
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FACULDADE DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA

FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA

ESTUDO COMPARATIVO DA ASSOCIAÇÃO DA MEPIVACAÍNA 2%
COM EPINEFRINA VERSUS MEPIVACAÍNA 2% COM

NOREPINEFRINA EM SERES HUMANOS

Fortaleza

2012



FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA

ESTUDO COMPARATIVO DA ASSOCIAÇÃO DA MEPIVACAÍNA 2%
COM EPINEFRINA VERSUS MEPIVACAÍNA 2% COM

NOREPINEFRINA EM SERES HUMANOS

Tese submetida à coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Farmacologia, do
Departamento de Fisiologia e Farmacologia da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial para obtenção do
título de Doutor em Farmacologia.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes

Fortaleza

2012



FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA

ESTUDO COMPARATIVO DA ASSOCIAÇÃO DA MEPIVACAÍNA 2%
COM EPINEFRINA VERSUS MEPIVACAÍNA 2% COM

NOREPINEFRINA EM SERES HUMANOS

Esta tese foi julgada adequada à obtenção do título de

Doutor em Farmacologia e aprovada em sua forma final pelo

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da

Universidade Federal do Ceará.

Aprovada em, 30 de julho de 2012

______________________________________________________
Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes (Orientadora)

Universidade Federal do Ceará - UFC

______________________________________________________
Profa. Dra. Mirna Marques Bezerra

Universidade Federal do Ceará - UFC/Sobral

______________________________________________________
Prof. Dr. Francisco Vagnaldo Fechine Jamacaru

Universidade Federal do Ceará - UFC

______________________________________________________
Prof. Dr. Francisco Wagner Freire Filho

Universidade de Fortaleza - UNIFOR

______________________________________________________
Profa. Dra. Renata Cordeiro Teixeira
Universidade de Fortaleza - UNIFOR





Dedico a todos

alunos/voluntários que

permitiram a construção deste

sonho.





AGRADECIMENTOS

À Deus, por sua infinita bondade.

Aos meus pais, Uyara e Zacarias, pela pela vida, amor e confiança.

À minha esposa, Ismenia, exemplo de máximo de amor, cuidado e força.

Ao meu irmão Fernando Antonio pela presença.

À minha sogra, Maria de Fátima, pelo incentivo e carinho.

Aos meus cunhados Madalena e Régis pela confiança e em especial aos

meus sobrinhos Carlos Alberto e Rafael.

Aos meus “bolsistas” Sandro Dias, Fábio Herlen, Paulo Vícinicius, pela

imensa ajuda durante o desenvolvimento deste estudo.

Aos voluntários/alunos/amigos que participaram do Estudo.

A minha orientadora, Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes, por

compartilhar seus conhecimentos científicos e pela amizade.

A minha co-orientadora Dra. Izaira Maria Bruno de Figueiredo, que

despertou em mim a paixão pela Farmacologia e pela eterna vigilância.

À professora Dra. Andrea Silvia Walter de Aguiar, pelos ensinamentos na

graduação e pela cobrança incansável pelo meu.

Ao professor Dr. Francisco Wagner Freire Filho, por contribuir em minha

formação acadêmica, por inúmeros conselhos e por aceitar participar da banca

examinadora.

À Todos os membros da Coordenação do Curso de Odontologia da

UNIFOR, em especial a Profa. Karol Silva de Moura, por facilitar a execução

desta pesquisa.

À professora Carla Kuruoki por ter disponibilizado sua sala para realização

desta pesquisa.

Aos professores do Curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza

por minha formação profissional e pessoal; e hoje pelo companheirismo.

Aos professores do Departamento de Fisiologia e Farmacologia.

A professora Mirna Marques Bezerra, pela contribuição na melhora desta

pesquisa e por disponibilidade em fazer parte desta banca.

Ao Dr. Vagnaldo Fechine pela orientação, contribuição na análise

estatística e por aceitar participar da banca examinadora.



A professora Renata Cordeiro Teixeira, pelo companherismo no exercício

da docência na UNIFOR e por ter aceito fazer árte desta banca de doutorado.

Ao Dr. Fernando Antonio Frota Bezerra, por ser quem ele é, profissional

competente e exemplo de ser humano a ser seguido.

À todos os funcionários da Central de Esterilização, pelos inúmeors

ciclos de esterilização realizados e em especial a Enfermeira Osmarina Dantas

Estevam por sempre estar disponível.

Aos Funcionários da Unidade de Farmacologia Clínica e do

Departamento de Fisiologia, Fábia, Tereza e Áurea, por sempre poder contar.

A empresa DFL pelo fornecimento das soluções em estudo.





“Cada dia sabemos mais e entendemos menos."

Albert Einstein





RESUMO

Estudo Comparativo da Associação da Mepivacaína 2% com Epinefrina versus
Mepivacaína 2% com Norepinefrina em Seres Humanos. Fernando André
Campos Viana. Orientadora: Maria Elisabete Amaral de Moraes. Tese de
Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. Departamento de
Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal do Ceará, 2012.

Os anestésicos locais são as drogas mais amplamente utilizadas na prática odontológica. O
presente estudo teve como objetivo reportar a eficácia clínica e a segurança terapêutica da
Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 (MEPI-E) e Mepivacaína 2% com Norepinefrina
1:100.000 (MEPI-N) em infiltração anestésica de dentes caninos superiores em voluntários
saudáveis. Realizou-se um estudo do tipo ensaio clínico, prospectivo, randomizado,
cruzado, triplo cego. Trinta pacientes foram randomizados e receberam 0,6 mL de ambas as
soluções anestésicas, por meio de anestesia terminal infiltrativa, em caninos superiores. Foi
avaliado o grau de dor durante a infiltração anestésica por meio da escala visual analógica
de dor (EVA). O tempo de indução anestésica foi mensurado pelo teste elétrico pulpar
mensurando assim, o tempo necessário para a efetivação do bloqueio. Os dentes foram
submetidos a testes elétricos em ciclos periódicos e avaliados por 60 minutos com a
finalidade de verificar a eficácia anestésica em tecido dentário. O teste de picada foi utilizado
para mensurar a eficácia clínica em tecido mole, nos seguintes sítios: gengiva inserida
vestibular, mucosa alveolar superior, mucosa labial superior e pele. Também foi verificada
difusão vestíbulo-palatina da solução anestésica. Pressão arterial sistólica e diastólica,
frequência cardíaca, saturação de oxigênio e glicemia serviram como parâmetros sistêmicos
de avaliação da segurança terapêutica. Estabeleceu-se o nível de significância em 0,05
(5%), foram utilizados os software GraphPad Prism® e o software SPSS®. Foram analisados
um total de 60 punções anestésicas em 30 voluntários do estudo. O grupo MEPI-N
apresentou menor nível de dor e desconforto durante a infiltração anestésica, com diferença
estatisticamente significante (P = 0,0106) quando comparado ao grupo MEPI-E. 86,7% dos
pacientes quando anestesiados com MEPI-N se apresentaram negativos ao teste elétrico
num tempo ≤ 30 segundos, contra 43,3% do grupo MEPI-E (P = 0,002). Na avaliação da 
eficácia anestésica pulpar, resultados estatisticamente significantes foram observados nos
tempos de 40, 50 e 60 minutos de avaliação (P = 0,031, P = 0,021, P = 0,039
respectivamente) mostrando maior potência ao grupo MEPI-N, na análise da eficácia
anestésica em lábio superior nos tempos 30, 35 e 40 minutos (P = 0,031) a superioridade
também foi atribuída a solução MEPI-N. Não houve diferença estatística na análise
intergrupos sob os parâmetros de segurança terapêutica. Não foi observada significância
estatística na análise intergrupo em relação aos parâmetros sistêmicos. Na análise
intragrupo observou-se que a pressão arterial sistólica e diastólica, a frequência cardíaca
foram significantemente menores que a basal para alguns tempos em ambos os grupos. A
média glicêmica aos 30 minutos foi superior e estatisticamente significante ao basal.
Resultados apontam que bloqueios anestésicos com Mepivacaína 2% com Norepinefrina
1:100.000 são capazes de conferir um melhor padrão anestésico sem contudo resultar em
alterações sistêmicas.

Palavras-chave: Anestesia dentária. Mepivacaína. Epinefrina. Norepinefrina. Ensaios
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ABSTRACT

Comparative Study of The Association of Mepivacaine 2% with Epinephrine
versus 2% Mepivacaine with Norepinephrine in Humans. Fernando Andre
Campos Viana. Advisor: Maria Elisabete Amaral de Moraes. Doctor in
Pharmacology. Post-Graduate Program in Pharmacology. Department of
Physiology and Pharmacology, Federal University of Ceara, 2012.

Local anesthetics are the most widely drugs used in dental practice. The present study
aimed to report the clinical efficacy and safety of therapeutic Mepivacaine 2% with
Epinephrine 1:100,000 (MEPI-E) and Mepivacaine 2% with 1:100,000 norepinephrine
(MEPI-N) in infiltration anesthesia of upper canine teeth in healthy volunteers. We
conducted a clinical trial, prospective, randomized, crossover, triple blind. Thirty patients
were randomly and received either 0.6 ml of both anesthetic solution through terminal
infiltrative anesthesia in canines. The degree of pain during anesthetic infiltration was made
by visual analog scale of pain (VAE). The induction time was measured by measuring
electrical test pulp thus the time required for ensuring the locking. The teeth were subjected
to electrical tests in periodic cycles and evaluated by 60 minutes in order to verify the
effectiveness of anesthesia in dental tissue. The prick test was used to measure the clinical
efficacy in soft tissue, at the following sites: buccal gingiva, upper alveolar mucosa, superior
labial mucosa and skin. We also observed vestibular-palatal diffusion of the anesthetic.
Systolic and diastolic blood pressure, heart rate, oxygen saturation and blood glucose were
used as parameters for assessing the systemic therapeutic safety. Established the
significance level of 0.05 (5%) were used GraphPad Prism ® and SPSS ®. Were analyzed a
total of 60 punctures anesthetic in 30 study volunteers. The MEPI-N group showed lower
levels of pain and discomfort during the anesthetic infiltration, which was statistically
significant (P = 0.0106) when compared to the MEPI-E. 86.7% when anesthetized with
MEPI-N the electric test were negative a time ≤ 30 seconds, against 43.3% of MEPI group-
E (P = 0.002). In evaluating the anesthetic efficacy pulp, statistically significant results were
observed in intervals of 40, 50 and 60 minutes of evaluation (P = 0.031, P = 0.021, P =
0.039 respectively) showing greater power to the MEPI-N group, in analyzing the
effectiveness anesthesia in the upper lip at 30, 35 and 40 minutes (P = 0.031) showed
superiority was also attributed to MEPI-N solution. There was no statistical difference
between groups in the analysis under the parameters of therapeutic safety. There was no
statistical significance in the intergroup analysis in relation to systemic parameters.
Intragroup analysis showed that the systolic and diastolic blood pressure, heart rate were
significantly lower than baseline for some time in both groups. The mean glucose at 30
minutes was higher and statistically significant at baseline. Results indicate that anesthetic
blocks with 2% Mepivacaine with 1:100,000 norepinephrine are able to provide a better
standard anesthetic but without result in systemic changes.

Keywords: Dental anesthesia. Mepivacaine. Epinephrine. Norepinephrine. Clinical Trials
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1 INTRODUÇÃO

Em Odontologia, a maioria das causas que levam um paciente a uma

consulta com um cirurgião-dentista tem a participação da dor. Este problema é

maior do que em outras especialidades médicas. As dores agudas dos traumas,

das doenças ou das cirurgias, as dores crônicas abrangendo os distúrbios

miofaciais (relacionados à articulação temporo-mandibular) e distúrbios

neuropáticos (nevralgia do trigêmeo), todas requerem dos profissionais

conhecimento e precisão no diagnóstico clínico e, em inúmeros casos, a

intervenção odontológica imediata como forma de tratamento (ROCHA et al.,

2003; DASILVA & ACQUADRO, 2005).

Nos Estados Unidos (EUA), aproximadamente 22% da população em

geral experimentaram algum tipo de dor orofacial nos últimos seis meses. A mais

frequente foi a “dor de dente” com 12,2%. Aproximadamente 41% da população

dos EUA não procuram pelos serviços odontológicos, motivado pelo medo ao

tratamento (ROCHA et al., 2003). No Brasil, investigação baseada na análise dos

dados relativos a 12.425 pacientes revela queixa de dor de dentes e/ou gengiva

em 57,4% da amostra e por sua vez estudo conduzido em Belo Horizonte

apresenta relato de odontofobia em 72,5% da população estudada (SERRA-

NEGRA et al., 2012; PINTO et al., 2012).

No exercício da Odontologia, os procedimentos clínicos e cirúrgicos

constituem fatores decisivos para a erradicação da dor e tratamento das

enfermidades que acometem o complexo estomatognático. Na consulta

odontológica, o controle da sensação dolorosa começa, na maioria das vezes, por

uma anestesia local, permitindo ao profissional prestar atendimento odontológico

ao paciente álgico ou enfermo (SOARES et al., 2006; MALAMED, 2006; GORDON

et al., 2010).

A palavra anestesia provém diretamente do grego: an, que significa

sem, e aisthesis, que significa sensação. Os anestésicos locais (AL)



32

compreendem uma série de substâncias químicas localmente aplicadas, com

estruturas moleculares semelhantes, capazes de inibir a percepção das

sensações (sobretudo a dor) e também de prevenir o movimento. Os AL são

utilizados em uma variedade de situações, desde a sua aplicação tópica até de

forma infiltrativa como substâncias antálgicas em procedimentos odontológicos e

médicos (BECKER & REED, 2006).

A anestesia local é definida como o procedimento de bloqueio

reversível da condução nervosa, pelo emprego dos anestésicos locais. Estes são

fármacos que, quando em contato com as fibras nervosas, bloqueiam

temporariamente a condução dos impulsos. A grande vantagem de ordem prática

dos anestésicos locais é o fato de sua ação ser totalmente reversível,

determinando perda das sensações sem alteração do nível de consciência. Após

o término do efeito anestésico, há recuperação completa da função nervosa sem

que se evidencie nenhum dano estrutural nas células ou nas fibras nervosas

(PAIVA & CAVALCANTI, 2005; MALAMED, 2006; BECKER & REED, 2006;

MOORE & HERSH, 2010).

1.1 NOCICEPÇÃO E VIAS DE CONDUÇÃO DA DOR

A dor de natureza odontogênica ou com sua origem no complexo

estomatognático é regida pela teoria da comporta para o controle da dor,

preconizada por Melzack e Wall, e é baseada no controle álgico por parte do

paciente a partir da ativação de nociceptores (BONJAR, 2011). A terminologia

nocicepção se aplica à ativação de fibras nervosas sensoriais primárias

(nociceptores) por meio de estímulos deletérios proveniente na grande maioria do

meio ambiente e que potencialmente provocam quebra da homeostase e lesão

tecidual. Esses estímulos incluem extremos de temperatura, perturbações

mecânicas intensas e substâncias químicas. Os nociceptores possuem

terminações nervosas livres localizadas na interface entre a epiderme e a derme

ou entre a camada mucosa e submucosa; em tecidos superficiais e em tecidos

profundos; em tecidos de natureza visceral ou músculo-esquelético e em tecidos

duros ou moles (GOLAN et al., 2009; SHIPTON, 2012b).
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Os corpos celulares dos nociceptores localizam-se nos gânglios da raiz

dorsal, próximo à medula espinhal, ou no gânglio trigeminal para inervação da

face. Os nociceptores quando ativados transmitem impulsos da periferia para o

corno dorsal da medula espinhal, onde a informação é subsequentemente

processada através de circuito sináptico e transmitida a diversas partes do cérebro

(via aferente de dor) (GOLAN et al., 2009; ARCISIO-MIRANDA et al., 2010).

Figura 1: Gênese do processo álgico, por meio de agressão tecidual exógena compatível com
procedimento odontológico invasivo, desencadeando ativação elétrica de nociceptores e estimulação
neural periférica e sua condução ao corno dorsal da medula espinhal (GOLAN et al., 2009).

A lesão tecidual fruto de uma agressão externa, possibilita a liberação

de mediadores químicos inflamatórios e álgicos. Estes constituem os principais

estímulos para a ativação dos nociceptores e por sua vez esses receptores de

transdução convertem os estímulos nocivos em correntes geradoras, que

despolarizam o neurônio, podendo resultar em potenciais de ação (Figura 01)

(ARCISIO-MIRANDA al., 2010).

Estímulos lesivos, em escala crescente de intensidade, permitem que

haja inicialmente a geração de pequenas despolarizações até o ponto em que o

limiar do nociceptor é atingido e potenciais de ação são gerados. Se os impulsos

nos nociceptores aferentes forem repetitivos, eles são percebidos como dolorosos

(ARCISIO-MIRANDA al., 2010).
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Os neurônios são compostos de dendritos, de um corpo celular e um

axônio. Os axônios transmitem a informação ao longo do neurônio a partir do

corpo celular ou de terminações nervosas livres para os dendritos. Os neurônios

são classificados em fibras A - mielinizadas, delgada e rápida, fibras B -

mielinizadas, delgada e rápida e em fibras C - amielinizadas, espessa e lenta,

dependendo de seu estado de mielinização do diâmetro dos axônios e da

velocidade de condução, respectivamente. As fibras mais importantes para

percepção da dor são os axônios dos nociceptores aferentes, incluindo as fibras

A-delta e as fibras C anatomicamente classificadas (GOLAN et al., 2009;

ARCISIO-MIRANDA et al., 2010).

Os impulsos gerados na pele pela ativação dos nociceptores são

transportados pelas fibras A-delta e C até o corno dorsal da medula espinal. No

corno dorsal, os nociceptores formam sinapses com interneurônios e neurônios de

segunda ordem. Os neurônios de segunda ordem seguem o seu trajeto nas áreas

laterais da medula espinal e projetam-se principalmente para o tálamo. A

percepção da dor é um processo complexo, que normalmente resulta da ativação

de aferentes não-nociceptivos, bem como nociceptivos, e que pode ser alterada,

dependendo da situação, do estado mental da pessoa e de outros fatores (Figura

02) (GOLAN et al., 2009; ARCISIO-MIRANDA et al., 2010).
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Figura 2: Via de condução da dor sítio central a partir da ativação do corno dorsal da medula espinhal
até porção central encefálica como córtex somatossensorial (localização da dor) e o sistema límbico
(aspectos emocionais da dor) (GOLAN et al., 2009).

1.2 BASES ANESTÉSICAS

1.2.1 Histórico

A procura por substâncias que bloqueassem a sensação dor durante os

primeiros “procedimentos cirúrgicos” data desde a antiguidade, onde já se

empregava o ópio, a prática da asfixia temporária do paciente na qual se

provocava uma perda de consciência devido a uma isquemia cerebral e um

desmaio momentâneo. Diante da ineficiência destes procedimentos o paciente era

vigorosamente imobilizado pelos membros por quatro auxiliares e o cirurgião

poderia realizar o seu esperado trabalho (PAIVA & CAVALCANTI, 2005; SOARES

et al., 2006; GANZBERG & KRAMER, 2010).
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O primeiro anestésico local identificado derivou-se da cocaína. Suas

folhas eram popularmente usadas por nativos de montanhas peruanas para evitar

a fome, aliviar a fadiga e em rituais para elevar o espírito. Diante das propriedades

psicotrópicas da Erythroxylon coca, Niemann em 1860 isolou a cocaína, tendo

cabido a Von Anrep os primeiros estudos sobre sua farmacologia em 1880.

Ambos descreveram a ação da cocaína como anestésico local, no entanto a sua

introdução na medicina pertence a Carl Koller (1884). Koller demonstrou sua ação

no alívio da dor em vários procedimentos oftalmológicos. Em 1884, a anestesia

regional na cavidade oral foi realizada pela primeira vez pelo cirurgião Halsted,

num procedimento cirúrgico de remoção de terceiro molar. Os benefícios da

cocaína foram largamente difundidos e em um ano a droga já havia sido

administrada com eficácia em vários procedimentos médicos e odontológicos.

Entretanto, suas propriedades aditivas e toxicidade levaram à pesquisa de

substitutos. Em 1892, Einharn aprofundou as pesquisa com o objetivo de

desenvolver anestésicos locais mais seguros e que não causassem dependência.

