo e ansiedade representam uma barreira durante o atendimento odontológico e podem 

causar alterações comportamentais e fisiológicas. Essas alterações podem ser avaliadas 

através de escalas comportamentais e da mensuração do nível de cortisol salivar. O objetivo 

do presente estudo foi avaliar o nível de cortisol salivar de crianças durante o tratamento 

odontológico restaurador sob sedação moderada com midazolam e com placebo, e verificar a 

correlação entre esta medida fisiológica e a avaliação do comportamento realizada através da 

escala OSUBRS. Realizou-se um ensaio clínico randomizado controlado cruzado triplo-cego 

com 18 crianças saudáveis de 2 a 5 anos de idade com necessidade de pelo menos duas 

sessões de tratamento odontológico restaurador. Cada criança foi submetida a tratamento sob 

sedação com midazolam oral (1 mg/kg) e outra sessão com placebo, sendo que em ambas as 

sessões realizou-se estabilização protetora. A avaliação do comportamento infantil foi 

realizada a partir de vídeos das sessões clínicas utilizando-se a escala Ohio State University 

Behavioral Rating Scale (OSUBRS) e o nível de cortisol salivar foi avaliado em 4 momentos 

nas duas sessões (ao acordar, ao chegar na Faculdade de Odontologia (FO), 25 minutos após a 

anestesia e 25 minutos após o término do procedimento). As amostras de saliva foram 

analisadas por um ensaio imunoenzimático para obter a média do nível de cortisol salivar. Os 

resultados demonstraram que o nível de cortisol salivar foi menor quando as crianças 

receberam o midazolam que quando recebeu o placebo no momento da anestesia (p=0,004). 

Observou-se maior variação no nível de cortisol quando as crianças receberam o placebo do 

que quando receberam o midazolam. No entanto, não foi demonstrada diferença entre os 

níveis de cortisol salivar verificados nos quatro momentos de coleta durante o tratamento com 

sedação (p=0,319) ou com placebo (p=0,080). Em relação ao comportamento infantil, não foi 

observado melhora durante o atendimento com sedação comparado com o placebo. Os níveis 



 

 

de cortisol salivar não apresentaram correlação com o comportamento infantil através da 

escala OSUBRS, tanto durante o tratamento sob sedação quanto com o placebo. Portanto, 

concluiu-se que o midazolam oral na dose de 1,0 mg/kg é eficaz na redução do nível de 

cortisol salivar de crianças de 2 a 5 anos de idade durante o tratamento odontológico 

restaurador. Entretanto, essa redução do nível de cortisol na saliva não refletiu em um melhor 

comportamento clínico dessas crianças. 

 

Palavras-chave: Saliva. Cortisol. Midazolam. Comportamento infantil. Tratamento 

odontológico para crianças. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The fear and anxiety represent a barrier for dental care and can cause behavioral and 

physiological changes. These changes can be evaluated through behavioral scales and the 

measurement of salivary cortisol levels. The aim of this study was to evaluate the level of 

salivary cortisol in children during restorative dental treatment under moderate sedation with 

midazolam and taken a placebo and verify the correlation between this physiological measure 

and the assessment of the behavior conducted through the scale OSUBRS. Carried a 

randomized crossover triple-blind clinical trial with 18 healthy children 2 to 5-year olds with 

need at least two sessions of restorative dental treatment. Each child was undergo treatment 

under sedation with 1mg/kg oral midazolam and the other with a placebo and in both the 

sessions associated with protective stabilization. The assessment of child behavior was 

conducted from videos of clinical sessions using the scale the Ohio State University 

Behavioral Rating Scale OSUBRS and the salivary cortisol level was evaluated in 4 moments 

on the two sessions (waking up, on arrival at the Dental School (DS), 25 minutes after the 

anesthesia and 25 minutes after finishing the procedure). The saliva samples were analyzed by 

the Enzyme Immunoassay test to get the mean salivary cortisol level. The results showed that 

the salivary cortisol level was lower when the children had received midazolam than when 

they had received the placebo at the moment of anesthesia (p = 0.004). Observed greater 

variation in cortisol level when the children received placebo than when received midazolam. 

However, there were no differences between salivary cortisol levels observed in the four 

moments during treatment with sedation (p = 0.319) or placebo (p = 0.080). Regarding the 

child behavior was not observed improvement during the treatment with sedation compared 

with placebo. The salivary cortisol levels showed no statistically significant correlation with 

the child’s behavior assessed by the scale OSUBRS during dental treatment under sedation 



 

 

and children taken a placebo. Therefore concluded that the oral midazolam dose of 1.0 mg/kg 

is effective in reducing the levels of salivary cortisol of children 2 to 5-year olds during 

restorative dental treatment. However, this reduction in the level of cortisol in saliva did not 

reflect in better clinical behavior of these children. 

 

Key-words:  Saliva. Cortisol. Midazolam. Child behavior. Dental care for children. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O medo e a ansiedade influenciam de forma considerável o comportamento 

infantil, sendo uma das principais barreiras ao tratamento odontológico adequado. Essas 

características psicológicas aumentam quando a criança apresenta experiência prévia de dor 

de origem dentária ou até mesmo por relato de pessoas próximas diante de suas experiências 

negativas (BAIER et al., 2004; FOLAYAN; IDEHEN; OJO, 2004) e podem se manifestar 

através de choro, gritos, resistência, recusa em abrir a boca e chutes (CARDOSO; 

LOUREIRO, 2005). Nesse contexto, crianças brasileiras na idade pré-escolar (2-5 anos) 

merecem uma atenção especial, uma vez que apresentam frequentemente uma imaturidade 

comportamental (AMINABADI et al., 2011; RAYEN et al., 2006) e, em adição, apresentam 

um alto índice de lesão cariosa (83,5% das crianças) com necessidade de tratamento 

odontológico (BRASIL, 2010). 

Diversas técnicas têm sido utilizadas para o controle do comportamento durante o 

atendimento odontológico, sendo essas divididas em métodos básicos e avançados. Os 

primeiros envolvem a comunicação, controle de voz, comunicação não verbal, falar-mostrar-

fazer, reforço positivo, distração, presença/ausência dos pais e a sedação inalatória com óxido 

nitroso. Esses métodos básicos são eficazes para o manejo comportamental da maioria das 

crianças. Entretanto, para outras crianças estes métodos não são suficientes, devendo-se lançar 

mão dos métodos avançados (AAPD, 2010-2011; ADAIR et al., 2004; HASS et al., 1996), 

que compreendem as técnicas de sedação (mínima, moderada e profunda) e/ou estabilização 

protetora e anestesia geral (AAPD, 2010-2011). No Brasil, uma média de 3,6% em uma 

população de 3500 crianças abaixo de 5 anos de idade necessitam de sedação para o 

tratamento odontológico (DEZAN et al., 1994). 
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A sedação moderada com midazolam oral é um dos métodos farmacológicos 

utilizados quando as técnicas comportamentais básicas não são suficientes para permitir um 

tratamento odontológico adequado (LIMA; COSTA; COSTA, 2003). Este medicamento é um 

benzodiazepínico que pode ser administrado no consultório odontológico como droga 

sedativa para crianças (DAVIES; WATERS, 1998; GALLARDO; CORNEJO; BORIE, 1994; 

HEARD et al., 2010; KAPUR et al., 2004;  LIMA; COSTA; COSTA, 2003; MCMILLAN et 

al., 1992; MORTAZAVI et al.,  2009; MUSIAL et al., 2003; WAN; JING; ZHAO, 2006). O 

midazolam pode ser administrado por via oral, possui tempo curto de meia vida (3 horas) 

(HOBBS; RALL; VERDDORN; 1996) e de ação (20 a 90 minutos), proporciona sedação leve 

ou moderada e apresenta, como um dos seus efeitos colaterais, a amnésia anterógrada 

(ERLANDSSON et al., 2001; HSU et al., 2012), de suma importância em se tratando de 

pacientes pediátricos. Além disso, alguns estudos revelam que a sedação com midazolam é 

eficaz para na redução da ansiedade e estresse de pacientes adultos (JERJES et al., 2005) e 

pediátricos (LIMA; COSTA; COSTA, 2003; MORTAZAVI et al., 2009; WAN; JING; 

ZHAO; 2006) durante tratamento odontológico.  

Há diversos instrumentos para a avaliação da ansiedade e estresse em pacientes 

pediátricos, entre eles os métodos físicos (p.ex. pressão arterial e saturação de oxigênio) 

bioquímicos (p.ex. nível de cortisol plasmático ou salivar) e escalas comportamentais. A 

investigação do cortisol na saliva de crianças sob tratamento odontológico é um método 

bioquímico que se associa à ansiedade (HELLHAMMER; WÜST; KUDIELKA, 2009), além 

de apresentar vantagens tais como, fácil realização, método não invasivo, seguro, não 

doloroso (GOLDEN et al., 2011), além deste bioquímico salivar corresponder ao cortisol 

plasmático (VINING et al., 1983; VINING; MCGINLGEY, 1987). A diminuição do estresse 

e da ansiedade reflete na redução do nível do cortisol salivar das crianças (FURLAN et al., 

2012; GEGGELEN et al., 2012; KAMBALIMATH; DIXIT; THYAGI, 2010), resultado que 
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apresenta implicações clínicas, uma vez que menos estresse poderia levar a um melhor 

comportamento infantil durante o tratamento odontológico.  

Em situações de estresse ocorre a interação de dois sistemas: o sistema nervoso 

simpático (SNS) e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) (HANRAHAN et al., 2006). A 

ativação do SNS é caracterizada pelo aumento de níveis sistêmicos de catecolaminas 

produzidas pela medula adrenal e neurônios simpáticos (DOS SANTOS et al., 2012). A 

ativação do eixo HHA resulta na secreção aumentada do cortisol na corrente sanguínea 

(CARRIJO et al., 2009; KAMBALIMATH; DIXIT; THYAGI, 2010).  O SNS é caracterizado 

por apresentar flutuações instantâneas nos marcadores biológicos do estresse. Já o eixo HHA 

apresenta uma resposta mais lenta diante do estímulo estressante (ALI; PRUESSNER, 2012; 

KEIL, 2012). O cortisol salivar tem um aumento gradual até atingir seu pico que é de 20 a 30 

minutos após o estímulo (ALI; PRUESSNER, 2012; KEIL, 2012). 

