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Diferentes fatores podem interferir na intensidade de dor pós-operatória e, 
dentre eles, está a ansiedade, muito considerada na literatura para a escolha da 
analgesia pós-operatória. 

Relacionar os escores de dor pós-operatória com os escores de ansiedade pré-
operatória, em pacientes submetidos a cirurgias de implantes dentários e 
tratados com doses fixas de ibuprofeno ou com doses fixas de paracetamol 
associado a codeína.

Ensaio Clínico Randomizado

38 pacientes da 
FO-UFRGS

adultos, ambos os sexos e com 
necessidade de prótese sobre 

implante - protocolo

GRUPO CONTROLE n = 19 
Paracetamol 500mg + 

Codeína 30mg
por 48h em doses fixas

GRUPO TESTE n = 19 
Ibuprofeno 600 mg por 6 horas

por 48h em doses fixas

MEDICAÇÃO DE RESGATE 

Ibuprofeno 600mg =  
paraceramol 500mg + codeína 30mg 1 hora depois 

Paracetamol 500mg + Coideína 30mg =  
ligar para o pesquisador

- Análise descritiva: frequências absoluta e relativa de cada variável. As variáveis de dor 
e ansiedade serão descritas com mediana e intervalo interquartil. 
- Os pontos de corte da EAV serão estabelecidos de acordo com a literatura sendo os 
escores classificados em, dor ausente (0), dor fraca (1 a 39), dor moderada (40 a 69) e 
dor intensa (70 a 100) (Collins et al, 1997).
- A categorização das escalas de ansiedade será realizada com base na distribuição dos 
dados da amostra.
- A associação entre dor e ansiedade será avaliada por meio de modelo de regressão 
logística.

Escalas usadas previamente ao tratamento periodontal 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) (BIAGGIO et al., 1977)
Escala de Ansiedade Dental de Corah (EADC) (HU et al., 2007)

Nível basal de dor, por meio de Escala Analógica Visual
(EAV) (PRICE, 1983)

Escala Numérica (PAICE e COHEN, 1997)
Escala Verbal de Dor (HERR e MOBILY, 1993)

Após a cirurgia: Ficha de Controle de Dor 
Pós-operatória: 2ª, 6ª, 12ª, 24ª e 48ª horas após o 

procedimento


