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Perfi l da utilização da sedação com óxido 
nitroso por cirurgiões-dentistas na cidade

de Porto Alegre/RS
Ana Carla de Lima Lorenz

Giovana Chacon
Paulo Floriani Kramer 

Paulo Valério Presser Lima

RESUMO
O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfi l da utilização da sedação com óxido nitroso 

pelos cirurgiões-dentistas da cidade de Porto Alegre/RS. A partir dos dados obtidos no Conselho 
Regional de Odontologia/RS, identifi caram-se 21 profi ssionais habilitados em sedação consciente. 
Um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas foi aplicado obtendo-se retorno de 
76%. Os resultados evidenciaram que 70% dos entrevistados utilizam a técnica rotineiramente 
em consultório particular, sendo que 40% são especialistas em Odontopediatria. Com relação à 
experiência profi ssional, observou-se que seis formaram-se nas décadas de 70 e 80, e quatro na 
década de 90. Como vantagens citam a efetividade na redução da ansiedade e o baixo risco. Dentre 
as desvantagens destacam o custo associado à técnica e a necessidade de cooperação do paciente. 
Embora pouco difundida e utilizada no Brasil, a sedação com óxido nitroso possui grande potencial 
para utilização, especialmente em Odontologia Pediátrica.

Palavras-chave: Sedação consciente. Óxido nitroso. Odontologia.

The profi le of usage of nitrous oxide sedation by surgeons-dentists 
from Porto Alegre/RS

ABSTRACT
The aim of this study was to know the profi le of the usage of nitrous oxide by dentists of the 

city of Porto Alegre/RS. Based on the data of the CRO/RS, we identifi ed 21 qualifi ed professionals 
in Porto Alegre/RS. A structuralized questionnaire with open and closed questions was sent to the 
surgeon dentists with 76% of return (16). The results evidenced that 70% (11) of the interviewed 
professionals use the technique routinely, being that 40% are specialized in Odontopediatrics. 
Regarding the professional experience, it was noticed that six (6) graduated in the 70’s and 80’s and 

Ana Carla de Lima Lorenz é aluna de graduação do curso de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil 
– Canoas/RS.
Giovana Chacon é aluna de graduação do curso de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil – Canoas/RS.
Paulo Floriani Kramer é professor Doutor de Clínica Infantil do curso de Odontologia da Universidade Luterana 
do Brasil – Canoas/RS. 
Paulo Valério Presser Lima é professor de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do curso de Odontologia 
da Universidade Luterana do Brasil – Canoas/RS.

Endereço para correspondência: Paulo Floriani Kramer. Rua 24 de Outubro, 435/307 – Porto Alegre/RS. Tel.: 
9806-3211. 
E-mail: paulokramer@hotmail.com

n.29v.15Stomatos jul./dez. 2009p.16-21Canoas



17Stomatos, v.15, n.29, jul./dez. 2009

four (4) graduated in the 90’s. The positive points mentioned were the effectiveness in reducing the 
anxiety and fear and the low risk. The negative points mentioned were the high cost of the technique 
and the need of patient’s cooperation. Although this technique is used by few dentists, the conscious 
sedation with nitrous oxide has a great potential for its usage, specially in Odontopediatrics.

Keywords: Conscious sedations. Nitrous oxide. Dentistry.

INTRODUÇÃO
Até o início do século XIX, as pessoas que relatavam algum tipo de enfermidade 

bucal eram tratadas por indivíduos denominados de “barbeiro/dentista” ou “sangradores/
dentistas” em praça pública. Esse ato de “arrancar o dente” atraía pessoas que se divertiam 
ao ver uma cena nem um pouco agradável. Era considerado um bom dentista aquele que 
removesse o dente com mais rapidez (Fanganiello, 2004). Por muito tempo o tratamento 
odontológico foi associado a técnicas que envolviam dor e sofrimento, transmitindo 
sensações como medo e ansiedade. Segundo Prado, Salim (2004), esse estresse poderia 
contribuir para o agravamento de distúrbios de ordem médica como hipertensão, 
convulsões, síncopes e problemas cardíacos.