Considerando-se a avaliação comportamental, cita-se a escala OSUBRS, que vem 

sendo utilizada em diversos países, como o Brasil (MOREIRA et al., 2012), Estados Unidos 

(HEARD et al., 2010; LIGHTDALE et al., 2011; LOCHARY et al., 1993; MUSIAL et al., 

2003), México (TORRES-PÉREZ et al., 2007), especialmente em estudos com crianças 

submetidas à sedação (HEARD et al., 2010; LIGHTDALE et al., 2011; LOCHARY et al., 

1993; MOREIRA et al., 2012; MUSIAL et al., 2003; TORRES-PÉREZ et al., 2007; 

WILSON, 1993). Trata-se de uma escala simples de se aplicar, com quesitos fáceis de 

observar, apenas movimentos e choro, e que não exige o auto-relato de crianças, característica 

esta ideal para estudos com sedação.   

Com base na revisão de literatura realizada (base de dados Pubmed, unitermos 

oral midazolam, dental treatment, child behavior e salivary cortisol, sem restrição de data), 

evidencia-se que não há ensaios clínicos que avaliam a ansiedade infantil, associando aspectos 

bioquímicos e comportamentais, durante o tratamento odontológico de pré-escolares 
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submetidos à sedação com midazolam. Portanto, o presente estudo propõe, a partir de um 

ensaio clínico randomizado controlado cruzado triplo-cego, avaliar a ansiedade e estresse de 

crianças de 2 a 5 anos de idade submetidas à sedação com midazolam oral durante o 

tratamento odontológico restaurador utilizando um método bioquímico (nível de cortisol 

salivar) e escala comportamental (escala OSUBRS).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SEDAÇÃO ODONTOLÓGICA  

 

O termo sedação engloba diferentes modalidades de administração de anestésicos, 

analgésicos ou tranquilizantes com a finalidade de modificar o estado de consciência e 

percepção dolorosa do paciente, permitindo-o tolerar certos atos diagnósticos ou terapêuticos 

(COSTA; SOUZA, 2007). De acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologistas 

(ASA, 2002) 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 ventilatórias e cardiovascular preservadas. 

 Moderada: 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. 

A sedação moderada é uma alternativa viável para utilização em consultório 

odontológico, sendo comumente utilizada em crianças para controle da ansiedade (ASA, 

2002). Durante a sedação de pacientes mais jovens, é normal se esperar choro e movimentos, 

que são comportamentos típicos da idade (AAPD, 2010-2011; HSU et al., 2012). De acordo 
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com a AAPD indica-se esta sedação para pacientes com medo/ansiedade nos quais as técnicas 

não-farmacológicas não são bem sucedidas e para aqueles pacientes que não podem cooperar 

devido a imaturidade fisiológica ou emocional e/ou deficiência física ou mental (AAPD, 

2010-2011). A sedação moderada vem sendo estudada como alternativa para anestesia geral 

devido ao maior custo do tratamento sob esta, o que dificulta o acesso pela população de 

baixo nível sócio-econômico, bem como a necessidade de equipamentos de maior 

complexidade e de estrutura física (COSTA; SOUZA, 2007). 

Em contrapartida, a anestesia geral consiste na perda de consciência induzida por 

drogas. Quando submetido a esta forma de sedação, o paciente é incapaz de despertar mesmo 

aos estímulos dolorosos e pode necessitar de assistência ventilatória devido à perda dos 

reflexos protetores, incluindo a habilidade de manter a via aérea livre (AAPD 2010-2011). 

A sedação em crianças é usada para controlar o comportamento permitindo 

melhores condições para o diagnóstico e procedimentos terapêuticos. No consultório 

odontológico, permite também maior segurança e bem-estar ao paciente, além de minimizar o 

desconforto físico, a dor, o trauma psicológico, maximizar o potencial de amnésia e controlar 

a ansiedade, comportamento e/ou movimento.  O nível de sedação pode variar a cada criança, 

sendo que o efeito do sedativo administrado depende da idade cronológica e do 

desenvolvimento psicológico do paciente (AAPD, 2010-2011; COSTA; SOUZA, 2007; 

TORRES-PÉREZ et al., 2007). Diversos medicamentos tem sido utilizados para sedação, 

como o midazolam, ketamina, hidrato de cloral associado à hidroxizina. Além destes, a 

sedação pode ser realizada utilizando-se oxigênio/óxido nitroso, prometazina, propofol e 

diazepam (MATHARU; ASHLEY; FURNESS, 2012). 

O midazolam é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos que apresenta 

propriedades ansiolítica e amnésica (JERJES et al., 2005). É indicado para pacientes 

pediátricos com alta taxa de sucesso (EKBOM et al., 2012; LIMA; COSTA; COSTA, 2003), 



23 

 

sendo algumas de suas vantagens o curto tempo de ação (20 a 90 minutos) e reabsorção e 

efeito rápidos após a administração (aproximadamente 15 minutos). A sua dose oral efetiva 

varia em torno de 0,25-1,0 mg/kg em crianças, dependendo do efeito desejado (máximo 20 

mg) (FELD; NEGUS; WHITE, 1990). 

Diversos estudos que avaliam a eficácia do midazolam na redução da ansiedade 

infantil durante o tratamento odontológico são encontrados na literatura. Entre estes trabalhos, 

cita-se midazolam oral na dose de 7,5mg (GALLARDO; CORNEJO; BORIE, 1994), de 

0,5mg/kg (WAN; JING; ZHAO, 2006), de 0,25mg/kg (MORTAZAVI et al., 2009) e 

midazolam oral-transmucoso 0,5mg/kg associado a xarope (KAPUR et al., 2004). Esses 

estudos concluíram que o midazolam proporciona uma rápida e adequada sedação para 

pacientes odontopediátricos durante o tratamento odontológico (GALLARDO; CORNEJO; 

BORIE, 1994; KAPUR et al., 2004; MORTAZAVI et al., 2009; WAN; JING; ZHAO, 2006) 

No entanto, a associação desta sedação odontológica com a estabilização protetora 

(restrição física), em muitos casos, é necessária devido à dificuldade das crianças em controlar 

seus próprios movimentos involuntários quando estas se encontram sedadas.  

 

2.2 ESTABILIZAÇÃO PROTETORA 

 

A estabilização protetora é a restrição de liberdade de movimentos do paciente, 

utilizada com o propósito de reduzir o risco de lesão enquanto se realiza um determinado 

tratamento. Proporciona a proteção do paciente, bem como da equipe odontológica. A 

restrição pode ser manual, através de um equipamento para estabilização ou com a 

combinação de ambos para se ter uma restrição segura e efetiva (AAPD, 2010-2011). A 

recomendação do uso da restrição física é controversa. Indica-se a estabilização protetora para 

pacientes sedados que necessitam da limitação de movimentos, e também para pacientes não 
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cooperativos, deficientes físicos e mentais e em casos de ameaça à segurança dos pais, 

pacientes e/ou profissionais (FERREIRA; ARAGÃO; COLARES, 2009). Além disso, a 

AAPD indica este método para redução de movimentos indesejáveis, tanto em pacientes 

submetidos à sedação quanto para aqueles não sedados. Entretanto, esta mesma associação 

ressalta que a estabilização pode apresentar consequências potencialmente graves como danos 

físicos e psicológicos, perda de dignidade e violação dos direitos do paciente. (AAPD, 2010-

2011). 

A associação de sedação com estabilização protetora pode ser uma alternativa 

para proporcionar conforto e segurança ao paciente pediátrico durante o atendimento 

odontológico (MOREIRA et al., 2012). A necessidade dessa associação foi observada durante 

a administração de sedativos por via oral, como midazolam (1,0mg/kg), hidrato de cloral 

(50mg/kg) e hidroxizina (2,0mg/kg). Sugerindo, desta forma, que o protocolo de sedação 

moderada em consultório odontológico, utilizando sedativo por via oral, possa prever alguma 

das técnicas de imobilização do paciente (LIMA; KAJITA; COSTA, 2005). 

Neste contexto, há diversas formas de medir o comportamento infantil durante o 

tratamento dentário sob sedação, sendo os instrumentos mais utilizados as escalas 

comportamentais, além dos sinais fisiológicos e psicológicos. 

 

2.3 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO ESTRESSE E ANSIEDADE 

 

2.3.1 Escala Comportamental 

 

Diversos instrumentos têm sido desenvolvidos para a avaliação do 

comportamento durante o tratamento odontológico (SHINOHARA et al., 2005). Esta 
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avaliação é realizada através de questionários aplicáveis a adultos e adolescentes e de escalas 

utilizadas para crianças. O uso destas escalas justifica-se por serem objetivas e não 

dependerem da cooperação do paciente. (TORRIANI et al., 2008).  

Há fatores a serem considerados para uma escala ser considerada ideal, como a 

validade do instrumento, se a medida de avaliação é apropriada para ser usada em crianças e 

se é uma medida de uso prático para uso do cirurgião-dentista (CD) (BUCHANAN; NIVEN, 

2002). Alguns dos instrumentos utilizados para esta avaliação são: Frankl Behavior Scale 

(FRANKL; SHIERE; FOGELS, 1962), Dental Anxiety Scale (CORAH, 1969), Venham 

Picture Test (VENHAN; BENGSTON; CIPES, 1977), Anxiety Rating Scale (VENHAN et al. 

1980) e Ohio State University Behavioral Rating Scale (OSUBRS) (LOCHARY et al., 1993).  

A escala OSUBRS é simples e de fácil reprodução, sendo composta por quatro 

categorias que envolvem movimentos de cabeça e extremidades, choro e resistência física 

(JESUS-FRANÇA, 2009; TORRES-PÉREZ et al., 2007). Além disso, vem sendo utilizada 

por diversos pesquisadores para avaliar tanto o comportamento infantil (MOREIRA et al., 

2012) quanto adulto (HEARD et al., 2010) durante o tratamento odontológico de pacientes 

sedados (JESUS-FRANÇA, 2009) ou não sedados (RADIS et al., 1994).  

