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RESUMO 

A cirurgia para remoção de terceiros molares constitui-se um procedimento frequentemente 

realizado em odontologia, estando associado a variados graus de dor pós-operatória, podendo 

afetar a qualidade de vida dos pacientes. Considerando o benefício máximo ao paciente 

submetido a uma cirurgia, insere-se a analgesia preemptiva como estratégia farmacológica 

amplamente pesquisada nas últimas décadas. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito 

da analgesia preemptiva sob os efeitos inflamatórios e sob os níveis de citocinas pró-

inflamatórias (TNF-α e IL-1β) em cirurgias de terceiros molares inferiores. Foi realizado um 

estudo unicêntrico, triplo-cego, randomizado, placebo-controlado, com 36 pacientes 

submetidos à remoção cirúrgica de terceiros molares mandibulares (n=72) que foram 

randomicamente alocados para receber etoricoxibe 120 mg, ibuprofeno  400mg ou placebo 1 

hora pré-operatoriamente, e os eventos inflamatórios (dor, edema e abertura bucal) foram 

avaliados. Houve diferença significativa entre os grupos com relação aos escores de dor 

(p<0,001). Etoricoxibe e ibuprofeno reduziram os escores de dor em relação ao placebo 

(p<0,05). A dosagem de TNF-α do grupo placebo não mostrou diferença estatisticamente 

significante (p=0,127) do tempo 0’ para o tempo 30’ minutos, enquanto que o ibuprofeno e o 

etoricoxibe mostraram redução significativa entre os tempos. A dosagem de IL-1β dos grupos 

placebo e etoricoxibe não mostraram variação significativa, porém, no grupo ibuprofeno houve 

redução significante (p=0,038) dos níveis do tempo 0` para o tempo 30`. Como conclusão do 

estudo, os níveis de TNF-α e IL-1β, bem como os eventos inflamatórios em cirurgias para 

remoção de terceiros molares inferiores, mostraram-se inversamente proporcionais à 

seletividade COX-2 do AINE utilizado preemptivamente, e estes apresentaram redução 

significativa dos parâmetros clínicos referentes aos eventos inflamatórios em comparação ao 

grupo placebo. 

 

Palavras-chave: dente serotino, ensaio clínico, prostaglandina-endoperóxido sintases, fator de 

necrose tumoral alfa, interleucina-1, citocinas. 
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ABSTRACT 

The surgery for removal of third molars constitutes a commonly performed procedure in 

dentistry, and is associated with varying degrees of postoperative pain, which can significantly 

affect the quality of life of patients. Considering the maximum benefit to the patient undergoing 

an operation, the preemptive analgesia has been the pharmacological strategy widely 

researched in recent decades. This study aimed to evaluate the pre-emptive analgesia effect on 

the levels of proinflammatory cytokines (TNF-α e IL-1β) following mandibular third molar 

surgery. A unicentric, triple-blind, randomized, placebo-controlled study was conducted with 

36 patients undergoing surgical removal of mandibular third molars. All volunteers were 

allocated randomly to receive either etoricoxib 120 mg, ibuprofen 400 mg or placebo 1 hour 

preoperatively, and inflammatory events were evaluated. There was significant difference 

between groups with respect to pain scores (p <0.001). Both etoricoxib and ibuprofen reduced 

pain scores compared to placebo (p <0.05). The TNF-α dose consumed by the placebo group 

showed no statistically significant difference (p = 0.127) from time 0 ' to time 30' minutes, 

whereas both ibuprofen and etoricoxib showed significant reduction between times. The IL-1β 

dosage consumed by the placebo groups and etoricoxib showed no significant variation; 

however, the ibuprofen group showed a significant reduction (p = 0.038) of IL-1β levels from 

time 0’ to time 30’. As a conclusion, both TNF-α and IL-1β levels and the inflammatory events 

in surgeries for removal of third molars showed to be inversely proportional to the NSAID's 

COX-2 selectivity used preemptively. Moreover, TNF-α and IL-1β showed a significant 

reduction in clinical parameters related to inflammatory events compared to the placebo group. 

 

Key-word: Third molar, clinical trial, prostaglandin-endoperoxide synthases, tumor necrosis 

factor-alpha, Interleukin-1, cytokines  
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1. INRODUÇÃO 

A cirurgia para remoção de terceiros molares constitui um procedimento 

frequentemente realizado em Odontologia (MARTIN et al., 2005), estando associado a 

variados graus de dor pós-operatória (BENEDIKTSDOTTI et al., 2004; MOLLER et al., 2005). 

A remoção de terceiros molares mandibulares pode afetar a qualidade de vida dos pacientes, 

particularmente durante os três primeiros dias de pós-operatório, devido a intensidade da dor, 

bem como pelos eventos inflamatórios decorrentes do procedimento cirúrgico (COLORADO-

BONNIN et al., 2006). Em virtude disso e devido a sua adequada e bem estabelecida 

reprodutibilidade, esse procedimento tem sido amplamente utilizado como modelo de estudo 

em ensaios clínicos de analgesia aguda em várias pesquisas envolvendo novas drogas a serem 

submetidas à avaliação pela Food and Drug Administration (FDA) (AVERBUCH, KATZPER 

2003). 

Considera-se que a resposta inflamatória é mediada por prostaglandinas e a síntese 

destas é iniciada pela liberação de ácido araquidônico a partir dos fosfolipídios da membrana 

celular. A conversão subsequente de ácido araquidônico em prostaglandinas que é catalisada 

pela enzima denominada de ciclooxigenase (COX). Atualmente, reconhecem-se três isoformas 

desta enzima: COX-1, COX-2 e COX-3 (LIPSKY, 1999).  

No contexto da ação das COX, diversas citocinas também desempenham papel distinto 

durante o processo inflamatório. As citocinas são classificadas como polipeptídeos ou 

glicoproteinas hidrossolúveis, que podem ser produzidas por diversos tipos de células nos 

locais em que haja lesão celular e também por células do sistema imunológico através de 

proteinoquinases ativadas por mitógenos. As citocinas não são armazenadas como moléculas 

pré-formadas como os hormônios clássicos, atuando assim, principalmente por mecanismo 

autócrino (vindo da própria célula produtora) ou parácrino (a partir de célula vizinha) 

(SOMMER, WHITE, 2010). Como não é possível classificar as citocinas quanto à célula de 
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origem ou quanto à função biológica, elas foram agrupadas em interleucinas (IL, numerada 

sequencialmente de IL-1 a IL-35), fatores de necrose tumoral (TNF), quimiocinas (citocinas 

quimiotáticas), interferons (IFN) e fatores de crescimento mesenquimal (RAEBURN et al., 

2002).  

