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Enquanto houver sol
Titãs
Quando não houver saída
Quando não houver mais solução
Ainda há de haver saída
Nenhuma ideia vale uma vida
Quando não houver esperança
Quando não restar nem ilusão
Ainda há de haver esperança
Em cada um de nós
Algo de uma criança
Enquanto houver sol
Enquanto houver sol
Ainda haverá
Enquanto houver sol
Enquanto houver sol
Quando não houver caminho
Mesmo sem amor, sem direção
A sós ninguém está sozinho
É caminhando
Que se faz o caminho
Quando não houver desejo
Quando não restar nem mesmo dor
Ainda há de haver desejo
Em cada um de nós
Aonde Deus colocou
Enquanto houver…
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Uma nova história
Fernandinho
Sai-te da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei
E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção
Sai de tua tenda
Oh filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu
Sai de tua tenda
Oh filho meu, e te mostrarei a areia do mar
Será que podes contar
Será que podes imaginar
Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu
O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu
Minha benção será sobre ti
Uma nova história Deus tem pra mim
Um novo tempo Deus tem pra mim
Tudo aquilo que perdido foi
Ouvirei de sua boca: "Te abençoarei!"
Uma nova história Deus tem pra mim (um novo tempo)
Um novo tempo Deus tem pra mim
Tudo aquilo que perdido foi
Ouvirei de sua boca: "Te abençoarei!"
Te abençoarei!
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RESUMO
INACIO GC. Avaliação da eficácia de um dispositivo polimérico anestésico não
invasivo – Estudo clínico randomizado, em crianças. Ribeirão Preto, 2018. 92p.
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo.
O objetivo do presente estudo foi realizar um estudo clínico randomizado para
comparar a eficácia de um dispositivo polimérico anestésico (DP) não invasivo, em
comparação à anestesia local convencional (AC), em crianças. Participaram da
pesquisa 50 crianças, de ambos os sexos, de 4 a 12 anos de idade, que
necessitavam da realização de procedimentos odontológicos semelhantes em pelo
menos 2 dentes homólogos e contra-laterais no arco superior. Os procedimentos
odontológicos incluíram selantes de fossas e fissuras, restaurações de compósitos
em cavidades rasas e médias, e exodontia de dentes decíduos com no mínimo 2/3
de rizólise. Na primeira sessão, o responsável preencheu um questionário sobre
medo relacionado ao tratamento odontológico. A seguir, foi efetuada a avaliação
dos batimentos cardíacos por minuto (bpm) e aferição da pressão arterial, nos
períodos pré e pós-anestesia. Cada criança foi submetida às duas técnicas
anestésicas, com intervalo de uma semana. As técnicas anestésicas foram
aleatorizadas. Todos os procedimentos foram realizados por um único operador.
Durante a realização de cada uma das técnicas anestésicas e procedimentos, foi
avaliado, por meio de ficha específica, o comportamento da criança. Logo após o
procedimento anestésico, cada criança indicou o nível de dor por meio da Escala de
Faces Wong-Baker. Ao final dos atendimentos, a criança relatou o método
anestésico de sua preferência Os resultados obtidos foram apresentados sob a
forma de porcentagem ou comparados por meio dos testes Qui-quadrado e
Wilcoxon, com nível de significância de 5%. O questionário demonstrou que
aproximadamente 50% dos pais e/ou responsáveis relataram medo de anestesia, e
66% das crianças apresentavam este medo. Em relação à pressão arterial sistólica e
diastólica, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes pré e pós
anestesia, entre as técnicas; no entanto, com relação aos bpm, observou-se que
estavam aumentados na técnica anestésica convencional, tanto antes quando após
o procedimento anestésico (p=0,015 e p=0,042, respectivamente). Foi observada
diferença estatisticamente significante no comportamento das crianças com o uso do
DP (p=0,0028). Na avaliação por meio da escala de faces, 74% das crianças
elegeram as faces representativas de ausência de dor (p<0,00010) com o uso do
DP, enquanto com o uso da AC apenas 26% das crianças relataram ausência de
dor. O DP foi a técnica preferida por 86% das crianças, e, em apenas 20% dos
casos onde o DP foi empregado houve a necessidade de complementação com AC.
Conclui-se que o DP anestésico foi eficaz para promover a anestesia local em
crianças, e reduzir o medo frente ao tratamento odontológico.
Palavras-chave: Odontologia; Anestesia Local; Medo; Dispositivo Polimérico
Anestésico; Criança.

ABSTRACT

ABSTRACT
INACIO GC. Evaluation of the efficacy of noninvasive anesthetic polymeric
device - Randomized clinical study, in children. Ribeirão Preto, 2018. 92p.
Dissertation (Master’s Degree) School of Dentistry of Ribeirão Preto, University of
São Paulo.
The aim of the present study was to conduct a randomized clinical trial to compare
the efficacy of a noninvasive anesthetic polymer device compared to conventional
local anesthesia in children. Fifty children of both genders, aged 4-12 years , who
needed to perform similar dental procedures on at least 2 homologous and
contralateral teeth in the upper arch, were included in the study. Dental procedures
included pit-and-fissures sealants, composite restorations in inicial and moderate
cavities, and extraction of deciduous teeth with at least 2/3 of root resorption. At the
first session, parents or caregivers filled out a questionnaire about fear related to
dental treatment. Heart rate per minute (BPM) and blood pressure measurement
were evaluated pre and post-anesthesia periods. Each child was submitted to the
two anesthetic techniques, with a one-week interval. Anesthetic techniques were
randomized. All procedures were performed by a single operator. During the
anesthetic technique and procedures, the child's behavior was assessed using a
specific form. Right after the anesthetic procedure, each child indicated how much
pain they felt by the Wong-Baker Face Scale. At the second session, each child was
submitted to the second anesthetic technique and all evaluation procedures were
performed again. At the end of the appointments, each child reported the preferred
anesthetic method . Data obtained were presented as percentage or compared by
Chi-square and Wilcoxon tests, with a significance level of 5%. The questionnaire
showed that approximately 50% of the parents and caregivers reported fear of
anesthesia, while 66% of the children presented the same fear. Regarding systolic
and diastolic blood pressure, there was no statistically significant differences
between the techniques; however, an increase of bpm was observed only in the
conventional anesthetic technique, before and after the anesthetic technique
(p=0.015 and p=0.042, respectively). In addition, a significant difference was
observed in the child’s behavior using the anesthesic polymeric device (p=0.0028).
Evaluating the face scale, 74% of the children chose the representative faces of no
pain (p <0.00010) when the anesthesic polymeric device was used while with the use
of conventional anesthesia 26% of the children reported absence of pain . The use of
the polymeric anesthetic device was the preferred technique for 86% of the children.
Only in 20% of the cases that the anesthetic polymer was used, conventional local
anesthesia was needed Our data suggest that the polymeric anesthetic device was
an effective method to local anesthesia in children, reducing the fear of dental
treatment.
Key words: Dentistry; Local Anesthesia; Fear; Anesthetic Polymeric Device; Child.
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INTRODUÇÃO

