
USO DE SEDAÇÃO ORAL PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO NESO 

 

FERREIRA JUNIOR, Osmar Martins1; MUNDIM, Ana Paula2; GOMES, Heloisa 

Sousa3; SAMPAIO, Felipe Calvacanti4; MACHADO, Geovanna de Castro Morais5; 

COSTA, Paulo Sérgio Sucasas6 

 

Palavras-chave: Atendimento Odontológico, Sedação Oral, Ansiedade 

 

Introdução  

O uso de sedativos em odontopediatria não é muito frequente no Brasil, pois 

os currículos de graduação ou pós-graduação costumam não abordar esse tema em 

profundidade suficiente para habilitar o dentista à realização deste procedimento.  

Desde 1998, a Faculdade de Odontologia tem desenvolvido o projeto de extensão 

“Núcleo de Estudos em Sedação Odontológica” (NESO), que visa minimizar o 

sofrimento de pessoas durante o atendimento odontológico por meio do uso de 

medicamentos em técnicas de sedação ou anestesia geral. Atualmente, o NESO 

configura-se, informalmente, em centro de referência em sedação para o serviço 

público, sendo o único serviço do estado de Goiás que presta esse tipo de 

atendimento. 

O controle da ansiedade dos pacientes odontológicos pode ser feito com 

diferentes métodos, variando desde formas não-farmacológicas até a utilização de 

drogas para exercer esse efeito ansiolítico. No caso dos pacientes atendidos no 

NESO, de acordo com seus objetivos, tem se buscado por meio da sedação 

consciente por via oral e por inalação com óxido nitroso o controle da ansiedade dos 

pacientes assistidos.  

A sedação é caracterizada como uma redução do nível de atividade e 

excitabilidade do paciente, sendo classificada pela American Society of 

Anesthesiologists (2002) em mínima, moderada e profunda. Nas duas primeiras o 
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paciente responde a comando verbal e estimulação tátil leve, tendo as funções 

respiratória e cardiovascular normalmente mantidas. Na sedação profunda o 

paciente não responde facilmente a comando verbal, mas responde a estímulos 

dolorosos. A função cardiovascular normalmente é mantida, mas a função 

respiratória espontânea apresenta-se alterada, com necessidade de assistência.  

No caso especifico do projeto NESO, o nível de sedação que se procura 

atingir encontra-se na faixa de mínima a moderada segundo a American Society of 

Anesthesiologists. Além disso, todos pacientes passam por uma avaliação de saúde 

criteriosa e são acompanhados por médicos: um pediatra e uma residente de 

anestesiologia responsável pela administração dos medicamentos por via oral, além 

de outros profissionais que constantemente reavaliam os sinais vitais antes, durante 

e após o atendimento odontológico. 

O objetivo deste trabalho foi relatar o caso clínico de uma paciente infantil não 

colaborativa com o tratamento odontológico, que foi atendida sob sedação oral, a fim 

de minimizar dor a ansiedade durante o procedimento reabilitador bucal.  

 

Metodologia 

 

Optou-se pelo relato de caso clínico neste trabalho para demonstrar a 

importância do uso de sedação oral em pacientes não colaboradores ao tratamento 

odontológico. Trata-se então de um relato de caso clinico bem sucedido de um 

tratamento que em outros locais não havia sido realizado, por meio do projeto de 

extensão NESO o tratamento pode ser concluído de forma satisfatória. 

 

Resultados e discussão 

 

A paciente INP, 7 anos de idade, gênero feminino, feoderma foi encaminhada 

ao NESO pelo Centro Goiano de Doenças da Boca em 02/06/2010 com hipótese 

diagnóstica de „odontoma complexo‟, a justificativa para o encaminhamento foi que a 

criança apresentava “dificuldade de comportar-se no dentista”. Foi relatado pela 

responsável que em duas tentativas anteriores de remoção cirúrgica da lesão a 

criança “não deixou o dentista tratar”. Inicialmente, a mãe e a criança foram 

atendidas pela psicóloga responsável, em seguida a paciente foi submetida à 

avaliação fonoaudiológica. Após tentativas de atendimento com técnicas não 



farmacológicas de redução de ansiedade, a criança continuou apresentando 

comportamento do tipo protesto generalizado.  

Planejou-se, então, sedação moderada por via oral com midazolam (20 mg) 

ou associação de midazolam com cetamina ou sedação inalatória com óxido nitroso 

realizados por um médico pediatra e uma residente de Anestesiologia do Hospital 

das Clinicas de Goiânia, de acordo com o protocolo de sedação utilizado no NESO 

(COSTA et al., 2007).  

Na maioria das sessões a paciente apresentou comportamento de resistência 

ao tratamento, no entanto, em nenhuma consulta o tratamento teve que ser 

interrompido ou protelado, o que foi considerado sucesso apesar de não ter sido 

alcançado de forma integral, isso justifica a mudança de medicação durante o 

tratamento. 

Os procedimentos realizados pelos cirurgiões-dentistas foram: orientação de 

higiene oral, exame clínico, profilaxia, exame radiográfico, remoção cirúrgica do 

odontoma, exodontias, restaurações, moldagem, instalação de aparelho disjuntor 

(figura 1) e instalação de aparelho fixo ortodôntico (figura 2) e acompanhamento 

(figura 3).  

De acordo com os princípios do SUS de integralidade à saúde, humanização, 

promoção da saúde e educação permanente considerou-se satisfatória a realização 

do atendimento odontológico realizado no NESO.  

O atendimento multidisciplinar realizado no NESO é composto por alunos da 

graduação, pós-graduação nível mestrado e doutorado, especialistas em 

Odontopediatria, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Endodontia, Reabilitação Oral entre 

outras, além de alunos da residência multiprofissional do Hospital das Clínicas de 

Goiânia, residente de anestesiologia, fonoaudióloga, psicóloga e médico pediatra. A 

formação dessa equipe permite que os conhecimentos sejam compartilhados por 

todos nas discussões dos casos e contribuam para o atendimento integral dos 

pacientes assistidos pelo projeto. Portanto, deve ser incentivado que mais projetos 

de extensão e pesquisa possam utilizar desses meios de redução da ansiedade 

durante atendimento clínico, para que a comunidade possa ser atendida e alcançada 

de forma humanizada e que esses conhecimentos sejam compartilhados com toda 

comunidade cientifica para que possam ser multiplicados por estes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aparelho ortodôntico 

fixo instalado 

Figura 1: Cirurgia de 

tracionamento dentário 

Figura 3: Paciente com a equipe de dentistas 

 



Conclusões 

 

A paciente do caso relatado passou por procedimentos complexos que em 

tentativas anteriores não haviam sido realizadas, por dificuldade da paciente de 

colaborar com o tratamento. Com o uso de sedação houve uma melhora dessa 

aceitação da criança, ainda que em alguns casos tenha havido episódios de choro, 

resistência e histeria. Percebeu-se que nem todos os medicamentos de sedação oral 

foram eficientes e que quando bem indicados e na dose correta são eficazes para 

pacientes que apresentam dificuldade em receber tratamento odontológico e que 

dificultam a realização do mesmo.   
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