Diversos tipos celulares podem secretar a mesma citocina, e uma única citocina pode 

agir sobre muitos tipos celulares distintos, essa função é conhecida como pleiotropia.  Uma 

mesma ação também pode ser desencadeada por uma série de citocinas. Geralmente uma 

citocina estimula suas células-alvo a produzirem mais citocinas. Essas substâncias ligam-se a 

receptores específicos, fazendo com que ocorra a regulação da transcrição gênica via 

mensageiros intracelulares. Assim, as citocinas influenciam a ativação, diferenciação, 

proliferação e sobrevida da célula imunológica, regulando a produção e a atividade de outras 

citocinas, podendo desta maneira aumentar (pró-inflamatória Th1) ou diminuir (anti-

inflamatória Th2) a resposta inflamatória. Sua ação dependerá do microambiente o qual está 

localizada. Dentre as citocinas consideradas pró-inflamatórias, temos as IL 1, 2, 6, 7 e o TNFα. 

As anti-inflamatórias são IL-4, IL-10, IL-13 e FTCβ (fator transformador de crescimento β) 

(SOMMER, WHITE, 2010). 

A IL-1 pode ser produzida por diversas células. Primariamente podem ser produzidas 

por macrófagos e monócitos, assim como por células não imunológicas, tais como fibroblastos 

e células endoteliais ativadas durante lesão celular, infecção, invasão e inflamação. Existem 

dois tipos principais de IL-1 que são: IL-1α e IL-1β, com 31 a 33 kDa cada, atuando sobre os 

mesmos receptores. O receptor IL-1RI é considerado o receptor ativo, enquanto o IL-1RII não 

possui uma molécula de transdução e é funcionalmente inativo. A IL-1α está associada a 

membranas celulares e age através de contatos celulares. Já a IL-1β é sintetizada como uma 

proteína precursora (Pro-IL-1β), que não é secretada na forma ativa até ser metabolizada pela 

enzima caspase-1 (OLIVEIRA et al., 2008). 
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A IL-1β tem a capacidade de produzir uma inflamação sistêmica em decorrência da 

ativação da COX-2, através da sua metabolização e formação da prostaglandina E2 (PGE2) no 

hipotálamo anterior, podendo causar febre. Além disso, apresenta um importante papel no 

desenvolvimento e na manutenção da dor em decorrência de procedimentos cirúrgicos 

(RAEBURN et al., 2002; WOLF et al., 2008). 

Outra citocina bastante importante no processo inflamatório é a caquetina ou como é 

mais conhecida, o TNF-α, que é uma citocina que pode ser produzida por monócito, macrófago 

e linfócitos-T, sendo encontrada abundantemente na região do peritônio e no tecido esplâncnico 

ou visceral. Também podem ser encontrados nos neurônios e células da glia, onde 

desempenham funções importantes na hiperalgesia de origem inflamatória quando de origem 

neuropática. O TNF pode se apresentar de duas maneiras: uma transmembrana de 26 kDa e 

outra secretada de 17 kDa, sendo ambas biologicamente ativas. Está relacionado 

estruturalmente à linfotoxina-α (LTα, também chamada FNTβ), tendo os mesmos receptores, 

TNF-R1 (55 kDa) e TNF-R2 (75 kDa). O TNF-R1 está associado à maioria dos efeitos 

biológicos do TNFα, incluindo as respostas inflamatórias, a morte celular (apoptose) e é 

expresso exclusivamente nos neurônios. O TNF-R2 manifesta-se principalmente em 

macrófagos e monócitos no gânglio da raiz dorsal, estimulando a proliferação de linfócito-T e 

fibroblastos (SOMMER, WHITE, 2010). 

O TNF-α é um dos mediadores mais precoces e potentes na resposta inflamatória após 

procedimentos cirúrgicos, traumas ou em processos infecciosos. Age no hipotálamo induzindo 

um aumento da temperatura corporal (febre), através da síntese de prostaglandinas nas células 

hipotalâmicas. Sua meia vida plasmática é de 20 minutos, mas o suficiente para provocar 

alterações metabólicas e hemodinâmicas significativas, podendo ativar outras citocinas. O 

TNF-α apresenta diversas ações como indução do metabolismo muscular, podendo ocasionar a 

caquexia causada pela fadiga das células musculares, potente ativador da coagulação, 
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estimulação de células a secretar quimiocinas, estímulo a produção de PGE2, fator ativador de 

plaqueta e influencia diretamente na apoptose celular (CUNHA et al., 1992). TNF interage com 

receptores em células endoteliais induzindo ao aumento da permeabilidade vascular para 

permitir que os leucócitos acessem o local de infecção. Assim, está envolvida em inflamações 

sistêmicas e é uma das citocinas que causam a reação de fase aguda (SCHAFERS et al., 2003). 

O TNF é considerado uma citocina pró-inflamatória por sua capacidade de iniciar uma 

cascata de ativação de outras citocinas (McDERMOTT et al, 2001). Pode ser liberado por 

diversas células inclusive pelas células de Schwann, exercendo seus efeitos da interação com o 

receptor TNF tipo 1(TNRF1), que tem sua expressão aumentada após a lesão neural 

(SCHAFERS et al, 2003) Por outro lado, a IL-1β interage com o receptor IL-1β tipo I (IL1RI), 

ativando a proteinocinase (PKC) específica. Há uma expressão desses receptores no gânglio da 

raiz dorsal, sugerindo sua ação tanto autócrina como parácrina da IL-1β no processo sensorial 

(SOMMER, KRESS, 2004). De acordo com SOMMER er al (1999) a administração do 

antagonista de receptores IL-1R1 reduz o comportamento doloroso em modelos de neuropatia 

em murinos. 

A IL-1β e o TNF-α tem o potencial de regular o fator de crescimento nervoso (NGF) e a 

COX-2, podendo aumentar sua expressão. Além disso a IL-1β pode inibir a habilidade das 

células da glia de remover o glutamato da fenda sináptica, contribuindo para 

hiperexcitabilidade neuronal. As células da glia apresentam sistemas de receptores e de 

transdutores do sinal semelhantes aos apresentados pelos neurônios, o que mostra a interação 

dinâmica entre essas células na amplificação da resposta neuronal à agressão periférica ou 

central (MELLER et al, 1994).  

Estudos experimentais envolvendo modelos de dor aguda sugerem que a IL-1β 

sensibiliza nociceptores e causa hiperalgesia, portanto, atuando ativamente na fisiopatologia 

desse tipo de dor (WATKINS et al., 1994; ALSTERGREN et al., 1998, 2000). Por outro lado, 
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reconhece-se que o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) exerce funções de ativação de 

linfócitos, estímulo da síntese de outras citocinas como IL-1β e IL-6 e estímulo para a produção 

de prostaglandinas (ALSTERGREN, 2000; EMSHOFF et al., 2000). Acredita-se que o TNF-α 

provavelmente tenha sua atuação na sensibilização de nociceptores indiretamente, por 

desencadear o aumento da produção de IL-1β, exercendo papel importante nos processos de 

hiperalgesia e alodinia, contribuindo decisivamente nos mecanismos envolvidos na 

fisiopatologia da dor (CUNHA, 1992). 