O quadro 1 apresenta os estudos clínicos que utilizaram a escala OSUBRS para 

avaliação do comportamento de crianças durante atendimento odontológico. 
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Quadro 1- Estudos clínicos que usaram a escala Ohio State University Behavioral Rating Scale 

(OSUBRS) para avaliar comportamento de crianças sedadas para tratamento odontológico 
 

Autor e ano 

de publicação 

Idade 

(anos) 

Número de 

pacientes 

Objetivo Resultados 

LOCHARY et 

al., 1993 

 

1,5-3 29 Avaliar o comportamento 

infantil quando sedadas com 

hidroxizina oral 2mg/kg e com 

meperidina 2mg/kg submucosa 

Item aproximação do 

temperamento tende a 

crianças cooperativas e 

item afastamento tende a 

crianças menos 

colaboradoras 

WILSON, 

1993 

1,5-3 20 Descrever a eletromiografia 

facial como uma técnica de 

monitoramento e demonstrar a 

relação com o comportamento 

de crianças sedadas com hidrato 

de cloral (25, 50 e 70mg/kg) 

Houve associação entre 

eletromiografia facial e 

comportamento infantil 

RADIS et al., 

1994 

2-6 50 Avaliar se o temperamento 

infantil através do Behavioral 

Style Questionaire (BSQ) 

influencia o comportamento da 

criança durante exame 

odontológico 

O temperamento infantil 

prediz o comportamento 

durante o tratamento 

odontológico 

MCCANN et 

al., 1996 

3-5 20 Comparar sedação moderada de 

hidrato de cloral (40 mg/kg) e 

hidroxizina (2mg/kg) associando 

a óxido nitroso e a apenas 

oxigênio 

Não houve diferença 

fisiológica e nem 

comportamental. O 

resultados das escalas 

OSUBRS e Simple 

Clinical Scale 

correlacionaram 

FRAONE et 

al., 1999 

2-5 61 Avaliar comportamento e 

parâmetros fisiológicos de 

crianças que receberam 0,5 

mg/kg de midazolam oral antes 

do tratamento odontológico. 

Grupo 1(24-35 meses); Grupo 

2(36-47 meses); Grupo 3(47-59 

meses) 

Não houve diferença 

clínica entre as idades 

avaliadas 

MUSIAL et 

al., 2003 

3-5 20 Comparar midazolam 1,0 mg/kg 

(grupo A) com midazolam 0,5 

mg/kg e meperidina 1,0 mg/kg 

(grupo B) 

Não houve diferença 

fisiológica nem 

comportamental entre os 

grupos. Pior 

comportamento durante ou 

depois da anestesia local 

TORRES-

PÉREZ et al., 

2007 

1-10 54 Comparar o sucesso clínico de 

hidroxizina 2mg/kg (grupo A) 

com midazolam 0,5 mg/kg e 

hidroxizina 1,5 mg/kg (grupo B) 

com hidrato de cloral 50 mg/kg e 

hidroxizina 1,5 mg/kg (grupo C) 

O comportamento foi 

melhor quando as drogas 

foram associadas  
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JESUS-

FRANÇA, 

2009 

0-3 26 Comparar a eficácia do 

midazolam oral 1,0 mg/kg 

associado a estabilização 

protetora com estabilização 

protetora apenas 

O comportamento não 

evoluiu ao longo das 

sessões de tratamento 

HEARD et al., 

2010 

1,8-30 102 Avaliar eficácia e efeitos 

colaterais de midazolam oral 

1,0mg/kg, midazolam intranasal 

0,7mg/kg, midazolam intranasal 

0,5mg/kg com citrato de fentanil 

transmucoso 10-15mcg/kg e 

midazolam intranasal 0,3mg/kg 

com sufentanil intranasal 

1mcg/kg 

Não houve diferença 

significativa no 

comportamento entre os 

grupos 

MOREIRA et 

al., 2012 

0-3 44 Comparar midazolam oral 1,0 

mg/kg com midazolam oral 

0,5mg/kg associado a Ketamina 

oral 3mg/kg com nenhum 

sedativo 

O comportamento foi 

melhor quando se associou 

ketamina ao midazolam 

 

A escala comportamental é um instrumento muito utilizado para avaliar ansiedade 

tanto em pesquisas clínico-experimentais quanto na rotina clínica. Porém, evidencia-se que, 

não há ensaios clínicos que avaliam a ansiedade e estresse de crianças de 2 a 5 anos de idade, 

associando aspectos bioquímicos e comportamentais através da escala Ohio State University 

Behavioral Rating Scale (OSUBRS), durante o tratamento odontológico restaurador sob 

sedação com midazolam. Dessa forma, percebe-se a necessidade de testar a correlação deste 

instrumento de medida comportamental com outros métodos físicos e bioquímicos. 

 

2.3.2 Métodos Físicos 

 

Estímulos fisiológicos como a dor e aspectos psicológicos como a ansiedade e 

medo são provocados pelo atendimento odontológico fazendo essa situação ser avaliada como 

potencialmente ameaçadora ao seu bem-estar (GUSTAFSSON et al., 2007). Além disso, pode 

gerar manifestações físicas, tais como: taquicardia, sudorese, palidez, dispneia, midríase, 
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(ANDRADE; MATTOS FILHO; RANALI, 2006), além de alterações no comportamento 

(SALEM et al., 2012). 

Os métodos físicos mais usados para avaliar a atividade simpática frente ao 

estresse incluem aferição da pressão arterial e medidas cardiovasculares como a frequência 

cardíaca (ALI; PRUESSNER, 2012; RAYEN et al., 2006). O aumento da frequência cardíaca 

e da pressão arterial são manifestações físicas mensuráveis da influência do estresse sobre os 

sinais vitais dos pacientes (RAYEN et al., 2006). No entanto, essas alterações nem sempre se 

mostram como um indicador fisiológico de ansiedade odontológica das crianças, pois não se 

relacionam com reações emocionais (GÓES et al., 2010). 

Estes aspectos fisiológicos podem ser alterados também durante a sedação, dessa 

forma há necessidade de monitoramento dos pacientes antes, durante e após o procedimento 

até o momento de sua alta. Essa monitorização permite observar alterações na oxigenação, no 

pulso e na pressão arterial (OGLE; HERTZ, 2012). 

 

2.3.3 Métodos Bioquímicos 

 

As respostas adrenocorticais em crianças durante situações estressantes, como o 

procedimento odontológico, têm sido associadas às alterações hormonais, emocionais e 

comportamentais (AKYUZ; PINCE; HEKIM, 1996; BAUER; QUAS; BOYCE, 2002; 

JERJES et al., 2005; KAMBALIMATH; DIXIT; THYAGI, 2010; KEIL, 2012; RAI et al., 

2010; RAMSAY LEWIS, 2003). Esta avaliação, na odontologia, pode ser realizada 

utilizando-se os biomarcadores salivares (CHIAPELLI; IRIBARREN; PROLO, 2006). 

A dosagem salivar, para a avaliação da atividade adrenal, é um método confiável, 

não invasivo e de fácil manejo quando comparado às dosagens plasmáticas e urinárias. Além 
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disso, reduz resultados falso positivo por estresse durante a coleta, facilitando a cooperação, 

principalmente de paciente pediátrico. Este método apresenta também outras vantagens, como 

a possibilidade de se obter várias coletas e demonstra o ritmo circadiano de forma semelhante 

à avaliação plasmática (CASTRO; MOREIRA, 2003; HSU et al., 2012; MÖRELIUS; 

NELSON; THEODORSSON, 2006; SILVA; MALLOZI; FERRARI, 2007; UMEDA et al., 

1981).  

Em situações de estresse ocorre a interação de dois sistemas: o sistema nervoso 

simpático (SNS) e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) (HANRAHAN et al., 2006). A 

ativação do SNS é caracterizada pelo aumento de níveis sistêmicos de catecolaminas 

produzidas pela medula adrenal e neurônios simpáticos (DOS SANTOS et al., 2012). A 

ativação do eixo HHA resulta na secreção aumentada do cortisol na corrente sanguínea 

(CARRIJO et al., 2009; KAMBALIMATH; DIXIT; THYAGI, 2010).   

A alfa amilase salivar é um marcador simpático (ALI; PRUESSNER, 2012; 

STRAHLER et al., 2010) e o cortisol salivar um marcador para o eixo HHA frente a situações 

de estresse (ALI; PRUESSNER, 2012). O SNS é caracterizado por apresentar flutuações 

instantâneas nos marcadores biológicos do estresse. Já o eixo HHA apresenta uma resposta 

mais lenta diante do estímulo. O biomarcador alfa amilase salivar atinge seu pico após 10 

minutos de ter recebido o agente estressante. O cortisol salivar tem um aumento gradual até 

atingir seu pico que é de 20 a 30 minutos após o estímulo (ALI; PRUESSNER, 2012; KEIL, 

2012). 

Em situações de estresse e ansiedade o principal hormônio glicocorticóide 

liberado pelo córtex adrenal é o cortisol, que eleva a glicemia no sangue, a qual é requerida 

durante situações de perigo (GUNNAR; WHITE, 2001). O cortisol tem valor máximo pela 

manhã, decrescente durante o dia e mínimo pela noite, determinando o ritmo circadiano 

(SILVA; MALLOZI; FERRARI, 2007; TYRKA et al., 2010). Assim que ocorre um evento 
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estressante, há um tempo de 15 a 30 minutos para atingir o pico de liberação do cortisol 

plasmático e 2 minutos após ocorre o pico de liberação na saliva (GUNNAR; WHITE, 2001; 

HANRAHAN et al., 2006). 

Devido à difusão do cortisol livre do plasma para a saliva, o nível de cortisol 

salivar reflete as concentrações de cortisol livre no plasma (DOS SANTOS et al., 2012). O 

cortisol salivar é a fração livre do hormônio e sua dosagem está sendo utilizada para avaliar o 

eixo HHA em alterações da função cognitiva, na avaliação da privação de sono em pacientes 

trabalhadores noturnos e naqueles com fadiga crônica, na síndrome do pânico, situações de 

depressão, estresse e ansiedade (CASTRO; MOREIRA, 2003; SILVA; MALLOZI; 

FERRARI, 2007) e para avaliação de estresse em crianças durante o tratamento odontológico 

(AKYUZ; PINCE; HEKIM, 1996; RAI et al., 2010). 

A análise do cortisol salivar tem sido de suma importância para a determinação do 

diagnóstico frente a uma situação estressante, seja esta psicológica, física ou ambiental 

(HILL; WALKER, 2001). A medida do cortisol salivar é um procedimento simples, não 

invasivo, livre de estresse, podendo ser realizada tanto no ambulatório como na própria casa 

do paciente, sendo de grande vantagem, principalmente em se tratando de pacientes 

pediátricos (AMENÁBAR et al., 2008; RAI et al., 2010).  