De acordo com Falqueiro (2005), dentre os fatores causais da ansiedade pode-
se citar a aversão ao tratamento, vergonha por expor um problema íntimo, rejeição 
terapêutica e o custo fi nanceiro. Com o objetivo de facilitar a adaptação comportamental, 
foram surgindo coadjuvantes farmacológicos utilizados principalmente no controle da 
ansiedade. Os agentes usados são vários e incluem o óxido nitroso, benzodiazepínicos 
e narcóticos (Folayan et al., 2002; Klingberg, 2002; Hosey, 2002; Arnrup et al., 2003; 
Wilson et al., 2002). 

O óxido nitroso, também conhecido como protóxido de azoto (gás hilariante ou gás 
do riso), foi descoberto no século XVIII pelo inglês Joseph Priestley. Em 1789, Humprey 
Davy, cientista inglês, inalou pela primeira vez o N2O puro, de maneira a diminuir uma 
dor de dente que estava sentindo, e relatou ter tido uma experiência muito prazerosa 
(Fanganiello, 2004).

Falqueiro (2005) relata que no Brasil o uso da sedação consciente ou analgesia 
inalatória pelo óxido nitroso teve início em 1937, com a importação de aparelhos alemães 
da marca Gerwerk Lubeck. Entretanto, a analgesia ganhou força somente nas duas últimas 
décadas, nas quais alguns profi ssionais brasileiros buscaram conhecimentos no exterior e 
trouxeram a técnica ao país. Nos últimos anos, diversos movimentos propagaram a ideia 
de que deveriam existir cursos de capacitação aos cirurgiões-dentistas brasileiros. 

O óxido nitroso é um gás incolor, administrado por inalação, que leva o paciente à 
rápida sedação de forma consciente, buscando assim o controle da ansiedade e aumento 
da cooperação por parte do paciente (Hosey, 2002; Wilson et al., 2002; Fanganiello, 
2004). O paciente mostra-se colaborativo e sugestivo, sendo uma técnica coadjuvante 
aos métodos de condicionamento psicológico (Corrêa, 2005). 

Métodos de sedação e analgesia têm sido utilizados para o controle da ansiedade 
e medo em pacientes odontopediátricos (Bryan, 2002; Wilson et al., 2002; Arnrup et 
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al., 2003; Gilchrist et al., 2007). O principal objetivo da técnica é permitir que a criança 
fi que tranquila e coopere com os procedimentos. A criança mantém seus próprios refl exos 
protetores, responde as sugestões, mantêm sua boca aberta e é cooperativa durante todo 
o tratamento (Hosey, 2002; Gallon, 2003).

A sedação, defi nida de forma simples, é a produção de um estado deprimido onde 
os refl exos protetores da laringe e faringe não são entorpecidos. Desta forma, a atividade 
funcional dos centros mais altos do sistema nervoso central é reduzida sem distorcer as 
funções vitais e o paciente pode manter sua própria ventilação (Folayan et al., 2002; Hosey, 
2002). Segundo Bennet (1989), o pico de ação do óxido nitroso é atingido em torno de 
três a cinco minutos, e os primeiros sintomas aparecem em menos de um minuto. Este 
não reage com nenhum tecido do corpo, por ser inerte, e sua eliminação é feita pelos 
pulmões inalteradamente, em menos de cinco minutos. 

Em ensaios clínicos, o óxido nitroso não produziu qualquer efeito deletério sobre 
qualquer órgão ou sistema, pois não é acompanhado de hipóxia (Gilchrist et al., 2007). A 
função dos sistemas cardiovascular e respiratório permanece dentro dos limites normais 
(Bennet, 1989). Corrêa (2005) relata que o efeito colateral mais comum é a náusea entre 
1 a 3% dos casos, o que geralmente está associado à concentração de óxido nitroso em 
níveis acima do ideal.