Nesse cenário, e considerando-se o benefício máximo ao paciente submetido a uma 

cirurgia para remoção de terceiros mandibulares, insere-se a analgesia preemptiva (AP) como 

estratégia farmacológica amplamente pesquisada nas últimas décadas. O interesse por tal 

terapêutica baseia-se na hipótese de que a administração pré-operatória de um determinado 

medicamento possa reduzir a severidade da dor decorrente do procedimento cirúrgico para 

remoção de terceiros molares ou mesmo prevenir o estabelecimento de dor pós-operatória 

(COSTA et al, 2015; AU et al. 2015). 

Com vistas à analgesia preemptiva, alguns recursos farmacológicos têm sido 

extensivamente pesquisados em grande centros. Drogas antiinflamatórias não-esteroidais 

(AINES) inibem a síntese de prostaglandinas e são comumente prescritas para alívio da dor e 

controle do edema após cirurgia bucal. Nesse contexto, um dos agentes mais comumente 

utilizados para dor de origem dental é o ibuprofeno. Sua eficácia no tratamento da dor de 

origem dentária pós-operatória tem sido avaliada em diversos ensaios clínicos (AU et al., 

2015). Entretanto, outros autores têm mostrado a eficácia do etoricoxibe, um inibidor seletivo 

COX-2 com poucos efeitos gastrointestinais, no tratamento de dor aguda oriunda de cirurgia 

buco-dentária, além de dismenorreia primária e pós-operatório de cirurgia ortopédica (COSTA 

et al., 2015). MALMSTROM et al. (2004), observaram que a dose de 120mg desta droga foi 

encontrada como sendo a dose mínima, com eficácia máxima. 
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O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia da analgesia preemptiva 

utilizando ibuprofeno e etoricoxibe sobre os eventos inflamatórios pós-operatórios, além de 

quantificar laboratorialmente as citocinas pró-inflamatórias e investigar uma possível relação 

entre os achados clínicos e laboratoriais em cirurgia de remoção dos terceiros molares 

inferiores. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral  

 Avaliar o efeito da analgesia preemptiva de dois AINEs (ibuprofeno e etoricoxibe) 

sobre os níveis de mediadores químicos inflamatórios (TNF-α e IL-1β)  em cirurgias de 

remoção dos terceiros molares inferiores. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Avaliar o efeito da administração preemptiva de ibuprofeno e etoricoxibe sobre os 

eventos inflamatórios pós-operatórios (dor, edema e trismo) em cirurgia de terceiros 

molares inferiores. 

2. Avaliar o efeito da administração preemptiva de ibuprofeno e etoricoxibe sobre os 

níveis teciduais de TNF-α e IL-1β em cirurgias para remoção de terceiros molares 

inferiores. 

3. Verificar se há correlação entre os eventos inflamatórios pós-operatórios (dor, edema e 

trismo) e os níveis de TNF-α e IL-1β quando empregada a analgesia preemptiva 

utilizando ibuprofeno e etoricoxibe em cirurgias para remoção de terceiros molares 

inferiores. 
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3. HIPÓTESES 

3.1 Hipótese nula 

A analgesia preemptiva, através da administração pré-operatória de AINEs, não altera a 

expressão tecidual de IL-1β e TNF-α e consequentemente não relaciona-se com repercussões 

clínicas em cirurgias para remoção de terceiros molares mandibulares. 

 

3.2 Hipótese alternativa 

A analgesia preemptiva, através da administração pré-operatória de AINEs, altera a 

expressão tecidual de IL-1β e TNF-α e consequentemente relaciona-se com repercussões 

clínicas em cirurgias para remoção de terceiros molares mandibulares. 
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4. DESFECHOS 

4.1 Desfecho primário 

 Ocorrência de eventos inflamatórios pós-operatórios (dor, edema facial e limitação de 

abertura bucal). 

 

4.2 Desfecho secundário 

 Ocorrência de alteração na expressão tecidual de IL-1β e TNF-α de acordo com o grupo 

experimental. 
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5. CAPÍTULO 

Esta Dissertação está baseada no Artigo 46, do Regimento Interno do Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal do Ceará, que regulamenta o formato alternativo para 

trabalhos de conclusão de mestrado e doutorado (dissertações e teses) e permite a inserção de 

artigos científicos de autoria ou co-autoria do candidato. 

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, os protocolos utilizados neste 

trabalho foram submetidos à apreciação e foram devidamente aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário Walter Cantídio, tendo sido 

aprovado e protocolado sob o no. CAAE 44058715.4.0000.5045 

Desta forma, a presente dissertação é composta por um artigo científico redigido de 

acordo com a revista científica escolhida. 

 

 

5.1 Capítulo 1 

“Effect of preemptive analgesia on tissue levels of interleukin-1 beta and tumor necrosis factor 

alpha in third molar surgery: a triple-blinded randomized placebo-controlled study”   

Este artigo seguiu as normas de publicação do periódico  

- International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (ISSN 0278-2391) 
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Abstract 
 
Purpose. This study aimed to test the hypothesis that preemptive analgesia modifies the tissue 

expression of both TNF-α and IL-1β, that this laboratory finding is related to postoperative 

clinical repercussions. Materials and Methods. A unicentric, triple-blind, randomized, 

placebo-controlled study with patients undergoing surgical removal of mandibular third molars 

was performed. All volunteers were randomly allocated to receive either etoricoxib 120 mg, 

ibuprofen 400 mg or placebo 1 h preoperatively, and inflammatory events were evaluated. An 

estimated sample of 36 surgical sites per group was required (95% confidence level and 90% 

statistical power). Results. There was significant difference between groups with respect to 

pain scores (p <0.001). Both etoricoxib and ibuprofen reduced pain scores compared to placebo 

(p <0.05). The experimental groups showed pain score peak at 4 h after surgery, whereas the 

peak in the placebo group was at 2 h after surgery (p <0.05). The TNF-α dose consumed by the 

placebo group showed no statistically significant difference (p = 0.127) from time 0 '(99.8 ± 

123.3pg / ml) to time 30' (47.7 ± 42.7pg / ml), whereas both ibuprofen (from 137.4 ± 32.1 to 

130.2 ± 31.6 pg / ml, p = 0.001) and etoricoxib (from 88.5 ± 1 to ± 31.7 33.4 7PG / ml; p = 

0.016) showed significant reduction between times. The IL-1β dosage consumed by the 

placebo groups (from 244.3 ± 99.7 to 268.5 ± 85.1 pg / ml, p = 0487) and etoricoxib (from 

246.5 ± 134.3 to 217.5 ± 97.9 pg / ml, p = 0593) showed no significant variation; however, the 

ibuprofen group showed a significant reduction (p = 0.038) of IL-1β levels from time 0 (322.0 

± 168.8 pg / ml) to time 30 (253.1 ± 132.9 pg / ml). The number of significant positive 

correlations between edema and cytokine dosages in the placebo group was 18, in the ibuprofen 

group it was 7, and in the etoricoxib group it was 0. Conclusions. Both TNF-α and IL-1β levels 

and the inflammatory events in surgeries for removal of third molars showed to be inversely 

proportional to the NSAID's COX-2 selectivity used preemptively. Moreover, TNF-α and IL-

1β showed a significant reduction in clinical parameters related to inflammatory events 

compared to placebo group. 