Desta forma, a presença deste hormônio, alterado, pode ser indicativo do aumento 

no nível de ansiedade, bem como do medo e do estresse. Portanto, vários fatores como 

depressão, estresse psicológico ou fisiológico, hipoglicemia, febre, trauma, cirurgias, medo, 

dor, bem como exercícios físicos podem alterar as taxas de cortisol sanguíneo (CARRIJO et 

al., 2009). 

O quadro 2 apresenta os estudos clínicos que avaliaram a ansiedade de pacientes 

saudáveis durante o tratamento odontológico utilizando o nível de cortisol na saliva. 
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Quadro 2- Estudos clínicos que avaliaram a ansiedade de pacientes saudáveis frente ao tratamento odontológico utilizando o nível de cortisol na saliva 

 

Autor e ano de 

publicação 

Amostra Tipo de sedação 

(medicação) 

Tipo de 

Tratamento 

odontológico 

realizado 

 

Método de 

avaliação da 

ansiedade e estresse 

Momentos de coleta da saliva Resultado da ansiedade 

e estresse 

MILLER et al., 

1995. 

50 homens 

de 18 a 55 

anos 

Sem sedação Exame clínico, 

profilaxia, 

restauração, 

terapia pulpar 

e exodontia 

 

Cortisol salivar 10 min antes do procedimento; 

15 min depois de iniciar (depois da anestesia 

e antes de colocar isolamento absoluto); 

No final; 

1 hora após o término. 

Aumentou nos 

procedimentos profilaxia 

e exodontia 

AKYUZ; 

PINCE; 

HEKIM, 1996 

 8 crianças 

de 4 a 6 anos 

Sem sedação Restauração Cortisol salivar Antes do tratamento; 

Durante a preparação da cavidade; 

Na colocação da base de forramento; 

Na colocação do material restaurador. 

 

Aumentou durante o 

preparo da cavidade 

KANDEMIR et 

al., 1997 

30 crianças 

que 

necessitavam 

de 

tratamento 

dentário e 30 

crianças sem 

lesão de 7 a 

12 anos  

 

Sem sedação Restauração Cortisol salivar Antes do tratamento; 

Durante a preparação da cavidade; 

Depois da remoção da cárie; 

Depois da colocação do material provisório; 

5 minutos depois de colocar o material 

provisório. 

Foi maior no grupo de 

estudo que no grupo 

controle 

HILL e 

WALKER. 

2001  

54 adultos Sem sedação Exodontia de 

terceiros 

molares sob 

anestesia local 

x anestesia 

geral 

 

Cortisol salivar 

Escala HAD 

3 dias antes da cirurgia; 

Na manhã da cirurgia; 

3 dias após o procedimento. 

Grupo de anestesia local 

apresentou menos 

ansiedade no dia da 

cirurgia que o grupo de 

anestesia geral. 

Não houve diferença nos 

escores da escala HAD 

entre os grupos 
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JERJES et al., 

2005. 

38 homens 

adultos 

Anestesia geral 

Pré-medicação= 

Midazolam 

sublingual (n=20) 

Placebo (n=18) 

Exodontia de 

terceiros 

molares 

inclusos 

Cortisol salivar, 

Frequência cardíaca, 

pressão sanguínea, 

frequência 

respiratória e 

saturação de O2 

Escala HAD 

1 semana antes do procedimento; 

Na chegada do paciente; 

20 a 30 min após a pré-medicação; 

Durante a cirurgia; 

Na sala de recuperação; 

1 hora, 1 semana e 1 mês após a cirurgia 

 

 

 

Foi maior no grupo 

placebo que no grupo 

midazolam nos seguintes 

momentos: 20-30 min 

após a pré-medicação; 

durante a cirurgia; na sala 

de recuperação; 1 hora e 1 

semana após a cirurgia. 

Não houve diferença nos 

escores da HAD entre os 

grupos 

KRUEGER et 

al., 2005 

19 mulheres 

com 48 anos  

Sem sedação Tratamento 

periodontal 

Cortisol salivar 

Escala VAS, DAS e 

STAI 

Antes do tratamento na sala de espera 

Assim que sentasse na cadeira odontológica 

15 min após o tratamento 

35 min após o tratamento 

O nível de cortisol sallivar 

não alterou entre as 

coletas 

Os escores da escala 

STAI foram semelhantes 

entre as sessões 

Maiores escores DAS 

esteve relacionado a 

maior nível de cortisol 

salivar 

KANEGANE et 

al., 2009. 

73 adultos de 

18 anos ou 

mais 

Sem sedação Tratamento de 

urgência 

Cortisol salivar 

Escalas MDAS e 

VAS 

Antes do procedimento Grupo com dor 

apresentou maior nível de 

cortisol salivar que o 

grupo apenas com 

ansiedade. Não houve 

correlação significativa 

entre nível de cortisol 

salivar e as escalas 

 

KAMBALIMA

TH; DIXIT; 

THYAGI, 2010. 

15 crianças 

com cárie da 

primeira 

infância e 15 

crianças sem 

lesões entre 4 

Sem sedação Profilaxia e 

aplicação 

tópica de flúor 

em duas 

sessões 

Cortisol salivar Antes de iniciar o tratamento; 

Após a profilaxia; 

Após a aplicação de flúor.  

Aumentou após a 

aplicação de flúor em 

ambos os grupos na 

primeira sessão 
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a 5 anos 

 

RAI et al., 

2010. 

30 crianças 

com cáries 

rampantes e 

30 crianças 

sem lesões 

de 5 a 10 

anos 

 

Sem sedação Profilaxia, 

aplicação 

tópica de flúor, 

selante, 

endodontia e 

exodontia. 

Cortisol salivar Baseline; 

Por 3 meses após o tratamento com intervalo 

de 1 mês no grupo de lesões cariosas 

Grupo com lesões de cárie 

apresentou maior 

ansiedade que o grupo 

controle 

HSU et al., 

2012 

110 crianças 

de 1 mês a 

17 anos 

Sedação moderada= 

midazolam, 

ketamina, 

pentobarbital, 

dexmedetomidina  

(n=44) 

Sedação profunda= 

propofol ± 

midazolam/ketamina 

(n=39) 

Anestesia geral= 

agentes inalatórios 

(n=27) 

 

Exames de 

imagem 

(n=59), 

endoscopia 

(n=28), 

Procedimentos 

cirúrgicos 

menores 

incluindo 

dentários 

(n=20) 

Cortisol salivar Antes de iniciar o procedimento; 

Antes da medicação; 

Antes de algum evento estressante; 

Em intervalos de 30 em 30 min até o término 

do procedimento; 

30 min após o procedimento. 

Aumentou no grupo de 

sedação moderada e 

profunda ao longo do 

procedimento em relação 

ao baseline 

GEGGELEN et 

al., 2012 

40 crianças 

de 10 a 14 

anos 

Sem sedação Expansão 

rápida da 

maxila 

Cortisol salivar 

Spielberger’s State-

Trait Anxiety 

Inventory 

for Children 

(STAIC) 

1 semana antes da ativação 

No dia da ativação (15 min antes e 10, 30 e 

60 min depois da ativação) 

Dias 1, 4, 7, 14, 25, 36 após e 3 meses após a 

ativação 

O estresse no dia do 

tratamento foi maior 

FURLAN et al., 

2012 

31 crianças 

de 7 a 8 anos 

Sem sedação Profilaxia 

dental 

Cortisol salivar, alfa 

amilase salivar e 

frequência cardíaca 

Antes da profilaxia 

Logo após a profilaxia 

10 min após a profilaxia 

Maior nível de cortisol e 

alfa amilase salivar antes 

da profilaxia 
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Sabendo-se que há evidências de que a sedação odontológica diminui a ansiedade 

e estresse do paciente odontopediátrico em nível comportamental (SHASHIKIRAN; REDDY; 

YAVAGAL, 2006; TORRES-PÉREZ et al., 2007; VEERKAMP et al., 1993; WAN; JING; 

ZHAO, 2006), bioquímico (JERJES et al., 2005; JERJES et al., 2009) e físico (GRUNAU et 

al., 2010), busca-se neste estudo a resposta para a seguinte pergunta: o midazolam é eficaz 

para reduzir a ansiedade e estresse de crianças pré-escolares durante o tratamento 

odontológico restaurador a nível bioquímico e comportamental?  

De acordo com a busca realizada na base de dados Pubmed (sem restrição de data) 

utilizando os seguintes unitermos: Child behavior, midazolam, dental treatment e salivary 

cortisol, não foi encontrado estudos que avaliassem a ansiedade e estresse, utilizando a escala 

comportamental OSUBRS e o nível de cortisol salivar, em crianças de 2 a 5 anos de idade 

durante o tratamento dentário restaurador sob sedação com midazolam oral e sob placebo. 

Diante destas questões apresentadas, o objetivo deste estudo é avaliar se o midazolam é 

melhor que o placebo para reduzir o estresse e a ansiedade de crianças pré-escolares a nível 

bioquímico através do nível de cortisol salivar e comportamental através da escala OSUBRS. 

Além disso, propomos analisar a correlação entre a escala comportamental OSUBRS e o nível 

de cortisol salivar durante estas sessões de tratamento.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a ansiedade e estresse de crianças de 2 a 5 anos de idade submetidas à 

sedação com midazolam durante o tratamento odontológico restaurador utilizando método 

bioquímico (nível de cortisol salivar) e escala comportamental (escala OSUBRS). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Comparar, de modo cruzado, o nível e a variação do cortisol salivar quando a 

criança foi submetida à sedação com midazolam oral associado à estabilização 

protetora (MS) e quando submetida ao placebo associado à estabilização 

protetora (PS) em diferentes momentos do tratamento odontológico (na 

chegada do paciente na FO, na anestesia e ao término do procedimento);  

 Avaliar o comportamento das crianças, através da escala Ohio State University 

Behavioral Rating Scale (OSUBRS), durante a o tratamento odontológico com 

sedação (MS) e com placebo (PS); 

 Testar a correlação dos dados obtidos pela escala OSUBRS com a medida do 

cortisol na saliva das crianças submetidas à sedação com midazolam oral e 

placebo; 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

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

Universidade Federal de Goiás (CEPUFG) de acordo com as atribuições definidas na 

Resolução CNS 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e 

complementares. Registro do projeto no CEP/UFG: 307/2011 (Anexo A).  