A anestesia local é o procedimento que leva à perda temporária de
sensação dolorosa em uma parte do corpo, produzida por um agente topicamente
aplicado ou injetado, sem a depressão do nível de consciência. O anestésico local
atua nas fibras neurais, inibindo o influxo iônico de sódio para o impulso neural (Ogle
e Mahjoubi, 2012; Malamed, 2013d; AAPD, 2018/2019).
Por evitar a sensação de dor durante os procedimentos odontológicos a
anestesia local convencional permite estabelecer uma relação de confiança entre o
paciente e o Cirurgião-Dentista, aliviar o medo e a ansiedade e promover atitudes
positivas frente ao tratamento odontológico. Entretanto, embora a anestesia local
convencional seja um passo fundamental, tanto para o paciente não sentir dor
quanto para a execução do procedimento clínico, o fato desta ser geralmente
executada por meio de injeção utilizando agulhas a torna um dos procedimentos
com maior capacidade de provocar ansiedade, tanto em crianças como em adultos
(Jones e Dean, 2016; Mittal et al., 2015; AAPD, 2018/2019; Han e Kim, (2018).
Estudos demonstram que tanto Clínicos Gerais quanto Odontopediatras relatam que
o procedimento de anestesia local convencional, em crianças ansiosas, é o
procedimento mais estressante independentemente da idade e do sexo da criança e
da experiência profissional (Davitovich et al., 2015).
No intuito de reduzir a ansiedade e o medo, e propiciar que a criança tenha
uma experiência positiva durante a anestesia local, os Odontopediatras adotam
técnicas de manejo comportamental, tais como a distração, a musicoterapia, a
modelagem e o reforço positivo. Além disso, indica-se o uso de terminologias
apropriadas à idade. Quando as medidas acima não forem suficientes para o
controle do medo e da ansiedade pode-se indicar o uso da sedação com óxido
nitroso/oxigênio ou o uso de ansiolíticos (Dean et al., 2011; Malamed, 2013b;
Wilson, 2013; Corrêa, 2017; Gupta et al., 2017).
Outros cuidados importantes a serem adotados com o intuito de reduzir a
dor e o desconforto durante a punção das técnicas de anestesia local e, com isso,
reduzir o medo e a ansiedade, é o uso de anestésicos tópicos. Estes podem se
apresentar sob diferentes formas (Bågesund e Tabrizi, 2008), sendo eficazes em
tecidos superficiais, podendo atingir de 2 a 3mm de profundidade tecidual. Os
anestésicos tópicos estão disponíveis em forma de gel, líquido, pomada, patch e

38 | Introdução

aerossol (Deepika et al., 2012; AAPD, 2018/2019). Ainda, técnicas de estimulação
elétrica transcutânea (Dhindsa et al., 2011) e até mesmo o resfriamento do local da
injeção (Aminabadi et al., 2009; Davoudi et al., 2016) podem ser utilizadas. Outro
cuidado recomendado é a injeção lenta da solução anestésica.
Sem dúvida, a anestesia local permitiu relevantes avanços no tratamento
médico-odontológico, porém na Odontopediatria, um grande número de crianças,
mesmo com a adoção de todas as medidas técnicas e de manejo acima citadas,
continuam apresentando medo e ansiedade frente à anestesia local convencional, o
qual se manifesta sob diferentes formas, tais como choro, birra, gritos, recusa ao
tratamento e estresse, entre outras. Kuscu e Akyus (2008) relataram inclusive que o
papel da ansiedade é tão importante que pode ser mais determinante que a própria
sensação dolorosa durante a anestesia local.
Mesmo com todos esses avanços ainda há desconforto no momento da
anestesia local convencional. Assim, surgiram no mercado, nos últimos anos,
diferentes dispositivos de anestesia local, no intuito de diminuir a dor e a ansiedade,
melhorar o conforto da injeção por controlar melhor a taxa de administração, pressão
e localização da solução anestésica (Nieuwenhuizen et al., 2013; Queiroz et al.,
2015).
Dentre esses novos dispositivos destacam-se sistemas vibratórios (VibraJect
e CompuDent), sistemas de liberação lenta (The Wand e Morpheus), sistemas de
injeção a jato (Syrijet Mark II e MedJet), seringas odontológicas de segurança (Ultra
Safety Plus XL, UltraSafe, HypoSafety, SafetyWand e RevVac) e dispositivos de
injeção intraóssea (Stabident e IntraFlow). Diversos estudos empregando esses
dispositivos de administração de fármacos anestésicos na cavidade bucal têm sido
realizados (Clark e Yagiela, 2010; Ogle e Mahjoubi, 2012; Saxena et al., 2013;
Gupta et al., 2017; Do Couto et al., 2017).
Entretanto, embora essas novas tecnologias tenham melhorado o conforto
do paciente no momento da administração da anestesia local, na clínica
odontopediátrica muitas crianças ainda continuam apresentando medo e ansiedade,
em função da maioria das novas tecnologias fazerem uso de agulhas e
apresentarem custo elevado (Queiroz et al., 2015). A literatura relata que o medo da
agulha utilizada na injeção ainda é o principal problema encontrado em pacientes
odontopediátricos (Queiroz et al., 2015; Davoudi et al., 2016).
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De acordo com Ram e Peretz (2002), é necessário que novos estudos sejam
realizados a fim de que técnicas anestésicas mais aceitáveis possam ser
desenvolvidas e, em crianças, permitam a eliminação de agulhas para a injeção do
anestésico local.
No intuito de oferecer conforto no momento da anestesia local, em 2013 foi
desenvolvido um dispositivo polimérico celulósico contendo sal anestésico, para
prevenção de dor durante os procedimentos operatórios em Odontologia (Calefi,
2013). Nos testes em adultos realizados por Calefi (2013) foram avaliados três
dispositivos com propriedade bioadesiva para a liberação de fármacos em contato
com a mucosa bucal, um contendo um núcleo central de prilocaína e lidocaína em
concentrações iguais e um contendo somente lidocaína. A liberação dos princípios
ativos se deu pelo processo de fast-dissolve. O terceiro dispositivo foi constituído
somente pelo sistema bioadesivo, sem princípio ativo (controle negativo). Os
indivíduos receberam instruções de como responder aos questionários para
mensuração dos estímulos dolorosos, que foram computados imediatamente após a
resposta. Os resultados obtidos demonstraram uma eficiência anestésica favorável
para os dois dispositivos carregados com os sais, não sendo observada diferença
estatística quanto ao efeito, porém na relação efeito versus tempo o dispositivo com
os dois sais apresentou melhor resultado para o teste térmico. O autor concluiu que
ambos os dispositivos carregados apresentaram efeito anestésico tanto tópico
quanto em profundidade pela diminuição da dor provocada pelos dois testes
(mecânico/térmico) propostos.
Cubayachi et al., em 2015, investigaram a influência da iotonforose na
permeação do cloridrato de prilocaína e do cloridrato de lidocaína na mucosa
esofágica de porcos. Os hidrogéis semi-sólidos contendo esses medicamentos,
isolados ou em combinação, foram desenvolvidos em níveis diferentes pHs (7,0 e
5,8) e apresentaram propriedades mecânicas e muco-adesivas adequadas para
administração bucal. A iontoforese aumentou a taxa de permeação de prilocaína em
12 vezes e não alterou significativamente o fluxo de lidocaína, em comparação com
a taxa de permeação passiva dos medicamentos combinados. Assim, concluíram
que a formulação desta combinação de medicamentos em pH 7,0 poderia servir
como uma estratégia de anestesia local sem agulhas.
Deve-se ressaltar que um dos estudos foi realizado em adultos e o outro em
mucosa esofágica de porcos, não existindo, até o momento estudos em crianças
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utilizando esse dispositivo polimérico anestésico experimental. Assim, tendo em vista
a problemática envolvida no procedimento de anestesia local em crianças, que na
grande maioria das vezes está relacionada ao medo da injeção em si, e gera
transtornos como estresse e ansiedade para o paciente e o para o profissional,
recusa ao tratamento, comportamento não-colaborador, dificuldade de realização de
uma técnica anestésica efetiva, aumento do risco de acidentes como perfurações
acidentais e fratura da agulha, entre outras, optou-se por testar o dispositivo
polimérico anestésico, o qual não utiliza agulhas, em crianças.