 

Key words: Cytokines, third molar, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, cyclooxygenase 

inhibitors  
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INTRODUÇÃO 

A cirurgia para remoção dos terceiros molares inferiores é um dos procedimentos 

odontológicos mais rotineiros a nível ambulatorial. O fato desses dentes ficarem retidos ou mau 

posicionados pode ser explicado pela falta de espaço físico para sua erupção, principalmente 

devido às dimensões dos ossos maxilares serem menores que o tamanho necessário para 

acomodar adequadamente todos os dentes na arcada. Dessa forma, a exodontia de terceiros 

molares é um procedimento comumente relacionado a uma injúria tecidual local, o que associa-

se a variados graus de dor pós-operatória.1-3 Do ponto de vista clínico, a remoção de tais dentes 

pode afetar a qualidade de vida dos pacientes, particularmente durante os três primeiros dias 

pós-operatórios, devido à intensidade da dor experimentada, e aos eventos inflamatórios 

decorrentes do procedimento cirúrgico. Nesse contexto, uma grande proporção de pacientes 

geralmente necessita do uso de drogas analgésicas pós-operatórias, visto que cerca de 40% a 

60% destes experimentam dor moderada a severa, respectivamente, necessitando utilizar 

medicação analgésica de resgate.4-6  

Além da dor, as complicações pós-operatórias mais comumente relacionadas à remoção 

de terceiros molares inferiores são a limitação de abertura bucal (trismo) e o edema decorrentes 

do processo inflamatório local, os quais estão associados à produção e metabolização das 

ciclooxigenases (COX) e prostaglandinas, ambas desempenhando um importante papel na 

liberação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-6) relacionadas à fisiopatologia da 

dor e do processo inflamatório.7,8  

Pesquisas clínicas e experimentais discorrendo sobre patogênese e papel de mediadores 

envolvidos no processo da dor e inflamação, especialmente aquela relacionada ao período pós-

operatório em cirurgias de remoção de terceiros molares, são de extrema importância e 

necessitam ser continuamente desenvolvidos. Alguns mecanismos já foram propostos, mas não 

se tem ainda uma total compreensão de como esses se desencadeiam plenamente. Citocinas 
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pró-inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e a interleucina-1 beta (IL-1β), 

foram amplamente descritas como importantes mediadores nesse processo.9-12 Estudos 

experimentais envolvendo modelos de dor aguda sugerem que IL-1β sensibiliza nociceptores e 

causa hiperalgesia, portanto, atuando ativamente na fisiopatologia desse tipo de dor.13-15 Por 

outro lado, reconhece-se que o TNF-α  exerce funções marcantes de ativação de linfócitos, 

estímulo da síntese de outras citocinas pró-inflamatórias como IL-1β e IL-6, e estímulo para a 

produção de prostaglandinas.16-20 Embora existam estudos clínicos sobre analgesia preemptiva, 

considera-se necessário maiores elucidações sobre o seu papel em cirurgias para remoção de 

terceiros molares.21-25 Além disso, aparentemente não existem estudos translacionais 

publicados que tenham avaliado a implicação de parâmetros laboratoriais referentes a dosagem 

de citocinas sobre parâmetros clínicos referente ao processo de controle de dor, edema e 

limitação de abertura bucal pós-operatória em cirurgias para remoção de terceiros molares 

inferiores. 

Nesse contexto, e levando-se em consideração o benefício máximo ao paciente 

submetido a um procedimento cirúrgico de remoção de terceiros molares inferiores, insere-se a 

analgesia preemptiva como estratégia farmacológica amplamente estudada nas últimas décadas 

para manejo e uma possível redução, ou mesmo prevenção, da dor pós-operatória relativa a tal 

procedimento odontológico.26 Até o presente momento, pouco se sabe sobre a influência da 

administração pré-operatória de drogas antiinflamatórias não-esteroidais (AINEs) em 

parâmetros laboratoriais envolvidos na patofisiologia dos eventos inflamatórios decorrentes da 

cirurgia para remoção de terceiros molares inferiores, bem como se o tipo de seletividade dos 

AINEs frente às isoformas da COX, tais como ibuprofeno e etoricoxibe podem influenciar na 

expressão das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α. 

 Portanto, o presente trabalho tem como objetivo testar a hipótese de que a analgesia 

preemptiva, através da administração pré-operatória de AINEs, possa alterar a dosagem de 
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expressão tecidual de IL-1β e TNF-α e que tais achados laboratoriais possam estar relacionado 

com repercussões clínicas (dor, edema e trismo) decorrentes de cirurgias para remoção de 

terceiros molares mandibulares. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Desenho do estudo e amostra 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Walter 

Cantídio N0 44058715.4.0000.5045 e foi realizado em conformidade com as declarações de 

Helsinque. Foi realizado um estudo unicêntrico, triplo-cego, randomizado, cruzado e placebo-

controlado com pacientes recrutados do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Facial do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (Brasil) 

que necessitavam de extração dos terceiros molares inferiores. Os voluntários foram recrutados 

entre Março de 2014 e Dezembro 2015, tendo sido o estudo realizado de acordo com o 

protocolo CONSORT.27 A unidade amostral utilizada no presente estudo foi o sítio cirúrgico. 

Indivíduos saudáveis (Sociedade Americana de Anestesiologistas – ASA I) de ambos os sexos, 

idade entre 18-35 anos, com necessidade de remoção dos dois terceiros molares inferiores, 

foram convidados a participar deste estudo. Além desses, os seguintes critérios de inclusão 

também foram adotados: (1) terceiros molares nos quais houvesse a necessidade de ostectomia, 

com ou sem odontossecção associada; (2) terceiros molares que apresentassem padrões 

similares de formação de raízes, posição e grau de impacção. Pacientes foram excluídos se 

atendessem a pelo menos um dos seguintes critérios: fumantes, grávidas ou lactantes, usuários 

de medicações que interagissem com as drogas utilizadas neste estudo, portadores de bandas 

ortodônticas em segundos molares mandibulares, histórico confirmado de alergia a AINES,  

sinais de qualquer condição inflamatória ou infecciosa pré-operatória, ou história de uso de 
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AINEs nos últimos 21 dias. Pacientes que não seguiram as recomendações indicadas, 

procedimentos cirúrgicos que excederam 2 horas, ou pacientes que não retornaram para as 

consultas de avaliação pós-operatória foram removidos desse estudo. Todos os indivíduos 

recrutados foram orientados sobre os objetivos e metodologia do estudo, e os que consentiram 

em participar realizaram-no por meio da assinatura de um termo de consentimento livre e 

esclarecido apropriado.  