Folayan et al. (2002) relatam ainda que o óxido nitroso possui propriedades 
analgésicas, sedativas e hipnóticas. A principal vantagem desse agente é a falta de 
efeitos prolongados depois da sessão de tratamento. Dentre outras vantagens incluem 
a segurança para o paciente pela rápida ação e eliminação (Wilson et al., 2002). Dentre 
as desvantagens, estudos têm reportado dissaturação de hemoglobina quando o óxido 
nitroso for usado em combinação com sedativos. Esta complicação é de importância para 
as crianças pelo seu tamanho corporal reduzido, reserva de oxigênio diminuído, consumo 
de oxigênio elevado e capacidade residual pulmonar reduzida quando comparado com 
adultos (Wilson et al., 2002; Gilchrist et al., 2007).

Ainda muito discutida no Brasil, a sedação consciente com óxido nitroso é largamente 
utilizada em muitos países da Europa (Klimgberg, 2002; Hosey, 2002). Atualmente, cerca 
de 65% dos cirurgiões-dentistas dos EUA utilizam a técnica regularmente, sendo que 
em Odontopediatria essa porcentagem sobe para 89% (Fanganiello, 2004; Prado, Salim, 
2004; Gilchrist et al., 2007). 

No Brasil, a utilização da analgesia inalatória requer um curso de habilitação cuja 
carga horária varia de 96 a 160 horas, dependendo do estado da união. Além disso, é preciso 
enviar ao Conselho Federal de Odontologia o “requerimento de registro e de inscrição de 
habilitação”, juntamente com os documentos comprobatórios para análise.

No estado do Rio Grande do Sul, segundo dados obtidos através do Conselho 
Regional de Odontologia/RS, havia 77 profi ssionais habilitados em analgesia relativa 
ou sedação consciente com óxido nitroso em 2007.

O presente estudo tem por objetivo caracterizar o perfi l da utilização do óxido 
nitroso por cirurgiões-dentistas da cidade de Porto Alegre/RS.



19Stomatos, v.15, n.29, jul./dez. 2009

METODOLOGIA
Foi obtida, mediante solicitação por escrito junto ao Conselho Regional de 

Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO/RS), a listagem dos cirurgiões-dentistas com 
habilitação em sedação consciente com óxido nitroso da cidade de Porto Alegre/RS. 

Para a obtenção dos dados da pesquisa foi aplicado um questionário estruturado 
com perguntas abertas e fechadas que envolveram: 1) frequência de utilização da técnica; 
2) registro de especialidade; 3) tempo de experiência profi ssional e 4) vantagens e 
desvantagens.

O questionário foi aplicado sempre pelo mesmo entrevistador, através de método 
de questionamento direto e em horário previamente agendado. Foi solicitada a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS
De acordo com os dados do ano de 2007 fornecidos pelo Conselho Regional 

de Odontologia do Rio Grande do Sul, estão cadastrados 21 profi ssionais com 
habilitação em sedação consciente com óxido nitroso na cidade de Porto Alegre. 
Foram entrevistados 16 cirurgiões-dentistas, representando 76% dos profi ssionais 
habilitados.

A partir das entrevistas, verifi cou-se que 11 profi ssionais utilizam a técnica. Dentre 
os cirurgiões-dentistas que utilizam a técnica, 10 utilizam em consultório particular com 
uma frequência de aproximadamente duas vezes ao mês. Apenas um cirurgião-dentista 
utiliza a técnica em ambulatório com uma frequência de uma vez por semana.

De acordo com os dados obtidos, somente um dos profi ssionais que utilizam a 
técnica não possui registro de especialista. As especialidades envolvem: Odontologia Legal 
(1), Implantodontia (1), Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (1), Endodontia (1), 
Ortodontia (2) e Odontopediatria (4). Dentre os profi ssionais habilitados que não utilizam 
a técnica, três são odontopediatras, um é implantodontista e um não é especialista. Com 
relação a experiência profi ssional, observou-se que três profi ssionais se formaram na 
década de 70, três na década de 80, quatro na década de 90 e um a partir de 2001. Dentre 
os profi ssionais habilitados que não utilizam a técnica, dois se formaram na década de 
80 e três na década de 90.