PROPOSIÇÃO
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PROPOSIÇÃO

Objetivos Gerais
 Realizar uma avaliação comparativa entre um dispositivo polimérico
anestésico não invasivo e a anestesia local convencional, em crianças,
por meio de estudo clínico randomizado.

Objetivos Específicos
 Avaliar, por meio de questionário, o medo relacionado ao tratamento
odontológico, da criança e do responsável.
 Avaliar a efetividade do dispositivo polimérico anestésico não invasivo em
promover anestesia para realização dos procedimentos odontológicos
incluídos no presente estudo.
 Avaliar parâmetros clínicos, por meio de aferição de pressão arterial e
monitoramento dos batimentos cardíacos por minuto, nos períodos pré e
pós-anestesia com as duas técnicas anestésicas.
 Avaliar parâmetros de dor, por meio de escala Wong-Baker, após a
realização das duas técnicas anestésicas.
 Avaliar o comportamento da criança durante a realização das duas
técnicas anestésicas, por meio da avaliação de parâmetros como: recusa
ao procedimento anestésico, choro, birra, inquietação na cadeira,
necessidade de restrição de movimentos e necessidade de estabilização
protetora,

entre

outros,

delineando

três

perfis

comportamentais:

comportamento colaborador, medo/ansiedade e comportamento não
colaborador (choro, birra e necessidade de estabilização protetora).
 Avaliar a preferência da criança quanto à utilização do dispositivo
polimérico anestésico não invasivo ou da anestesia local convencional.

MATERIAL E MÉTODOS
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MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo
(FORP/USP), processo CAAE 86625118.2.0000.5419 (Anexo A), e registrado na
Plataforma de Registro Brasileiro de Estudos Clínicos (RBR-42CHRZ) (Anexo B).

Seleção dos Pacientes
Foram selecionadas 50 (cinquenta) crianças que se encontravam sob
tratamento na Clínica de Odontopediatria da FORP/USP. Após a seleção das
crianças, os responsáveis legais assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), demonstrando dessa forma seu consentimento com a pesquisa.
A criança foi esclarecida sobre a pesquisa e assinou um Termo de Assentimento.

Critérios de Inclusão
 Crianças de ambos os sexos, de 4 a 12 anos, consideradas saudáveis
com base em anamnese prévia.
 Crianças com pressão arterial normal
 Crianças que possuíam pelo menos 2 dentes homólogos e contra-laterais
no arco superior, com indicação de procedimentos odontológicos
semelhantes.
 Dentes que necessitavam de tratamento tais como: selante de fossas e
fissuras, restaurações com compósitos em cavidades rasas e médias sob
isolamento absoluto e exodontia de dentes decíduos com no mínimo 2/3
de rizólise.

De acordo com os estudos de Magalhães et al. (2002), Matsumo et al.
(2012) e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006) para se definir que uma
criança apresenta pressão arterial dentro dos padrões de normalidade é necessário
realizar 3 aferições consecutivas de pressão arterial da criança e se a média das 2
últimas aferições, apresentar valores de pressão média acima do percentil 95, a
criança será considerada como tendo pressão alta ou hipertensão arterial. Assim, no
presente estudo, as 3 aferições foram realizadas conforme os parâmetros
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supracitados e, após obter a média, foram selecionadas apenas crianças com
pressão arterial normal, abaixo do percentil 90.

Critérios de Exclusão
 Crianças com contra-indicação ao uso de anestésicos locais.
 Crianças com hipertensão arterial.
 Crianças com comprometimento sistêmico e/ou cognitivo.
 Dentes que necessitavam de tratamento tais como: lesões de cárie
profundas, pulpotomia, tratamento endodôntico ou exodontia com
presença de mais de 2/3 de raiz.

Os pacientes selecionados foram submetidos à anamnese, exame clínico e
exame radiográfico, que são condutas rotineiras para que se possa elaborar o plano
de tratamento.
O desenho deste estudo foi do tipo clínico randomizado cruzado, no qual a
mesma criança recebeu os dois tipos de anestesia, em sessões clínicas distintas.
A técnica anestésica utilizada na primeira consulta foi aleatorizada utilizando
uma moeda, pelo método cara-coroa, onde o lado correspondente à cara significou o
uso de dispositivo polimérico anestésico, e o lado correspondente à coroa significou
o uso da anestesia convencional. As 2 técnicas anestésicas foram realizadas no
mesmo paciente, com intervalo de 1 semana.

