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Controle da dor pós-operatória de terceiros molares inferiores com 
o uso submucoso de bupivacaína resultados parciais

Conforte, J.J.; Rodriguez, M.D.P.; Simões, A.P.; Maciel, J.; Aranega, A.M.; Ponzoni, D.

A exodontia dos terceiros molares inferiores está relacionada ao desenvolvimento de edema, trismo e dor, sendo a 
dor a complicação pós-operatória mais comum. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da bupivacaína como 
adjuvante a dor pós-operatória após a exodontia dos terceiros molares superiores. 33 pacientes participaram desta 
pesquisa duplo cego, cruzado, de boca dividida. Os procedimentos cirúrgicos foram realizado sob anestesia local. O 
lado cirúrgico foi randomizado para a aplicação submucosa de 1,8ml de Bupivacaína 0.5%, com epinefrina 1:200.000 
(Neocaína - Cristália. Itapira-SP-Brasil) (Grupo 1) submucosa ou 1,8ml de Cloreto de Sódio 0.9% (Sanobiol, Pouso 
Alegre MG-Brasil) (Grupo 2). Tempo e quantidade de analgésicos foi registrado, intensidade da dor imediatamente 
depois da anestesia assim como 4,8,24,48 e 72 horas depois do procedimento. Os dados foram submetidos a teste 
de homocedasteceidade e Wilcoxon teste, o nível de significância adotado foi 5%. O efeito analgésico nos dois 
grupos foi similar, a quantidade de analgésicos de resgate não apresentou diferencia estatística significante quando 
comparado ao grau de dificuldade Grau I e II p=0.379, Grau III e IV p=0.389. Dentro das limitações de este estudo 
pode se concluir que o uso de bupivacaína submucoso para o controle da dor pós-operatório não estende a ação da 
duração anestésica e aparentemente traz poucos benefícios para controle da dor pós-operatória.
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