Cálculo do tamanho da amostra 

O calculo amostral foi baseado no estudo realizado por AL-SHUKUN et al25. Tais 

autores observaram um percentual de resposta negativa ao tratamento farmacológico instituído 

de 58% no grupo controle. Considerando que esse percentual é real, considerou-se um 

percentual de resposta negativa de 18% nos grupos experimentais. Portanto, estatisticamente, 

seriam necessárias um mínimo de 24 amostras de tecido gengival tempo 0`e 30`minutos por 

grupo para mostrar diferença significante e rejeitar a hipótese nula de que o percentual de 

respostas negativas ocorressem aleatoriamente com um poder estatístico maior que 90%. Para 

esse cálculo amostral, o erro tipo 1 associado com o teste foi de 0,05, sendo utilizado o teste do 

qui-quadrado sem correção para avaliar a hipótese nula. 

Intervenções 

Previamente ao procedimento cirúrgico, foram coletados dados referentes a sexo, idade, 

estado de saúde geral, condição periodontal, bem como aspectos intra e extra-bucais. Uma 

radiografia panorâmica foi realizada e os seguintes dados foram coletados: posição dos dentes 

de acordo com classificação de Pell e Gregory28 e Winter29, grau de desenvolvimento dentário e 

nível de impacção. Além disso, foram realizadas medições referentes a edema e abertura bucal 

para fins de comparação pós-operatória (Apêncice 1).  
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Os procedimentos cirúrgicos foram agendados para serem realizados em duas sessões 

clínicas distintas (um lado de cada vez), com um intervalo de 21 dias entre as mesmas. 

Inicialmente, os indivíduos foram randomicamente alocados em um dos seguintes grupos: 

grupo 1, etoricoxibe 120 mg; grupo 2, ibuprofeno 400mg; grupo 3, placebo (sem composto 

farmacológico ativo). Em todos os grupos foi administrado uma cápsula via oral, 1 hora antes 

da cirurgia, e não foi realizada profilaxia antibiótica.  

Todos os pacientes foram submetidos a uma técnica cirúrgica padronizada, realizada em 

ambiente ambulatorial, sob anestesia local, seguindo um rigoroso controle de biossegurança. 

Um cirurgião com 8 anos de experiência em cirurgia oral e maxilofacial realizou todos os 

procedimentos cirúrgicos. O mesmo protocolo cirúrgico foi adotado para ambos os lados da 

boca com o objetivo de reduzir as diferenças no nível de trauma intra-operatório. A remoção 

dos terceiros molares inferiores foi realizada sob anestesia local com mepivacaina 2% e 

epinefrina 1: 200.000 (Mepivalem AD; Dentsply, EUA), utilizando um total de dois ou três 

cartuchos contendo 1,8 ml da solução anestésica em cada um destes. Um retalho triangular de 

espessura total foi realizado, seguido por ostectomia periférica usando broca em alta rotação 

arrefecida com soro fisiológico 0,9%. Duas amostras de tecido mole proveniente da região 

distal do terceiro molar foram coletadas após à anestesia local e antes da realização do retalho 

cirúrgico (tempo 0) e após 30 minutos do procedimento cirúrgico, respectivamente, para 

posterior análise laboratorial de citocinas. Ao final, a ferida cirúrgica foi devidamente fechada 

através de sutura com fio de seda 4-0. Após a cirurgia, ibuprofeno 300 mg, em intervalos de 8 

horas, foi prescrito como medicação analgésica de resgate. Instruções pós-operatórias também 

foram lidas e explicadas com cuidado para o paciente, incluindo seguir dieta líquida e fria 

durante as primeiras 24 horas, realizar rigorosa higiene oral, e evitar bochechos vigorosos para 

prevenir a ocorrência de hemorragia pós-cirúrgica. Os pacientes foram informados de que 

deveriam entrar em contato com o cirurgião por telefone no caso de sangramento persistente ou 
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se julgassem necessário. Além disso, os pacientes também foram solicitados a relatar quaisquer 

sintomas físicos experimentados durante os períodos pós-operatórios do estudo, tais como 

náusea, vômito, tontura, cefaléia, insônia e sinais de infecção. 

Medição dos desfechos 

O desfecho primário do estudo foi a ocorrência de eventos inflamatórios pós-operatórios 

(dor, edema facial e limitação de abertura bucal). A intensidade da dor pós-operatória foi 

mensurada utilizando uma escala visual analógica (EVA) de 10 cm, com intervalos numéricos 

entre 0 (ausência de dor ou desconforto) e 10 (dor máxima ou desconforto). Após os 

procedimentos cirúrgicos, cada paciente recebeu um formulário padronizado com a EVA 

(Apêndice 2) para informar os valores de dor pós-operatória. Os participantes do estudo foram 

solicitados a anotar a intensidade da dor nos tempos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72 h, bem 

como nos dias 5 e 7 seguintes a cirurgia. Em adição, também foram coletados dados referentes 

ao uso da medicação de resgate: (1) tempo decorrido entre o fim do procedimento cirúrgico e o 

momento que tal medicamento fosse ingerido pelo paciente; (2) número de pacientes por grupo 

experimental que necessitaram dessa medicação. 

Em relação ao edema pós-operatório, esse foi medido através de linhas traçadas entre 

pontos faciais previamente padronizados para o presente estudo (Figura 1), incluindo a 

distância a partir do ângulo mandibular (Go/ANG) até, (1) tragos (distância ANG-Tr), (2) canto 

externo do olho (distância ANG-CEO), (3) base nasal (distância ANG-BN), (4) comissura 

labial (distância ANG-CL), e (5) pogônio mole (distância ANG- Pg). Os valores pré-

operatórios e aqueles obtidos nos períodos pós-operatórios de 24, 72h e 7 dias após a cirurgia 

foram analisados.  

Além disso, para estimar o grau de abertura bucal, a abertura máxima da boca foi 

medida nos períodos pré e pós-operatórios (após 24 h, 72 h e 7 dias), medindo-se, em 
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milímetros, a distância entre a região incisal dos incisivos centrais superiores e inferiores 

usando um paquímetro. 

O desfecho secundário do presente estudo foi a ocorrência de alteração na expressão 

tecidual de TNF-α e IL-1β de acordo com o grupo experimental. Para a medição desse 

desfecho, as amostras de tecido gengival coletadas nos tempo 0’ e 30’, foram armazenadas em 

freezer a -80 ºC em eppendorfs contendo solução de Radio-Immunoprecipitation Assay (RIPA; 

Santa Cruz, USA) até a análise. Que teve seu início. a partir da homogeneização das amostras 

em solução RIPA (Santa Cruz, USA). Após essa etapa, as amostras foram centrifugadas 

(10.000 RPM/ 10 min / 4 ºC) e o sobrenadante foi utilizado para avaliar a expressão de TNF-α 

e IL-1β, realizada  pelo  método  de ELISA, usando os  Kits para avaliação (R&D  Systems®,  

Kit  Quantikine_human  TNF-α, catálogo DY210, EUA) e Kit  (R&D  Systems®,  Kit  

Quantikine_human  IL-1β/IL-1f2,  catálogo DY201, EUA), seguindo o protocolo recomendado 

pelo fabricante. O resultado foi expresso em pg/mL. 