Questionário de Medo
Inicialmente os pais e/ou responsáveis responderam a um questionário
elaborado para esta pesquisa, sobre o medo dos mesmos e da criança frente ao
tratamento odontológico (Quadro 1). Os resultados obtidos foram transformados em
porcentagens.
Quadro 1- Questionário avaliativo sobre medo relatado pelos pais e/ou responsáveis.
PERGUNTA
SIM
Você tem medo de ir ao dentista?
Você tem medo de anestesia odontológica?
A criança sobre sua responsabilidade já foi ao dentista anteriormente?
A criança tem medo de dentista?
A criança tem medo de anestesia odontológica?
A criança colaborou para realizar vacinas ou injeções médicas?

NÃO
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Aferição da Pressão Arterial e Batimentos por Minuto
A seguir, foram realizadas aferições de Pressão Arterial da criança, por meio
de esfigmomanômetro de pulso digital (RS380 G-Tech, Accumed; Duque de Caxias
RJ, Brasil), e a aferição dos Batimentos Cardíacos por minuto (bpm), por meio de
oxímetro digital (Oled Graph G-Tech, Accumed; Duque de Caxias RJ, Brasil). Essas
aferições foram realizadas nos períodos pré e pós-procedimento anestésico com
ambas as técnicas, sendo os padrões de normalidade baseados nos estudos de
Magalhães et al. (2002) e Matsumo et al. (2012). Os grupos foram comparados entre
si por meio do Teste T pareado, ao nível de significância de 5%. Para análise foi
utilizado o programa GraphPad Prism Versão 6.0.
As duas técnicas anestésicas foram efetuadas no arco superior (maxila),
pelo mesmo operador, o qual apresenta experiência clínica comprovada na área.

Anestesia Local Convencional
Inicialmente foi realizada a anestesia tópica no local da injeção com gel de
benzocaína a 20% (Benzotop 200mg/g ; DFL Indústria e Comércio S.A.; Rio de
Janeiro, RJ Brasil) e anestesia infiltrativa convencional com cloridrato de lidocaína a
2% e epinefrina (1:100.000) (Alphacaine, DFL Indústria e Comércio S.A.; Rio de
Janeiro, RJ Brasil), aplicada com seringa Carpule e agulha curta (Unoject 30G, DFL
Indústria e Comércio S.A.; Rio de Janeiro, RJ Brasil).
Para a realização desta anestesia, após a aplicação do anestésico tópico por
1 minuto, o lábio do paciente foi estirado de forma que a mucosa ficasse bem
distendida. A seguir, posicionou-se a agulha o mais próximo possível da região
apical do dente a ser anestesiado, na altura do fundo de vestíbulo, e tracionou-se o
lábio contra o bisel da agulha. Em seguida, a agulha foi aprofundada até a região
próxima ao ápice dos dentes e a solução anestésica depositada adjacente ao osso
(Malamed, 2013a, 2013c) e a figura 1 demonstra a sequência técnica.
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Figura 1- Sequência técnica da anestesia local convencional em maxila. A- Secagem da mucosa
com jato de ar; B- Aplicação do anestésico tópico; C- Injeção da solução anestésica com uso de
agulha curta

Anestesia com o Dispositivo Polimérico
O dispositivo polimérico anestésico utilizado no presente estudo foi
desenvolvido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Farmacotécnico da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (FCFRP-USP) sob coordenação do Prof. Dr. Osvaldo de Freitas (Processo
FAPESP – 2012/07251- 6). Sua formulação consiste em um sistema de tripla
camada filmógena à base de derivados de celulose contendo cloridratos de
prilocaína e lidocaína (mistura 1:1). Esse sistema possui propriedade bioadesiva,
principalmente em contato com a mucosa oral, onde a liberação do fármaco se dará
pelo processo de fast-dissolve. Foram utilizados dois dispositivos em cada criança,
na dosagem de 30mg dos ativos associados para o dispositivo inserido na mucosa
vestibular, e de 20mg para o da mucosa palatina, quantidade baseada na
concentração dos tubetes disponíveis comercialmente.
De acordo com os critérios previamente testados no estudo de Calefi (2013),
o tempo mínimo para que ocorra a penetração/permeação dos anestésicos e a ação
seja iniciada foi de 5 minutos (tempo de indução). Sendo assim, esse tempo foi
respeitado para se iniciar os procedimentos clínicos elegidos no presente estudo.
Durante a realização dos procedimentos, caso a criança manifestasse sinais de dor,
a complementação anestésica utilizando a anestesia local convencional foi
realizada.
Inicialmente foi realizada a limpeza prévia com gaze da mucosa da superfície
vestibular e palatina, locais onde foram aplicados os dispositivos. A seguir, os dispositivos
foram retirados da placa de armazenamento com pinça clínica esterilizada e imediatamente
posicionado na mucosa vestibular e palatina, aguardando-se 5 minutos para início do
procedimento clínico, e a figura 2 demonstra a sequência técnica.
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Figura 2- Sequência técnica da anestesia com o dispositivo polimérico anestésico. A- Dispositivo
Polimérico Anestésico; B- Limpeza prévia da mucosa com gaze; C- Posicionamento do dispositivo na
mucosa vestibular com pinça clínica; D- Adaptação do dispositivo anestésico com pinça clínica; EDispositivo polimérico anestésico adaptado na mucosa vestibular do dente 53; F- Dispositivo
polimérico anestésico adaptado na mucosa palatina do dente 53

Avaliação do Comportamento da Criança durante o Atendimento Odontológico
Nos dois atendimentos clínicos, foram efetuadas anotações sobre o
comportamento da criança, em ficha específica (Quadro 2), descrevendo as
manifestações observadas durante a realização das duas técnicas anestésicas. O
comportamento da criança foi classificado de acordo com os seguintes escores: (1)
colaborador quando a criança não apresentou subjeções ao tratamento; (2) quando
foi observado medo e/ou ansiedade; e (3) quando a criança apresentou choro / birra
ou foi necessário realizar estabilização protetora durante o tratamento. Os dados
obtidos foram apresentados e os escores obtidos com a aplicação das 2 técnicas
anestésicas foram comparados por meio do teste qui-quadrado, ao nível de
significância de 5%. Para análise foi utilizado o programa GraphPad Prism Versão
6.0.
Quadro 2 - Ficha de Comportamento
Data:
Colaborador
Medo / Ansiedade
Choro / Birra / Estabilização Protetora

Data:
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Avaliação da Dor Empregando a Escala de Wong e Baker (1987)
Finalizada a realização dos procedimentos operatórios cada criança
respondeu a perguntas sobre sua experiência de dor, após cada um dos sistemas
anestésicos utilizados. Este dado foi obtido por meio de uma escala de Faces
desenvolvida especificamente para crianças (Wong e Baker, 1987). A escala varia
de 0 a 5, sendo que 0 corresponde a praticamente ausência de dor e 5 corresponde
à dor máxima (Figura 3). Os grupos foram comparados por meio do Teste de
Wilcoxon (Teste dos Sinais), ao nível de significância de 5%. Para análise foi
utilizado o programa GraphPad Prism Versão 6.0.