 

4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás (FOUFG), na cidade de Goiânia/GO, Brasil. As crianças foram atendidas no 

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

assistência odontológica à criança com comportamento resistente, por meio de estabilização 

protetora, sedação consciente ou anestesia geral e, portanto, possui infraestrutura básica 

apropriada para atender qualquer eventualidade que possa ocorrer com a criança. A equipe 

médica que compõe o NESO realiza a sedação conforme a resolução CFM 1.670/03 (Anexo 

B), sendo, portanto, aptos a oferecer suporte para qualquer evento adverso que venha surgir.   

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).  

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO E AMOSTRA 

 

O cálculo do tamanho da amostra baseou-se em estudo piloto com 8 crianças, os 

quais incluíram a amostra final. Neste, verificou-se que o nível de cortisol salivar no momento 
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“25 minutos após a anestesia” apresentou média±desvio padrão de 0,33±0,25 no grupo 

midazolam e de 0,88±0,64 no grupo placebo; para a diferença entre os dois valores para o 

mesmo paciente foi de 0,60±0,73. Assim, um total de 14 pacientes devem ser incluídos neste 

estudo cruzado de dois grupos, para se ter a probabilidade de 81% de que o estudo detecte 

uma diferença de tratamento em um nível de significância de 5%, se a diferença real entre os 

tratamentos for de 0,60.  

Este ensaio clínico, do tipo randomizado cruzado controlado triplo-cego, 

objetivou testar a correlação do comportamento da criança, avaliado pela escala de 

comportamento OSUBRS, com o nível de cortisol salivar da mesma quando submetida a 

tratamento dentário sob sedação com midazolam oral associado à estabilização protetora (MS) 

e quando submetida a tratamento dentário com placebo associado à estabilização protetora 

(PS). Para isso, todas as crianças passaram pelo grupo de intervenção (midazolam) e pelo 

grupo controle (placebo), sendo que o intervalo entre as sessões foi de uma semana. Os 

grupos de análise para o presente estudo foram: 

 Intervenção: Sedação com midazolam oral e estabilização 

protetora (MS) 

 Controle: Placebo e estabilização protetora (PS) 

Foram selecionadas 31 crianças encaminhadas ao NESO com idade entre 2 a 5 

anos e com necessidade de tratamento odontológico. A pesquisadora responsável explicou aos 

pais e/ou responsáveis sobre os objetivos e metodologia do estudo, lendo com os mesmos, 

todos os passos da pesquisa contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A). Aqueles que concordaram e consentiram a participação da sua respectiva 

criança, assinaram o TCLE e foi agendado o exame clínico médico-odontológico para 

confirmar a elegibilidade dos pacientes para a pesquisa. 
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4.3 PROCEDIMENTOS CLÍNICOS PARA COLETA DE DADOS 

 

4.3.1 Primeira Consulta 

 

Foi realizado o exame clínico médico-odontológico das 31 crianças selecionadas 

no Ambulatório I da FO/UFG. Todos os pacientes foram atendidos entre 08:00-11:00hr. 

Inicialmente, foi realizado o exame médico obtendo-se informações relativas aos dados 

pessoais, história prévia de procedimento anestésico, condição sistêmica, avaliação das vias 

aéreas, medicamentos em uso e sinais vitais (Apêndice B). 

O exame clínico bucal foi realizado de forma padronizada por uma cirurgiã-

dentista especialista em odontopediatria auxiliada por um anotador avaliando a necessidade 

odontológica pelo índice de dentes decíduos cariados, perdidos ou obturados (ceod) de acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (Apêndice B). Previamente ao exame bucal, 

realizou-se profilaxia com pasta e fio dental. Foram solicitados exames radiográficos 

complementares para o planejamento do tratamento odontológico, conforme a necessidade. 

Durante o exame bucal e profilaxia, foram utilizados métodos de controle não farmacológicos 

do comportamento da criança, conforme necessário. O responsável acompanhou todo o exame 

bucal sentado na parte inferior da cadeira odontológica segurando as pernas da criança no 

colo.  

Os critérios de inclusão foram:  

 Idade de 2 a 5 anos (até o término dos procedimentos odontológicos) 

 Crianças ASA 1 ou 2  

 Necessidade de pelo menos dois procedimentos restauradores 

 Vias aéreas patentes e respiração nasal eficaz 

 Comportamento não colaborador em tratamento odontológico prévio  
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Critérios de exclusão: 

 Experiência prévia de tratamento odontológico sob sedação 

 Uso de corticosteroide sistêmico durante o tratamento (HANRAHAN et al. 

2006) 

 Terem completado 6 anos durante a coleta de dados 

Entre as 31 crianças que participaram do exame clínico, 13 não atenderam aos 

critérios de inclusão, sendo as exclusões justificadas pela idade (6 anos completo antes do 

término das sessões) ou ausência de necessidade de tratamento odontológico restaurador.  

 

4.3.2 Randomização 

 

Após a criança ser considerada elegível para participar da pesquisa e seu 

responsável legal ter concordado com sua participação, a mesma foi designada aleatoriamente 

a um grupo (intervenção ou placebo) para a primeira sessão e a outro grupo para a segunda 

sessão. A randomização das sessões de atendimento das crianças nos grupos placebo e 

midazolam foi realizada através do programa StatTools (http://www.stattools.net/index.php). 

 

4.3.3 Mascaramento 

 

As intervenções foram planejadas de forma que a maioria das pessoas envolvidas 

com o estudo não soubesse a substância administrada (midazolam ou placebo) a cada criança 

em cada atendimento. Assim, o pesquisador responsável e a equipe odontológica foram 

mascarados para evitar qualquer tipo de influência sobre o observador durante a posterior 

avaliação do comportamento da criança. Os pais e/ou responsáveis legais pelas crianças 

também foram mascarados para evitar qualquer influência dos mesmos no comportamento e 

ansiedade da criança. Durante a sessão de atendimento, apenas os médicos anestesiologista e 

http://www.stattools.net/index.php


40 

 

pediatra souberam a substância administrada para que pudessem conduzir qualquer situação 

de emergência médica caso ocorresse.  

 

4.3.4 Consultas de Intervenção 

 

Cada criança foi agendada para horário padronizado em todas as sessões, ou seja, 

foi atendida no mesmo horário para que o nível de cortisol não fosse alterado pelo ritmo 

circadiano, que varia ao longo do dia e com intervalo de uma semana entre as consultas.  

No dia agendado para cada consulta, realizou-se uma coleta da saliva enquanto a 

criança e responsável aguardavam em sala de espera. Posteriormente, a criança e o 

acompanhante eram encaminhados para uma sala de administração de medicamentos, onde o 

médico anestesiologista administrava, por via oral, as substâncias de acordo com a 

randomização. A substância a ser administrada era preparada pelo médico em sala reservada, 

impedindo a identificação pela equipe odontológica, paciente e responsável. As substâncias 

selecionadas para o estudo foram o midazolam (Dormonid
R 

2mg/mL) na dose de 1,0 mg/kg 

(dose máxima de 20 mg)  e um placebo (o volume era o mesmo calculado para o midazolam). 

O placebo foi preparado por uma farmácia de manipulação de forma com que a coloração, o 

sabor e a densidade ficassem semelhantes ao medicamento ativo. Após a administração da 

substância, a criança foi monitorada por 15 minutos até início do efeito do sedativo sendo 

depois levada para a cadeira odontológica, envolvida em lençol estabilizado com fita crepe e o 

tratamento odontológico iniciado após 20 minutos de administrado o medicamento. Todos os 

procedimentos de sedação seguiram as diretrizes da AAPD quanto à monitorização, 

recomendações pré e pós-operatórias, avaliação antes, durante a após o procedimento (AAPD, 

2006-2007). 

Os atendimentos foram realizados por uma equipe composta por três cirurgiões-

dentistas (2 odontopediatras e um clínico geral), sendo as funções desempenhadas as 
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seguintes: operador, auxiliar e observador. A criança foi atendida nas duas sessões pela 

mesma odontopediatra a fim de evitar possíveis alterações no comportamento relacionadas à 

abordagem da profissional. Durante os atendimentos a criança foi mantida sob estabilização 

protetora com um lençol protetor (pacote pediátrico) e não houve separação do responsável, 

que permaneceu sentado na parte inferior da cadeira com os pés da criança no colo. Em cada 

sessão, realizou-se o tratamento restaurador de apenas um dente, sob anestesia local (lidocaína 

1:100.000, DFL) e isolamento absoluto. O abridor de boca era colocado conforme a 

necessidade do caso. A criança foi monitorada continuamente durante a intervenção quanto a: 

pressão arterial, ritmo cardíaco, frequência cardíaca (oxímetro de pulso Datex-Ohmeda 3800), 

frequência respiratória (observação dos movimentos tóraco-abdominais) e saturação de 

oxigênio (oxímetro de pulso Datex-Ohmeda 3800). Esses dados coletados durante a sessão 

foram registrados em formulário específico (Apêndice C). Toda a sessão foi filmada 

(filmadora full HD Sony PJ10), sem que a criança percebesse, para posterior avaliação do 

comportamento infantil.  

No final de cada procedimento foram entregues aos acompanhantes por escrito as 

recomendações pós-operatórias (Apêndice D). No dia seguinte, o observador entrou em 

contato com o responsável pela criança obtendo informações pós-operatórias sob possíveis 

sinais e sintomas da mesma após o procedimento e do dia seguinte (Apêndice E). 

O comportamento infantil foi avaliado através da escala OSUBRS, por um 

observador previamente calibrado e mascarado. Para a calibração, o examinador assistiu, em 

computador, vídeos de 9 pacientes da pesquisa durante o exame clínico dos mesmos. A 

avaliação, durante a calibração foi realizada nos cinco minutos iniciais de cada vídeo, 

pausando-se a cada minuto para registro do comportamento. Em cada minuto foi atribuído um 

escore, correspondendo ao pior comportamento durante o tempo estabelecido. Os escores 

foram os seguintes: 1) sem choro e sem movimento, 2) choro, sem movimento, 3) movimento, 

sem choro, 4) choro e movimento. Os mesmos vídeos foram assistidos por um pesquisador 
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padrão-ouro, a fim de avaliar a concordância entre o mesmo e o examinador. Verificou-se a 

concordância intra e interexaminador, obtendo valores de Kappa 0,9 e 0,8, respectivamente. 