A procaína, foi o primeiro desses substitutos, foi sintetizada em 1905. Conhecida

como Novocain®, ainda continua sendo utilizada hoje em dia, embora com menos

freqüência do que alguns AL mais recentemente desenvolvidos (YAGIELA, 1985;

SOARES et al., 2006; HERSH, 2010; GANZBERG & KRAMER, 2010; SINGH,

2012).

Desde então, foram feitas várias descobertas o que culminou com a

fabricação de soluções anestésicas locais seguras para a prática clínica.

Entretanto, como nenhuma droga é atualmente isenta de toxicidade

potencialmente grave, continua a pesquisa de novos e melhores anestésicos

locais. Contudo embora seja relativamente fácil sintetizar um composto químico

com efeitos anestésicos locais, é muito difícil reduzir a toxicidade

significativamente abaixo daquelas dos fármacos atuais (YAGIELA, 1985; HERSH,

2010; GANZBERG & KRAMER, 2010; SHIPTON 2012a; SHIPTON, 2012b).

Os anestésicos locais são as drogas mais comuns usadas em

Odontologia e a forma mais eficiente de controle da dor para pacientes que

recebem tratamento dental (PAIVA & CAVALCANTI, 2005; SOARES et al., 2006;

MALAMED, 2006).
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1.2.2 Farmacodinâmica

Os anestésicos locais bloqueiam a sensação de dor através da

interferência com a propagação dos impulsos nervosos periféricos. Tanto a

produção quanto a condução dos potenciais de ação são inibidas. Dados

eletrofisiológicos indicam que os anestésicos locais não alteram significativamente

o potencial de repouso normal da membrana nervosa, e sim diminuem certas

respostas dinâmicas à estimulação nervosa (BECKER & REED, 2006; OGLE &

MAHJOUBI, 2012).

Figura 3: Fórmulas químicas básicas dos anestésicos locais: procaína (A) e a lidocaína (B). Os
anestésicos locais possuem um grupo aromático em uma das extremidades e uma amina na outra
extremidade da molécula; esses dois grupos estão conectados por uma ligação éster (-RCOOR’)
ou amida (-RHNCOR’) (GOLAN et al., 2009).
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A fórmula química dos anestésicos locais mostra três frações: uma

extremidade hidrofílica, responsável pela difusão do anestésico dentro da matriz

extracelular (amina secundária ou terciária) desde seu local de deposição até as

terminações nervosas; uma extremidade lipofílica, responsável pela penetração da

base anestésica nos envoltório e na fibra nervosa (grupo aromático); e por último,

unindo essas duas partes, uma cadeia intermediária que é importante em dois

aspectos (Figura 03). Primeiramente, fornece a separação espacial necessária

entre as extremidades lipofílica e hidrofílica e também a ligação química entre os

dois grupamentos, servindo como base para a classificação dos anestésicos

locais em dois grupos: os ésteres (-COO) e as amidas (-NHCO-). A cadeia

intermediária é de grande relevância, já que há grandes diferenças no grau de

alergenicidade, na potência e no metabolismo, quando comparamos os dois

grupos de fármacos (BECKER & REED, 2006; MALAMED, 2006).

As membranas biológicas possuem um interior lipofílico, em virtude de

sua estrutura de dupla camada de fosfolipídio. A fração lipofílica de um AL afeta a

facilidade com que o fármaco atravessa as membranas das células nervosas para

alcançar o seu alvo, que é o lado citoplasmático do canal de sódio regulado por

voltagem. As moléculas com baixa afinidade lipofílica distribuem-se muito

precariamente na membrana, visto que a sua solubilidade na dupla camada

lipídica é muito baixa. Em contrapartida, é a fração amina que guarda na sua

natureza química hidrofílica a capacidade de difusão pelos planos teciduais. À

medida que a hidrofilia de uma série de fármacos aumenta a difusão da solução

na matriz extracelular a esses fármacos também aumenta (SHIPTON 2012a;

SHIPTON, 2012b).

O nervo periférico é composto de uma coleção de diferentes tipos de

fibras nervosas (fibras A, B e C) envolta por três membranas de revestimento, de

natureza conjuntiva fibrosa e cuja função é proteção das estruturas neuronal. Os

AL devem ser sempre injetados na proximidade da terminação nervosa, no intuito

de se evitar a lesão mecânica do nervo causada pela agulha, porém esta distância

somado ao envoltórios existentes constituem as principais barreiras à penetração

dos AL no sítio a ser anestesiado. Devido a isso o início do bloqueio anestésico se

dará envolvendo os axônios que inervam áreas mais proximais.
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Consequentemente, a progressão anatômica atingirá posteriormente as áreas

distais (SHIPTON 2012a; SHIPTON, 2012b).

Durante o início da anestesia local, os diferentes tipos de fibras dentro

de um nervo periférico também são bloqueados em diferentes momentos, em

virtude de sua sensibilidade intrínseca ao bloqueio e ao gradiente de concentração

do AL dentro do nervo. A anestesia local determina abolição de funções

autonômicas e sensitivomotoras. O comprometimento da condução em fibras

periféricas obedece à determinada sequência, em que primeiramente se

bloqueiam as autonômicas, depois as responsáveis pelas sensibilidades térmica,

dolorosa e tátil, a seguir as relacionadas à pressão e vibração e por último, as

proprioceptivas e motoras. Essa sequência depende do diâmetro, porção e da

mielinização das fibras nervosas. A recuperação das funções nervosas se dá na

ordem inversa (FOZZARD et al.,2011; SHIPTON 2012a; SHIPTON, 2012b).

Os anestésicos locais impedem a transmissão de impulsos através do

bloqueio de canais de sódio individuais nas membranas neuronais. O canal de

sódio existe em três estados anatomo/elétricos: aberto, inativado e em repouso.

As alterações conformacionais estão diretamente relacionadas ao potencial

elétrico de membrana. Ao passar do estado de repouso para o estado aberto, o

canal também passa por várias conformações fechadas transitórias. O potencial

de membrana neuronal em repouso é de 60 a 70 milivolts (mV). Nesse potencial,

os canais estão em equilíbrio elétrico e apresentam maior concentração iônica de

sódio no meio extracelular e de potássio no meio intracelular. Durante um

potencial de ação, os canais em repouso abrem-se por um breve período para

permitir a entrada de íons sódio dentro da célula. Esse influxo de sódio resulta em

despolarização da membrana. Depois de alguns milissegundos, o canal aberto

sofre espontaneamente uma mudança de sua conformação para o estado

inativado. Isso interrompe o influxo de sódio, resultando na repolarização da

membrana (Figura 04) (FOZZARD et al.,2011; SHIPTON 2012a; SHIPTON,

2012b).
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Figura 4: Mecanismo de ligação do anestésico local a terminação axonal em diferentes estados
conformacionais (estados do canal de sódio). (A) ativação sequencial da condução nervosa
fisiológica/patológica; (B) bloqueio da condução de impulso nervoso com a ligação de um anestésico
local (AL) (GOLAN et al., 2009).

Os diferentes estados conformacionais do canal de sódio ligam-se aos

anestésicos locais com diferentes afinidades. Esse conceito é conhecido como

hipótese do receptor modulado ou receptor específico. AL se liga a um sítio no

poro do intra-canal, desencadeando a obstrução física do canal de sódio e

somada também a uma restrição da ativação do canal. A ligação do fármaco aos

estados fechados que ocorrem durante o processo de ativação seqüencial parece

limitar as mudanças de conformação do canal de sódio, de modo que o canal

ligado a um fármaco não pode sofrer toda a série de mudanças de conformação

necessárias para a abertura do canal, aumentando assim, o bloqueio anestésico

(SHIPTON 2012a; SHIPTON, 2012b).

Os anestésicos locais não apresentam especificidade aos canais de

sódio, portanto haverá ação química destes com os canais de potássio, canais de

cálcio, canais regulados por ligantes (como o receptor nicotínico de acetilcolina) e

vários receptores acoplados à proteína G (incluindo receptores muscarínicos
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colinérgicos, receptores beta-adrenérgicos e receptores da substância P). Na

maioria dos casos, esses efeitos não são significativos, visto que os AL

apresentam menor afinidade por esses receptores do que pelo canal de sódio.

Entretanto, para alguns tipos de anestésicos locais em determinadas situações

clínicas, esses alvos alternativos podem ter consequências terapêuticas e tóxicas

importantes (ARCISIO-MIRANDA al., 2010; FOZZARD et al.,2011; SHIPTON

2012a; SHIPTON, 2012b).

1.2.3 Farmacocinética

Os anestésicos locais geralmente são administrados por injeção na

área das fibras nervosas a serem bloqueadas. Assim, a absorção e a distribuição

não têm muita importância no controle do início do efeito, contribuindo, porém

para determinar a taxa de término da anestesia e a probabilidade de toxicidade

cardíaca e do sistema nervoso central. A aplicação tópica de anestésicos locais,

porém, necessita de difusão da droga tanto para o início como para o término do

efeito anestésico (OGLE & MAHJOUBI, 2011).

Após administração por infiltração, os anestésicos locais difundem-se

para os seus locais de ação. As moléculas de AL também são captadas pelos

tecidos locais e removidas do local de administração pela circulação sistêmica. Os

fatores mais importantes relacionados à absorção dos anestésicos locais são: I -

local de injeção, pois quanto mais vascularizado for o local de aplicação do

anestésico local, maior o nível plasmático esperado; II - dose, pois há uma

correlação direta entre a dose utilizada e a concentração plasmática,

independente do peso do paciente; III - presença de vasoconstritor; IV -

características farmacológicas do agente. A quantidade de anestésico local que

penetra na circulação sistêmica e a potência do AL determinam a toxicidade

sistêmica do agente. Idealmente, a absorção sistêmica é minimizada para evitar

uma toxicidade desnecessária com a adição de substâncias vasoconstrictoras

(CIECHANOWICZ & PATIL, 2012).
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Com frequência, são administrados AL conjugados com

vasoconstritores Esses agentes adjuvantes reduzem o fluxo sanguíneo local

devido a contração dos músculos lisos vasculares e, dessa maneira, diminuindo a

taxa de remoção do AL. Através desse efeito, os vasoconstritores aumentam a

concentração de anestésico ao redor do nervo e diminuem a concentração

máxima alcançada na circulação sistêmica. O primeiro efeito aumenta a duração

de ação do AL, enquanto o segundo efeito diminui a toxicidade sistêmica do AL,

somando-se os dois obtêm-se uma maior efetividade anestésica (YAGIELA, 1985;

HERSH, 2010; GORDH, 2010).

Uma vez que o anestésico local seja absorvido, dois fenômenos

acontecem: ligação com proteínas plasmáticas e distribuição para os tecidos. A α-

globulina tem a maior afinidade para a maioria dos agentes, porém

quantitativamente a albumina é mais importante. Para uma concentração de 1

mg/ml no plasma, a ligação proteica é de 65% para a lidocaína e de 95% para a

bupivacaína. A ligação proteica dos anestésicos locais diminui na medida em que

sua concentração plasmática aumenta. Anestésicos locais de grande ligação

proteica terão sua fração livre muito aumentada com pequenas reduções de

proteinemia, diferente daqueles de pequena ligação proteica. Os órgãos e áreas

altamente perfundidos, como o cérebro, fígado, rins, pulmões e baço, apresentam

inicialmente maiores níveis sanguíneos do anestésico do que aqueles menos

perfundidos (YAGIELA, 1985; HERSH, 2010; GORDH, 2010).

Quanto à biotransformação uns são hidrolisados por colinesterases

plasmáticas e outros por enzimas microssomais hepáticas, tendo uma maior

duração de efeito do que os primeiros. O metabolismo do anestésico local é

importante, pois toxicidade geral da droga depende do equilíbrio entre a

velocidade de absorção para a corrente sanguínea no local da injeção e a

velocidade em que ela é removida do sangue, através dos processos de absorção

tecidual e metabolismo. No tocante à excreção, os rins são os órgãos alvo

responsáveis pela eliminação da maioria dos anestésicos locais (YAGIELA, 1985;

HERSH, 2010; GORDH, 2010).
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1.2.4 Classificação dos Anestésicos Locais

1.2.4.1 Anestésicos do tipo Éster

Os anestésicos locais disponíveis no mercado apresentam-se sob a

forma de soluções com concentrações variadas tanto de sal (base anestésica)

quanto de vasoconstritor. Os anestésicos do tipo éster foram os primeiros a serem

utilizados. Alguns exemplos de soluções anestésicas do tipo éster são: cocaína,

procaína e benzocaína. No Brasil, os ésteres não são encontrados na forma

injetável dentro de tubetes, em virtude de sua elevada toxicidade, sendo apenas

encontrado como substância anestésica de formulações tópicas. A benzocaína é

muito usada como anestésico de superfície (MALAMED, 2006; OGLE &

MAHJOUBI, 2012).

1.2.4.1.1 Procaína

A procaína é um AL com ligação éster de ação curta (Figura 05). Em

virtude de sua baixa hidrofobicidade, a procaína é rapidamente removida do local

de administração pela circulação, resultando em pouco sequestro do fármaco no

tecido local que circunda o nervo. Na corrente sanguínea, a procaína é

rapidamente degradada por pseudocolinesterases plasmáticas, e os metabólitos

são subseqüentemente excretados na urina. A baixa hidrofobicidade da procaína

também resulta em sua rápida dissociação de seu sítio de ligação no canal de

sódio, explicando a baixa potência desse agente (BECKER & REED, 2006).

Figura 5: Fórmula química da base anestésica procaína.
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1.2.4.1.2 Tetracaína

A tetracaína é um AL com ligação éster, de ação longa e altamente

potente (Figura 06). Sua longa duração de ação resulta da sua elevada

hidrofobicidade, pois possui um grupo butila ligado ao seu grupo aromático,

permitindo a permanência do fármaco no tecido que circunda um nervo por um

longo período. A hidrofobicidade da tetracaína também promove uma interação

prolongada com o seu sítio de ligação no canal de sódio, determinando uma maior

potência do que a da lidocaína e procaína. A tetracaína é utilizada principalmente

na anestesia espinal e tópica. Seu metabolismo efetivo é lento, apesar do

potencial de rápida hidrólise pelas esterases, visto que é liberada apenas

gradualmente dos tecidos para a corrente sanguínea (REZNIK et al.,2009).

Figura 6: Estrutura química da base anestésica tetracaína

1.2.4.1.3 Benzocaína

Benzocaína promove a anestesia rápida e profunda na mucosa bucal

(Figura 07). Sua fórmula estrutural hidrossolúvel de baixa tensão superficial,

proporciona contato íntimo e prolongado do anestésico com o tecido, produzindo

anestesia eficiente de longa duração (aproximadamente 20-30 minutos).

Geralmente o início da ação é rápido e se dá em aproximadamente 15 segundos

quando aplicado sobre a mucosa bucal. Os anestésicos locais do tipo éster

(benzocaína) são inativados por hidrólise no fígado bem como no plasma

sanguíneo. Seus metabólitos e a pequena fração inalterada da droga são

eliminados através dos rins, facilitada pela acidificação da urina. Excreção biliar e

pulmonar é pouco significativa (REZNIK et al.,2009).
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Figura 7: Fórmula estrutura da base anestésica benzocaína.

1.2.4.2 Anestésicos do tipo Amida

Quando comparadas aos ésteres, as amidas são mais estáveis e

seguras uma vez que suas reações de hipersensibilidade são raríssimas e, por

sofrerem metabolismo hepático, têm maior duração de ação. Como

representantes do grupo amida podem-se citar: lidocaína, prilocaína, mepivacaína,

bupivacaína e articaína (ABDULWAHAB et al., 2009).

1.2.4.2.1 Lidocaína

Atualmente, a base anestésica mais utilizada é a lidocaína. O

anestésico mais popular, foi sintetizado por Löfgren, 1943, e pode ser considerado

como o protótipo de anestésico local (ABDULWAHAB et al., 2009; GORDH, 2010).

É um fármaco com ligação amida de hidrofobicidade moderada (Figura 08). Sua

ação possui início rápido e duração média (cerca de 1-2 horas), com potência

moderada. Inicia sua ação por volta de 2 a 3 minutos e tem eficácia em uma

concentração de 2%. Sua dose máxima recomendada é de 7,0mg/Kg em adultos,

não excedendo 500mg ou 13 tubetes anestésicos. É encontrada comercialmente

nas concentrações de 1% e 2%, com ou sem vasoconstrictor. Para aplicação

tópica sua concentração pode ser de 5% (PAIVA & CAVALCANTI, 2005;

CIECHANOWICZ & PATIL, 2012).
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Figura 8: Estrutura química da base anestésica lidocaína.

1.2.4.2.2 Prilocaína

Sintetizada pela primeira vez em 1953 por Lofgren e Tegnér, foi

descrita apenas em 1960. Apresenta uma potência e toxicidade duas vezes maior

que a lidocaína e um início de ação mais retardado, por volta de 2 a 4 minutos

(Figura 09). A dose máxima recomendada é de 6,0 mg/kg, não excedendo 400mg

ou 7 tubetes anestésicos na concentração de 4%, no paciente adulto. A

concentração odontológica eficaz é de 4%. Esse anestésico não apresenta

formulação tópica. A técnica infiltrativa oferece pouco tempo de anestesia pulpar,

enquanto o bloqueio regional fornece uma anestesia pulpar de até 60 minutos.

Comercialmente, só é encontrado na concentração 3% e tendo a felipressina

como vasoconstrictor (CIECHANOWICZ & PATIL, 2012).

Figura 9: Estrutura molecular da base anestésica prilocaína.
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1.2.4.2.3 Mepivacaína

É amplamente utilizada no campo odontológico, sendo classificada

como um anestésico de duração intermediária (Figura 10). Foi preparada por

Ekenstam em 1957 e introduzida na Odontologia em 1960. Apresenta potência e

toxicidade duas vezes maior que a lidocaína, tendo o seu início da ação por volta

de 1 ½ a 2 minutos. Esse agente anestésico se caracteriza por ser metabolizado

no fígado e ter seus produtos finais excretados pelos rins, onde,

aproximadamente, de 1% a 16% da dose aplicada são excretadas na forma

inalterada. Apesar da discreta propriedade vasodilatadora, a mepivacaína sem

vasoconstritor apresenta uma duração de efeito anestésico de 20 a 40 minutos,

mostrando maior eficiência quando comparada à lidocaína sem vasoconstritor,

que apresenta duração de aproximadamente 5 minutos. Por outro lado, quando

associada aos vasoconstritores, a duração da ação anestésica é mais extensa,

atingindo períodos de 3 a 5 horas de anestesia local(CIECHANOWICZ & PATIL,

2012).

Figura 10: Estrutura química da base anestésica mepivacaína.

A dose máxima é de 6,6 mg/kg, não devendo ultrapassar 400mg ou 11

tubetes anestésicos. A concentração odontológica eficaz é de 2% (com

vasoconstritor) e de 3% (sem vasoconstritor). Uma de suas vantagens é que esta

substância consegue ter um tempo maior de anestesia do que os outros

anestésicos sem o uso do vasoconstrictor (CIECHANOWICZ & PATIL, 2012).
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Existem três vasoconstritores associados à mepivacaína: levonordefrina

(1:20.000), noradrenalina (1:100.000) e adrenalina (1:100.000). Embora haja

hemostasia, a levonordefrina e a noradrenalina não produzem a intensidade de

hemostasia observada com a adrenalina. (MALAMED, 2006; WEAVER et al.,

2007; DANTAS et al., 2007; OGLE & MAHJOUBI, 2012).

1.2.4.2.4 Bupivacaína

A bupivacaína é um AL com ligação amida de longa duração de ação

(Figura 11). No Brasil, dentre os anestésicos de longa duração, somente o

cloridrato de bupivacaína está disponível comercialmente. Apresenta-se como

uma mistura racêmica, sendo a forma levogira menos tóxica. Sua potência é

quatro vezes maior que a lidocaína é altamente hidrofóbica (e, portanto, altamente

potente) em decorrência de um grupo butila fixado ao nitrogênio terciário. Inicia

sua ação por volta de 6 a 10 minutos. Apresenta uma dose máxima recomendada

de 1,3mg/ kg, não devendo ultrapassar 90mg ou 10 tubetes. Quanto ao tempo de

duração, a anestesia mandibular pode persistir de 5 a 9 horas. Os estudos sobre

sua toxicidade mostram que ocorrem devido à superdosagem ou por injeção

acidental do anestésico nos vasos sanguíneos, não sendo essas reações

diferentes das que ocorrem com os outros anestésicos locais. Em tubetes

anestésicos é encontrado na concentração de 0,5% (SIMONETTI et al., 1992;

CIECHANOWICZ & PATIL, 2012).