Randomização 

O método utilizado para gerar a sequência de alocação aleatória foi por meio da função 

“randbetween” do programa Microsoft Excel® versão 2010. A randomização foi do tipo 

simples, sem haver qualquer restrição. O mecanismo utilizado para implementação da 

sequência de alocação aleatória foi por meio de envelopes que continham números de 

randomização do lado externo. Quando abertos, tais envelopes mostravam ao cirurgião o grupo 

ao qual  pertenceria o paciente. Um pesquisador colaborador que não participou dos 

procedimentos cirúrgicos foi o responsável por gerar a sequência de alocação randômica, bem 

como por organizar e distribuir os participantes nos grupos. 

Cegamento 
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Para prover o cegamento deste estudo, paciente, pesquisador e estatístico 

desconheceram a qual grupo pertencia cada paciente. Antes dos procedimentos cirúrgicos, uma 

lista contendo a distribuição aleatória de todos os sítios cirúrgicos e respectivos medicamentos 

a serem administrados foi mantida em um envelope selado por um colaborador externo que não 

tinha conhecimento do protocolo do estudo até a análise dos dados. A análise estatística foi 

realizada inicialmente com grupos codificados com as letra 'A', 'B', e 'C', as quais 

representavam os grupos estudados. Após obtidos os resultados do estudo, tais códigos foram 

revelados. 

Análise Estatística 

Os dados foram expressos em forma de média e desvio-padrão e submetidos ao teste 

de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para posterior análise por meio dos testes de 

Kruskall-Wallis seguido do pós-teste de Dunn ou Wilcoxon (dados não-paramétricos) ou 

ANOVA one ou two-way para medidas repetidas ou não seguido do pós-teste de Bonferroni 

(dados paramétricos). Utilizou-se a análise de correlação de Pearson para avaliação da 

correlação entre o somatório de escores de dor e o consumo total de medicação de resgate 

(dados paremétricos) e de Spearman para a correlação com os níveis de citocinas (dados não 

paramétricos).  Os dados categóricos foram analisados por meio do teste do qui-quadrado. 

Todas as análises foram realizadas no GraphPad Prism 5.0 adotando um intervalo de confiança 

de 95% e p<0,05 como sendo estatisticamente significante. 

RESULTADOS 

Caracterização da amostra 

Um total de 540 pacientes foram inicialmente avaliados em relação aos critérios de 

elegibilidade do presente estudo (Figura 2). Desse total, 504 indivíduos foram excluídos. A 
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amostra final foi composta por 36 voluntários (16 homens, 44,4%; e 20 mulheres, 55,6%), 

totalizando 72 sítios cirúrgicos, divididos em 24 procedimentos por grupo. Características 

clínicas, radiográficas e cirúrgicas não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos (p>0,05). A distribuição de pacientes conforme o sexo não diferiu considerando 

sexo (p=0,590) e faixa etária (p=0,436). A distribuição dos dentes conforme grau de erupção 

(p=0,490), relação com o ramo (p=0,817), relação com o segundo molar (p=0,787),  relação 

com o nervo alveolar inferior (p=0,457), necessidade de odontossecção (p=0,829) e posição do 

dente (p=0,614) não diferiram significativamente entre os grupos. A quantidade total de tubetes 

anestésicos variou entre 1,5 a 2, não diferindo entre os grupos. O tempo necessário para a 

remoção do terceiro molar durou entre 10 e 40 minutos considerando-se todos os grupos, não 

havendo diferença estatisticamente significante (p=0,875). 

 

 Análise da dor 

O tempo médio de uso de medicação de resgate se mostrou significantemente 

reduzido nos grupos etoricoxibe (2,0±1,8) e ibuprofeno (2,6±1,1) em relação ao placebo 

(4,5±1,7) (p<0,001), porém não houve diferença entre estes no que diz a dificuldade de abertura 

bucal (p=0,682).  

Em relação aos escores de dor (Figura 3), o grupo placebo (6,3±2,9) apresentou 

pico de dor significantemente elevado após duas horas, porém os grupos tratados com 

ibuprofeno e etoricoxibe apresentaram picos de dor significantemente altos após 4h (3,9±2,4 e 

3,0±2,3, respectivamente) após o procedimento cirúrgico. Houve redução significante em 

relação ao pico de dor em ambos os grupos após 6h do fim da cirurgia (3,6±1,9, 2,6±1,8 e 

1,9±1,5, respectivamente) (p<0,001). O grupo tratado com ibuprofeno apresentou média de dor 

significantemente inferior ao grupo placebo nos momentos 2h e 4h pós cirúrgico e o grupo 

tratado com etoricoxibe nos momentos 2h, 4h, 6h, 8h e 10h pós-cirúrgico (p<0,001). O efeito 

cumulativo de todos os escores até 6h e 12h se mostraram significantemente menor nos grupos 
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ibuprofeno (2,3±2,3 e 1,5±1,8, respectivamente) e etoricoxibe (1,6±1,8 e 1,0±1,4, 

respectivamente) em relação ao placebo (3,8±3,2 e 2,5±2,8, respectivamente) (p<0,001). O 

grupo tratado com etoricoxibe apresentou menor média de dor acumulada durante 12h que o 

grupo tratado com ibuprofeno (p<0,001). 

O consumo total de medicação analgésica de resgate mostrou correlação 

estatisticamente significante com o somatório de escores de dor nos grupos tratados com 

placebo (p=0,019, r=0,495) e tratados com ibuprofeno (p=0,027, r=0,492) e etoricoxibe 

(p=0,011, r=0,509).  

 

Avaliação do edema  

A medida ANG-Tragus apresentou-se com pico significantemente elevado no 

grupo placebo (65,7±9,4), ibuprofeno (61,6±7,3) e etoricoxibe (58,3±5,1) após 24h do 

procedimento cirúrgico. Houve redução significante no grupo placebo apenas após 7 dias 

(60,0±65), enquanto os grupos tratados com ibuprofeno e etoricoxibe apresentaram redução 

significante do pico de edema ANG-Tragus já após 72h (59,5±5,0 e 57,2±4,5) (p<0,001). O 

edema ANG-Tragus médio mostrou-se significantemente menor no grupo tratado com 

etoricoxibe que no grupo placebo nos momentos 24h e 72h (p<0,001). O efeito cumulativo de 

todas as médias do grupo placebo (61,9±8,0) mostrou média superior aos grupos ibuprofeno 

(59,6±5,7) e etoricoxibe (57,2±4,7). A medida média do efeito acumulado de edema ANG-

Tragus do grupo etoricoxibe foi inferior ao grupo tratado com ibuprofeno (p<0,001). 

