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Resumo 
Tese/Dissertação

Controle da Ansiedade Odontológica: Estudo comparativo 
entre a sedação oral com midazolam e a sedação consciente 
com a mistura de óxido nitroso e oxigênio em pacientes 
submetidos à extração de terceiros molares inferiores
Dental Anxiety Control: Study Comparing oral sedation with Midazolam and conscious 
sedation with Nitrous oxide associated with oxygen in patients undergoing lower third molar 
extractions

 
O objetivo do trabalho foi avaliar comparativamente o efeito do 
midazolam 7,5 mg administrado por via oral e da sedação consciente 
empregando óxido nitroso associado ao oxigênio a 50% em pacientes 
submetidos à extração de terceiros molares inferiores na alteração 
do nível de ansiedade do paciente por meio da dosagem de cortisol 
salivar, no nível de saturação de oxigênio, na frequência cardíaca e na 
pressão arterial, na produção de amnésia anterógrada, além de avaliar as 
Escalas de Ansiedade Dental de Corah (DAS), Escala Visual Análoga 
para Ansiedade (VAS), Escala Verbal de Ansiedade e Inventário de 
Spielberger (STAI) na detecção de ansiedade dental. Realizou-se 
estudo split-mouth, no qual vinte e oito pacientes do gênero masculino 
foram submetidos à extração de terceiros molares inferiores sob 
anestesia local e sedação com midazolam e óxido nitroso associado 
ao oxigênio. Foram obtidos dados objetivos (dosagem de cortisol 
salivar, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e pressão arterial) 
e subjetivos (Escala de Ansiedade Odontológica de Corah, Inventário 
de Ansiedade Traço-Estado, Escala Visual Análoga de Ansiedade e 
Escala Verbal de Ansiedade). Os resultados evidenciaram que os dois 
métodos de sedação empregados produziram efeitos benéficos e 
foram seguros na redução da ansiedade pré-operatória sem apresentar 
efeitos cardiovasculares ou respiratórios siginificantes. Ainda que o 
midazolam 7,5 mg administrado por via oral, foi mais eficaz na redução 
do cortisol salivar. Considerando as escalas de avaliação de ansiedade 
empregadas, constatou-se que a Escala de Ansiedade Dental de Corah 
mostrou ser a mais indicada para se avaliar ansiedade dental.  
Palavras-chave: Ansiedade dental; Escala de Corah; Cortisol salivar; 
Óxido nitroso; Mmidazolam; Terceiro molar.

 
The study objective was to comparatively assess the effect of  midazolam 
7.5mg P.O. and conscious sedation with Nitrous oxide associated with 
oxygen at 50% in patients undergoing lower third molar extractions on 
the change in the anxiety level of  patients by means of  salivary cortisol 
dosage, on oxygen saturation level, on heart rate, on blood pressure, and 
on production of  anterograde amnesia, as well as to assess the Corah’s 
Dental Anxiety Scale (DAS), Anxiety Visual Analogue Scale (VAS), 
Anxiety Verbal Scale and Spilberger State-trait Anxiety Inventory 
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(STAI) for the detection of  dental anxiety. It was 
carried out a split-mouth study, in which twenty-
eight male patients underwent lower third molar 
extraction under local anesthesia and sedation 
with midazolam and nitrous oxide associated 
with oxygen. Objective (salivary cortisol dosage, 
oxygen saturation, heart rate and blood pressure) 
and subjective (Corah’s Dental Anxiety Scale, 
Spilberger State-trait Anxiety Inventory, Anxiety 
Visual Analogue Scale, and Verbal Anxiety Scale) 
data have been obtained. The results showed that 
both sedation methods used produced benefi cial 
effects and were safe in reducing pre-operatory 
anxiety, showing no signifi cant cardiovascular or 
respiratory effects, and midazolam 7.5 mg P.O. 
was more effective in reducing the salivary cortisol. 
Regarding the anxiety scales employed, it was 
found that the Corah’s Dental Anxiety Scale was 
more indicated to assess dental anxiety. 
Keywords: Dental anxiety; Corah’s Scale; Salivary 
Cortisol; Nitrous oxide; Midazolam; Third molar. 
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