A avaliação do comportamento de todas as crianças foi realizada a cada minuto 

para obtenção da porcentagem de cada escore em determinada sessão de tratamento e nos 

seguintes momentos específicos: 

 Durante a anestesia 

 Final de todo o procedimento 

 

4.3.5 Coleta das amostras de saliva 

 

A coleta foi realizada utilizando-se o tubo Salivette (Sarstedt Inc., Nümbrecht, 

Alemanha) e com as mãos calçadas de luva. Um rolo de algodão era 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 conjunto armazenado em caixa térmica contendo 

gelo, até serem submetidos à centrifugação. As coletas de saliva foram realizadas no momento 

“ao acordar” da criança em domicílio pela pesquisadora responsável e 4 (quatro) coletas em 

cada dia de atendimento clínico (ao acordar realizado pelo responsável da criança, chegada na 

FO, 25 minutos após a anestesia e 25 minutos após o término do procedimento) (Figura 1). 
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Figura 1: Fluxograma das coletas de saliva. No dia de descanso do paciente: uma coleta em domicílio 

(pela pesquisadora responsável). No dia do atendimento clínico: uma coleta em domicílio (pelo 

responsável do paciente) e três coletas na FO durante as sessões clínicas: na chegada do paciente na 

sala de espera da FOUFG; 25 minutos após a anestesia; 25 minutos após o término do procedimento 

(pela pesquisadora responsável nos dois dias de atendimento) 

 

O dia da coleta em casa pela pesquisadora responsável foi agendado de acordo 

com a disponibilidade dos responsáveis e das crianças. Escolheu-se um dia de descanso da 

criança, em que ela não realizaria atividades que pudessem gerar estresse. No dia anterior à 

visita, a pesquisadora entrou em contato com os pais ou responsáveis para confirmação e 

verificação do horário no qual a criança geralmente despertava, com o intuito de abordá-la 

acordando. Os pais ou responsáveis foram orientados sobre não informar a criança sobre a 

visita da pesquisadora para que não gerasse ansiedade e receberam ainda a orientação de, caso 

a criança despertasse antes da chegada da pesquisadora, manter o jejum e não realizar a 

escovação dentária. No mesmo dia desta coleta, os pacientes eram agendados para as sessões 

clínicas. Os pais ou responsáveis eram orientados a realizarem uma coleta da mesma forma no 

dia agendado para a consulta assim que a criança acordasse seguindo algumas orientações por 

escrito (Apêndice F). Foi fornecido aos mesmos um tubo Salivette, luvas e caixa térmica para 

armazenamento da amostra até a FOUFG onde era entregue para a pesquisadora responsável.   
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Após as coletas, as amostras eram armazenadas em caixa térmica para 

posteriormente serem levadas para o Laboratório da Patologia da FOUFG para a 

centrifugação dos tubos Salivette. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

 

Após a coleta das amostras de saliva, os tubos foram levados para o Laboratório 

da Patologia da FOUFG e centrifugados (SISLAB/Basic, Brasil) a 3000 rpm por 15 minutos 

(Anexo C). Posteriormente foram armazenadas em tubos eppendorfs e congeladas no freezer -

80
0 

(SANYO/ VIP® PLUS
TM

, USA) até o momento da análise. 

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

realizada no Laboratório do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), por um ensaio imunoenzimático, utilizando um Kit Enzima 

Imunoensaio (Kit Salimetrics, LLC, USA) para cortisol salivar, seguindo as informações que 

acompanham o mesmo Kit (Anexo C). As amostras foram avaliadas em duplicata, sendo 

necessários dois poços para cada amostra. A leitura dos poços foi realizada em um leitor 

fotômetro (Molecular Devices; Spectra Max 190,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). 

 

4.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram digitados e analisados utilizando-se os programas Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS for Windows, versão 17.0, SPSS Inc. Chicago, IL, EUA) e 

o software Prism (GraphPad Prism 5), tendo como variáveis: 
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Dependente ou resposta:  

 o comportamento da criança segundo a escala OSUBRS  

 o nível de cortisol salivar 

Independentes:  

 Sinais fisiológicos durante as consultas (frequência cardíaca e saturação de 

oxigênio) 

 Idade da criança no momento da consulta inicial 

 Sexo 

 Estatura 

 Peso 

De acordo com a distribuição dos dados obtidos, quando dados não paramétricos 

foi aplicado o teste de Wilcoxon, para comparação de dois grupos. E quando dados 

paramétricos aplicou-se o teste t de Student quando avaliou dois grupos pareados e análise de 

variância de medidas repetidas, Pillai’s Trace para comparação de mais de dois grupos. 

Realizou-se também a correlação de Spearman quando dados não paramétricos e correlação 

de Pearson para dados paramétricos. Adotou-se como nível de significância para os testes 

estatísticos aplicados um valor de 5% (p<0,05). Os valores da área sob a curva para os 

radioimunoensaios de cortisol (valores do ao acordar antes da sessão, chegada na FO, 25 

minutos após a anestesia e 25 minutos após o término) foram analisados utilizando-se o 

Software GraphPad Prism 4.00 (GraphPad Software, Califórnia, EUA). 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados referem-se aos dados obtidos no período de abril a 

dezembro de 2012. O fluxograma do recrutamento dos pacientes de acordo com o CONSORT 

Statement está representado na figura 2. Trinta e uma crianças foram examinadas para 

verificação dos critérios de inclusão, sendo que treze foram excluídas devido à ausência de 

necessidade de pelo menos duas sessões de tratamento restaurador ou porque completariam 6 

anos antes do término das sessões. Não houve nenhuma desistência e nem recusa dos 

representantes legais em consentirem na participação das crianças. Entre as crianças 

examinadas, 18 participaram do estudo, sendo 11 meninas e 7 meninos, com média de idade 

de 46,8 meses. As demais características estão detalhadas na Tabela 1. 
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Figura 2- Fluxograma de pacientes durante as etapas do ensaio clínico randomizado cruzado 

Avaliados para elegibilidade 

(n=31) 

Randomizados (n=18) 

Seguimento perdido ou intervenção descontinuada (n=0) 

Excluídos(n=6) 

Não atenderam aos critérios de 

inclusão (n=6)  

Ainda não foram 

randomizados (n=6)  

Analisados (n=18 crianças, 36 sessões) 

 

Excluídos (n=13) 

Não preencheram aos 

critérios de inclusão 

(n=13) Avaliados para 

elegibilidade (n=20) 

Excluídos (n=6) 
Não preencheram aos 

critérios de inclusão (n=6) 
Randomizados (n=8) 

Ainda não foram 

randomizados (n=6) 

Primeira sessão clínica 

Segunda sessão clínica 

 

Cruzado 

 

1
a
. Sessão: 

Midazolam 1,0 mg/Kg com estabilização protetora (n=9) 

Placebo com estabilização protetora (n=9) 

- Coleta de saliva e avaliação do comportamento 

 

 

 

2
a
. Sessão: 

Midazolam 1,0 mg/Kg com estabilização protetora (n=9) 

Placebo com estabilização protetora (n=9) 

- Coleta de saliva e avaliação do comportamento 
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Tabela 1- Características demográficas da amostra (n=18) 

 

Variáveis Grupos 

Gênero feminino (%) 11 (61,1%) 

Gênero masculino (%) 7 (38,9%) 

Idade em meses (média ± DP) 46,8 ± 13,9 

Peso em kg (média ± DP) 15,9 ± 3,4 

Altura em cm (média ± DP) 100,4 ± 11,7 

Porcentagem de escores 4 durante o exame clínico (%)   33,0% 

ceod (média ± DP) 5,5 ± 2,7 

Tipo de procedimento restaurador (n)  

Classe I MS - 12 

PS - 11 

Classe II MS - 1 

PS - 2 

Classe III MS - 5 

PS - 5 

MS= Medicamento Midazolam 

PS= Medicamento Placebo 

 

Os dados descritivos da avaliação do nível de cortisol salivar e do comportamento 

infantil (avaliado pela escala OSUBRS), bem como outras variáveis como o tempo do 

tratamento odontológico restaurador das crianças submetidas à sedação com midazolam com 

estabilização protetora (MS) e placebo com estabilização protetora (PS) estão detalhados na tabela 2. 

O nível de cortisol salivar, nas diferentes mensurações, seguiu distribuição normal 

(Kolmogorov-Smirnov p>0,05). A avaliação, de modo pareado, do nível de cortisol salivar na 

criança submetida à sedação com midazolam (MS) e ao placebo (PS) demonstrou que, no 

momento da anestesia, o nível de cortisol foi menor quando a criança recebeu o midazolam 

(grupo MS) quando comparado ao placebo (grupo PS) (Tabela 2 e Figura 3). Não foi 

observada diferença estatisticamente significativa nos níveis de cortisol entre os grupos MS e 
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PS nos outros momentos de coleta de saliva: ao acordar antes da sessão, chegada à FO e 

término do procedimento (Tabela 2 e Figura 3). Os valores da média do nível de cortisol 

salivar dos momentos “ao acordar” (coleta em domicílio pela pesquisadora responsável) e “ao 

acordar antes da sessão” (coleta em domicílio pelo responsável da criança) foram similares, 

dessa forma, optou-se por realizar a avaliação apenas com os valores referentes ao momento 

“ao acordar” (coleta em domicílio pela pesquisadora responsável).  