O pico de edema ANG-CEO mostrou-se significantemente aumentado após 24h do 

procedimento cirúrgico nos grupos placebo (107,8±8,2), ibuprofeno (105,7±6,9) e etoricoxibe 

(105,4±7,0) sofrendo redução significante no grupo ibuprofeno após 7 dias (103,2±6,2) e nos 

grupos placebo e etoricoxibe já após 72h (105,6±6,0 e 104,2±6,2, respectivamente). O edema 

médio do grupo etoricoxibe mostrou-se significantemente menor sete dias pós-cirúrgico em 

relação ao placebo (103,4±6,2 e 104,0±5,6, respectivamente) (p=0,004). Todavia não houve 
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diferença no efeito cumulativo das medidas de edema ANG-CEO entre os três grupos de estudo 

(p=0,568). 

O pico de edema ANG-BN mostrou-se significantemente aumentado após 24h do 

procedimento cirúrgico nos grupos placebo (118,3±8,7), ibuprofeno (114,0±6,8) e etoricoxibe 

(113,5±8,5) sofrendo redução significante no grupo placebo após 72h (115,3±7,0) e nos grupos 

ibuprofeno (108,6±7,5) e etoricoxibe (110,2±7,7) após sete dias. O efeito cumulativo de todas 

as medidas de edema ANG-BN mostraram-se significantemente reduzidas nos grupos 

ibuprofeno (110,9±7,3) e etoricoxibe (111,6±7,9) em relação ao placebo (114,3±7,9) (p=0,007). 

O pico de edema ANG-CL mostrou-se significantemente aumentado após 24h do 

procedimento cirúrgico nos grupos placebo (101,8±9,3), ibuprofeno (94,4±7,1) e etoricoxibe 

(94,2±8,5) (p<0,001), sendo os picos significantemente menores nos grupos ibuprofeno e 

etoricoxibe em relação ao placebo (p<0,001). Os picos de edema sofreram redução significante 

em todos os grupos após as primeiras 72h (95,5±5,3, 92,7±6,7 e 92,9±7,8, respectivamente). O 

efeito cumulativo de todas as medidas de edema ANG-CL foram significantemente menores 

nos grupos ibuprofeno (91,1±7,0) e etoricoxibe (92,0±7,8) em relação ao placebo (94,3±8,1) 

(p=0,014). 

O pico de edema ANG-Pg mostrou-se significantemente aumentado após 24h do 

procedimento cirúrgico nos grupos placebo (122,0±9,1), ibuprofeno (116,2±6,8) e etoricoxibe 

(116,0±8,6) (p<0,001), sendo os picos significantemente menores nos grupos ibuprofeno e 

etoricoxibe em relação ao placebo (p<0,001). Houve redução significativa dos picos de edema 

de todos os grupos placebo (117,7±7,0) e etoricoxibe (114,4±7,4) após 48h e do grupo 

ibuprofeno (111,3±7,3) após sete dias. O efeito cumulativo de todas as medidas de edema 

ANG-Pg foram menores no grupo ibuprofeno (113,2±7,6) que no grupo placebo (116,0±8,1). 

Não houve diferença no efeito cumulativo de todas as medias de edema nos três 

grupos de estudo (p=0,108). 
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Abertura de boca  

O grupo tratado com placebo apresentou abertura bucal mínima significantemente 

baixa após 24h (32,1±7,0), com melhora significante após 72h (37,1±8,3) e 7 dias (43,1±8,0) 

(p<0,001). O grupo tratado com ibuprofeno e o grupo tratado com etoricoxibe apresentaram 

abertura bucal mínima após 24h (34,4±8,7 e 39,2±8,4, respectivamente) com melhora 

significante após 7 dias (49,2±8,9 e 49,9±8,0, respectivamente) (p<0,001). A abertura bucal se 

mostrou significantemente superior no grupo tratado com ibuprofeno no sétimo dia pós 

operatório e no grupo tratado com etoricoxibe após 24h, 72h e 7 dias pós-cirúrgicos em 

comparação ao grupo placebo (p=0,040). Quando consideradas todas as medidas de abertura 

bucal o grupo tratado com etoricoxibe (46,5±9,5) apresentou maior média de abertura bucal 

que o grupo placebo (40,8±10,0) (p=0,001). 

 

Perfil de citocinas 

Em relação à quantificação das citocinas pró-inflamatórias e sua expressão 

temporal (Figura 4), a dosagem de TNF-α do grupo placebo não mostrou diferença 

estatisticamente significante do momento 0` (99,8±123,3pg/ml) para o momento 30` 

(47,7±42,7pg/ml, p=0,127), no entanto os grupos ibuprofeno (137,4±130,2 para 32,1±31,6 

pg/ml, p=0,001) e o grupo etoricoxibe (88,5±1 para 31,7±33,4 7pg/ml, p=0,016) mostraram 

redução estatisticamente do momento 0 para 30 minutos após o início do procedimento 

cirúrgico. Não houve diferença significante entre os três grupos no momento 0` (p=0,274) ou 

no momento 30` (p=0,230). 

A dosagem de IL-1β dos grupos placebo (244,3±99,7 para 268,5±85,1 pg/ml; p=0,487) e 

etoricoxibe (246,5±134,3 para 217,5±97,9 pg/ml; p=0,593) não mostraram variação 

significante dos níveis de IL-1β, porém no grupo ibuprofeno houve redução significante dos 

níveis de IL-1β do momento 0` (322,0±168,8 pg/ml) para o momento 30` (253,1±132,9 pg/ml; 
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p=0,038). Não houve diferença entre os três grupos no momento 0’ (p=0,354) ou 30’ 

(p=0,500). 

 

Análises de correlação entre os parâmetros clínicos e a dosagem de citocinas 

Os dados de dor do grupo tratado com placebo mostraram correlação 

significantemente positiva dos níveis de TNF-α 0’ (r=0,603) e TNF-α 30’ (r=0,451) com o 

número de medicação de resgate consumida (Tabela 1). Os níveis de TNF-α 0’ também 

mostraram correlação positiva com os níveis de EVA 2h (r=0,461). No grupo ibuprofeno houve 

correlação positiva significante entre o consumo de medicações de resgate e os níveis de TNF-

α nos 30’ (r=0,546) e IL-1β nos 30’ (r=0,568). As medidas de dor após sete dias mostraram 

correlação negativa significante com os níveis de TNF-α nos 30’ (r=-0,573) e IL-1β nos 30’ 

(r=-0,501) e a redução (Δ) dos níveis de IL-1β mostrou correlação significante com os níveis de 

dor após sete dias (r=0,434). A variação (Δ) dos níveis de TNF-α mostrou correlação 

significante no grupo etoricoxibe com o consumo de medicação de resgate (r=-0,436), 

dificuldade de abertura bucal (r=-0,477), EVA 6h (r=-0,466) e EVA 8h (r=-0,419). 