Figura 11: Estrutura química da base anestésica bupivacaína.
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1.2.4.2.5 Articaína

A articaína foi aprovada para uso nos Estados Unidos em abril de 2000,

a 4% com 1:100.000 de epinefrina. Sua dose máxima recomendada é de

6,6mg/kg, não ultrapassando 500mg ou 6 tubetes. A articaína é estruturalmente

singular, visto que contém um grupo éster ligado a um anel tiofeno; a presença do

grupo éster significa que a articaína pode ser parcialmente metabolizada no

plasma pelas colinesterases, assim como no fígado (Figura 12). O seu rápido

metabolismo no plasma pode minimizar a toxicidade potencial da articaína

(CIECHANOWICZ & PATIL, 2012).

Os fármacos anestésicos locais produzem diferentes graus de

depressão sistêmica e vasodilatação. As bases anestésicas interferem na função

de todos os órgãos nos quais ocorre condução ou transmissão de impulsos

nervosos. Assim sendo, exercem ação sobre o sistema nervoso central (SNC),

gânglios autonômicos, função neuromuscular e em todos os tipos de fibras

musculares. No SNC, o estímulo é seguido de depressão idêntica à causada pelos

anestésicos gerais, nos quais doses extremamente altas prejudicam a função

respiratória, podendo levar a óbito por asfixia. A vasodilatação acentuada facilita a

velocidade de absorção, aumentando sua toxicidade e diminuindo a duração e a

efetividade da ação anestésica local. A duração da ação anestésica é proporcional

ao tempo em que a droga permanece em contato com as fibras nervosas

(BECKER & REED, 2006).

Figura 12: Fórmula química da base anestésica articaína.
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1.2.5 Panorama Brasileiro

O cirurgião-dentista brasileiro, atualmente, dispõe de soluções

anestésicas locais que possibilitam um adequado controle da dor no período

transoperatório e até mesmo no período pós-operatório, de acordo com as

necessidades dos diferentes procedimentos odontológicos. Assim sendo, alguns

fatores inerentes aos procedimentos clínicos devem ser considerados, quando da

escolha de uma solução anestésica local, e a partir daí deve ser feito um

raciocínio farmacológico de qual solução é mais adequada e se a necessidade da

associação com vasopressores (MALAMED, 2006).

1.3 VASOCONSTRITORES

A adição de drogas vasoconstritoras à base anestésica prolonga o

tempo de duração do efeito e diminui a toxicidade sistêmica. A velocidade de

absorção da droga é reduzida, e os anestésicos não passam tão rapidamente

para a circulação, permanecendo por mais tempo no local da injeção.

Consequentemente, com a utilização de vasoconstritores, necessita-se de menor

quantidade de anestésico local para um efetivo bloqueio nervoso. O uso de

vasoconstritor reduz em 50% a dose sistêmica necessária de um determinado

anestésico (NAFTALIN & YAGIELA, 2002; MOORE et al., 2008; OGLE &

MAHJOUBI, 2011).

No Brasil, as soluções anestésicas locais contêm dois tipos de

vasoconstritores: as aminas simpaticomiméticas e a felipressina. As aminas

simpaticomiméticas são adrenalina (ou epinefrina), noradrenalina (ou

norepinefrina), levonordefrina (ou neocoberfina) e fenilefrina. A fenilefrina é

associada exclusivamente à lidocaína. Normalmente os vasoconstritores

associados aos anestésicos locais não produzem efeitos farmacológicos, além da

constrição arteriolar localizada. Mas a injeção intravascular acidental, as

interferências medicamentosas e as doses muito elevadas podem provocar efeitos

marcantes no sistema circulatório (ABDULWAHAB et al., 2009).



51

1.3.1 Histórico

Os vasoconstritores são importantes componentes das soluções

anestésicas. No passado, atribuíam-se várias desvantagens a eles, porém muitas

delas decorriam em função do uso inadequado: injeções intravasculares,

concentrações elevadas, aplicações rápidas e grandes volumes, levando à

intoxicação relativa.

Há mais de um século, o médico inglês George Oliver apresentou

extratos da glândula adrenal que exerciam efeitos poderosos sobre o sistema

cardiovascular. Vários anos depois, o farmacologista americano John Abel isolou

o princípio ativo, epinefrina. Em 1900, o químico industrial japonês Jokichi

Takamine descobriu a via de obtenção da epinefrina purificada, e então sua

comercialização sob o nome comercial de Adrenalina. O uso da epinefrina para

auxiliar a anestesia local foi concebido por Heinreich Braun que em 1904

combinou epinefrina com a base procaína. Em anos subsequentes, nordefrina,

fenilefrina, norepinefrina e levonordefrina foram desenvolvidos como

vasoconstritores adrenérgicos. A felipressina, um derivado do hormônio

antidiurético vasopressina, foi introduzido como vasoconstritor não adrenérgico

alternativo (ABDULWAHAB et al., 2009).

1.3.2 Farmacodinâmica

Os vasoconstritores adrenérgicos mimetizam os efeitos da adrenalina

endógena. São ditos de ação simpaticomimética direta, pois a sua ação ocorre

após ligação direta com receptores adrenérgicos. Os receptores adrenérgicos

possuem ampla distribuição tecidual e se apresentam sob a forma de receptores

alfa (α) e beta (β). A ativação dos receptores α-adrenérgicos por aminas 

simpaticomiméticas produz contração da musculatura lisa vascular

(vasocontração). Já os receptores beta são divididos em β1 e β2, e quando 

ativados produzem estimulação cardíaca (aumento da frequência cardíaca e da
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força de contração) relaxamento do músculo liso (vasodilatação compensatória e

broncodilatação) respectivamente. O efeito vasoconstritor, associado aos

anestésicos locais se dá por meio da estimulação de receptores α-adrenérgicos, 

localizados nas paredes das arteríolas e seus efeitos adversos devido a ativação

dos receptores β-adrenérgicos. Os vasoconstritores adrenérgicos terão sua 

atividade clínica (potência, efeitos sistêmicos) modulada na proporção de sua

atividade alfa (α) e/ou beta (β) (ROHL et al., 2002).

A felipressina farmacologicamente é uma amina não simpaticomimética

análoga sintética do hormônio antidiurético vasopressina. É classificada como

vasoconstritor, com ação mais acentuada na microcirculação venosa estimulando

a musculatura lisa vascular, não afetando vasos de grande capacitância bem

como não gera efeito disrritmogênico (ROHLet al., 2002).

1.3.3 Indicação Clínica Odontológica

A importância da adição dos vasoconstritores a uma solução de

anestésico local decorre do fato de que eles provocam a constrição dos vasos

sanguíneos, reduzindo a perfusão para o local da injeção. Com isso, a absorção

do anestésico local para a corrente torna-se mais lenta, produzindo menores

níveis sanguíneos num maior intervalo de tempo. Outro fator considerado é o de

que maiores concentrações dos anestésicos locais permanecem no sítio da

infiltração, aumentando assim de forma significativa, a duração da ação da maioria

dos anestésicos locais, o que resulta num maior silêncio álgico com a diminuição

do volume anestésico necessário a ser utilizado.

Quando não associados a um vasoconstritor, todas as bases

anestésicas locais produzem vasodilatação. Associação com vasoconstritores

promove de forma local a diminuição do fluxo sanguíneo gerando um menor

sangramento durante procedimentos cirúrgico, conferindo uma melhor visão do

campo operatório.
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1.3.4 Substâncias Vasoconstritoras

1.3.4.1 Epinefrina (Adrenalina)

Dentre as aminas simpaticomiméticas comumente usadas, na

Odontologia como vasoconstritores, a adrenalina é a mais potente. Possui ação

direta sobre os receptores α- e β-adrenérgicos, porém com maior afinidade de 

ligação ao receptor β adrenérgico (Figura 13). Pequenas doses de adrenalina

dilatam os vasos que irrigam os músculos esqueléticos, doses maiores, por sua

vez, estimulam os receptores α1 adrenérgicos, provocando vasoconstrição

periférica, estimulando os β2 provocando vasodilatação na musculatura

esquelética e broncodilatação, bem como sobre os β1 causando inotropismo e

cronotropismo positivos (ROHR et al., 2002; OLIVEIRA et al.,2010).

Nas doses recomendadas para pacientes hígidos não há contra

indicação para o uso de adrenalina, nem mesmo para pacientes hipertensos, pois

a liberação endógena de adrenalina pode aumentar em mais de 20 vezes na

presença de estresse, em anestesias inadequadas, por exemplo (ROHR et al.,

2002; OLIVEIRA et al.,2010).

Sobre o sistema cardiovascular a adrenalina provoca aumento do ritmo

cardíaco, acréscimo no volume de ejeção, débito cardíaco e consumo de oxigênio,

aumenta a irritabilidade das células marca passo levando a um maior risco de

arritmias. Em pacientes idosos e/ou com cardiopatias estáveis, a utilização de

soluções com adrenalina 1:100.000 ou 1:200.000 não provocam alteração

significativa nos batimentos cardíacos ou na pressão arterial média, sempre

quando as doses recomendadas forem observadas (ROHR et al., 2002; OLIVEIRA

et al.,2010).
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Figura 13: Estrutura química da Adrenalina (epinefrina).

1.3.4.2 Norepinefrina (Noradrenalina)

A noradrenalina é uma catecolamina endógena e com predomínio da

capacidade (90%) de ativar receptores α, mas também apresenta estímulo em β1

(Figura 14). Com pouca ação sobre receptores do tipo β2, não provoca

vasodilatação compensatória na musculatura esquelética e sua ação α-

estimulante aumenta a pressão sistólica e diastólica de forma indireta, como

resultado de uma intensa vasoconstrição periférica, aumento da resistência

vascular periférica e praticamente não interfere com a frequência cardíaca (efeito

disrritmogênico). Por induzir vasoconstrição mais acentuada e hipóxia em tecidos

pouco vascularizados desencadeando assim dano tecidual isquêmico maior,

alguns autores desaconselharam o uso deste vasoconstrictor (DANTAS et al.,

2007; BERG & JENSEN, 2011).

Figura 14: Estrutura química da Noradrenalina (norepinefrina).
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1.3.4.3 Fenilefrina

A fenilefrina atua nos receptores α, com potência de ação inferior a 

noradrenalina, com mínimo de efeito sobre musculatura cardíaca, porém,

apresenta a desvantagem de aumentar a pressão arterial, por não apresentar

potencial vasodilatador (ausência de efeito sobre β2) e por produzir bradicardia

reflexa (Figura 15) (ROHR et al., 2002; OLIVEIRA et al.,2010).

Figura 15: Estrutura química da Fenilefrina.

1.3.4.4 Levonordefrina

A levonordefrina estimula tanto os receptores α como β. Com cerca de 

um sexto da ação vasoconstritora da epinefrina (Figura 16). Seus efeitos são,

qualitativamente, semelhantes aos da noradrenalina, com a mesma potência nos

receptores β, mas 10% a 50% menos potentes nos receptores α. Por isso, é 

usada em concentrações cinco vezes maiores, podendo provocar efeitos

cardiovasculares similares ou maiores que os da epinefrina (OLIVEIRA et

al.,2010).
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Figura 16: Estrutura química da Levonordefrina.

1.3.4.5 Felipressina

A felipressina, um análogo sintético da vasopressina, hormônio anti-

diurético, é bastante difundida na Europa, Canadá e Brasil (Figura 17). Em

quantidades pequenas, como na anestesia local, age na circulação venosa e não

tem efeitos cardiovasculares, nem potencial de provocar arritmias cardíacas,

tendo ação direta na musculatura lisa vascular. O potencial em produzir

hemostasia local se mostra menos efetiva do que os vasoconstritores

adrenérgicos, pelo fato de agir, preferencialmente, em microcirculação venosa e

não causar constrição das arteríolas. Tem sido indicada para pacientes que não

podem receber vasoconstritor tipo amina simpatomimética (OLIVEIRA et al.,2010).

Figura 17: Estrutura química da Felipressina.
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2 JUSTIFICATIVA

Do grupo dos anestésicos locais, os mais utilizados nos dias atuais em

Odontologia são os pertencentes ao grupo das aminas, como, por exemplo,

cloridrato de lidocaína, cloridrato de prilocaína e o cloridrato de mepivacaína.

Na prática clínica, frequentemente são associados aos anestésicos

locais agentes vasoconstritores (como adrenalina e fenilefrina). Isto porque o

vasoconstritor, devido a suas características vasopressoras, ao reduzir a taxa de

absorção do anestésico local, aumenta o período de ação antálgica e diminui

potencialmente as reações depressoras da base anestésica. Por serem os

procedimentos odontológicos demorados, cruentos e geradores de dor torna-se

necessária a utilização de soluções anestésicas associadas.

A grande maioria dos profissionais da Odontologia elege somente uma

solução anestésica local para todos os procedimentos que executa. A padronização

de uma solução para uso geral nem sempre satisfaz às necessidades clínicas e a

segurança dos pacientes.

Os anestésicos locais disponíveis no mercado apresentam-se sob a forma

de soluções com concentrações variadas tanto de sal (base anestésica) quanto de

vasoconstritor, e por isso há muitas dúvidas quanto à escolha de um anestésico

durante a prática clínica odontológica diária.

Persistem ainda controvérsias quanto à possibilidade da utilização

dessa associação em pacientes hipertensos, cardiopatas, diabéticos, usuários de

drogas ilícitas, antidepressivos tricíclios e inibidores da monoamina oxidase,

gestantes, portadores de alterações hormonais entre outros, principalmente no

que se refere à concentração e tipo do agente vasoconstritor. Pela utilização

dessa associação, há relatos de alterações do sistema cardiovascular, tal como o

aumento da pressão diastólica, aumento da frequência cardíaca e alterações de

ritmo cardíaco, elevação glicêmica, hiperexcitação neurológica, indução de

trabalho de parto. Entretanto, outros trabalhos apontam que, desde que respeitado
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a dose terapêutica máxima, que seja empregada a adrenalina como solução

vasoconstritora e que não haja injeção intravascular acidental, a presença destes

agentes não influenciam na quebra da homeostase.

Considerando que, na clínica odontológica, permanece ainda a

discussão sobre a indicação ou não de anestésicos locais associados à

Noradrenalina, até mesmo em pacientes sabidamente hígidos, este estudo

destina-se desmitificar o uso da associação dos vasoconstritores aos anestésicos

locais, em especial a norepinefrina, apontando uma melhor resposta deste último

fármaco sobre a epinefrina.

A avaliação clínica dos efeitos farmacológicos e de reação adversa destas

duas soluções anestésicas deverá contribuir para um uso mais amplo e seguro

das apresentações farmacêuticas em estudo. Os resultados desse estudo

repassados à comunidade odontológica possibilitarão uma ampliação das opções

anestésicas, pautado numa escolha racional, baseada em padrões de segurança

e eficácia farmacológica, que é de grande importância para a prática profissional

do cirurgião-dentista.
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3 OBJETIVOS

3.1 GERAL:

 Verificar a eficácia clínica e segurança terapêutica da Mepivacaína

2% com Epinefrina 1:100.000 versus Mepivacaína 2% com

Norepinefrina 1:100.000 em anestesia infiltrativa de dentes caninos

superiores.

3.2 ESPECÍFICOS:

 Avaliar o efeito anestésico da Mepivacaína 2% com Epinefrina

1:100.000 versus Mepivacaína 2% com Norepinefrina 1:100.000 em

tecido pulpar;

 Analisar o potencial anestésico da Mepivacaína 2% com Epinefrina

1:100.000 versus Mepivacaína 2% com Norepinefrina 1:100.000 em

tecidos moles orofaciais;

 Mensurar o grau de dor relacionado durante o procedimento anestésico

utilizando Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 e versus

Mepivacaína 2% com Norepinefrina 1:100.000;

 Analisar a segurança terapêutica da Mepivacaína 2% com Epinefrina

1:100.000 versus Mepivacaína 2% com Norepinefrina 1:100.000

relacionados com parâmetros hemodinâmicas e glicêmicos.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi desenvolvido no Curso de Odontologia da Universidade de

Fortaleza (UNIFOR) em parceria com a Unidade de Farmacologia Clínica (UNIFAC)

do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da

Universidade Federal do Ceará (UFC).

4.2 TIPO DE ESTUDO

Estudo do tipo ensaio clínico, prospectivo, randomizado, cruzado, triplo

cego, realizado com objetivo de se estudar a eficácia e a segurança terapêutica das

formulações infiltrativas de anestésicos contendo Mepivacaína 2% com Epinefrina

1:100.000 e Mepivacaína 2% com Norepinefrina 1:100.000 como medicação

anestésica de uso odontológico.

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO

4.2.1 Seleção e Recrutamento:

Foram selecionados os sujeitos do estudo a partir de Acadêmicos de

Odontologia do Curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

matriculado nos quarto, nono e décimo semestre. Este estudo foi delineado para

incluir 30 participantes, totalizando 60 dentes anestesiados, uma vez que cada

voluntário recebeu duas punções anestésica sendo uma em canino superior

esquerdo e outra em canino superior direito:
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4.2.2 Grupos:

 Grupo Teste MEPI-E: 30 pacientes cujos dentes caninos superiores

receberam anestesia terminal infiltrativa supra-perióstica com

Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 (Quadro 01).

 Grupo Teste MEPI-N: 30 pacientes cujos dentes caninos superiores

receberam anestesia terminal infiltrativa supra-perióstica com

Mepivacaína 2% com Norepinefrina 1:100.000 (Quadro 01).

4.2.3 Critérios de Inclusão

Os seguintes critérios foram satisfeitos para que os voluntários

participassem do estudo (VÍLCHEZ-PÉREZ et al., 2011; MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ

et al., 2011):

1. Acadêmicos de Odontologia do Curso de Odontologia da Universidade

de Fortaleza – UNIFOR matriculados no 4º, 9º e 10º semestre;

2. Homens e mulheres com idade superior a 18 anos até 50 anos;

3. Voluntários com classificação de acordo com Associação Americana de

Anestesiologia (ASA I);

4. Sem história de reações alérgicas;

5. Voluntários com caninos superiores hígidos e com teste de vitalidade

pulpar positivo;

6. Sujeito de pesquisa capaz de compreender a natureza e objetivo do

estudo, inclusive os riscos e efeitos adversos, tendo intenção de

cooperar com o pesquisador e agir de acordo com os requerimentos de

todo protocolo, o que foi confirmado com a assinatura do TCLE

(Apêndice 01).
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4.2.4 Critérios de Exclusão

A resposta positiva a qualquer um dos seguintes critérios exclui o

voluntário do estudo (VÍLCHEZ-PÉREZ et al., 2011; MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ et al.,

2011):

1. Mulheres grávidas ou em amamentação;

2. Voluntários com hipersensibilidade conhecida à substância anestésica

a ser estudada ou compostos quimicamente relacionados; história de

reações adversas graves;

3. Voluntários com problemas cardiovasculares, qualquer grau de falência

renal ou hepática, e discrasias sanguíneas;

4. Voluntários que apresentem deformidades faciais e que possam

interferir na punção anestésica e/ou nos parâmetros de avaliação;

5. Pacientes que estivessem recebendo agentes farmacológicos

indicados na prevenção e controle de processos dolorosos e que

interfiram na percepção da dor;

6. Voluntários portadores de dentes caninos superiores portando material

restaurador, trauma oclusal, hipersensibilidade dentinária e problemas

periodontais;

7. Uso de anestésico local na área estudada nos 15 dias antes ao estudo;

8. Participante de qualquer estudo experimental ou tenha recebido

alguma droga experimental no período de 3 meses antes do início

deste estudo;

9. Apresentar qualquer condição que o investigador julga relevante para a

não participação do estudo;

10.Sujeito que se negou a assinar o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido;

11. Desejo manifesto do voluntário de não participar do estudo;

12. Acadêmicos de Odontologia da Universidade de Fortaleza,

matriculados no 4º, 9º e 10º semestre e que estivessem cursando

alguma disciplina complementar em que o pesquisador responsável por

este estudo fosse membro efetivo do corpo docentes desta.
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4.2.5 Critérios para retirada do estudo:

Os voluntários poderiam ser retirados do estudo caso apresentassem

efeitos adversos sérios ao produto sob investigação; por razões outras como

indisponibilidade ou intolerância aos procedimentos adotados; doença intercorrente

requerendo medicação ou pela simples razão do voluntário não desejar continuar no

estudo por razões pessoais bem como qualquer condição que o impeça de continuar

pelo julgamento do investigador.