Figura 3 - Escala de Faces Wong-Baker para avaliação da percepção de dor em crianças

Preferência da Técnica Anestésica
Após a realização das duas técnicas anestésicas perguntou-se a cada
criança qual das duas técnicas (anestesia local convencional ou anestesia com
dispositivo polimérico) havia preferido, e a resposta foi anotada na ficha de
avaliação. Os dados obtidos foram transformados em porcentagens.

RESULTADOS
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RESULTADOS

Descrição da população
Das 50 crianças selecionadas para o estudo 24 eram do sexo masculino
(48%) e 26 do sexo feminino (52%). A idade das crianças variou de 4 a 12 anos, e a
idade média foi de 7,8 (± 2,3) anos (Figura 4).
Figura 4 - Histograma do número de crianças por idade.

Tipos de procedimentos realizados
Foram realizados neste estudo um total de 100 procedimentos dos quais 50
foram restaurações de compósitos em cavidades rasas e médias, 36 selantes de
fossas e fissuras e 14 extrações de dentes com mais de 2/3 de rizolíse (figura 5).
Figura 5 - Gráfico percentual dos procedimentos realizados no estudo.
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Avaliação do medo
O questionário aplicado aos pais e/ou responsáveis permitiu observar que
78% deles relataram não ter medo do cirurgião-dentista e com relação ao medo de
anestesia verificou-se que 46% dos mesmos responderam ter medo do
procedimento anestésico e 54% não apresentavam medo, sendo perceptível que o
maior medo dos pais/responsáveis, em relação ao tratamento odontológico, não é o
medo do cirurgião-dentista, mas sim do procedimento anestésico.
Quando perguntou-se aos pais/responsáveis se a criança apresentava medo
do cirurgião-dentista, 60% responderam que sim e 40% que não. Já em relação ao
medo das crianças da anestesia odontológica, 66% relataram que a criança tinha
medo e 34% não.
O relato dos pais/responsáveis em relação à colaboração das crianças para
a execução de vacinas ou injeções médicas foi de que 64% das crianças
colaboravam para a execução desses procedimentos e

36% não colaboravam

(Quadro 3).
Quadro 3 - Questionário aplicado aos pais e/ou responsáveis, sobre medo.
PERGUNTA
Você tem medo de ir ao dentista?
Você tem medo de anestesia odontológica?
A criança sobre sua responsabilidade já foi ao dentista anteriormente?
A criança tem medo de dentista?
A criança tem medo de anestesia odontológica?
A criança colaborou para realizar vacinas ou injeções médicas?

SIM
22%
46%
80%
60%
66%
64%

NÃO
78%
54%
20%
40%
34%
36%

Pressão arterial sistólica e diastólica e batimentos cardíacos, pré e pós-utilização
dos diferentes procedimentos anestésicos
Na figura 6 pode-se observar o valor médio da pressão arterial sistólica
antes do uso técnica anestésica local convencional (AC) (105,3 ± 15,5 mmHg) e do
uso do dispositivo polimérico anestésico (DP) (103,0 ± 19,6 mmHg), sem diferença
entre os grupos (p=0,311). O valor médio da pressão arterial sistólica após a técnica
anestésica local convencional (AC) (104,3 ± 1,41 mmHg) e para o dispositivo
polimérico anestésico (DP) (102,1 ± 1,24 mmHg), sem diferença entre os grupos
(p=0,282).
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Figura 6 - Pressão arterial sistólica, antes e depois do uso das técnicas
anestésicas. Convencional (AC) e empregando o dispositivo polimérico (DP).

*Letras iguais representam ausência de significância estatística.

Na figura 7 pode-se observar o valor médio da pressão arterial diastólica
antes da técnica anestésica local convencional (AC) (67,5 ± 14,4 mmHg) e para o
dispositivo polimérico anestésico (DP) (62,7 ± 13,8 mmHg), sem diferença entre os
grupos (p=0,051). O valor médio da pressão arterial diastólica após o uso da técnica
anestésica local convencional (AC) (65,2 ± 14,0 mmHg) e após o uso do dispositivo
polimérico anestésico (DP) (61,8 ± 15,7 mmHg), não evidenciam diferença
significante entre os grupos (p = 0,251).
Figura 7 - Pressão arterial diastólica antes e depois do uso das técnicas
anestésicas.

*Letras iguais representam ausência de significância estatística.

Na figura 8 pode-se observar o valor médio dos batimentos cardíacos por
minuto antes do uso da técnica anestésica local convencional (AC) (86,8 ± 14,1
bpm) e antes do uso do dispositivo polimérico anestésico (DP) (82,3 ± 12,1 bpm),
com diferença entre os grupos (p=0,015). O valor médio dos batimentos cardíacos
por minuto após a técnica anestésica local convencional (AC) (86,5 ± 12,9 bpm) e
para o dispositivo polimérico anestésico (DP) (83,4 ± 10,4 bpm), com diferença entre
os grupos (p=0,042).
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Figura 8 - Batimentos cardíacos por minuto antes e depois do uso das
técnicas anestésicas. Convencional (AC) e empregando o dispositivo
polimérico (DP).

*Letras diferentes representam presença de significância estatística.
.

Comportamento da criança durante o atendimento odontológico
A representação gráfica percentual dos dados obtidos em relação ao
comportamento da criança durante a sessão de atendimento odontológico
demonstrou que 10% das crianças apresentaram comportamento colaborador, 50%
apresentaram medo/ansiedade e 40% apresentaram choro/birra ou foi necessário
realizar estabilização protetora na técnica AC. Por outro lado, para a técnica DP foi
observado que 22% das crianças apresentaram comportamento colaborador, 58%
apresentaram medo/ansiedade e 20% apresentaram choro/birra ou necessidade de
estabilização protetora (Figura 9). De modo geral, foi observado um comportamento
mais favorável na técnica DP do que na técnica AC (p = 0,0028).
Figura 9 - Comportamento da criança durante o
atendimento odontológico, nas sessões onde
utilizou-se as técnicas anestésicas convencional
(AC) e dispositivo polimérico anestésico (DP).

Dos 50 procedimentos realizados utilizando a técnica DP, houve
necessidade

de

complementação

anestésica

em

20%

dos

casos.