Os profi ssionais que utilizam a técnica de sedação consciente citam como vantagens 
a rápida indução e eliminação, baixo risco, tempo de trabalho fl exível, remoção da barreira 
do medo entre paciente e profi ssional, tranquilidade do paciente, diminuição da ansiedade 
e relaxamento muscular. As desvantagens citadas envolvem a necessidade de cooperação 
do paciente, efeito individual variável, risco ocupacional (profi ssional), custo associado 
à técnica, difi culdade de adaptação da máscara e longo tempo da consulta.

De acordo com o presente estudo, os motivos relatados pelos profi ssionais 
habilitados para não utilizarem a técnica envolvem o elevado custo do equipamento, alto 
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custo para o paciente e necessidade de pelo menos dois profi ssionais atuando. Quando 
questionados sobre o motivo da realização do curso de sedação consciente citaram 
que foi para adquirir mais conhecimento da técnica, para utilizar em procedimentos 
cirúrgicos de alta complexidade e longa duração e em pacientes portadores de 
necessidades especiais.

DISCUSSÃO
O emprego do óxido nitroso tem demonstrado ser especialmente valioso em 

determinados procedimentos clínicos na Odontologia. A técnica tem sido muito utilizada 
em vários países para redução da ansiedade e por ser comprovadamente segura (Hosey, 
2002; Gilchrist et al., 2007). Esse agente tem efeito sedante, melhorando a aceitação 
do paciente ao atendimento (Folayan et al., 2002; Wilson et al., 2002). No Brasil, 
entretanto, poucos profi ssionais utilizam a técnica para tratar pacientes fóbicos e ansiosos 
(Fanganiello, 2004).

De acordo com os dados obtidos, 21 profi ssionais possuem habilitação na cidade 
de Porto Alegre/RS. A amostra do presente estudo representou 76% do universo a ser 
estudado. Desta forma, foram entrevistados 16 cirurgiões-dentistas credenciados, sendo 
que apenas 11 utilizam a técnica rotineiramente. Dentre estes, 10 possuem o equipamento 
e utilizam em consultório particular. Apenas um profi ssional utiliza o equipamento em 
ambiente hospitalar.

Métodos de sedação e analgesia têm sido utilizados para o controle da ansiedade 
e medo em pacientes odontopediátricos (Galon, 2003; Gilchrist et al., 2007). Os 
resultados obtidos no presente estudo evidenciaram que mais de 40% dos profi ssionais 
com habilitação em analgesia relativa na cidade de Porto Alegre são especialistas em 
Odontopediatria.

Folayan et al. (2002) relatam que o óxido nitroso possui propriedades 
analgésicas, sedativas e hipnóticas. A principal vantagem seria a falta de efeitos 
prolongados depois da sessão de tratamento. Dentre outras vantagens incluem a 
segurança para o paciente pela rápida ação e eliminação. Dentre as desvantagens, 
alguns estudos têm reportado dissaturação de hemoglobina quando o óxido nitroso 
foi usado em combinação com sedativos (Wilson et al., 2002). As vantagens da 
técnica citadas pelos profi ssionais habilitados na cidade de Porto Alegre também 
envolvem a segurança da técnica e sua efetividade na redução do medo e ansiedade. 
Como desvantagens citam principalmente o custo e a aceitação e compreensão por 
parte do paciente.

Embora pouco difundida e utilizada no Brasil, a analgesia relativa ou sedação 
consciente com óxido nitroso apresenta grande potencial para utilização, principalmente 
em Odontologia Pediátrica.
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CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos, podemos concluir que:

- 21 cirurgiões-dentistas possuem habilitação em sedação consciente com óxido 
nitroso na cidade de Porto Alegre/RS.

- 70% dos profi ssionais entrevistados utilizam a técnica.

- 40% são especialistas em Odontopediatria formados na década de 90. 
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