4.3 SOLUÇÕES ANESTÉSICAS EM ESTUDO

Foram utilizadas no ensaio clínico as soluções anestésicas Mepiadre®

(DFL® - Rio de Janeiro, Brasil) contendo Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000

(Figura 18) caracterizando o Grupo Teste MEPI-E e Mepinor® (DFL® - Rio de

Janeiro, Brasil) Mepivacaína 2% com Norepinefrina 1:100.000 (Figura 19) por sua

vez representando o Grupo Teste MEPI-N.

Figura 18: Imagem ilustrativa da embalagem da formulação utilizada no Grupo Teste MEPI-E.
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Figura 19: Imagem ilustrativa da embalagem da formulação utilizada no Grupo Teste MEPI-N.

Quadro 1: Identificação dos produtos estudados.

MEPI-E MEPI-N

Nome Mepiadre®1/100.000 Mepinor® 1/100.00

Principio Ativo
e concentração

Cloridrato de mepivacaína
36mg associado com

epinefrina 18μg 

Cloridrato de
mepivacaína 36mg

associado com
norepinefrina 32,4μg

Forma Solução anestésica
local/carpule

Solução anestésica
local/carpule

Lote 1109C032 1106B002

Validade 06/2013 09/2013

Fabricante
DFL Indústria e Comércio

S.A.
DFL Indústria e
Comércio S.A.

4.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

O ensaio clínico realizado foi do tipo triplo cego, onde tanto investigador

quanto o paciente, assim como o responsável pela análise dos dados, não sabiam o

que estava sendo administrado; randomizado, já que todos os voluntários foram
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expostos às mesmas substâncias em investigação (MEPI-E e MEPI-N) e cruzado

uma vez que cada voluntário foi considerado controle dele mesmo (Apêndice 03). O

estudo foi delineado de forma a permitir a obtenção de parâmetros clínico-

sistêmicos, relevantes, para a identificação de possíveis efeitos toxicológicos.

Após a seleção, os voluntários foram incluídos no estudo, em que

todos os sujeitos do estudo receberam ambas as medicações teste, de acordo com

a randomização e calendário estabelecido, seguindo o padrão de visitas semanais e

de coleta dos dados expressos a seguir.

4.4.1 Consulta 01

Voluntários foram convidados e selecionados a participarem do estudo,

por demanda espontânea e desde que preenchessem os critérios de inclusão. Após

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 01)

por parte do paciente, os voluntários foram submetidos a uma anamnese, para

obtenção de informações concernentes ao seu estado de saúde geral e bucal.

Durante a anamnese foram coletadas informações tais como: nome,

idade, sexo, hábitos (fumo, álcool e drogas ilícitas), tratamento medicamentoso

vigente e realização de tratamento odontológico. Todas as informações colhidas

ficaram transcritas no Formulário de Relato de Caso (CRF) (Apêndice 02).

4.4.1.1 Exame físico extra-oral e intra-oral

Os exames físicos extra-oral e o intra-oral foram operacionalizados em

cadeira odontológica por um único examinador cirurgião-dentista. Ao exame físico

extra-oral, foram analisadas: assimetria do terço superior, médio e inferior da face,

coloração da pele, normalidade de achados e reparos anatômicos, condição do

vermelhão dos lábios dando ênfase ao terço médio da face (Figura 20).
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Figura 20: Aspecto de simetria facial ao exame clínico extra-oral e de simetria e normalidade dos
arcos dentários ao exame clínico intra-oral durante a consulta 01.

Os exames intra-oral e dentário foram realizados utilizando espelho clínico

odontológico, sonda exploradora número 05, sonda periodontal preconizada pela

Organização Mundial de Saúde (OMS) e seringa tríplice direcionado para os dentes

em estudo e seus tecidos de sustentação e achados anatômicos adjacentes

(Figuras 21 e 22).
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Figura 21: Achado clínico de simetria dos arcos dentários. Arco superior apresentando alinhamento
e nivelamento dentário, higidez de tecido duro e mole, ausência de cárie, restaurações e retração
gengival.

Figura 22: Canino superior esquerdo e canino superior direito apresentando higidez de tecido duro
e mole de sustentação, ausência de cárie, restaurações.

4.4.1.2 Teste de vitalidade pulpar basal

Foi realizado teste de vitalidade pulpar nos dentes caninos superiores por

meio de dispositivo elétrico (Figura 23) Pulptester® (2.com/UFMG – Belo Horizonte,

Brasil) o qual se baseia na emissão controlada de descargas elétricas de 0 até



71

80μA, aplicadas sobre a superfície do esmalte dentário, estimulando as terminações 

sensoriais pulpares promovendo a despolarização das fibras A-delta e C, originando

um sensação de desconforto ao paciente o que é interpretado como resposta

positiva ao teste de vitalidade pulpar ou negativa para o sucesso anestésico (LIN &

CHANDLER, 2008).

Figura 23: Pulptester® (2.com/UFMG – Belo Horizonte, Brasil).

Os dentes foram isolados de forma relativa com rolos de algodão e secos

com ar por meio da seringa tríplice. Pasta profilática Herjos® (Vigodent® - São Paulo,

Brasil) foi aplicado à ponta da sonda e esta foi posicionada no terço médio da face

vestibular do dente testado, sendo solicitado ao sujeito da pesquisa que segurasse a

parte do aterramento do aparelho, para que fosse completada a corrente elétrica

(Figura 24). Nesse momento, era iniciado o teste e solicitado ao paciente para que,

à primeira sensação de sensibilidade, relatasse e soltasse o dispositivo metálico com

a finalidade de interrupção da aplicação do estímulo elétrico. A partir do relato, o

teste foi finalizado e verificado o grau de sensibilidade variando de 0 até o extremo

de 80 μA. Para efeito de comparação entre os dois elementos dentários, bem como 

obtenção de resposta pulpar basal o teste foi repetido 03 vezes em cada dente

testado e uma vez no elemento homólogo contralateral (CARDON et al., 2007).
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Figura 24: Teste elétrico de vitalidade pulpar sendo realizado no dente canino superior esquerdo.

4.4.1.3 Método de randomização e mascaramento

Para que fosse mantida uma uniformidade entre os grupos, os voluntários

foram randomizados por meio de sorteio, no intuito de sinalizar qual solução

anestésica ele iria receber por elemento dentário. A solução em teste, referente a

consulta era acondicionada em envelopes lacrados e livres de identificação do

fabricante. Os sujeitos foram alocados nos grupos numa proporção de 1:1, ou seja,

30 dentes foram incluídos no grupo Grupo Teste MEPI-E e 30 dentes no grupo

Grupo Teste MEPI-N e paralelamente ao grupo teste em vigor foi utilizado 30 dentes

contralaterais como controle negativo para cada consulta. A solução anestésica era

disponibilizada na forma de tubete anestésico de vidro sem nenhuma identificação

do seu conteúdo (Figura 25).
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Figura 25: Solução anestésica acondicionada em envelope lacrado e preto seguindo a
randomização proposta. Observa-se a forma de apresentação em tubete anestésico sem
identificação do conteúdo farmacêutico.

Tanto os investigadores responsáveis pelas avaliações quanto os

voluntários desconheciam qual tratamento foi aplicado por seção. Somente a

enfermeira do estudo responsável pela randomização e dispensação dos produtos

tinha conhecimento dos tratamentos (Apêndice 03).

4.4.2 Consulta 02

4.4.2.1. Bloqueio anestésico

Nesta consulta foi realizado bloqueio anestésico do elemento canino

superior direito, para cada voluntário incluído no estudo, por meio de anestesia

terminal infiltrativa supraperiosteal (Figuras 26 e 27). Todas as punções eram

realizadas por um único operador, seguindo os passos citados a seguir (KATZ et al.,

2010):

 Palpação digital do ponto de reparo para a introdução da agulha;

 Levantamento do lábio e tensionamento do tecido mole;

 Secagem da mucosa com gaze estéril;
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 Introdução da agulha gengival curta Unoject® (DFL® - Rio de Janeiro,

Brasil) (25 mm) na prega muco-jugal acima do ápice do dente a ser

anestesiado;

 Orientação do bisel da agulha voltado para superfície óssea;

 Introdução da agulha lentamente e em uma única direção até que

atinja a região apical ou supra-apical do elemento dental a ser

anestesiado;

 Injeção da quantidade de 0,6mL do anestésico (1/3 do tubete

anestésico; equivalente a 12 mg de mepivacaína e 10,8µg de

norepinefrina e 6,0 µg epinefrina ) lentamente, por aproximadamente

1 minuto realizando previamente o refluxo ou aspiração venosa,

utilizando seringa carpule padronizada para este estudo clínico.

 Retirada da agulha cuidadosamente

Figura 26: Anestesia terminal infiltrativa para o canino superior direito.
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Figura 27: Ponto de punção anestésica do canino superior direito.

4.4.2.2 Parâmetros analisados

Estiveram em análise os seguintes achados: dor e desconforto decorrente

da infiltração da solução anestésica, tempo de latência da solução anestésica,

eficácia anestésica (polpa dentária, mucosa gengival, mucosa alveolar, mucosa

labial e pele), difusão vestíbulo palatal da medicação anestésica, duração do efeito

anestésico, parâmetros hemodinâmicos (frequência cardíaca, pressão sistólica,

pressão diastólica e saturação de oxigênio) e níveis glicêmicos no intuito de se

avaliar a eficácia e segurança da intervenção em estudo.

4.4.2.3 Avaliação da dor e do desconforto decorrente do procedimento anestésico

O primeiro aspecto a ser analisado foi o grau de dor e o desconforto

desencadeado pela infiltração da solução anestésica por meio de aplicação da

Escala Visual Análoga de Dor (Figura 28). Os voluntários eram orientados a atribuir

o escore no momento da infiltração anestésica, desconsiderando a dor ou

desconforto gerado pela introdução da agulha anestésica, diante da indagação:

“Qual o nível de dor neste momento?” (SREEKUMAR & BHARGAVA, 2011).
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Figura 28: Escala Visual Análoga de Dor.

4.4.2.4 Avaliação do tempo de latência

O segundo parâmetro a ser avaliado era a mensuração do tempo

decorrido desde o término da punção anestésica, coincidindo com o momento da

remoção da agulha e o início do efeito terapêutico do fármaco estudado, sendo

aqui representado por sensação de dormência no lábio superior e a negação de

positividade para o Pulptester® quando aplicado pela face vestibular do canino

superior direito (Figura 29).

Objetivava ter acesso a dados referentes ao tempo necessário para que

a droga atinja as terminações nervosas e provoque o início do bloqueio na

condução do impulso nervoso, desencadeando o silêncio anestésico, tanto para

tecido mole quando para tecido pulpar. Caracteriza importante aspecto a ser levado

em consideração no momento da escolha da solução anestésica.

Figura 29: Aplicação do teste de eficácia anestésica a fim de se comprovar o início do efeito bloqueio
álgico.



77

No momento do início da remoção da agulha, era pedido ao sujeito do

estudo que relate o momento exato em que se inicia a sensação espontânea de

dormência no lábio superior. Ao término da remoção, será disparado o cronômetro

digital para tomada deste tempo. Diante da queixa de dormência em lábio era

realizado o teste elétrico de eficácia anestésica (Figura 29). O resultado foi

classificado em duas categorias: I – imediatamente após remoção da agulha e

menos de 30 segundos e II – após 30 segundos (VÍLCHEZ-PÉREZ et al., 2011).

4.4.2.5 Eficácia anestésica em polpa dentária

A eficácia anestésica das soluções estudadas foi verificada através de

uma resposta pulpar negativa frente a um estímulo deletério, aqui representado pela

descarga elétrica disparada pelo Pulptester®, que ser medida devido a sua precisão

de controle e facilidade de utilização.

Neste estudo foi mensurado o silêncio pulpar como indicativo de eficácia

terapêutica, utilizando-se como dente teste o elemento dentário canino superior

direito e como controle negativo elemento dentário canino superior esquerdo. Após

01 minuto da remoção da agulha anestésica, o voluntário teve a monitoração da

profundidade da anestesia, por meio do teste elétrico de vitalidade pulpar descrito

anteriormente no item 4.1.5.1.3 - Teste de vitalidade pulpar basal. Uma nova leitura

foi feita, respeitando os seguintes tempos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 e 60

minutos, no canino em análise. A cada 15 minutos, o canino contralateral (controle

negativo) era testado para comparação (Figura 30). Nenhuma resposta pulpar

superior a uma potência de leitura de 80μA foi usada como critério para anestesia 

pulpar. A anestesia foi considerada falha após a leitura de 03 ciclos consecutivos

superiores a 60 μA (LAWATY et al., 2010; VÍLCHEZ-PÉREZ et al., 2011;

SREEKUMAR & BHARGAVA, 2011).
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Figura 30: Aplicação do Pulptester
®

a fim de se comprovar a eficácia anestésica pulpar, referente
ao bloqueio do canino superior direito, tendo como controle negativo a dente homólogo.

4.4.2.6 Eficácia anestésica em tecidos moles

O sucesso anestésico envolvendo tecidos moles foi avaliado pela

ausência de resposta dolorosa a partir de leves estímulos compressivos aplicados,

sobre: I - gengiva inserida vestibular, com ponto punctura localizado na mucosa

ceratinizada referente à linha mediana traçada a partir da distância mesio-distal do

dente avaliado (Figura 31), II - mucosa alveolar superior com ponto punctura

localizado na região de fundo de sulco vestibular nas proximidades do ápice dental

(Figura 32), III - mucosa labial com ponto punctura localizado nas proximidades da

eminência canina (Figura 33) e IV – pele, com ponto punctura localizado nas

proximidades do forame infra-orbitário (Figura 34). Foi utilizado “pin-prick test” ou

teste de picada, realizando compressão do tecido com a ponta ativa da sonda

periodontal OMS, com intensidade de força leve com 3 repetições para cada sítio. O

resultado foi considerado falho diante de respostas positivas, dúbias e imprecisas.

Múltiplas leituras foram colhidas, respeitando os seguintes tempos 5, 10, 15, 20, 25,

30, 35, 40, 50 e 60 minutos após a punção anestésica. Todos os sítios testes eram

verificados com o voluntário com os olhos fechados para se evitar sugestionamento

(VÍLCHEZ-PÉREZ et al., 2011; LAWATY et al., 2010; SREEKUMAR & BHARGAVA,

2011).
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4.4.2.7 Difusão vestíbulo palatal da medicação anestésica

A metodologia empregada para a análise da difusão anestésica, a partir

de uma única puntura vestibular, para a mucosa palatina foi baseada no “pin-prick

test” ou teste de picada, realizado conforme metodologia descrita no item anterior.

O ponto de reparo utilizado estava localizado na mucosa palatal referente à linha

mediana traçada a partir da distância mesio-distal do dente avaliado distando 03

mm da face palatina do dente (Figura 31). O início da tomada de dados foi de 05

minutos após a remoção da agulha anestésica e seguiu os seguintes tempos 10,

20, 30, 40, 50 e 60 minutos. O resultado foi considerado falho diante de respostas

positivas, dúbias e imprecisas, sendo repetida a análise até que houvesse 03

períodos consecutivos analisados com respostas falhas, sendo assim a solução

considerada incapaz de fornecer difusão vestíbulo-palatino (LIMA-JUNIOR, et al.,

2009).

Figura 31: Imagem referente ao parâmetro de eficácia anestésica em Gengiva Inserida Vestibular.
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Figura 32: Imagem referente ao parâmetro de eficácia anestésica em Mucosa Alveolar Superior.

Figura 33: Imagem referente ao parâmetro de eficácia anestésica em mucosa labial superior.
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Figura 34: Imagem referente ao parâmetro de eficácia anestésica em pele.

Figura 35 : Imagem referente à mucosa palatina para verificação de difusão vestíbulo-palatina da
solução anestésica.

4.4.2.8 Parâmetros hemodinâmicos

Os parâmetros hemodinâmicos (frequência cardíaca, pressão arterial

sistólica, pressão arterial diastólica e saturação de oxigênio) foram obtidos a partir de

leitura registrada por meio de monitorização: I - Oxímetro de Pulso portátil de dedo

de alta precisão (Walgreens® - New York, EUA) utilizado para verificação contínua
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da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência de pulso do

paciente e II - Tensiômetro digital (Walgreens® - New York, EUA) utilizado para

verificação da pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, (Figura 36). Os

dispositivos de monitorização apresentavam certificação do Food and Drug

Administration (FDA) e dentro do prazo de validade. Foram sempre posicionados

previamente a punção anestésica no membro superior contralateral ao elemento

dentário teste, ou seja, do lado esquerdo para a segunda consulta, sendo invertido

na consulta subsequente. Os parâmetros em questão após avaliados foram

transcritos para o CRF um minuto antes da infiltração da anestesia e 05, 15, 30 e 60

minutos após a remoção da agulha anestésica (MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ et al.,

2011 ; VÍLCHEZ-PÉREZ et al., 2011).

Figura 36: Dispositivos para monitorização dos parâmetros hemodinâmicos: Oxímetro de Pulso
portátil de dedo de alta precisão (Walgreens® - New York, EUA) utilizado para verificação contínua da
saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência de pulso do paciente e Tensiômetro
digital (Walgreens® - New York, EUA) utilizado para verificação da pressão arterial sistólica e pressão
arterial diastólica.
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4.4.2.9 Parâmetros glicêmicos

Figura 37: Dispositivo para monitorização do parâmetro glicêmico Accu-Chek Active (ROCHE - São
Paulo, Brasil).

Imediatamente antes de iniciar os procedimentos experimentais

planejados, a linha de base de glicose foi estabelecida por meio glicosímetro Accu-

Chek Active (ROCHE - São Paulo, Brasil) com registro no Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e resultados expressos em mg/dL

(Figura 37). Quinze minutos após o término da punção anestésica foi feito nova

medida e aos 60 minutos finais. Foi utilizado o dedo da mão contralateral ao dentes

teste, ou seja, o dedo esquerdo sendo invertido na consulta subsequente. Os dados

foram repassados para o CRF (BORTOLUZZI et al., 2010).

4.4.3 Consulta 03

No momento da terceira consulta, os hemiarcos foram trocados, o

bloqueio anestésico foi realizado no dente canino superior esquerdo, recebendo

assim a segunda solução teste conforme randomização e o dente canino superior

direito serviu de controle negativo para a pesquisa clínica. A Terceira consulta datou

sempre com um mínimo de 07 dias após a Consulta 02. Todos os parâmetros

avaliados na consulta 3, seguiram os mesmos protocolos de pesquisa aqui citados e

suas variáveis.
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4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

As variáveis quantitativas, contínuas e discretas, foram inicialmente

analisadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da

distribuição. Para a estatística descritiva, calcularam-se a média e o desvio padrão

(dados paramétricos) ou a mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo

(dados não paramétricos). Comparações entre os grupos MEPI-N e MEPI-E (análise

intergrupos) em cada tempo estudado foram feitas mediante o uso do teste t para

dados emparelhados (dados paramétricos) ou do teste de Wilcoxon (variáveis não

paramétricas). Comparações entre os tempos T5, T15, T30 e 60 minutos com o

tempo basal (0) dentro do mesmo grupo (análise intragrupo) foram realizadas pela

análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, associada ao teste de

comparações múltiplas de Dunnet (dados paramétricos), ou pelo teste de Friedman

complementado pelo teste de comparações múltiplas de Dunn (variáveis não

paramétricas) (ARMITAGE; BERRY, 1994).

Variáveis qualitativas nominais foram expressas como frequência absoluta

e relativa e analisadas pelo teste exato de McNemar, por se tratar de dados

emparelhados. Variáveis qualitativas ordinais, por sua vez, foram expressas como

mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo e analisadas pelo teste de

Wilcoxon (ARMITAGE; BERRY, 1994).