A

complementação anestésica foi realizada em 20% das restaurações, 22% dos
selantes e 15% das extrações. O volume médio utilizado de anestésico para os
procedimentos que houve necessidade de complementação da anestesia utilizando
a técnica AC foi de 0,63 (±0,23ml).
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Avaliação da dor empregando a escala de Wong e Baker (1987)
Na técnica AC observou-se que houve uma distribuição variável das faces
escolhidas pelas crianças (0 a 5), enquanto na técnica DP houve um predomínio das
faces 0 e 1. Na técnica AC cerca de 20% das crianças escolheram a face 0,
enquanto na técnica DP cerca de 80% das crianças elegeram esta face,
representando ausência de dor na maioria dos procedimentos realizados. Ainda, na
técnica AC cerca de 20% das crianças escolheram as faces 4 ou 5, enquanto na
técnica DP 4% das crianças elegeram estas faces (p<0,00010) (Figura 10).
Figura 10- Porcentagem de faces escolhidas pelas crianças,
empregando a Escala de Wong e Baker (1987), após a utilização das
duas técnicas anestésicas, AC (Anestesia Convencional) e empregando
o Dispositivo Polimérico Anestésico (DP).

Na segunda sessão de atendimento, após a realização dos procedimentos,
cada criança foi questionada sobre a técnica de sua preferência. Observou-se que
86% preferiu a técnica anestésica utilizando o dispositivo polimérico anestésico (DP)
e 14% preferiu a anestesia local convencional (AC) (Figura 11).
Figura 11- Percentual da técnica anestésica escolhida pela criança.
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O medo de agulha é uma das fobias que afeta quase 20% da população
mundial (Sokolowski et al., 2010). No Brasil, em 2017, a estimativa do número de
crianças até 13 anos foi de 38,79 milhões (segundo o demógrafo José Eustáquio
Alves, Professor da Escola Nacional de Estatística do IBGE). Assim, supondo que
20% dessa população apresentaria medo de agulha, um total de 7.758.000 crianças
apresentariam esse medo. No presente estudo, quando perguntou-se aos
pais/responsáveis se tinham medo da anestesia odontológica, 46% responderam
que sim, e quando perguntou-se a estes se a criança sob sua responsabilidade tinha
medo de anestesia odontológica, a resposta foi afirmativa em 66%. Assim, no
presente estudo o medo de agulha foi aproximadamente 2 vezes maior nos pais
e/ou responsáveis e 3 vezes maior nas crianças, em comparação aos resultados de
Sokolowski et al., 2010.
Sabe-se que aproximadamente 5 a 15% da população evita tratamentos
odontológicos por medo da anestesia (Hsu, 1978; Marks, 1988; Lemasney et al,
1989; Jacobsen, 1991; Deacon e Abramowitz, 2006), o que possivelmente contribui
para que as pessoas que tem medo dos tratamentos odontológicos sejam também
aquelas que apresentem a saúde bucal mais precária, e necessitem de tratamentos
mais complexos. Assim, os cirurgiões-dentistas devem procurar reconhecer
pacientes ansiosos e fóbicos para prever possíveis reações comportamentais e
orgânicas. Para tal, perguntas simples podem ser feitas aos pacientes e/ou pais e
responsáveis tais como se eles têm medo do cirurgião-dentista ou de procedimentos
médicos. No presente estudo, 78% dos pais e/ou responsáveis relataram ter medo
do cirurgião-dentista, e 60% dos relatos foram afirmativos para o medo das criança,
com relação ao cirurgião-dentista da criança sob sua responsabilidade, e também do
medo de tomar vacina ou injeções (64%). Esses dados podem representar ser
interpretados de formas: que os pais e/ou responsáveis podem de certa maneira
influenciar a criança a ter medo, mesmo que essa ainda não tenha tido experiência
odontológica; e que saber do comportamento da criança frente a procedimentos tais
como vacinas e injeções pode auxiliar a prever o comportamento frente à anestesia
odontológica. Existem estudos que relataram até mesmo que o medo de agulhas
pode ser hereditário, e que este foi verificado em pesquisas entre parentes de
primeiro grau, ou seja, filhos, pais ou irmãos (Thyer et al., 1985; Ellinwood e
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Hamilton, 1991; Ost, 1991; Hamilton et al., 1995; Jenkins, 2014; Cook, 2016; Lee et
al., 2018). Outros demonstraram que a ansiedade e o medo do cirurgião-dentista
surgem na maioria das vezes logo na infância, mesmo que a criança ainda não
tenha experiência odontológica (Milgrom et al., 1988; Locker et al., 1999, Ouach et
al., 2018). Entretanto, acreditamos que o medo do cirurgião-dentista e de agulhas
seja fruto mais de um comportamento adquirido ou um aprendizado, do que algo
passado de geração para geração, hereditariamente.
A idade das crianças no presente estudo variou entre 4 a 12 anos, sendo
que a maioria delas tinha entre 6 e 9 anos, idade esta em que a criança já é capaz
de relatar com clareza o que está sentindo, o que pode contribuir para a fidelidade
dos resultados. Além disso, praticamente 50% das crianças eram do sexo masculino
e 50% do sexo feminino, o que pode também minimizar alterações comportamentais
relacionados ao sexo.
Dentre os procedimentos realizados foram escolhidos selantes de fossas e
fissuras, restaurações de cavidades rasas e médias e extrações de dentes com mais
de 2/3 de rizólise que, ao nosso ver, seriam procedimentos menos invasivos e
menos dolorosos. Este cuidado foi tomado em função da ausência de estudos
clínicos prévios em crianças e adultos utilizando este dispositivo polimérico
anestésico em procedimentos odontológicos restauradores e cirúrgicos. O único
estudo clínico existente foi realizado em adultos (Calefi, 2013), e avaliou

3

dispositivos semelhantes; o primeiro contendo prilocaína e lidocaína em iguais
proporções, o segundo com lidocaína, e um terceiro sem princípios ativos, por meio
de teste mecânico (sondagem computadorizada)