Tabela 2- Variáveis observadas durante as sessões de tratamento odontológico de acordo com os 

grupos analisados, midazolam com estabilização protetora (MS) e placebo com estabilização protetora 

(PS) 

Variáveis Midazolam 

(n=18) 

Placebo 

(n=18) 

Valor P 

Média do nível de cortisol salivar, em µg/dL ± 

DP 

   

Ao acordar em domicílio 

Ao acordar no dia da sessão 

0,33 ± 0,12 

0,32 ± 0,32 

0,33 ± 0,12 

0,34 ± 0,18 

- 

0,132* 

Na chegada na FO 0,25 ± 0,12 0,27 ± 0,09 0,441* 

25 minutos após a anestesia 0,47 ± 0,42 1,05 ± 0,64 0,004* 

25 minutos após o término do 

procedimento 

0,80 ± 0,90 0,93 ± 0,69 0,494* 

 Média ASC cortisol (Média ± DP)  1,04 ± 0,88 1,57 ± 0,94 0,054* 

Porcentagem de escores quieto (OSUBRS 1) (Média ± DP) 

Durante a anestesia 6,9 ± 16,7 5,5 ± 23,5 0,713+ 

Logo após o término do procedimento 27,8 ± 46,1 22,2 ± 42,8 0,655+ 

Durante toda a sessão de tratamento 17,3 ± 22,7 19,3 ± 21,0 0,778* 

Porcentagem de escores choro com movimento (OSUBRS 4) (Média ± DP) 

Durante a anestesia 56,5 ± 42,1 63,9 ± 47,9 0,589+ 

Logo após o término do procedimento 44,4 ± 51,1 27,8 ± 46,1 0,180+ 

Durante toda a sessão de tratamento 53,5 ± 29,9 47,6 ± 32,0 0,424* 

Média da duração da sessão de tratamento, em 

minutos (Média ± DP) 

28,6 ± 6,5 33,3 ± 7,7 0,021* 

* Teste t de Student para dados pareados 

+ Teste de Wilcoxon 

DP= Desvio Padrão 

ASC= Área Sob a Curva 
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Ao se avaliar a variação ou oscilação do nível de cortisol salivar entre os 

momentos de coleta (ao acordar, chegada na FO, 25 minutos após a anestesia e 25 minutos 

após o término do procedimento) das crianças sedadas ou não, evidenciou-se maior variação 

no nível de cortisol quando as crianças receberam o placebo do que quando receberam o 

midazolam (Tabela 2 e Figura 3). Quando as crianças foram sedadas com midazolam oral 

observou-se discreta variação, com uma leve redução do nível de cortisol na chegada na FO 

em relação ao momento ao acordar, a partir daí, um aumento discreto e contínuo até o final do 

tratamento (Figura 3). Não foi demonstrada diferença entre os níveis de cortisol salivar 

verificados nos quatro momentos de coleta (ao acordar, chegada na FO, 25 minutos após a 

anestesia e 25 minutos após o término do prcedimento) durante o tratamento com sedação 

(análise de variância de medidas repetidas, Pillai’s Trace, p=0,319) ou com placebo (p=0,080) 

(Figura 3).  

Os valores de cortisol salivar de cada paciente, nos diferentes momentos de coleta 

(ao acordar antes da sessão, chegada na FO, 25 minutos após a anestesia e 25 minutos após o 

término do procedimento) foram transformados em área sob a curva (ASC). A média de área 

sob a curva de cortisol foi de 1,06 µg/dL (±0,99) para os pacientes quando sedados e 1,51 

(±1,03) para os pacientes quando submetidos ao placebo (Tabela 2). Quando feita a 

comparação das médias com o teste T de Student  pareado obteve-se p=0,054. 
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Figura 3- Comparação do nível de cortisol salivar (µg/dL) dos pacientes durante o tratamento dentário 

com sedação (MS) e com placebo (PS) e nos diferentes momentos de coleta (ao acordar, na chegada à 

FO, na anestesia e no término do procedimento).*representa diferença estatisticamente significativa do 

nível de cortisol salivar entre o grupo MS e PS no momento da anestesia (Teste T de Student para 

dados pareados, p= 0,004). 

 

O comportamento das crianças submetidas ou não a sedação foi avaliado através 

da escala OSUBRS a cada minuto de toda a sessão, e também analisados em dois momentos 

específicos do tratamento odontológico: no momento da anestesia e no término do tratamento. 

A média dos valores de escores segundo a escala OSUBRS no momento da anestesia foi de 

3,7±0,6 durante o tratamento com sedação e 3,3±1,1 durante o tratamento sem sedação, 

demonstrando que o comportamento foi similar durante as duas sessões (com e sem sedação, 

Wilcoxon p=0,135). Para o término do tratamento, grupos midazolam (2,8±1,3) e placebo 

(2,4±1,1)  igualmente não diferiram quanto aos escores OSUBRS (Wilcoxon p=0,353). 
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A avaliação do comportamento realizada a cada minuto durante as duas sessões, 

permitiu o cálculo da porcentagem de cada escore, conforme pode ser observado na tabela 3. 

Pode-se observar que a porcentagem do escore 4 foi maior que os outros escores nas duas 

sessões de tratamento, com sedação e com placebo (Tabela 3). Não foi observada diferença 

estatisticamente significativa entre o comportamento das crianças quando submetidas à 

sedação ou placebo (Teste t de Student para amostras pareadas, p=0,424). 

 

Tabela 3- Porcentagem dos escores 1 (Quieto), 2 (Choro sem movimento), 3 (Movimento sem choro) 

e 4 (Choro e movimento) segundo a escala OSUBRS obtidos durante as sessões de tratamento com e 

sem sedação a cada minuto 

Escala OSUBRS 

 Quieto (1) Choro sem 

movimento (2) 

Movimento 

sem choro (3) 

Choro e 

movimento (4) 

Sedação 17,3 ± 22,7 20,8 ± 24,6 8,6 ± 11,9 53,5 ± 29,9 

Placebo 19,3 ± 21,0 27,4 ± 32,2 4,8 ± 11,5 47,6 ± 32,0 

 

No presente estudo não se evidenciou correlação estatisticamente significativa 

entre o nível de cortisol salivar e comportamento infantil (escala OSUBRS – porcentagem de 

escores 4) nos momentos anestesia e término do tratamento restaurador tanto durante o 

tratamento realizado com o sedativo midazolam (r=0,17 p=0,55 - anestesia / r=0,24, p=0,408– 

término; Teste de correlação de Spearman) (Tabela 4) quanto com o placebo (r=0,33, p=0,22 

– anestesia / r=0, p=1 – término; Teste de correlação de Spearman) (Tabela 5).  

A partir dos dados obtidos (nível de cortisol salivar e comportamento infantil 

utilizando a escala OSUBRS), testou-se a correlação entre o valor obtido da área sob a curva 

(ASC) do cortisol salivar e a porcentagem de escores 4 obtidos durante todo o período de 

sedação. O mesmo procedimento foi realizado a partir dos dados correspondentes ao placebo. 

Não foi observada correlação estatisticamente significativa, entre comportamento e o valor da 
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ASC durante o tratamento com sedação com midazolam oral (Teste de correlação de Pearson, 

r=0,48 e p=0,084) (Tabela 4), bem como durante o tratamento com placebo (r=0,25, p=0,360) 

(Tabela 5). 

 

Tabela 4: Correlação entre nível de cortisol salivar e comportamento negativo (OSUBRS 4) durante o 

tratamento com midazolam (MS) 

Comportamento negativo (escala 

OSUBRS - % escore 4) 

Cortisol em µg/dL 

Durante a 

anestesia 

(n=14) 

Término do 

procedimento 

(n=14) 

ASC 

(n=14) 

   

Durante a anestesia rho=0,17; 

p=0,55* 

  

Término do procedimento  rho=0,24; 

p=0,41* 

 

Durante toda a sessão de tratamento   r=0,48; 

p=0,084+ 

*Teste de Spearman 

+Teste de Pearson 

 

 

Tabela 5: Correlação entre nível de cortisol salivar e comportamento negativo (OSUBRS 4)  durante o 

tratamento com placebo (PS) 

Comportamento negativo (escala 

OSUBRS - % escore 4) 

Cortisol em µg/dL 

Durante a 

anestesia 

(n=15) 

Término do 

procedimento 

(n=15) 

ASC 

(n=16) 

   

Durante a anestesia r=0,33; 

p=0,22* 

  

Término do procedimento  r=0; 

p=1* 

 

Durante toda a sessão de tratamento   r=0,25; 

p=0,360+ 
*Teste de Spearman 

+Teste de Pearson 

ASC=Área sob a curva 

 

Os sinais fisiológicos, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, foram 

registrados durante as duas sessões e se mantiveram dentro da normalidade tanto durante o 

uso do sedativo quanto durante o uso do placebo. Informações como a média e o desvio 
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padrão dos sinais fisiológicos em cada momento de ambas as sessões estão descritas na 

Tabela 6.  

 

Tabela 6- Média da frequência cardíaca (bpm) e da saturação de oxigênio (%) em cada momento 

analisado, anestesia e término das duas sessões de tratamento, com e sem sedação 

 Frequência cardíaca (bpm) Saturação de oxigênio (%) 

Momentos de 

avaliação 

Anestesia Término do 

procedimento 

Anestesia Término do 

procedimento 

Sedação 118,3 ± 19,7 

 

141,8 ± 27,4 

 

96,5 ± 2,9 96,7 ± 2,0 

Placebo 130,8 ± 23,0 

 

126,4 ± 22,7 

 

97,1 ± 2,8 96,6 ± 2,3 

 

Durante as sessões clínicas não houve ocorrência de eventos adversos 

intraoperatórios em nenhum dos casos. No dia posterior da sessão clínica, o observador entrou 

em contato com o responsável pela criança se informando sobre possível ocorrência de 

eventos pós-operatórios. Os responsáveis relataram sobre sinais e sintomas que a criança teve 

no dia da sessão, após chegar em casa e no dia posterior, e observamos que apenas duas 

crianças tiveram náusea e vômito e uma sentiu sono excessivo no mesmo dia do tratamento 

com midazolam quando já estavam em casa.  
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6 DISCUSSÃO 

  

O presente estudo demonstrou que o midazolam oral na dose de 1,0 mg/kg reduz o 

nível de cortisol salivar de crianças de 2 a 5 anos de idade durante o tratamento odontológico 

restaurador quando comparado ao placebo e que essa redução foi significativa no momento da 

anestesia odontológica. Por outro lado, essa redução do nível de cortisol salivar não refletiu 

em um melhor comportamento clínico dessas crianças durante situações estressantes do 

tratamento odontológico. Alguns fatores podem ter influenciado esses achados, entre eles 

destacamos: fatores relacionados ao sedativo (OZER; OKTEM; KÜÇÜKYAVUZ, 2011, 

SOMRI et al. 2012), o temperamento e idade das crianças (AMINABADI et al., 2011; 

RAYEN et al., 2006), características psicológicas, vivências odontológicas traumáticas 

prévias, status social (AMINABADI et al, 2011, RAYEN et al. 2006) e fatores relacionados 

aos métodos para avaliação da ansiedade e estresse, entre outros. 

Pesquisas prévias revelam que o midazolam oral na dose de 1,0 mg/kg foi eficaz 

no controle comportamental de crianças de 3 a 5 anos durante tratamento odontológico em 

que o comportamento foi avaliado pela escala de Houpt (MORTAZAVI et al., 2009) e de 

crianças de 5 a 10 anos quando se utilizou várias escalas como a Ramsay, de Briekopf e 

Buttner, de Frankl e a Houpt (WAN; JING; ZHAO; 2006). Esses dados contraditórios podem 

ser explicados pela avaliação comportamental de crianças com faixas etárias distintas, a 

utilização de outras escalas e, além disso, diferente do presente estudo, estes não são ensaios 

clínicos cruzados, em que a própria criança seria controle dela mesma.   