Em todas as análises, estabeleceu-se o nível de significância em 0,05

(5%), sendo considerado como estatisticamente significante um valor P menor que

0,05. O software GraphPad Prism® versão 5.00 para Windows® (GraphPad Software,

San Diego, California, USA, 2007) foi utilizado para a realização de todos os

procedimentos estatísticos, exceto para a análise das variáveis categóricas, que foi

realizada pelo software SPSS® versão 19.0 para Windows® (Statistical Package for

the Social Sciences, (SPSS) Inc., Chicago, Illinois, USA, 2010, www.spss.com). Os

gráficos foram construídos utilizando-se também o software GraphPad Prism®.
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4.6. Aspectos éticos

4.6.1 Aprovação Ética em do Comitê de Pesquisa

Os projetos de pesquisa, com o protocolo clínico do estudo de eficácia e

segurança juntamente com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido

(Apêndice 01), foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal do Ceará, credenciado pelo Conselho Nacional de Saúde/MS

(Anexo 01). Nenhuma etapa do ensaio clínico foi iniciada antes da aprovação do

protocolo experimental pelo Comitê de Ética e todos os consentimentos dos

voluntários e sujeitos da pesquisa foram obtidos por escrito após orientação sobre

riscos e benefícios dos estudos.

Os ensaios clínicos realizados foram conduzidos de acordo com a

Declaração de Helsinque (1964) e as revisões de Tóquio (1975), Veneza (1983),

Hong Kong (1989), Somerset Oeste (1996) e Edimburgo (2000), assim como as

regulamentações locais (Resoluções 196/96 e 251/97 do CNS-MS).

4.6.2 Termo de consentimento

Os voluntários receberam uma explicação detalhada acerca da natureza e

dos objetivos do estudo. Foram esclarecidos de que eram livres para se retirar a

qualquer momento, sem que isto causasse qualquer prejuízo no atendimento junto

ao Curso de Odontologia da UNIFOR. Aqueles que concordaram em participar dos

estudos assinaram o TCLE (Apêndice 01).

4.7. Eventos adversos

Uma experiência adversa inclui qualquer alteração prejudicial, patológica

ou indesejada, na função anatômica, física ou metabólica, conforme indicada pelos

sinais físicos, sintomas e/ou alterações laboratoriais que ocorram em qualquer fase

do estudo clínico, associada ou não com o medicamento do estudo (GUZZO, 2004).
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Qualquer evento adverso ocorrendo durante o período de estudo, foi

registrado em detalhes na página apropriada para relato de evento adverso,

independente de estarem ou não relacionadas com a administração das soluções

anestésicas. As perguntas realizadas para saber se os voluntários tiveram algum

evento adverso foram limitadas a perguntas gerais, tais como: "Como vai você?" Foi

solicitado ao voluntário que relatasse qualquer evento adverso, o dia da

manifestação e se foi necessário usar medicação adicional.

Os eventos adversos (EA) foram classificados quanto à intensidade como

leve, quando facilmente tolerado; moderado, desagradável o bastante para interferir

nas atividades cotidianas; e severo, se impossibilita à realização das atividades

cotidianas normais.

Para a classificação dos EA, quanto à relação de causalidade, foram

utilizados os critérios descritos a seguir.

O evento é atribuído quando: (1) existem informações científicas prévias

sobre o evento; (2) provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, pressão

arterial e outros) ou subjetivas (clínicas); (3) o evento apareceu com seqüência

temporal plausível após a administração do medicamento; (4) não há fatores

alternativos que podem ter causado o evento observado; (5) houve melhora clínica

plausível após a retirada do medicamento (após eliminação) ou pela administração

de um antagonista; (6) o voluntário já apresentou reação semelhante com o uso do

mesmo medicamento ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo

farmacológico ou (7) a reação reapareceu quando se re-administrou o medicamento

(GUZZO, 2004).

O evento é provável quando: (1) existem informações científicas prévias

sobre o evento; (2) provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, pressão

arterial e outros) ou subjetivas (clínicas); (3) o evento apareceu com seqüência

temporal plausível após a administração do medicamento; (4) não há fatores

alternativos que podem ter causado o evento observado, ou (5) houve melhora

clínica plausível após a retirada do medicamento (após eliminação) ou pela

administração de um antagonista, porém (1) o voluntário não apresentou reação
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semelhante com o uso do mesmo medicamento ou com o uso de medicamentos do

mesmo grupo farmacológico e (2) a reação não reapareceu quando se re-

administrou o medicamento (GUZZO, 2004).

O evento é possível quando: (1) existem informações científicas prévias

sobre o evento; (2) provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, pressão

arterial e outros) ou subjetivas (clínicas); (3) o evento apareceu com seqüência

temporal plausível após a administração do medicamento, entretanto (1) há fatores

alternativos que podem ter causado o evento observado; (2) não há melhora clínica

plausível após a retirada do medicamento (após eliminação) ou pela administração

de um antagonista; (3) o voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do

mesmo medicamento ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo

farmacológico e (4) a reação não reapareceu quando se re-administrou o

medicamento (GUZZO, 2004).

O evento é classificado como não atribuído quando: (1) não existem

informações científicas prévias sobre o evento; (2) não há provas com evidências

objetivas (exames laboratoriais, pressão arterial e outros) ou subjetivas (clínicas); (3)

o evento apareceu com seqüência temporal improvável após a administração do

medicamento; (4) há fatores alternativos que podem ter causado o evento

observado; (5) não há melhora clínica plausível após a retirada do medicamento

(após eliminação) ou pela administração de um antagonista; (6) o voluntário não

apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento ou com o uso de

medicamentos do mesmo grupo farmacológico e (7) a reação não reapareceu

quando se re-administrou o medicamento (GUZZO, 2004).
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5 RESULTADOS

5.1 AMOSTRA ESTUDADA

O desenho consistiu de um estudo prospectivo, triplo cego, randomizado

e cruzado, com 30 voluntários sadios, adultos, de ambos os sexos, alocados de

forma aleatória, onde o voluntário é controle dele mesmo, permitindo uma amostra

padronizada e igualitária. Na tabela 2 estão relacionadas às características dos

voluntários incluídos no estudo.

Tabela 2: Características basais dos pacientes estudados, obtidas na fase de pré-teste. O teste t
para variáveis não emparelhadas foi usado para comparar os grupos MEPI-E e MEPI-N em relação à
idade. Análise descritiva foi utilizada determinar o perfil da população tendo como referência o
parâmetro idade. Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes intragrupo para o
parâmetro gênero.

Característica Grupo MEPI-E/Grupo MEPI-N

Tamanho da amostra 30

Idade (anos)
a

22,40 ±1,4

Gênero
M = 14/30 (47%)

F = 16/30 (53%)

a) Média ± desvio padrão.

5.2 AVALIAÇÃO DA DOR E DO DESCONFORTO DECORRENTE DO
PROCEDIMENTO ANESTÉSICO

Tendo em vista que, dentre os procedimentos odontológicos, a anestesia

é um dos mais temidos pelos pacientes, um bloqueio anestésico indolor deve ser

instituído. Portanto uma das variáveis avaliadas, para efeito de comparação da

eficácia terapêutica das formulações anestésicas estudadas, refere-se à intensidade

de dor relatada durante os procedimentos de infiltração da solução anestésica. Os

voluntários do estudo eram orientados a apontar na escala visual análoga de dor

EVA (Figura 28), o nível de dor, exatamente no momento da infiltração do



90

componente anestésico. Dores desencadeadas pelos processos de punção

anestésica, coincidentes com os momentos da introdução e da remoção da agulha

não foram considerados.

Durante a infiltração anestésica vários níveis de dores foram referidos.

Para o grupo MEPI-N foi relatado escores de dores que variaram entre ausência de

dor até dor forte, com mediana de 2,0 e IC 95% (variando de 2 - 4) (intervalo

interquartil: percentil 25 ao percentil de 75) o que confere representação fraca no

nível de sintomatologia, para o grupo MEPI-E os escores de dores variaram entre

ausência de dor até dor muito forte, com mediana de 4,0 e IC 95% (variando de 2 -

5,5) correspondendo a níveis de dor e desconforto de moderada intensidade. Diante

da análise estatística foi possível obsevar que a solução MEPI-N se mostrou

superior quanto ao silêncio transanestésico quando comparado ao grupo MEPI-E (P

= 0,01) (Figura 38).

Figura 38: Dor durante a infiltração dos anestésicos avaliada nos grupos MEPI-N e MEPI-E conforme
uma escala visual analógica (EVA). Os dados correspondem à mediana, intervalo interquartil
(percentil 25 ao percentil 75) e valores mínimo e máximo das medições efetuadas em 30 sujeitos de
ambos os grupos. O teste de Wilcoxon foi usado para comparar os dois grupos. Constatou-se que a
intensidade da dor relatada pelos pacientes durante a infiltração de MEPI-E (4,0;variando de 2,0 a
6,0) foi significantemente maior (**P = 0,0079) que a referida durante a infiltração de MEPI-N (2,0;
variando de 1,5 a 4,0).
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5.3 AVALIAÇÃO DO TEMPO DE LATÊNCIA

Tempo de latência ou tempo de indução anestésica para o efeito pulpar

mostrou diferença estatisticamente significante (P = 0,002). No grupo MEPI-E 43%

voluntários afirmaram estar anestesiados com tempo médio inferior ou igual a 30

segundos e por sua vez 57% da amostra apenas apresentou ausência de

sintomatologia pulpar após 30 segundos da remoção da agulha anestésica (Figura

39). A punção anestésica com a solução MEPI-N apresentou menor tempo de

indução do silêncio pulpar do ponto de vista clínico e estatístico, uma vez que 87%

dos voluntários relataram resposta pulpar negativa ao estímulo elétrico com o pulp

test, com tempo médio inferior ou igual a 30 segundos da remoção da agulha

anestésica e apenas 13% se mostraram ausentes de resposta após 30 segundos

após a remoção do dispositivo anestésico (Figura 40 e Tabela 3).

Figura 39: Distribuição temporal de indução anestésica para os bloqueios realizados com a
solução teste MEPI-E.

Figura 40: Distribuição temporal de indução anestésica para os bloqueios realizados com a
solução teste MEPI-N.
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Tabela 3: Tempos de Latência Pulpar das Soluções Anestésicas administradas nos voluntários
estudados. Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre o tempo indução do
feito anestésico pulpares para os grupos MEPI-E e MEPI-N, pelo teste de McNemar (P = 0,002).

5.4 EFICÁCIA ANESTÉSICA EM POLPA DENTÁRIA

Ambas as soluções em estudo apresentaram comportamento anestésico

semelhante nos primeiros tempos avaliados até 30 minutos (T30) após a infiltração

anestésica. Nos tempos equivalentes a 5, 10 e 15 (T5, T10 e T15) minutos de

avaliação foram observados 100% de eficácia. Valores de respostas negativas ao

estímulo elétrico pulpar tiveram seu início de decaimento a partir de 20 minutos

(T20) com uma redução de 3,3% (n=01) para os dois princípios ativos estudados.

90% (n= 27) de eficácia de bloqueio pulpar foram observados nos tempos T25 e T30

nas duas soluções. Diferença entre respostas anestésicas entre os grupos MEPI-E e

MEPI-N foram observadas a partir de T35 (35 minutos de avaliação elétrica da polpa

dentária), porém neste tempo sem diferença estatisticamente significante. Os

tempos finais apresentaram diferença clínicas e do ponto de vista estatístico T40 (P

= 0,031), T50 (P = 0,021) e T60 (P = 0,039) apontando uma maior manutenção da

inatividade pulpar para o grupo MEPI-N quando comparado ao grupo MEPI-E

(Tabela 4 e Figura 41).
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Tabela 4: Eficácia anestésica em polpa dentária de dentes caninos superiores das soluções
anestésicas administradas nos voluntários estudados. Foram observados dados homogêneos e
constantes para os tempos T05 (Tabela 4A), T10 (Tabela 4B), T15 (Tabela 4C), T20 (Tabela 4D), T25
(Tabela 4E) e T30 (Tabela 4F). Não foi observada diferença estatisticamente significante no T35 (P =
0,63) (Tabela 4G). Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes na resposta pulpar
sob o feito anestésico para os grupos MEPI-E e MEPI-N, pelo teste de McNemar nos tempos T40 (P
= 0,031) (Tabela 4H), T50 (P = 0,021) (Tabela 4I) e T60 (P = 0,039) (Tabela 4J).
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Figura 41: Distribuição temporal do efeito anestésico em polpa dentária para os bloqueios
realizados com a solução teste MEPI-E e MEPI-N. Foram observados dados homogêneos e
constantes para os tempos T05, T10, T15, T20, T25 e T30. Não foi observada diferença
estatisticamente significante no T35 (P = 0,63). Foram encontradas diferenças estatisticamente
significantes na resposta pulpar sob o feito anestésico para os grupos MEPI-E e MEPI-N, pelo
teste de McNemar nos tempos T40 (*P = 0,031) , T50 (**P = 0,021) e T60 (***P = 0,039).

5.5 EFICÁCIA ANESTÉSICA EM TECIDOS MOLES

5.5.1 Eficácia anestésica em gengiva inserida vestibular

A administração de anestesia odontológica por meio de infiltração terminal

tecidual desencadeou ação anestésica na gengiva queratinizada vestibular dos

caninos superiores em estudo. Não foram obtidas diferenças estatisticamente

significantes entre as soluções em nenhum dos tempos de investigação. Os grupos

apresentaram comportamentos temporais distintos ao longo do tempo previsto. As

soluções em estudo apresentaram desempenho anestésico equivalentes, do ponto

de vista estatístico, nos primeiros tempos avaliados até 25 minutos (T25) após a

infiltração anestésica com padrão clínico de maior eficácia para o grupo MEPI-E.

Nos tempos restantes observa-se uma semelhança estatística intergrupos com

melhor resposta para a solução MEPI-N (Tabela 5 e Figura 42).
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Tabela 5: Eficácia anestésica em mucosa gengival vestibular de dentes caninos superiores das
soluções anestésicas administradas nos voluntários estudados. Foram observados valores de P =
1,00 para os tempos T05 (Tabela 5A), T10 (Tabela 5B), T15 (Tabela 5C), T20 (Tabela 5D), T25
(Tabela 5E) e T60 (Tabela 5J) pelo teste de McNemar. Também não foi observada diferença
estatisticamente significante nos tempos restantes: T30 (P=0,50) (Tabela 5F), T35 (P = 0,50) (Tabela
5G), T40 (P = 0,50) (Tabela 5H), T50 (P = 0,25) (Tabela 5I) pelo teste de McNemar.
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Figura 42: Distribuição temporal do efeito anestésico em gengiva inserida vestibular para os
bloqueios realizados com a solução teste MEPI-E e MEPI-N. Foram observados valores de P =
1,00 para os tempos T05 (Tabela 5A), T10 (Tabela 5B), T15 (Tabela 5C), T20 (Tabela 5D), T25
(Tabela 5E) e T60 (Tabela 5J) pelo teste de McNemar. Também não foi observada diferença
estatisticamente significante nos tempos restantes: T30 (P=0,50) (Tabela 5F), T35 (P = 0,50)
(Tabela 5G), T40 (P = 0,50) (Tabela 5H), T50 (P = 0,25) (Tabela 5I) e T60 (P=0,39) (Tabela 5J)
pelo teste de McNemar.

5.5.2 Eficácia anestésica em mucosa alveolar superior

Com a eleição do ponto de punção anestésica para bloqueio de dentes

caninos superiores o volume anestésico é depositado no fundo de sulco vestibular

nas proximidades do ápice dentário. Portanto, uma resposta negativa ao teste de

picada é esperado quando se consegue uma anestesia eficaz, fato este que foi

observado no ensaio clínico. Não foram verificadas diferenças estatisticamente

significantes entre os agentes farmacológicos em nenhum dos tempos de

investigação. Os grupos apresentaram distribuição temporal paralela ao longo do

tempo previsto. O padrão anestésico, neste sítio, para grupo MEPI-N mostrou-se

clinicamente superior ao grupo MEPI-E, porém esta diferença não se mostrou

estatisticamente significante, o que pode ser facilmente observado no T30 (P = 0,06)

(Tabela 6 e Figura 43).
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Tabela 6: Eficácia anestésica em mucosa alveolar superior de dentes caninos, frente às soluções
anestésicas administradas nos voluntários estudados. Não foi observada diferença estatisticamente
significante para todos os tempos avaliados: T05 (P = 0,50) (Tabela 6A), T10 (P = 0,72) (Tabela 6B),
T15 (P = 0,62) (Tabela 6C), T20 (P = 0,37) (Tabela 6D), T25 (P = 0,25) (Tabela 6E), T30 (P = 0,06)
(Tabela 6F), T35 (P = 0,12) (Tabela 6G), T40 (P = 0,12) (Tabela 6H), T50 (P = 0,37) (Tabela 6I) e T60
(P = 0,37) (Tabela 6J) pelo teste de McNemar.
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Figura 43: Distribuição temporal do efeito anestésico em mucosa alveolar superior para os
bloqueios realizados com a solução teste MEPI-E e MEPI-N. Não foi observada diferença
estatisticamente significante para todos os tempos avaliados: T05 (P = 0,50) (Tabela 6A), T10 (P =
0,72) (Tabela 6B), T15 (P = 0,62) (Tabela 6C), T20 (P = 0,37) (Tabela 6D), T25 (P = 0,25) (Tabela
6E), T30 (P=0,06) (Tabela 6F), T35 (P = 0,12) (Tabela 6G), T40 (P = 0,12) (Tabela 6H), T50 (P =
0,37) (Tabela 6I) e T60 (P = 0,37) (Tabela 6J) pelo teste de McNemar.

5.5.3 Eficácia anestésica em mucosa labial superior

Achados de anestesia tecidual foram observados em mucosa labial

superior adjacente ao local infundido, comprovando a eficácia da técnica anestésica

e da solução em teste. Relatos de perda de sensibilidade espontânea e perda

momentânea dos movimentos periorais foram obtidos, bem como a negação do

teste de picada. O silêncio anestésico em vermelhão de lábio mostrou clinicamente

superior para o grupo MEPI-N quando comparado aos resultados obtidos neste sítio,

para grupo MEPI-E ao longo de todos os dez tempos observados. Dados colhidos

nos tempos T30, T35 e T40 apontam diferença estatisticamente significante entre os

dois grupos em teste, recaindo sobre a solução MEPI-N os maiores valores de

percentagem de eficácia, para os três tempos citados anteriormente (P = 0,031)

(Tabela 7 e Figura 44).



99

Tabela 7: Eficácia anestésica em mucosa labial superior, adjacente aos dentes canino, frente às
soluções anestésicas administradas nos voluntários estudados. Não foi observada diferença
estatisticamente significante para os tempos avaliados: T05 (P = 0,50) (Tabela 7A), T10 (P = 0,72)
(Tabela 7B), T15 (P = 0,62) (Tabela 7C), T20 (P = 0,37) (Tabela 7D), T25 (P = 0,25) (Tabela 7E), T50
(P = 0,37) (Tabela 7I) e T60 (P = 0,37) (Tabela 7J). Diferença estatisticamente foi obtida na análise
entre os grupos MEPI-N e MEPI - Enos tempo: T30 (P = 0,031) (Tabela 7F), T35 (P = 0,031) (Tabela
7G) e T40 (P = 0,031) (Tabela 7H), pelo teste de McNemar.
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Figura 44: Distribuição temporal do efeito anestésico em mucosa labial superior para os bloqueios
realizados com a solução teste MEPI-E e MEPI-N. Não foi observada diferença estatisticamente
significante para os tempos avaliados: T05 (P = 0,50) (Tabela 7A), T10 (P = 0,72) (Tabela 7B),
T15 (P = 0,62) (Tabela 7C), T20 (P = 0,37) (Tabela 7D), T25 (P = 0,25) (Tabela 7E), T50 (P =
0,37) (Tabela 7I) e T60 (P = 0,37) (Tabela 7J). Diferença estatisticamente foi obtida na análise
entre os grupos MEPI-N e MEPI-E nos tempo: T30 (P = 0,031) (Tabela 7F), T35 (P = 0,031)
(Tabela 7G) e T40 (P = 0,031) (Tabela 7H), pelo teste de McNemar.