e

térmico (teste frio), o qual

demonstrou que o dispositivo contendo prilocaína e lidocaína apresentou o melhor
efeito anestésico (tanto topicamente, quanto em profundidade). No presente estudo,
foi utilizado o dispositivo polimérico anestésico preconizado por Calefi (2013),
contendo prilocaína e lidocaína o qual permitiu a realização dos procedimentos
odontológicos em crianças. Neste estudo, dos 100 procedimentos realizados, 50%
foram restaurações, 36% selantes e 14% extrações. Dos 50 procedimentos
utilizando o dispositivo polimérico anestésico, em 80% dos casos não foi necessário
realizar a complementação com a anestesia local convencional, sendo esta
necessária em apenas aproximadamente 20% dos diferentes procedimentos.
Ressalta-se ainda que nestes casos a quantidade de anestésico necessário foi de
apenas 0,63mL, o que corresponde a cerca de 1/3 de um tubete anestésico. Estes
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números demonstram que para os procedimentos realizados o dispositivo polimérico
anestésico foi eficaz, sendo um método promissor de anestesia em crianças,
principalmente as que apresentam medo e comportamento não-colaborador. Outro
aspecto a ser enfatizado é que quando da necessidade de complementação
anestésica as crianças não apresentaram comportamentos que permitissem
perceber que estas estivessem sentindo dor durante a punção. Sendo assim,
acreditamos que mesmo nesses casos o dispositivo apresentou um aspecto positivo.
O comportamento das crianças avaliadas no presente estudo permitiu
verificar que quando da realização da anestesia com a utilização do dispositivo
polimérico anestésico, um maior percentual de crianças apresentou comportamento
colaborador ou demostrou medo, porém não de choro, birra e necessidade de
estabilização protetora, podendo ser observada uma diferença estatisticamente
significante (p=0,0028) entre as duas técnicas testadas, com relação ao
comportamento. Possivelmente isto se deva ao fato do dispositivo ser de aplicação
tópica, eliminando a necessidade de agulhas e punções, o que é o principal temor
dos pacientes (Nieuwenhuizen et al., 2013; Thoppe-Dhamodhara et al., 2015;
Angelo e Polyvios, 2018).
Alguns parâmetros objetivos também foram avaliados. Entre eles, optamos
pela avaliação da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, os quais representam
procedimentos não invasivos, rotineiros e de baixo custo para a prática clínica.
Nossos resultados com relação à pressão arterial demonstraram que não houve
alteração nem da pressão sistólica nem da pressão diastólica antes e depois dos
procedimentos anestésicos. Embora estudos de Malamed (2013b), Yogesh Kumar et
al. (2015) e Mittal et al. (2015) demonstraram que o medo e a fobia possam levar à
elevação ou queda da pressão arterial, em nosso estudo esse fato não foi
observado.
Com relação ao valor médio dos batimentos cardíacos por minuto observouse que estes foram menores com o uso do dispositivo polimérico anestésico tanto na
medição antes quanto na medição após a realização das duas técnicas anestésicas.
Entretanto a diferença numérica entre os grupos não parece ser fisiologicamente
relevante, uma vez que variação é de cerca de 4 batimentos por minuto, o que
mantêm a criança dentro dos valores de normalidade para essa faixa etária (Fleming
et al., 2011).
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Alguns estudos, além de avaliarem parâmetros comportamentais, pressão
arterial e batimentos cardíacos, avaliaram também o cortisol, que é um hormônio
secretado pela córtex-adrenal e regula o metabolismo de carboidratos, proteínas,
gordura e água. A quantificação desse hormônio pode avaliar o estresse de crianças
durante procedimentos médicos e odontológicos. Entretanto, esse exame é sensível
a parâmetros como sexo, período do dia e alimentação. No caso das mulheres e
adolescentes do sexo feminino, o cortisol pode sofrer influência dos contraceptivos
orais e dos hormônios que flutuam com o ciclo menstrual, e demanda custos
elevados (Tavares et al., 2017; Bae et al., 2018). Assim, optamos por não realizar
esta análise no presente estudo, pois as crianças atendidas compareciam ao serviço
em diferentes períodos do dia e o controle da alimentação prévia da criança também
era difícil.
Especificamente com relação à pressão arterial, embora as tabelas
apresentem diferenças numéricas entre as pressões de meninos e meninas, desde
1945 Allen Willians, em um estudo para a Oxford University, já demostrava que
estas diferenças, embora existam, não são estatisticamente significantes. Assim,
optamos por não avaliar separadamente a pressão arterial de meninos e meninas no
presente estudo.
A busca por uma forma de anestesia local menos dolorosa para o paciente é
constante na Odontologia. Diversos trabalhos de pesquisa foram publicados
comparando diferentes tecnologias com esta finalidade com resultados conflitantes.
Enquanto Oztas et al. (2005), San Martin-Lopez et al. (2005), Fakhruddin et al.
(2017), Garret-Bernardin et al. (2017) e Baghlaf et al. (2018) observaram redução da
dor com uso de anestesia computadorizada, estudos como o de Susi et al. (2005),
Kandiah e Tahmassebi (2012), Atabek et al. (2015), Queiroz et al. (2015) e Alamoudi
et al. (2016) não encontraram diferenças significantes entre as técnicas de anestesia
local convencional e computadorizada, em crianças. Independentemente da
tecnologia empregada para anestesia, o que percebe-se claramente na prática
clinica é que quando se utiliza agulhas, sempre existe certo desconforto e, no
mínimo, um pouco de temor. Esta colocação fica visível nos estudos de Kuscu e
Akyuz (2008), Koyuturk et al. (2009), Tahmassebi et al. (2009), Thoppe-Dhamodhara
et al. (2015), Angelo e Polyvios (2018), que relataram que independentemente da
técnica anestésica local, quando se utiliza agulha, ocorre aumento dos níveis de
estresse, medo e ansiedade nos pacientes.
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No presente estudo, após a execução da técnica anestésica, foi apresentada
à criança uma escala de faces onde ela apontava para uma face representativa de
dor, sendo observado que com a utilização do dispositivo polimérico houve
predomínio da face 0 (80%) que representa, que a criança está muito feliz porque
não teve nenhuma dor. Já com o uso da anestesia local convencional houve maior
variabilidade na escolha das faces, incluindo faces representativas de muita dor ou
dor máxima (respectivamente 4 e 5) em 20% dos casos. Esses dados são coerentes
com a pergunta realizada ao final das duas consultas, quando a criança já havia tido
contato com as duas técnicas anestésicas, onde pode-se observar que 86% delas
relatavam ter preferido o dispositivo polimérico anestésico. A escala de faces de
Wong-Baker (1987) foi escolhida por ser validada, ser eficiente e já utilizada em
diferentes estudos (Garra et al., 2010, Elbay et al., 2015; Moadad et al., 2016).
A anestesia local convencional, assim como todos os procedimentos
médicos, apresenta riscos inerentes. Dentre estes riscos pode-se destacar reações
alérgicas, parestesia, injúrias teciduais pré e pós-operatórias no lábio, língua e
tecidos moles e risco de anestesia intravascular e, com isso, sobredose anestésica
(Moore e Hersh et al., 2010; Moore e Haas, 2010; Malamed, 2013b; AAPD,
2018/2019). Ressalta-se que, com o dispositivo polimérico anestésico estes riscos
são minimizados, uma vez que por não serem utilizadas agulhas, inexiste o risco de
lesões no lábio, língua e tecidos moles durante o procedimento anestésico, em
virtude de movimentações da criança. Além disso, inexiste o risco de injeções
intravasculares e parestesia, que podem ser ocasionadas inclusive por traumas por
agulha durante a anestesia local. O tempo de anestesia segundo Calefi (2013) é de
no máximo 50 minutos, o que provavelmente é o tempo correspondente a uma
consulta clínica e, portanto, a criança ao final do atendimento encontra-se sem os
efeitos da anestesia, reduzindo consequentemente o risco de mordedura em lábios,
língua e bochechas pós-anestesia, que são acontecimentos não raros em crianças
(Vempaty e Robbins, 2017).
Finalizando, os resultados do presente estudo evidenciam que o dispositivo
polimérico anestésico foi uma forma eficaz de anestesia local em crianças,
permitindo a realização da maioria dos procedimentos odontológicos selecionados, e
foi capaz de reduzir o medo frente à realização do tratamento odontológico. O
desenvolvimento de um dispositivo que permita a anestesia local em crianças sem a
necessidade do uso de agulhas é um grande avanço tecnológico na área da
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Odontopediatria e, embora este estudo apresente limitações, representa um primeiro
passo na busca deste objetivo, o qual possivelmente permitirá que esta
especialidade se torne cada vez mais humanizada, e com menor risco de ocasionar
medo e traumas para as crianças.