A idade das crianças incluídas no presente estudo (24 a 59 meses) é outro fator 

que pode ter favorecido o pior comportamento das mesmas (tanto quando sedadas com 

midazolam oral quanto não sedadas), provavelmente devido à imaturidade cronológica das 

mesmas. Neste contexto, Rayen et al. (2006) e Aminabadi et al. (2011) relatam que com o 

aumento da idade a criança tende a tornar-se mais cooperativa durante o atendimento clínico. 

Dados recentemente publicados por membros do nosso grupo de pesquisadores demonstraram 
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que o comportamento de crianças abaixo de 36 meses de idade (avaliado pela escala 

OSUBRS) foi semelhante entre o grupo que recebeu midazolam oral 1,0 mg/kg com o grupo 

que recebeu placebo (MOREIRA et al., 2012). No entanto, quando associou o midazolam 

com a ketamina na mesma dose foi possível observar melhora no comportamento de crianças 

nesta faixa etária (MOREIRA et al., 2012). Esses dados prévios tomados em conjunto aos do 

presente estudo sugerem que a associação do midazolam oral (1,0 mg/kg), que se revelou 

reduzir o nível de cortisol na saliva, com outra droga pode refletir em um melhor 

comportamento de crianças de 2 a 5 anos durante o tratamento odontológico. 

Al-Zahrani et al. (2009) demonstraram que o comportamento (avaliado pela 

escala Houpt) de crianças de 4 a 6 anos foi melhor quando o midazolam foi associado ao 

óxido nitroso (AL-ZAHRANI; WYNE; SHETA; 2009). Em adição, Torres-Pérez et al. (2009) 

encontraram melhora no comportamento (avaliado pela escala OSUBRS) quando se associou 

o midazolam a hidroxizina em crianças de 1 a 10 anos (TORRES-PÉREZ et al., 2007). No 

entanto, outros autores não observaram diferença comportamental entre os grupos mesmo 

quando associou drogas sedativas em crianças de 3 a 5 anos (MCCANN et al., 1996; 

MUSIAL et al., 2003) e de pacientes até 30 anos de idade (HEARD et al., 2010). 

Sendo assim, nosso grupo de pesquisa está delineando trabalhos futuros para 

avaliar a mesma idade, porém associando o midazolam a outras drogas, visto que estudos 

encontraram melhor comportamento de crianças de 4 a 6 anos quando o midazolam oral 0,5 e 

0,75 mg/ kg (ÖZEN et al., 2012) e 0,6 mg/kg (AL-ZAHRANI; WYNE; SHETA; 2009) foi 

associado ao óxido nitroso/oxigênio e em crianças de 3 a 9 anos de idade (CAGIRAN et al., 

2010) e abaixo de 3 anos (MOREIRA et al., 2012) associando o midazolam com ketamina. 

A avaliação do nível do cortisol salivar para avaliação da ansiedade e estresse em 

adultos e crianças durante tratamento odontológico é um método bem estabelecido (FURLAN 

et al., 2012; GOLDEN et al., 2011; HELLHAMMER; WÜST; KUDIELKA, 2009; 

KANEGANE et al., 2009; VINING et al., 1983; VINING; MCGINLGEY, 1987) e, de fato, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Al-Zahrani%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19414968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wyne%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19414968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sheta%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19414968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Al-Zahrani%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19414968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wyne%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19414968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sheta%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19414968
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diversos estudos revelam o aumento do seu nível nas situações mais estressantes do 

tratamento odontológico (AKYUS; PINCE; HEKIM, 1996; GEGGELEN et al., 2012; HILL; 

WALKER, 2001; HSU et al., 2012; JERJES et al., 2005; KAMBALIMATH; DIXIT; 

THYAGI, 2010; KANDEMIR et al., 1997; KANEGANE et al., 2009; MILLER et al., 1995; 

RAI et al., 2010). Apesar disto, há uma complexa interação de eventos neurobiológicos entre 

o estresse e a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), sendo o nível do cortisol 

na saliva uma medida indireta desta ativação que pode ser influenciado, por exemplo, pela 

sensibilidade adrenal e pela capacidade de ligação deste mediador a proteínas plasmáticas 

(HELLHAMMER; WÜST; KUDIELKA, 2009). 

Os resultados deste estudo estão de acordo com outros estudos que também 

demonstraram que o sedativo midazolam na dose 7,5 mg diminui o nível de cortisol salivar de 

adultos (JERJES et al., 2005) durante o tratamento odontológico e na dose 0,3 mg/kg em 

crianças durante tratamentos médicos (EKBOM et al., 2012). Bem como, está de acordo com 

outros pesquisadores que também não evidenciaram uma correlação entre o nível de cortisol 

salivar e os escores obtidos por escalas comportamentais (escalas HAD, DAS, VAS ou MDS) 

em adultos não sedados durante tratamento de urgência (BRAND, 1999; KANEGANE et al., 

2009) e em adultos sedados com midazolam sublingual durante tratamento cirúrgico de 

terceiros molares (JERJES et al., 2005). Esses autores consideram que os grupos avaliados 

não tiveram uma causa subjacente que poderia afetar seus níveis de ansiedade e estresse, seja 

fisiológico ou psicológico (JERJES et al., 2005) e sugerem que estudos adicionais devem ser 

realizados para avaliar possíveis fatores psicológicos e situações aversivas que influenciam a 

ansiedade dental (KANEGANE et al., 2009). No entanto, ressalta-se que, de acordo com a 

busca realizada, não encontramos um ensaio clínico que avalia a ansiedade infantil, 

associando aspectos bioquímicos e comportamentais, durante o tratamento odontológico de 

pré-escolares submetidos à sedação com midazolam oral na dose de 1,0 mg/kg.  
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O presente ensaio clínico apresenta alguns pontos fortes que devem ser 

considerados, entre eles: ser estudo cruzado em que todas as crianças passaram pelos dois 

grupos de atendimento, sedação e placebo, ambos com estabilização protetora, para que assim 

cada paciente fosse controle dele mesmo. O estudo também foi randomizado, para impedir a 

influência do observador, e mascarado, para que, a equipe odontológica, o responsável e o 

observador não soubessem qual substância era administrada para não interferir no 

comportamento da criança. Além disso, o tratamento foi padronizado para que em cada 

atendimento fosse realizado procedimento restaurador em apenas um dente sob anestesia local 

e isolamento absoluto, visto que o tipo de procedimento e a duração do tratamento pode 

influenciar o nível de cortisol salivar (GREABU et al., 2006; MILLER et al., 1995) e alterar o 

comportamento (OZER; OKTEM; KÜÇÜKYAVUZ, 2011). O tempo de atendimento foi um 

fator que apresentou diferença significativa durante os atendimentos com midazolam e com 

placebo, no entanto, a pequena diferença (média de 5 minutos) não foi clinicamente 

importante visto que o comportamento foi similar entre ambos os atendimentos.  

Sabendo da efetividade do midazolam em diminuir a ansiedade e estresse de 

crianças diante do tratamento odontológico e da viabilidade do cortisol salivar em se 

determinar qual o nível destes sinais fisiopatológicos, ressalta-se a necessidade de 

delineamento de estudos que correlacionem à avaliação do comportamento e ansiedade 

infantil através de escalas a outras medidas fisiológicas. Sugere-se, portanto, que outras 

escalas comportamentais sejam correlacionadas ao nível de cortisol salivar, e que a escala 

OSUBRS seja correlacionada a outras medidas fisiológicas de estresse e ansiedade durante 

tratamento odontológico com e sem sedação na faixa etária de 2 a 5 anos de idade bem como 

em outras faixas etárias. Dessa forma, estes estudos poderiam indicar combinações de 

métodos eficazes para a avaliação da ansiedade de crianças no atendimento odontológico com 

ou sem sedação.  
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 7 CONCLUSÃO 
 

Nossos resultados revelam que o midazolam oral na dose de 1,0 mg/kg é eficaz na 

redução do nível de cortisol salivar de crianças de dois a cinco anos de idade durante o 

tratamento odontológico restaurador. Entretanto, essa redução do nível de cortisol na saliva 

não teve correlação positiva com melhor comportamento clínico dessas crianças. 
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APÊNDICE A – 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 nenum 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 
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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. 

 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 
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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 B - 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:______________________ 
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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 

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 C - 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     

  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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APÊNDICE D - 

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 E - AVALIAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

 

Paciente:      Prontuário:   Telefones:   

Marcar um “X” na coluna apropriada; comentar qualquer evento adverso; acrescentar outros sinais/sintomas nas linhas da 

tabela 

Data da sedação:  Data da avaliação PO:  Informante:   Profissional responsável: 

Sinais/sintomas No mesmo dia da sedação No dia seguinte Não observado 

Náusea    

Vômito    

Tontura    

Mal-estar    

Dificuldade de respirar    

Sono excessivo    

    

    

Nenhum evento adverso    

 

Data da sedação:  Data da avaliação PO:  Informante:   Profissional responsável: 

Sinais/sintomas No mesmo dia da sedação No dia seguinte Não observado 

Náusea    

Vômito    

Tontura    

Mal-estar    

Dificuldade de respirar    

Sono excessivo    

    

    

Nenhum evento adverso    

 

Data da sedação:  Data da avaliação PO:  Informante:   Profissional responsável: 

Sinais/sintomas No mesmo dia da sedação No dia seguinte Não observado 

Náusea    

Vômito    

Tontura    

Mal-estar    

Dificuldade de respirar    

Sono excessivo    

    

    

Nenhum evento adverso    
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APÊNDICE F–ORIENTAÇÕES PARA COLETA DA SALIVA EM CASA  

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DA SALIVA EM CASA: 

A coleta deve ser realizada logo que a criança acordar 

A criança tem que estar em jejum  

Não realizar a escovação dos dentes da criança antes 

A coleta deve ser realizada por um adulto responsável pela criança 

O adulto deve estar com as mãos limpas e deve colocar as luvas 

Colocar o algodão na boca da criança de forma com que o algodão fique encharcado com 

saliva 

Não deve deixar o algodão cair nem sujar 

Levar o tubo para a Faculdade no dia da consulta dentro da caixa de isopor 

A coleta é realizada da seguinte maneira: 

 

OBS: A criança deve ir em jejum para o atendimento odontológico 

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. 
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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; 
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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. 

 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 
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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) 
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Anexo C – INSTRUÇÕES DO KIT SALIMETRICS  
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