5.5.4 Eficácia anestésica na pele

Por meio da avaliação do teste de picada, na região de pele localizada nas

proximidades do forame infraorbitário, foi possível observar negação da resposta

diante do referido teste. Relatos de perda de sensibilidade espontânea, dificuldade

respiratória compatível com obstrução nasal unilateral e perda momentânea dos

movimentos da asa do nariz foram obtidos. O grupo MEPI-N conferiu resposta

anestésica superior ao grupo MEPI-E, contudo sem diferença estatística nos

primeiros tempos observados (P = 1,0). Após o T25 foi observado um inversão de

valores, colocando como solução mais eficaz o grupo MEPI-E até o final do

ensaio, também sem apresentar diferença estatisticamente significante entre os

grupos estudados (Tabela 8 e Figura 48).
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Tabela 8: Eficácia anestésica em pele adjacente aos dentes caninos, frente às soluções anestésicas
administradas nos voluntários estudados. Não foi observada diferença estatisticamente significante
para todos os tempos avaliados: T05 (P = 1,0) (Tabela 8A), T10 (P = 1,0) (Tabela 8B), T15 (P = 1,0)
(Tabela 8C), T20 (P = 1,0) (Tabela 8D), T25 (P = 1,0) (Tabela 8E), T30 (P = 1,0) (Tabela 8F), T35 (P
= 0,62) (Tabela 8G), T40 (P = 0,62) (Tabela 8H), T50 (P = 0,62) (Tabela 8I) e T60 (P = 1,0) (Tabela
8J) pelo teste de McNemar.
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Figura 45: Distribuição temporal do efeito anestésico em pele para os bloqueios realizados com a
solução teste MEPI-E e MEPI-N. Não foi observada diferença estatisticamente significante para
todos os tempos avaliados: T05 (P = 1,0) (Tabela 8A), T10 (P = 1,0) (Tabela 8B), T15 (P = 1,0)
(Tabela 8C), T20 (P = 1,0) (Tabela 8D), T25 (P = 1,0) (Tabela 8E), T30 (P = 1,0) (Tabela 8F), T35
(P = 0,62) (Tabela 8G), T40 (P = 0,62) (Tabela 8H), T50 (P = 0,62) (Tabela 8I) e T60 (P = 1,0)
(Tabela 8J) pelo teste de McNemar.

5.6 DIFUSÃO VESTÍBULO PALATAL DA MEDICAÇÃO ANESTÉSICA

A capacidade de difusão anestésica pelos planos teciduais desencadeando

seu efeito terapêutico em sítios distantes ao local da infusão, especificamente no

sentido vestíbulo-palatino, mostrou-se falha no presente estudo. Ambos os grupos

MEPI-E e MEPI-N não foram capazes de fornecer dados de significância no

quesito difusão palatal. A totalidade dos pacientes (n=30) e das avaliações pelo

teste de picada sobre a mucosa palatina no grupo MEPI-N, mostraram-se

positivamente. Por sua vez, o grupo MEPI-E conferiu resposta negativa neste sítio

nos diferentes tempos avaliados. Nos tempos de T5 até T20 houve relato de dois

voluntários anestesiados, T25 e T30 apenas um voluntário relatou ausência de dor

e desconforto ao teste, nos tempos T35 e T40 três sujeitos do estudo se

apresentaram bloqueados e o máximo de eficácia foi observado no T50 em que

quatro voluntários anestesiados com MEPI-E negaram sensibilidade dolorosa.

Não foi observada diferença estatisticamente significantes entre os grupos

(Tabela 9 e Figura 46).
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Tabela 9: Difusão vestíbulo-palatina e eficácia anestésica em mucosa palatina de dentes caninos,
frente às soluções anestésicas administradas nos voluntários estudados. Foram observados dados
constantes de falha anestésica para o grupo MEPI-N em todos os tempos e dados homogêneos para
o grupo MEPI-E. T05 (Tabela 9A), T10 (Tabela 9B), T15 (Tabela 9C), T20 (Tabela 9D), T25 (Tabela
9E), T30 (Tabela 9F), T35 (Tabela 9G), T40 (Tabela 9H), T50 (Tabela 9I) e T60 (Tabela 9J).
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Figura 46: Distribuição temporal da difusão vestíbulo-palatina e eficácia anestésica em mucosa
palatina os bloqueios realizados com a solução teste MEPI-E e MEPI-N. Foram observados dados
constantes de falha anestésica para o grupo MEPI-N em todos os tempos e dados homogêneos
para o grupo MEPI-E. T05 (Tabela 9A), T10 (Tabela 9B), T15 (Tabela 9C), T20 (Tabela 9D), T25
(Tabela 9E), T30 (Tabela 9F), T35 (Tabela 9G), T40 (Tabela 9H), T50 (Tabela 9I) e T60 (Tabela
9J).

5.7 PARÂMETROS HEMODINÂMICOS

5.7.1 Pressão arterial sistólica

Mensurações pressóricas foram colhidas nos seguintes tempos T0 (com

equivalência ao valor basal), T05, T15, T30 e T60 (tempos equivalentes a 05

minutos, a 15 minutos, a 30 minutos e a 60 minutos após a remoção da agulha

anestésica e conclusão da punção, respectivamente. Na análise intergrupos, não

foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos MEPI-N

e MEPI-E em nenhum dos tempos. Todavia, na análise intragrupo, verificou-se que,

no grupo MEPI-E, as médias da Pressão Arterial Sistólica verificadas nos tempos T5

(***P < 0,001), T15 (***P < 0,001), T30 (***P < 0,001) e T60 (*P < 0,05) foram

significantemente menores que a observada no tempo basal. Similarmente, no grupo

MEPI-N, as médias da Pressão Arterial Sistólica verificadas nos tempos T15 (+P <

0,05) e T30 (+P < 0,05) foram significantemente menores que a observada no tempo

basal (T0) (Figura 47). Valores de pressão arterial sistólica distantes do valores

normais foram observados no tempo basal (T0). Vale ressaltar que estes valores
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eram confirmados por meio de três avaliações consecutivas e que foram mantidas

nas três consultas previstas. Nenhuma elevação pressórica foi observada superior

ao valores limítrofes.

Figura 47: Pressão arterial sistólica (PAS) mensurada nos grupos MEPI-N e MEPI-E antes (Tempo
0) e T5, T15, T30 e T60 minutos após a aplicação dos anestésicos. Os dados correspondem à
média e desvio padrão das medições efetuadas em 30 sujeitos de ambos os grupos. O teste t para
dados emparelhados foi usado para comparar os dois grupos em cada tempo do estudo (análise
intergrupos). Comparações entre os diferentes tempos num mesmo grupo (análise intragrupo)
foram feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, associada
ao teste de comparações múltiplas de Dunnet, para verificar diferenças entre cada tempo e o
tempo basal (0). Na análise intergrupos, não foram constatadas diferenças estatisticamente
significantes. Na análise intragrupo, verificou-se valores inferiores ao basais no grupo MEPI-E, T5
(***P < 0,001), T15 (***P < 0,001), T30 (***P < 0,001) e T60 (*P < 0,05) e no grupo MEPI-N, nos
tempos T15 (+P < 0,05) e T30 (+P < 0,05) com diferença estatisticamente significante.

5.7.2 Pressão arterial diastólica

Mensurações do parâmetro Pressão Arterial Diastólica também foram

colhidas nos seguintes tempos T0 (com equivalência ao valor basal), T05, T15,

T30 e T60 (tempos equivalentes a 05 minutos, a 15 minutos, a 30 minutos e a 60

minutos após a remoção da agulha anestésica e conclusão da punção,

respectivamente. Na análise intergrupos, não foram constatadas diferenças
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estatisticamente significantes entre os grupos MEPI-N e MEPI-E em nenhum dos

tempos, com apresentação de valores pressóricos lineares ao longo do

experimento clínico. Na análise intragrupo, verificou-se que, no grupo MEPI-E, as

médias da Pressão Arterial Diastólica verificadas nos tempos T5 (*P < 0,05), T15

(**P < 0,01) e T30 (*P < 0,05) foram significantemente menores que os basais, por

sua vez o grupo MEPI-N, apenas no tempo T15, a média da Pressão Arterial

diastólica dos voluntários em estudo foi significantemente menor que a observada

no tempo zero (+P < 0,05). Patamares dentro dos parâmetros considerados

normais foram mantidos ao longo do estudo não sendo observado padrão

ascendente desta variável (Figura 48).

Figura 48: Pressão arterial diastólica (PAD) mensurada nos grupos MEPI-N e MEPI-E antes
(tempo 0) e T5, T15, T30 e T60 minutos após a aplicação dos anestésicos. Os dados
correspondem à média e desvio padrão das medições efetuadas em 30 sujeitos de ambos os
grupos. O teste t para dados emparelhados foi usado para comparar os dois grupos em cada
tempo do estudo (análise intergrupos). Comparações entre os diferentes tempos num mesmo
grupo (análise intragrupo) foram feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA) para
medidas repetidas, associada ao teste de comparações múltiplas de Dunnet, para verificar
diferenças entre cada tempo e o tempo basal (0). Na análise intergrupos, não foram constatadas
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos MEPI-N e MEPI-E em nenhum dos
tempos. Todavia, na análise intragrupo, verificou-se que, no grupo MEPI-E, as médias da PAS
verificadas nos tempos 5 (*P < 0,05), 15 (**P < 0,01) e 30 (*P < 0,05) foram significantemente
menores que a observada no tempo zero, enquanto no grupo MEPI-N, apenas no tempo 15, a
média da PAD foi significantemente menor que a observada no tempo zero (+P < 0,05).
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5.7.3 Frequência Cardíaca

Figura 49: Frequência cardíaca (FC) mensurada nos grupos MEPI-N e MEPI-E antes (tempo 0) e T5,
T15, T30 e T60 minutos após a aplicação dos anestésicos. Os dados correspondem à média e desvio
padrão das medições efetuadas em 30 sujeitos de ambos os grupos. O teste t para dados
emparelhados foi usado para comparar os dois grupos em cada tempo do estudo (análise
intergrupos). Comparações entre os diferentes tempos num mesmo grupo (análise intragrupo) foram
feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, associada ao teste
de comparações múltiplas de Dunnet, para verificar diferenças entre cada tempo e o T0. Na análise
intergrupos, não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos MEPI-N
e MEPI-E em nenhum dos tempos. Todavia, na análise intragrupo, verificou-se que, no grupo MEPI-
N, as médias da FC verificadas nos tempos T15 (+P < 0,05) e T60 (+P < 0,05) foram
significantemente menores que a observada no tempo zero, enquanto no grupo MEPI-E, apenas no
tempo 60, a média da FC foi significantemente menor que a observada no T0 (*P < 0,05).

O terceiro parâmetro hemodinâmico observado foi a variação exercida

pela infusão anestésica com MEPI-E e MEPI-N sobre as mensurações da frequência

cardíaca nos tempos: T05, T15, T30 e T60 (tempos equivalentes a 05 minutos, a 15

minutos, a 30 minutos e a 60 minutos após a remoção da agulha anestésica e

conclusão da punção, respectivamente) todos em relação a frequência cardíaca

basal (T0). Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os

grupos MEPI-N e MEPI-E em nenhum dos tempos, com manutenção de valores

homogêneos e lineares dentro da faixa recomendada. Diante da análise temporal

intragrupo, foi verificado diminuição clínica e com relevância estatística para o grupo

MEPI-N, nas médias da frequência cardíaca verificadas nos tempos T15 (+P < 0,05)
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e T60 (+P < 0,05) quando comparados com o tempo basal, enquanto no grupo

MEPI-E, apenas no tempo T60 (*P < 0,05) (Figura 49).

5.7.4 Saturação de oxigênio

Seguindo o desenho metodológico, valores referentes à saturação de

oxigênio foram obtidos a partir do tempo basal (T0) até sessenta minutos após o

termino do bloqueio anestésico. Valores encontrados para todos os tempos

analisados em ambos os grupos MEPI-N e MEPI-E permaneceram dentro dos

valores de normalidade. Na análise intergrupos e intragrupos, não foram constatadas

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos MEPI-N e MEPI-E em

nenhum dos tempos (Figura 50).

Figura 50: Saturação de oxigênio verificada nos grupos MEPI-N e MEPI-E antes (tempo 0) e 5, 15, 30
e 60 minutos após a aplicação dos anestésicos. Os dados correspondem à média e desvio padrão
das medições efetuadas em 30 sujeitos de ambos os grupos. O teste t para dados emparelhados foi
usado para comparar os dois grupos em cada tempo do estudo (análise intergrupos). Comparações
entre os diferentes tempos num mesmo grupo (análise intragrupo) foram feitas mediante o uso da
análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, associada ao teste de comparações múltiplas
de Dunnet, para verificar diferenças entre cada tempo e o tempo basal (0). Na análise intergrupos,
não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos MEPI-N e MEPI-E
em nenhum dos tempos; tampouco, na análise intragrupo, houve diferenças estatisticamente
significantes entre os tempos avaliados.
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5.8 PARÂMETROS GLICÊMICOS

A concentração sanguínea de glicose foi mensurada nos tempos T0 (valores

basais), T30 (trinta minutos após o término da infiltração anestésica) e T60 tempo

final do ensaio clínico (sessenta minutos após a remoção da agulha anestésica).

Valores encontrados não apontaram diferença estatisticamente significante na

análise entre os grupos MEPI-E e MEPI-N nos tempos citados anteriormente,

Observou-se a categorização dos valores na sua grande maioria dentro dos valores

de referência para os níveis glicêmicos, porém foram observados valores pontuais

superiores aos de referência ao longo dos três tempos em verificação (Figura 51).

Figura 51: Concentração sanguínea de glicose mensurada nos grupos MEPI-N e MEPI-E antes
(tempo 0) e 30 e 60 minutos após a aplicação dos anestésicos. Os dados correspondem à média e
desvio padrão das medições efetuadas em 30 sujeitos de ambos os grupos. O teste t para dados
emparelhados foi usado para comparar os dois grupos em cada tempo do estudo (análise
intergrupos). Comparações entre os diferentes tempos num mesmo grupo (análise intragrupo) foram
feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, associada ao teste
de comparações múltiplas de Dunnet, para verificar diferenças entre cada tempo e o tempo basal (0).
Na análise intergrupos, não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os
grupos MEPI-N e MEPI-E em nenhum dos tempos. Todavia, na análise intragrupo, verificou-se que,
no grupo MEPI-E, a glicose referente ao tempo 30 foi significantemente maior que a relativa ao tempo
zero (*P < 0,05). Contrariamente, no grupo MEPI-N, não houve diferenças estatisticamente
significantes entre os tempos avaliados. As linhas pontilhadas delimitam os valores de referência.
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Na análise intragrupo, verificou-se que, no grupo MEPI-E, a glicose

referente ao tempo T30 foi significantemente maior que a relativa ao tempo zero (*P

< 0,05), fato este não observado para os tempos T30 e T60 do grupo MEPI-N.

5.9 EVENTOS ADVERSOS

Nenhuma reação adversa foi observada ao longo do estudo, sendo assim

as formulações farmacológicas administradas no grupo MEPI-N e MEPI-E foram

bem toleradas pelos 30 voluntários incluídos.
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6. DISCUSSÃO

Em qualquer análise deve-se considerar que a dor é um fenômeno

complexo, que pode ser influenciado por fatores biológicos, culturais e psicológicos,

pelas expectativas em relação aos papéis sociais, por fatores situacionais e pela

história passada do indivíduo (FREIRE et al. 2012). O desenho do estudo permitiu

uma caracterização populacional igualitária entre ambos os grupos MEPI-E e MEPI-

N, possibilitando uma reflexão sem vieses metodológicos. Semelhança entre faixas

etárias, sexo, status educacional e condições sistêmicas foram alcançadas pela

escolha do grupo populacional de estudante de Odontologia.

Os anestésicos locais são as drogas mais amplamente utilizadas na

prática odontológica. Dor e odontologia são muitas vezes sinônimos nas mentes dos

pacientes, especialmente aqueles: com pouca saúde bucal, com vivência prévia de

exodontias múltiplas, com doença periodontal avançada, com quadros dolorosos

agudos e que se submeteram a terapia endodôntica (SINGH, 2012). Eles impedem

a nocicepção gerada durante procedimentos clínico/cirúrgicos odontológicos. A

injeção de anestésico local, por meio da técnica anestésica muitas vezes é a única

parte percebida durante o procedimento e o medo associado com a injeção do AL

tem sido relatado como sendo um fator de postergação e até mesmo negação do

tratamento dentário (KAUFMAN et al., 2005; MCCARTNEY et al., 2007).

No estudo cruzado, cada sujeito é randomizado a uma sequência de dois

ou mais tratamentos e, portanto, funciona como seu próprio controle nas

comparações de tratamento. Este desenho reduz o número de sujeitos e também o

número de avaliações necessárias para atingir um determinado poder. Em sua forma

mais simples de estudo cruzado 2 x 2, cada sujeito recebe cada um dos dois

tratamentos, numa ordem randomizada, durante dois períodos sucessivos de

tratamento, separados por um período temporário sem uso de droga (“wash out”),

devido a pequena meia-vida das soluções anestésicas este efeito carreador foi

minimizado no presente estudo (MASON et al., 2009).

Foram randomizados no atual estudo 14 pacientes do sexo Masculino e

16 pacientes do sexo feminino. Por mais que houvesse uma diferença entre
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números absolutos não há consenso na literatura sobre a associação entre gênero e

dor odontológica. Maior prevalência entre indivíduos do sexo feminino é defendida

em alguns estudos, entretanto, outros não encontraram essa associação e alguns

poucos estudos apontam para o sexo masculino ser responsável pelo maior nível de

dor provocada. Estudos experimentais mostram que as mulheres são mais sensíveis

à dor provocada, contudo a magnitude dos achados tem sido criticada por serem

baseados em tamanhos reduzidos de amostra (MCNEIL et al. 2001; TÓFOLI et al.

2007; HEFT et al. 2007; FREIRE et al. 2012; PERES et al. 2012). A faixa etária não

apresentou variação importante, sendo todos os sujeitos considerados como adultos

jovens, faixa etária em que os estudos não apontam como idade mais propícia para

o surgimento de dor espontânea e/ou provocada (SHIRMOHAMMADI et al. 2012;

FREIRE et al. 2012).

Estudos anteriores têm examinado as variáveis que podem estar

envolvidas em injeções dolorosas de anestésicos locais e testadas possíveis formas

de minimizar os desconfortos percebidos durante o período transanestésico.

Algumas variáveis têm sido incluídas como possíveis determinantes para um menor

ou maior desconforto: distensibilidade do tecido, velocidade de injeção,

características individuais do paciente, temperatura da solução anestésica, níveis de

pH da solução em uso, tamanho da agulha, tipo de seringa usada, qualidade da

técnica anestésica, profundidade de infiltração, tipo de preparação farmacológica

utilizada e adição de vasoconstritor à solução anestésica (ZILINSKY et al., 2005;

MCCARTNEY et al., 2007; STRAZAR & LALONDE, 2012).

Ensaios clínicos apontam a possibilidade de modificação dos níveis de

dor durante o procedimento anestésico, porém somente apontam como possível

agente modificador desta sintomatologia a base anestésica, sem mencionar a

provável correlação entre tipos de vasoconstritores e níveis de dor. Diferentes níveis

de dor durante a punção anestésica têm sido mostrados após a dispensação

injetável de anestésicos locais. Há relatos que prilocaína produz escores de dor

significativamente mais baixos do que a lidocaína com epinefrina, mepivacaína

isolada e articaína associada com adrenalina (WAHL et al. 2006; STEFFENS et al.

2011; STRAZAR & LALONDE, 2012).
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Entre as formulações estudas MEPI-E e MEPI-N houve diferença clínica

importante quando avaliado o nível de dor desencadeado pela infiltração da solução

anestésica pelos planos teciduais durante a técnica de bloqueio de caninos

superiores. Esta diferença clínica desencadeou respostas estatisticamente

significantes (P = 0,0106). Os valores de dor e desconforto foram categorizados em

escores a partir da Escala Visual Analógica de Dor. Diante dos resultados pode-se

observar que a associação da base anestésica mepivacaína com norepinefrina

desencadeou menor resposta álgica do que a associação de mepivacaína com

epinefrina.

A adrenalina é uma amina simpaticomimética que é conhecida por

exercer o seu efeito sobre os receptores adrenérgicos. Adrenalina atua como

agonista dos receptores α e β adrenérgicos desencadeando uma multiplicidade de 

ações metabólicas e fisiológicas, porém, pouco se sabe sobre suas ações de

nocicepção e transmissão da dor. Acredita-se, embora questionada, que os

mecanismos envolvidos na nocicepção da adrenalina são mediados por aumentos

no AMPc desencadeado pela isquemia tecidual, permitindo assim a acumulação de

substâncias pró-álgicas no sítio anestésico. A adrenalina desempenha um papel

importante na inflamação onde produz hiperalgesia. O neurônio primário aferente

pertencente ao sistema nervoso simpático estabelece mediação com os receptores

α2-adrenérgicos e, por sua vez, como a adrenalina é um neurotransmissor não 

específico para os receptores adrenérgicos, com maior afinidade α adrenérgica, é 

possível que um efeito direto mediado por receptor contribua para a hiperalgesia e,

subsequentemente, a dor associada à injeção de anestésico local é causada pela

adição de adrenalina (JORKJEND & SKOGLUND, 2001; HANVOLDI et al., 2006).