CONCLUSÃO
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CONCLUSÃO

Com base nas metodologias empregadas e nos resultados obtidos no
presente estudo, conclui-se que:
-

A maioria dos pais e/ou responsáveis relataram não ter medo do
cirurgião-dentista. Entretanto, quase metade relatou medo da
anestesia. Com relação ao medo de dentista e de anestesia da
criança, a maioria dos pais e/ou responsáveis relataram a presença
destes medos.

-

A pressão arterial das crianças não apresentou diferença após a
utilização das duas técnicas anestésicas. Entretanto, os batimentos
cardíacos por minuto aumentaram após o uso da técnica da anestesia
local convencional.

-

Nas duas técnicas anestésicas as crianças apresentaram medo,
porém com o uso do dispositivo foi observado comportamento mais
favorável da criança.

-

Dentre os procedimentos odontológicos realizados, em apenas 1/5
dos mesmos, quando utilizado o dispositivo polimérico anestésico,
houve necessidade de complementação da anestesia utilizando a
técnica convencional.

-

As crianças, após a anestesia com o dispositivo polimérico
anestésico, escolheram, em 74% a face representativa (Escala de
Faces Wong-Baker) que significa ausência de dor (0), enquanto para
a técnica da anestesia convencional a escolha dessa face ocorreu em
26%.

-

A taxa de preferência pela técnica do dispositivo anestésico foi de
86% entre as crianças.

-

O dispositivo polimérico anestésico foi eficaz para promover anestesia
local em crianças, sendo capaz de reduzir o medo durante o
tratamento odontológico.
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.
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ANEXO B – Aprovação na Plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(REBEC).
E- mail d e Universidade de São Paulo - Approved Submission - RBR- 4 2chrz

3 0/10 /20 18 17)0 5

Gisele Carvalho Inácio <giseleinacio@usp.br>

Approved Submission - RBR-42chrz
1 mensagem
registrorebec@gmail.com <registrorebec@gmail.com>
Para: giseleinacio@usp.br, rebec@icict.fiocruz.br, dtostes@gmail.com

30 de outubro de 2018 14:49

Url do registro(trial url):http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-42chrz/
Numero de Registro (Register Number):RBR-42chrz

Prezado Registrante,
Temos o prazer de informar que seu estudo foi publicado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC).
Agradecemos por seu registro e colaboração e, desde já, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer
dúvidas que possam surgir, seja em caso de atualização do registro ou, até mesmo, uma nova submissão.
Por favor, não hesite em contactar-nos.
Cordialmente,
ReBEC Staff - ReBEC/ICICT/LIS
Av. Brasil 4036 - Maré - sala 807
Rio de Janeiro RJ CEP: 21040-360
Tel: +55(21)3882-9227
www.ensaiosclinicos.gov.br
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Registrant,
We are pleased to inform you that your study registered on the Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC)
has been published.
The ReBEC staff thank you for your subscription and, we are at your entire disposal to clarify any questions that
my arise and/or in the event you need to update records or even a new submission.
Please do not hesitate in contacting us in case of any doubt.
Sincerely,
ReBEC Staff - ReBEC/ICICT/LIS
Av. Brasil 4036 - Maré - sala 807
Rio de Janeiro RJ CEP: 21040-360
Tel: +55(21)3882-9227
www.ensaiosclinicos.gov.br
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimado Solicitante de registro,
Tenemos el agrado de informar que su estudio fue publicado en el Registro Brasileño de Ensayos Clínicos
(Rebec).
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APÊNDICE A - Tabela utilizada para coleta dos dados dos pacientes
UNI VERSI DADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGI A DE RI BEI RÃO PRETO
D EPARTAMENTO DE CLÍ NI CA I NFANTI L

Avaliação da Eficácia de um Dispositivo Polimérico Anestésico
não Invasivo - Estudo Clínico Randomizado, em Crianças
Pesquisadora: Gisele Carvalho Inácio
Orientadora: Alexandra Mussolino de Queiroz
Co-Orientador: Fabrício Kitazono de Carvalho

Nome Completo:
Idade:

Sexo:

Data:

Aleatorização: Cara (DP), Coroa (AC)

Técnica 1 (

Técnica 2 (

) Antes: P.A.:

B.P.M:

Depois: P.A.:

B.P.M:

) Antes: P.A.:

B.P.M:

Depois: P.A.:

B.P.M:

Questionário avaliativo sobre medo relatado pelos pais e/ou responsáveis.
PERGUNTA
Você tem medo de ir ao dentista?
Você tem medo de anestesia odontológica?
A criança sobre sua responsabilidade já foi ao dentista
anteriormente?
A criança tem medo de dentista?
A criança tem medo de anestesia odontológica?
A criança colaborou para realizar vacinas ou injeções médicas?

SIM

NÃO
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Dados durante o Procedimento Anestésico
Procedimento 1:

Procedimento 2:

Ficha de Comportamento

Data:

Data:

Colaborador
Medo / Ansiedade
Choro / Birra /
Estabilização Protetora

Houve necessidade de complementação anestésica?
Quantidade de tubetes:

Dados após o Procedimento Anestésico
Escala de Dor

Face escolhida 1:

Face escolhida 2:

Preferência de Técnica Anestésica:
Anestesia Local Convencional (AC)

Anestesia com Dispositivo Polimérico
Anestésico não Invasivo (DP)