Normalmente os neurônios primários aferentes, relacionados à anestesia

odontológica, não têm sensibilidade às catecolaminas. Mas se a dor for originada

pela as fibras C, há a liberação adicional de noradrenalina e estudos mostraram que

a norepinefrina inibe fibras C, que transmitem a estimulação periférica nociva para o

corno dorsal da medula espinhal, desencadeando assim uma retroalimentação

negativa. Experimentos em animais demonstraram que injeções de norepinefrina

intracerebroventricular foram capazes de produzir efeitos analgésicos (JORKJEND &

SKOGLUND, 2001; JIN et al. 2008; ZHANG et al. 2011). Outra teoria aponta que o
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sistema inibitório descendente da dor, sistema este que modula a transmissão da

dor e é composto de estruturas cerebrais que convergem para o tronco cerebral,

quando da presença de norepinefrina, 5-hidroxitriptamina e outros produtos

químicos, desempenha importante papel na diminuição da dor (LU & PERL, 2007;

ZHANG et al., 2011).

De uma perspectiva clínica, um anestésico ideal deve ter baixa toxicidade

sistêmica, ser inofensivo aos tecidos, fornecer tempo suficiente para realizar os

procedimentos clínicos e ter baixo tempo de indução do plano anestésico. Na prática

clínica, utilizando as doses mais baixas de anestésicos locais o fator que se faz

necessário para diminuição do tempo de latência é a dispensação da medicação por

meio de uma injeção lenta e gradual (MERT et al., 2011; GADSDEN et al., 2011).

O tempo de latência foi calculado como o intervalo entre a injeção e o

tempo quando a anestesia é alcançada. Ele representa um fator fundamental na

escolha da solução anestésica (VÍLCHEZ-PÉREZ et al., 2012). Foram encontradas

diferenças estatisticamente significantes entre o tempo indução do efeito anestésico

pulpares para os grupos MEPI-E e MEPI-N (P = 0,002), sendo o grupo anestesiado

com o MEPI-N associado com menor tempo de indução anestésica, ou seja,

resposta negativa ao pulptester em um tempo menor de trinta segundos após o

término da anestesia. Os resultados referentes à faixa temporal de indução

apresentado pelo atual estudo são equivalentes ou inferiores aos descritos na

literatura. Kennedy et al. relataram um tempo de latência de 0,86 minutos para

ropivacaína a 0,5%, por sua vez Gross et al., em um estudo com a bupivacaína 0,5%

com 1:200.000 de adrenalina em incisivos laterais superiores, apontaram um tempo

de 3,19 minutos para anestesia pulpar. De acordo com Evans et al., o início da

anestesia pulpar foi de 2,5 minutos em incisivos laterais superiores (MISHRA et al.,

2009; ZAUSIG et al., 2009).

Tempos variados de indução anestésica devem-se ao tempo necessário

para que a molécula da base anestésica consiga chegar à intimidade neuronal e

inicie o processo de modulação farmacológica dos canais de sódio.

Lipossolubilidade, pKa (constante de dissociação ácida) e o tamanho da molécula
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foram propostos por serem os mais importantes preditores de propriedades de

inibição (MISHRA et al., 2009; ZAUSIG et al., 2009).

Mepivacaína, ropivacaína e bupivacaína quimicamente pertencem ao

mesmo grupo, têm diferentes propriedades lipofílicas que intimamente se

correlacionam com a sua potência anestésica. Estruturalmente, estas diferenças são

o resultado de diferentes cadeias laterais que no caso da mepivacaína é o

grupamento metílico [-CH3]. A mepivacaína apresenta pequena lipossolubilidade

quando comparada com os demais anestésicos locais. Tendo em vista que os

anestésicos locais são predominantemente compostos básicos e apresentam um

valor de pKa entre 7,5 e 9,0 (pKa mepivacaína = 7,6) esta possibilidade de variação

entre soluções anestésicas é minimizada. Peso molecular tem sido demonstrado

como fator de correlação à potência e com a cinética de inibição. A adição de

vasoconstritores não aumenta a potência anestésica e não influencia no peso

molecular da solução, uma vez que esta localmente é dissociada. Como as duas

soluções apresentam mesma base anestésica e apenas variando o tipo de

vasoconstritor podemos acreditar que a diferença seja atribuída a sua potencia

vasoconstritora apenas e não as variáveis citadas anteriormente, retardando sua

difusão pelos planos teciduais (MISHRA et al., 2009; ZAUSIG et al., 2009; LENKEY

et al., 2009).

A avaliação da eficácia anestésica em tecido pulpar apresentou

resultados de 100% de anestesia nos três primeiros tempos para ambas as soluções

em teste. Para o grupo MEPI-E uma trajetória descendente se iniciou após o T20,

para o grupo MEPI-N foi mantida a eficácia em 100% até o T30 seguido de queda na

eficácia anestésica até o final do experimento. Diferença estatisticamente

significante foi observada quanto à eficácia anestésica pulpar nos tempos T40, T50

e T60. Yagiela, (1985) afirma que os efeitos benéficos dos vasoconstritores podem

persistir localmente de 30 minutos até uma hora a partir da sua infusão, dependendo

do princípio farmacológico utilizado, fato que corrobora os achados encontrados no

estudo (YAGIELA, 1985; BUDENZ, 2008; BUDENZ & DUGONI, 2011).

O sucesso da infiltração de mepivacaína 2% associado à norepinefrina

1/100.000, para anestesia pulpar de caninos superiores, variou de 100% a 90% de
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eficácia, por sua vez na infiltração de mepivacaína 2% associado à epinefrina

1/100.000 houve variação de 100% a 63,3%. Vários autores têm avaliado o sucesso

de infiltrações maxilares usando o pulptester. Geralmente, os resultados destes

estudos demonstraram anestesia bem sucedida com valores de eficácia de 62% e

100%. Trabalhos publicados diferem do corrente estudo porque apesar do desenho

metodológico ser semelhante, os autores utilizaram diferentes doses anestésicas e,

diferentes tipos de bases, não realizando experimento com variação de

vasoconstritores. Nusstein et al., Gross et al., Mikesell et al., Evans et al., Scott et al.

e Mason et al., utilizando uma metodologia semelhante para o presente estudo

obtiveram sucesso demonstrado com taxas de 85, 97, 97, 62, 95, 100 e 100%,

respectivamente. Além disso, a administração de apenas 0,6 mL de solução

anestésica ajudou a reduzir a duração da anestesia.

Adição de um vasoconstritor para um anestésico local prolonga a duração

da anestesia, mas não aumenta a potência do anestésico. Uma vez que o plano

anestésico na pele e membranas mucosas é estabelecido e considerado como

adequado, a ação do vasoconstritor é de apenas manter a solução anestésica no

local da punção, diminuindo sua dispersão pelos planos teciduais e sua reabsorção

sistêmica (OHKADO et al., 2001; BROWN & RHODUS, 2005; BUDENZ, 2008).

A diferença de eficácia nos últimos tempos se explica pelo fato da

epinefrina induzir menor vasoconstrição e, por conseguinte menor tempo de ação

local da solução anestésica quando comparado com a norepinefrina. A epinefrina

produz seus efeitos vasoconstritores por ligação e estímulo tanto dos receptores α1, 

e α2 adrenérgicos localizados nas paredes de arteríolas, associado a uma atividade 

vasodilatadora compensatória por ativar receptores β2 adrenérgicos. Em tecidos que 

têm número aproximadamente igual de receptores α e β, o efeito β da epinefrina 

normalmente predomina devido a uma maior sensibilidade da epinefrina a esta

classe de receptores (BROWN & RHODUS, 2005; NLMACDONALD &

WEATHERHEAD, 2009; SUNG et al., 2012). Por sua vez a norepinefrina apresenta

a capacidade de ativação dos receptores α1 e α2 adrenérgicos, com maior potência 

e afinidade do que a epinefrina, resultando em uma maior vasoconstrição local e

maior tempo efetivo de ação anestésica. Somado a isso ela possui pouca interação
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com receptores β2 minimizando a vasodilatação resultante desta ativação ligante-

receptor (STEFFENS et al., 2011).

A afirmação negativa para o teste de picada em mucosa alveolar superior

permitiu verificar a ação anestésica das soluções em áreas próximas a infiltração

anestésica. A superioridade apresentada pela solução do grupo MEPI-N ao longo de

todo o experimento pode de ser atribuída a mesma justificativa utilizada para a

anestesia pulpar. O agente norepinefrina tem 75% de atividade α apenas 25% de 

atividade β, tornando-o aparentemente mais atraente do que a epinefrina quanto à 

duração anestésica local (LAWATY et al., 2010). O padrão em curva inicialmente

ascendente e descendente no final do ensaio corrobora com o experimento

realizado por Vílchez-pérez e colaboradores em incisivos superiores. No tempo 5

minutos o artigo citado apresenta eficácia anestésica em gengiva inserida vestibular

de 90% para articaína 4% com adrenalina 1/200.000 e de 95% para bupivacaína

0,5% com adrenalina 1/200.000. No estudo em tela os resultados indicam taxas de

eficácia para este sítio de 83% para a mepivacaína com adrenalina de 1/100.000 e

de 73% para a lidocaína com noradrenalina de 1/100.000 confirmando a menor

potência e de tempo de indução relacionada com a menor lipossolubilidade da

mepivacaína (CIECHANOWICZ & PATIL, 2012). No tempo de 60 minutos o artigo

referenciado revela 80% para articaína 4% com adrenalina 1/200.000 e de 95% para

bupivacaína 0,5% com adrenalina 1/200.000 contrariando o que foi obtido, já que o

grupo MEPI-N se mostrou superior a articaína.

A técnica anestésica envolvida foi por infiltração supraperiosteal em

região apical de caninos superiores, portanto, efeito anestésico em tecido mole

(gengiva inserida vestibular, mucosa de lábio e pele) devem ser consideradas como

a consequência da difusão da solução anestésica para as áreas distantes da área

de infiltração (LAGARES et al., 2012). Não foi observada diferença estatisticamente

significante para os sítios anatômicos gengiva inserida vestibular e pele. A maior

potência proferida pela associação mepivacaína 2% e noradrenalina permitiu

maiores escores de eficácia anestésica nestas áreas de tecido moles em tempos

determinantes para efetividade anestésica.
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Diferença estatisticamente significante foi observada na anestesia da

mucosa labial superior nos tempos T30, T35 e T40 e a manutenção da eficácia

anestésica nos demais tempos, porém, sem diferença estatística. Uma maior

resposta anestésica foi observada diante da administração de mepivacaína

associada à norepinefrina em lábio superior, fato este que pode ser justificado pela

alta concentração de células de Merkel em mucosa labial. Os corpúsculos de Merkel

são terminações nervosas livres especializadas, responsáveis pela

somatossensação e que estão em contato com fibras amielínicas, agindo como

mecanorreceptores. Por apresentar esta íntima relação como a função de

somatossensação, eles são plenamente sensíveis aos efeitos de drogas

neurobloqueadoras e sua inativação é considerada como responsável pela perda da

precisão de movimentos labiais e perda da sensibilidade a estímulos suaves, todos

estes vistos nos voluntários do estudo (SENOK & BAUMANN, 1997; HAEBERLE &

LUMPKIN, 2008; GERHOLD & BAUTISTA, 2009).

Outro estudo publicado reforça o papel de estruturas neuronais

específicas, localizadas em mucosa labial e sua íntima interação com os receptores

α adrenérgicos: a administração de mesilato fentolamina, uma droga de bloqueio α-

adrenérgico não seletivo, considerada como primeiro agente terapêutico

comercializado para a reversão de anestesia em tecidos moles e de seus déficits

funcionais resultantes. Este fármaco em doses de 0,4 a 0,8 mg em adultos e

adolescentes e em doses de 0,2 a 0,4 mg em crianças de 4 a 11 anos, foi provado

ser seguro e eficaz para a reversão da anestesia (padrão referido de dormência) em

tecidos moles (lábio e língua), resultante a partir de um anestésico local dentário,

contendo um vasoconstritor. Sua capacidade de bloquear receptores α-adrenérgicos 

em vasos sanguíneos induz a vasodilatação e aumenta a redistribuição do

anestésico local para longe do local de injeção (HERSH & LINDEMEYER, 2010 e

YAGIELA, 2011).

Devido a uma densa vascularização e inervação da mucosa palatina

anterior, bem como, a sua alta inserção óssea, as injeções palatinas de anestésicos

locais são frequentemente associadas a elevados níveis de dor e desconforto. Em

busca de alternativas para contornar esse problema, estudos investigaram a

capacidade de extensão da infusão vestibular de articaína e da lidocaína em
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anestesia palatina adjacente, comprovando sua eficácia neste sítio distante. No

presente estudo, nenhuma das formulações estudadas se mostrou eficaz, apenas

com alguns relatos de negatividade (LIMAJÚNIOR. et al., 2009; SEKHAR et al.,

2011; RIBEIRO et al., 2011).

Vasoconstritores, principalmente adrenalina ou epinefrina, contribuiem

para aumentar a profundidade e a duração da analgesia em bloqueio anestésico.

Esse efeito da adrenalina em associação com a mepivacaína já foi sedimentado. Os

vasoconstritores também promovem uma melhor hemostasia e uma diminuição do

risco de efeitos secundários sistêmicos aos anestésicos locais. Respostas

fisiológicas associadas com anestésicos locais contendo um vasoconstritor podem

incluir alterações na frequência cardíaca e pressão arterial, disritmias, alterações

isquêmicas, alteração de resposta endócrina e hipocalemia (LAGARES et al., 2011).

Essas mudanças são reguladas pelo saldo entre a atividade simpática e

parassimpática, influenciada também pelo estresse e a dor. Quando estas respostas

fisiológicas somadas às farmacológicas excederem a faixa normal, o risco de

morbidade ou mortalidade aumenta. A maioria das reações adversas é dose

dependente e técnica dependente, apresentando-se com leves e de curta duração

(SINGH, 2012; PEÑARROCHA-OLTRA et al., 2012).

As doses de vasoconstritor utilizadas em odontologia são muito baixas, a

média das doses de adrenalina intramuscular utilizadas em punção anestésica e

com a concentração de 1:100.000 ou 1:200.000, o que totaliza aproximadamente

apenas 0,018 mg e 0,009 respectivamente em um tubete anestésico. A dose

empregada no tratamento da anafilaxia ou da parada cardíaca é de 0,5 mg a 1 mg,

Nesta faixa de dose odontológica, na sua grande maioria dos casos, oferece muitas

vantagens e poucas desvantagens, sendo contraindicada apenas em casos bastante

específicos (CONRADO et al., 2007).

Na análise da segurança terapêutica, os parâmetros hemodinâmicos e

metabólicos não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os

grupos estudados. O sistema nervoso autônomo controla a pressão arterial através

de sua influência sobre o coração e células musculares lisas vasculares,

eletroestimuladas pela ativação dos receptores α adrenérgicos. Ativação simpática, 
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através dos β-adrenoceptores é o principal mecanismo de regulação direta da 

frequência cardíaca gerando um efeito cronotrópico e inotrópico positivos (BERG &

JENSEN, 2011; EZMEK et al., 2012; LAGARES et al., 2012).

Na análise da pressão arterial sistólica e diastólica, observou-se do ponto

de vista clínico e estatístico uma real semelhança entre os valores pressóricos

colhidos, porém, é possível notar que os valores referentes às médias de pressão

arterial para o grupo MEPI-N apresenta níveis superiores ao do grupo MEPI-E

devido à ação vasoconstritora ser mais voltada para ativação dos receptores α 

adrenérgicos. Em relação à frequência cardíaca este fato se mostrou inverso, ou

seja, valores maiores para o grupo MEPI-E e menores para MEPI-N devido a sua

ação ser preferida sobre os receptores β. Valores referentes à saturação de O2 se

mostraram homogêneos, dentro das faixas de referências, ao longo do experimento.

Pode ser somada aos efeitos fisiológicos de catecolaminas a estimulação

da glicogenólise. Variações nos níveis plasmáticos de glicose durante o tratamento

odontológico tem sido objeto de estudo e controvérsia na literatura. Alguns estudos

concluem que o aumento da concentração de adrenalina, atingida logo após a

administração de anestésicos locais, ocorre dentro de um período de tempo

semelhante à do aumento do nível de glicose no soro, sugerindo que existe uma

relação estreita entre as duas variáveis. Especificamente, a ativação de hormônios

contrarregulatórios (por exemplo, glucagon e epinefrina) e ativação do sistema

nervoso simpático (norepinefrina) promovem a produção endógena de glicose, a

redução de sua utilização tecidual e o início dos sinais de alerta típicos. A liberação

ou o aumento de catecolaminas sinápticas desempenha um papel importante

modulando a magnitude das respostas da epinefrina, e em menor extensão a ação

do glucagon e da reativação simpática, enfatizando o papel especial destas

catecolaminas sobre receptores β2 e ampliação da glicogenólise hepática 

(BORTOLUZZI et al., 2010; SZEPIETOWSKA et al., 2011). Níveis dentro da faixa de

referência foram obtidos ao longo do ensaio clínico, sem diferença estatisticamente

significante intergrupos. No grupo MEPI-E devido o emprego da epinefrina como

vasoconstritor pode-se observar maiores níveis glicêmicos no tempo T30 superior

aos valores basais e com diferença estatística.
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A ansiedade pode ser definida como uma reação cognitiva, emocional, e

física a uma situação de perigo ou antecipação de um medo. A maioria dos

tratamentos dentários pode produzir desconforto e dor em algum nível. Dor e

ansiedade desencadeada por estes tratamentos pode induzir a secreção endógena

de catecolaminas. Quando esta situação é combinada com administração de

anestésico local pode aumentar seus efeitos indesejáveis sobre o sistema

cardiovascular. Além disso, a dor pode influenciar ou ser influenciada pelos níveis de

ansiedade relacionados ao tratamento odontológico. O uso da anestesia também

pode produzir dor extrema e medo, pelo menos, momentaneamente, em alguns

pacientes (BORTOLUZZI et al., 2007). Valores basais apresentados no presente

estudo podem não refletir a real situação fisiológica dos sujeitos do estudo, já que na

sua grande maioria apresentavam-se ansiosos e temerosos pelo procedimento.

Valores ao longo do experimento maiores do que os basais reforçam esta teoria,

porém, gera conflito com a literatura vigente. O conflito pode ser plenamente

contornado uma vez que os estudos de eficácia clínica e segurança terapêutica

disponíveis, na sua maioria apresentam resultados de técnicas anestésicas

associadas a alguma intervenção ou tratamento odontológico, o que expõe os

pacientes a outras agressões e traumas. Lawaty e colaboradores e Vílchez-Pérez e

colaboradores em seus estudos de eficácia anestésica isolada, não apontam

diferença estatisticamente significantes entre as soluções utilizadas, com apenas

algumas alterações de valores em relação ao período basal.

O emprego rotineiro de anestésicos locais com vasoconstritores em

consultórios odontológicos requer cuidados e avaliação cuidadosa por parte do

cirurgião-dentista, visto que existem contraindicações absolutas para o uso de

vasopressores particularmente nos pacientes comprometidos sistemicamente e de

alto risco. Já em pacientes hígidos ou patologicamente compensados seu uso deve

ser mandatório. Os resultados deste estudo em associação com outros trabalhos da

literatura demonstram a efetividade e segurança da mepivacaína como solução

anestésica. O trabalho vigente demonstrou que a associação de vasoconstritores à

mepivacaína, não promoveu alterações hemodinâmicas e metabólicas, reafirmando

assim o benefício do uso de anestésicos locais associados, frente ao risco de

alguma possível complicação.
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CONCLUSÃO

A associação mepivacaína com noradrenalina (MEPI-N) proporcionou

uma melhor eficácia anestésica que a mepivacaína com adrenalina (MEPI-E) na

anestesia infiltrativa dentária, sem alterar, contudo os parâmetros de segurança, que

são semelhantes para as duas formulações.
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APÊNDICE 01 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eficácia clínica e segurança terapêutica da mepivacaína 2% com
epinefrina 1:100.000 e mepivacaína 2% com norepinefrina 1:100.000 em
infiltração anestésica maxilar – Estudo prospectivo, randomizado, triplo-cego

Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua
participação é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade.
Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para
que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. O abaixo-assinado,
________________________________________________________, ______ anos,
RG nº.________________________ declara que é de livre e espontânea vontade
que está participando como paciente do projeto de pesquisa supracitado, de
responsabilidade dos Médicos-Pesquisadores: Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de
Moraes e Fernando André Campos Viana, da Unidade de Farmacologia Clínica
(UNIFAC) da Universidade Federal do Ceará. O abaixo-assinado está ciente que:

NATUREZA E PROPÓSITO DO ESTUDO
O objetivo da pesquisa é verificar a eficácia terapêutica (eficácia no

tratamento da bronquite aguda) dos anestésicos locais Mepiadre® (DFL®)
comparado com o Mepinor® (DFL®) em voluntários sadios.

PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS E RESPONSABILIDADES

Antes de sua participação no estudo e após a sua participação você será
convidado a avaliar a sua condição de saúde. Você será examinado por um
cirurgião-dentista que lhe fará um exame completo, medindo o seu pulso, sua
temperatura, sua pressão arterial e sua respiração. O cirurgião-dentista lhe
perguntará se você teve ou tem alguma doença e se você faz uso de algum
medicamento.

Durante a visita você receberá duas anestesias locais em seus dentes
caninos superiores e após este procedimento: I - você terá sua pressão, pulso e
oxigenação monitorados por meio oxímetro de dedo, o que não acarretará nenhum
desconforto; II - serão coletadas pequenas amostras de sangue de seu dedo
indicador para medida de glicemia; III - sua boca será examinada periodicamente, nu
período de uma hora, para checar o efeito anestésico, não acarretando nenhum tipo
de dor e IV - sua resposta dentária frente a anestesia será medida por meio de um
aparelho elétrico que emite pequenas correntes elétricas com estímulo igual ao da
sensação de beber algum líquido gelado.

A duração total de sua participação na pesquisa está estimada em 10 dias, a
contar da primeira anestesia, após o processo de seleção.

RESPONSABILIDADES

É condição indispensável, para participação no ensaio clínico, que seja
diagnosticada a saúde dentária, que não esteja no momento sob tratamento médico
ou fazendo uso de quaisquer fármacos ou medicações e que tampouco tenha
participado de outro estudo clínico com medicamentos nos últimos seis meses. É
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ainda de sua RESPONSABILIDADE em relação a sua participação no ensaio clínico:
a) comparecer às administrações nas datas e horários informados; b) não
engravidar, conforme orientação, durante a participação no estudo (desde a
seleção até o pós-estudo); c) retornar na data, horário e local combinado, para
realização da consulta, independentemente de haver sido interrompida sua
participação no estudo ou de sua desistência.

POSSÍVEIS RISCOS E DESCONFORTOS

A anestesia local com Mepiadre® e com Mepinor® na dose administrada não
acarreta nenhuma alteração loco regional e sistêmica. A retirada de sangue é um
procedimento seguro e pode causar um leve desconforto. O teste elétrico poderá
gerar um desconforto semelhante sensação de beber algum líquido gelado.

INTERCORRÊNCIAS (efeitos indesejáveis)

Se você sofrer algum malefício em decorrência direta de sua participação no
estudo, você receberá tratamento nesta Instituição. Eventuais custos decorrentes de
internamentos e tratamentos hospitalares, bem como óbito, se comprovadamente
decorrentes de reações adversas provocadas pelo produto sob investigação, serão
de responsabilidade do Patrocinador do Estudo.

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA

Sua participação é voluntária e você tem a liberdade de desistir ou
interromper a participação neste estudo no momento que desejar. Neste caso, você
deve informar imediatamente sua decisão ao pesquisador ou a um membro de sua
equipe, sem necessidade de qualquer explicação e sem que isto venha interferir no
seu atendimento médico desta Instituição.

Independente de seu desejo e consentimento, sua participação no ensaio
clínico poderá ser interrompida, em função: a) da ocorrência de eventos adversos; b)
da ocorrência de qualquer doença que, a critério do pesquisador, prejudique a
continuação de sua participação no estudo; c) do não cumprimento das normas
estabelecidas; d) de qualquer outro motivo que, a critério médico, seja do interesse
de seu próprio bem-estar ou dos demais participantes; e) da suspensão do Estudo
como um todo.

A Unidade de Farmacologia Clínica o manterá informado, em tempo oportuno,
sempre que houver alguma informação adicional que possa influenciar seu desejo
de continuar participando no estudo e prestará qualquer tipo de esclarecimento em
relação ao progresso da pesquisa, conforme sua solicitação.

A interrupção não causará prejuízo ao seu atendimento, cuidado e tratamento
pela equipe da Unidade de Farmacologia Clínica.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO A PARTICIPAÇÃO NO
ESTUDO

Os registros que possam identificar sua identidade serão mantidos em sigilo,
a não ser que haja obrigação legal de divulgação. A Unidade de Farmacologia
Clínica não identificará o paciente por ocasião da publicação dos resultados obtidos.
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Contudo, o(s) monitor(es) do Estudo, auditor(es), membros do Comitê de
Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, ou
autoridades do(s) órgão(s) governamentais envolvido(s) na fiscalização e
acompanhamento do estudo terão direito de ter acesso aos registros originais de
dados clínicos de sua pessoa, coletados durante a pesquisa, na extensão em que
for permitido pela lei e regulamentações aplicáveis, com o propósito de verificar os
procedimentos e dados do ensaio, sem no entanto violar a condição de que tais
informações são confidenciais. Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, você está também autorizando tal acesso, mesmo se você se retirar do
Estudo.

CONTATOS E PERGUNTAS

Caso surja alguma intercorrência, deverá procurar a Unidade de
Farmacologia Clínica (Fone 3366-8250) e solicitar que a mesma contacte os
médicos responsáveis pelo ensaio clínico ou então entrar em contato diretamente
com os mesmos nos telefones indicados no final deste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.

Poderá contactar a Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes para receber
informações adicionais, relacionadas à pesquisa ou quanto aos seus direitos como
paciente.

Poderá contactar a Secretaria do Comitê em Pesquisa da UFC, fone 3366-
8344, para apresentar recursos ou reclamações em relação ao ensaio clínico.

Se você concorda com o exposto acima leia e assine o documento abaixo.

ASSINATURAS

Eu declaro que li cuidadosamente todo este documento denominado Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após, tive nova oportunidade de fazer
perguntas sobre o conteúdo do mesmo o também sobre o Estudo e recebi
explicações que responderam por completo minhas dúvidas e reafirmo estar livre e
espontaneamente decidindo participar do Estudo.

Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu também
estou certificando que toda a informação que eu prestei, incluindo minha história
médica, é verdadeira e correta até onde é de meu conhecimento, e declaro estar
recebendo uma cópia assinada deste documento.

Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, estou
autorizando o acesso às minhas informações, conforme explicitado anteriormente.

Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu não
renunciei qualquer direito legal que eu venha a ter ao participar deste Estudo.
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Fortaleza, _____/_____/______

Nome do voluntário Data Assinatura

Nome da pessoa que está obtendo o
termo de consentimento

Data Assinatura

Nome da Testemunha (se o
voluntário não souber ler)

Data Assinatura

CONTROLE INTERNO Nº. do Paciente: ________

TELEFONES PARA CONTATO

UNIDADE DE FARMACOLOGIA CLÍNICA (85) 3366 8250
Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes (85) 3366 8346
CD. Fernando André Campos Viana (85) 3477 3200
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APÊNDICE 02 – FORMULÁRIO DE RELATO DE CASO (CRF)

FORMULÁRIO PARA RELATO DE CASO

VOLUNTÁRIO N.º

Nome:

Sexo Masculino Feminino

Endereço

CEP Cidade Estado

Telefone(s) Celular Trabalho

RG: Órgão Emissor:

CPF:

Estado Civil Solteiro(a) Casado(a)

Data de Nascimento Profissão

Pessoa de contato Telefone(s)

NOME DA MÃE



140

CONSULTA 0 - AVALIAÇÃO PRÉ-ESTUDO Data:

Critérios de Inclusão
Os seguintes critérios devem ser satisfeitos para que o
voluntário seja admitido no estudo

Sim Não

7. Pacientes do Curso de Odontologia da Universidade de

Fortaleza – UNIFOR e/ou Acadêmicos de Odontologia do

Curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza –

UNIFOR matriculados no 9º e 10º semestre;

8. Homens e mulheres com idade superior a 18 anos;

9. Voluntários com classificação ASAI, de acordo com

Associação Americana de Anestesiologia;

10.Sem história de reações alérgicas;

11.Voluntários com caninos superiores hígidos e com teste de

vitalidade pulpar positivo;

12.Sujeito de pesquisa capaz de compreender a natureza e

objetivo do estudo, inclusive os riscos e efeitos adversos,

tendo intenção de cooperar com o pesquisador e agir de

acordo com os requerimentos de todo protocolo, o que vem a

ser confirmado mediante assinatura do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido.

Critérios de Exclusão Qualquer um dos seguintes critérios excluirá o voluntário do estudo

10.Mulheres grávidas ou em amamentação Sim Não

11.Voluntários com hipersensibilidade conhecida à substância

anestésica a ser estudada ou compostos quimicamente

relacionados

12.Voluntários com problemas cardiovasculares, qualquer grau

de falência renal ou hepática, e discrasias sanguíneas

13.Voluntários que apresentem deformidades faciais e que

possam interferir na punção anestésica e/ou nos parâmetros

de avaliação

14.Pacientes que estejam recebendo agentes farmacológicos

indicados na prevenção e controle de processos dolorosos e

que interfiram na percepção da dor
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Critérios de Exclusão Continuação Qualquer um dos seguintes critérios excluirá o
voluntário do estudo

15.Voluntários portadores de dentes caninos superiores portando

material restaurador, trauma oclusal, hipersensibilidade

dentinária e problemas periodontais;

16.Uso de anestésico local na área estudada nos 15 dias que

antecedem ao estudo;

17.Participante de qualquer estudo experimental ou tenha

recebido alguma droga experimental no período de 3 meses

anterior ao início deste estudo ou esteja programado para

receber tal droga durante o período desta pesquisa;

18.Apresentar qualquer condição que o investigador julga

relevante para a não participação do estudo;

19.Voluntário que se negou a assinar o Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido;

20.Desejo manifesto do voluntário de não participar do estudo.

21.Acadêmicos de Odontologia da Universidade de Fortaleza,

matriculados no 9º e 10º semestre e que estejam cursando

alguma disciplina complementar em que o pesquisador

responsável por este estudo seja membro efetivo do corpo

docentes desta.

Assinou TERMO DE CONSENTIMENTO?

( ) SIM
( ) NÃO (RETIRAR DO

ESTUDO)
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Revisão de Sistemas

Sistema / História Sim Não Comentários necessários

Alergias

Alergia a fármacos

Olhos-ouvidos-nariz-

garganta

Respiratório

Cardiovascular

Gastrintestinal

Geniturinário

Sistema Nervoso Central

Hematopoiético-Linfático

Endócrino-Metabólico

Dermatológico

Músculo-esquelético

Estabilidade Emocional

Abuso de Álcool ou Drogas

História Familiar

História Cirúrgica

CONCLUSÃO

( ) Não AptoApós a avaliação da história, critérios de
inclusão e exclusão, o médico responsável
considerou o voluntário: ( ) Apto para Participar

Pesquisador Responsável Assinatura Data
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CONSULTA 01 - AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA Data:

EXAME FÍSICO EXTRA-ORAL

Pele Sem anormalidades ( ) Anormal ( )

Estruturas ósseas Sem anormalidades ( ) Anormal ( )

Simetria Facial Sem anormalidades ( ) Anormal ( )

Cadeia Ganglionar Sem anormalidades ( ) Anormal ( )

Lábio Superior Sem anormalidades ( ) Anormal ( )

Lábio Inferior Sem anormalidades ( ) Anormal ( )

Descrição dos achados do exame físico extra-oral:

EXAME FÍSICO INTRA-ORAL

Descrição dos achados do exame físico intra-oral:

ODONTOGRAMA

Dente
13

Dente
23

TESTE DE ITALIDADE PULPAR

Dente
13

Dente
23
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CONSULTA 02 – PUNÇÃO SOLUÇÃO DENTE 13 Data:

Basal –
T0

Pressão
Sistólica
(mmHg)

Pressão
Diastólica
(mmHg)

Pulso
(bpm)

Glicose
(mg/dL)

O2Sa

( ) Sim
A formulação em estudo foi administrada?

( ) Não

ESCORE DA DOR E DO DESCONFORTO DECORRENTE DO
PROCEDIMENTO anestésico

Sem Dor Fraca Moderada Forte Muito Forte InsuportávelSem Dor Fraca Moderada Forte Muito Forte InsuportávelSem Dor Fraca Moderada Forte Muito Forte Insuportável

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE LATÊNCIA

I – imediatamente após remoção da agulha ( )

II – menos de 30 segundo ( )

Tempo de
Latência

III – após 30 segundos ( )

TESTE DE VITALIDADE PULPAR – DENTE 13

Tempo de
Latência Pulpar

5 10 15 20 25 30 35 40 50 60

TESTE DE TECIDOS MOLES

Sítio 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60

Gengiva inserida
vestibular
Mucosa alveolar
superior

Mucosa labial

Pele

Gengiva inserida
palatina
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PARÂMETROS HEMODINÂMICOS E NÍVEIS GLICÊMICOS

Variáveis 0 5 15 30 60

Pulso

PAS

PAD

O2Sa

Glicose

RETORNO

Data para retornar para avaliação odontológica: _____/_____/_____

Comentários Adicionais:

Pesquisador Responsável Assinatura Data

CONSULTA 03 – PUNÇÃO SOLUÇÃO DENTE 23 Data:

Basal –
T0

Pressão
Sistólica
(mmHg)

Pressão
Diastólica
(mmHg)

Pulso
(bpm)

Glicose
(mg/dL)

O2Sa

( ) Sim
A formulação em estudo foi administrada?

( ) Não



146

ESCORE DA DOR E DO DESCONFORTO DECORRENTE DO PROCEDIMENTO
anestésico

Sem Dor Fraca Moderada Forte Muito Forte InsuportávelSem Dor Fraca Moderada Forte Muito Forte InsuportávelSem Dor Fraca Moderada Forte Muito Forte Insuportável

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE LATÊNCIA

I – imediatamente após remoção da agulha ( )

II – menos de 30 segundo ( )

Tempo de
Latência

III – após 30 segundos ( )

TESTE DE VITALIDADE PULPAR – DENTE 13

Tempo de
Latência Pulpar

5 10 15 20 25 30 35 40 50 60

TESTE DE TECIDOS MOLES

Sítio 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60

Gengiva inserida
vestibular
Mucosa alveolar
superior

Mucosa labial

Pele

Gengiva inserida
palatina

PARÂMETROS HEMODINÂMICOS E NÍVEIS GLICÊMICOS

Variáveis 0 5 15 30 60
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Pulso

PAS

PAD

O2Sa

Glicose

RETORNO

Data para retornar para avaliação odontológica: _____/_____/_____

Comentários Adicionais:

Pesquisador Responsável Assinatura Data

CONSULTA 04: AVALIAÇÃO PÓS-ESTUDO Data:

DEFINIÇÃO DE EXPERIÊNCIA ADVERSA

INTENSIDADE (Máxima)

Leve Experiência adversa facilmente tolerada

Moderada
Experiência adversa desagradável o bastante para
interferir nas atividades cotidianas

Séria
Experiência adversa que impossibilita a realização das
atividades cotidianas normais.
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RELACIONAMENTO SUPOSTO COM A FORMULAÇÃO

Não
A experiência adversa definitivamente não está
relacionada à droga em teste.

Desconhecido
Há outras causas desconhecidas e não há suspeitas de
que a droga seja a causa.

Possivelmente (Suposto)

Não foi demonstrado um relacionamento de causa e efeito
direto entre a droga e a experiência adversa, porém, há
uma possibilidade razoável de que a droga esteja
envolvida.

Provável
Há provavelmente um relacionamento direto de causa e
efeito entre a experiência e a droga em estudo.

EXPERIÊNCIA ADVERSA SÉRIA

(Especifique as razões para que a experiência adversa seja considerada séria inserindo no
Formulário de Experiências Adversas, segundo a necessidade, um ou mais códigos
numéricos)

Uma experiência adversa séria é qualquer experiência :
a qual é fatal
a qual põe a vida em risco
a qual debilita/incapacita
a qual resulta em hospitalização
a qual prolonga a permanência no hospital
a qual está associada a uma anormalidade congênita
a qual está associada a uma Overdose
a qual o pesquisador interpreta como séria ou que sugere um risco, contra-indicação, efeito colateral
ou precaução significativa(o) que possa estar associada(o) ao uso da droga e que deve ser relatada
como

AVALIAÇÃO PÓS-ESTUDO Data: / /

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS

“Você sentiu algo diferente desde o
começo do tratamento?”

( ) Sim ( ) Não

Em caso de resposta afirmativa assinale UMA categoria mais adequada

O Voluntário foi retirado devido a
esse(s) evento(s)?

( ) Sim ( ) Não

Em caso de resposta afirmativa preencher retirada do estudo.
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*Determine as datas o mais precisamente possível

Severidade Atribuída ao medicamento?
Descrição Data

Leve Mod Severa Não Desc Pos Prov

1. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Mod. = Moderada Sev. = Severa Pos. = Possível Des = desconhecida Prov = provável

Pesquisador Responsável Assinatura Data
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AVALIAÇÃO PÓS-ESTUDO Data: / /

RETIRADA DO ESTUDO

O Voluntário foi retirado do Estudo ? ( ) Sim ( ) Não

Em caso de resposta afirmativa, responda abaixo “MOTIVOS DA RETIRADA DO
ESTUDO”

Em caso negativo, complete o formulário de Conclusão do Estudo ao final do
Formulário

MOTIVOS DA RETIRADA DO ESTUDO

( ) Eventos adversos (complete a seção de Eventos Adversas)

( ) Desvio do Protocolo (incluindo não obediência)

( ) Perda de Acompanhamento

( ) Encerrado pelo Responsável

( ) Intercorrências médicas com ou sem hospitalização entres as visitas
agendadas

( ) Outros (forneça detalhes)

Comentários Adicionais:

AVALIAÇÃO PÓS-ESTUDO Data: / /

FORMULÁRIO DE CONCLUSÃO DO ESTUDO

O Voluntário concluiu o estudo conforme o ( ) Sim ( ) Não
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COMENTÁRIOS ADICIONAIS

AUTENTICAÇÃO

Declaro que todos os dados contidos neste protocolo são acurados,

completos, verdadeiros e que todos os dados correspondem aos obtidos

durante o estudo

Investigador Principal Assinatura Data
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APÊNDICE 03 – TABELA DE RANDOMIZAÇÃO

Nº INICIAIS SEXO TRATAMENTO I TRATAMENTO II

1.
MBC M MEPI-N MEPI-E

2.
SNS M MEPI-N MEPI-E

3.
ENSAJ M MEPI-N MEPI-E

4.
IEP M MEPI-N MEPI-E

5.
CFFF M MEPI-N MEPI-E

6.
CMS M MEPI-E MEPI-N

7.
SLV M MEPI-E MEPI-N

8.
SVD F MEPI-E MEPI-N

9.
RVP F MEPI-E MEPI-N

10.
MMS F MEPI-E MEPI-N

11.
CCSF M MEPI-N MEPI-E

12.
HTSN M MEPI-N MEPI-E

13.
RAM M MEPI-N MEPI-E

14.
JRS F MEPI-N MEPI-E

15.
LPL F MEPI-N MEPI-E

16.
MRN F MEPI-E MEPI-N

17.
TFB F MEPI-E MEPI-N

18.
IBF F MEPI-E MEPI-N

19.
MMPM F MEPI-E MEPI-N

20.
TMFOSL M MEPI-E MEPI-N

21.
FJAC M MEPI-N MEPI-E

22.
MCPF F MEPI-N MEPI-E

23.
LLAL F MEPI-N MEPI-E

24.
LAB F MEPI-N MEPI-E

25.
TISM F MEPI-N MEPI-E

26.
DAS M MEPI-E MEPI-N

27.
EG F MEPI-E MEPI-N

28.
BKFC F MEPI-E MEPI-N

29.
TCN M MEPI-E MEPI-N

30.
BSSM F MEPI-E MEPI-N
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ANEXO 01 – PARECER COMITÊ DE ÈTICA