O número de correlações positivas significantes dos dados de edema e as dosagens 

brutas (0’ ou 30’) de TNF-α ou IL-1β do grupo placebo foi 18, do grupo ibuprofeno foi 7 e do 

grupo etoricoxibe foi 0 (Tabelas 2-6). O número de correlações negativas significantes dos 

dados de edema e as dosagens brutas (0’ ou 30’) de TNF-α ou IL-1β do grupo placebo foi 0, do 

grupo ibuprofeno foi 01 e do grupo etoricoxibe foi 03. O número de variações (Δ) negativas 

significante entre os níveis de TNF-α ou IL-1β e os valores de edema foi 6 no grupo placebo, 3 

no grupo ibuprofeno e 0 no grupo etoricoxibe e o número de variações (Δ) positivas 

significante entre os níveis de TNF-α ou IL-1β e os valores de edema foi 0 no grupo placebo, 6 

no grupo ibuprofeno e 0 no grupo etoricoxibe. 

Os dados de abertura bucal do grupo tratado com placebo mostraram correlações 

positivas significantes entre a dosagem de IL-1β nos 30’ e a abertura bucal máxima em 24h 
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(r=0,503) e 72h (r=0,511). Os níveis de TNF-α 30’ mostraram correlação inversa com a 

abertura bucal máxima no momento inicial (r=-0,440) e os níveis de TNF-α 0’ mostraram 

correlação positiva com a abertura bucal máxima após sete dias (r=0,449). Não houve 

correlações significantes entre as dosagens de TNF-α e IL-1β e os valores de abertura bucal 

máxima dos grupos tratados com ibuprofeno ou etoricoxibe (Tabela 7).  

DISCUSSÃO 

O presente estudo avaliou a eficácia do uso da analgesia preemptiva utilizando dois 

AINES administrados via oral, pois tais fármacos são comumente prescritos nos procedimentos 

de remoção dos terceiros molares inferiores visando o controle da dor pós-operatória. A 

cirurgia dos terceiros molares está geralmente associada a um quadro de dor de moderada 

(40%) a severa (60%), por isso este modelo farmacológico tornou-se o mais utilizado em 

ensaios clínicos envolvendo dor aguda.20,30,32 Além disso, esse procedimento cirúrgico 

constitui-se como um dos melhores modelos clínicos para estudo da dor em virtude de 

apresentar quadros previsíveis  de características inflamatórias, bem como a população 

estudada pode ser considerada mais homogênea por geralmente tratar-se de indivíduos jovens e 

saudáveis que compreendem todas as informações fornecidas. A técnica cirúrgica empregada é 

padronizada entre os pacientes, o tempo cirúrgico geralmente não ultrapassa 40 minutos, e o 

procedimento comumente é realizado sob anestesia local. Tais aspectos, dessa maneira, 

favorecem a administração das medicações pesquisadas com um risco mínimo de complicações 

pós-operatórias.30
  Isso foi visto no estudo em questão, no qual foi possível dessa maneira 

avaliar de uma forma mais fidedigna o real efeito das medicações estudadas.  

Farmacologicamente os AINES atuam através da redução da nocicepção periférica 

e central. Entre os AINES, o etoricoxibe é considerado um inibidor seletivo COX-2, e foi 

demonstrado por Boonriong et al33 que quando utilizado como de forma preemptiva em 
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pacientes submetidos a cirurgia artroscópica de ombro reduziu significantemente a dor pós-

operatória. Outros autores também mostraram que o uso do etoricoxibe 120mg usado de forma 

preemptiva em outros procedimentos cirúrgicos também apresenta bons efeitos em relação ao 

controle da dor no pós-operatório.33-35 Utilizando a mesma metodologia e o mesmo tipo de 

procedimento cirúrgico empregado no presente estudo, Costa et al26 comparam a eficácia 

clinica do uso do etoricoxibe 120mg em relação ao placebo em cirurgia de terceiros molares 

inferiores, os autores apresentaram resultados animadores, condizentes com a literatura, 

mostrando que o controle da dor pós-operatória é efetiva quando se utiliza esta medicação de 

forma preemptiva quando comparado ao placebo. No presente estudo foram obtidos resultados 

que corroboram com a literatura e mostram a efetividade do etoricoxibe, quando utilizado de 

maneira preemptiva em procedimentos de exodontia de terceiro molar. Além disso, 

comparando-se os grupos experimentais com o placebo, foi evidente que quanto maior a 

seletividade da medicação, melhores foram os resultados pós-operatórios referentes a dor, 

edema e trismo observados clinicamente durante o período pós-operatório. 

No presente estudo, a intensidade da dor, o nível de abertura bucal e o edema 

tiveram quadro clínicos melhores quando da utilização do etoricoxibe 120mg, quando 

comparado com o grupo do ibuprofeno 400mg que também teve um resultado melhor que o 

grupo placebo. Duas revisões recentes,37,38 que tentaram medir a eficácia pós-operatória do 

etoricoxibe 120mg, mostraram que 72% dos participantes envolvidos em cinco estudos 

diferentes experimentaram alívio significativo da dor no período de 4-6h de pós-operatório, 

semelhante ao resultado encontrado. A partir dos resultados clínicos encontrados que 

corroboravam com os achados clínicos da literatura vigente, foi então realizado a dosagem das 

citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1β para avaliar se os achados clínicos corroboravam 

com os dados laboratoriais relativo a dosagem das citocinas. No presente estudo foi observado 

que nos grupos tratados com AINES preemptivamente a abertura bucal se mostrou 

independente dos níveis de citocinas,não havendo uma relação direta, enquanto que, quanto 
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maior os níveis dessas citocinas maior foi o consumo de medicação de resgate e maior os níveis 

de dor pós-operatória e quanto menor os níveis de dor, menores foram as dosagens de citocinas, 

como consequência menor a utilização da medicação de resgate no pós-operatório .  

Nesse contexto, um estudo com pacientes que se submeteram à remoçao de 

terceiros molares inferiores, no qual foram removidos fragmentos de tecido pericoronário para 

avaliação de mediadores da inflamação, demonstrou uma produção distinta de produtos 

oriundos da COX-1 e produção de PGE2 mediada tanto por COX-1 como por COX-2.8 Em 

uma outra pesquisa avaliando o celecoxib, um inibidor seletivo para COX-2, não foi 

demonstrado qualquer efeito detectável sobre níveis de tromboxano B2 e somente observou-se 

supressão dos níveis de PGE2 entre 120 e 240 minutos após a remoção do terceiro molar.39 

Segundo o trabalho de Khan et al.40, pode-se esperar um aumento progressivo de COX-2 a 

partir de 30 minutos da realização da exodontia do terceiro molar, sugerindo que, a partir desse 

ponto, o aumento dos níveis de prostanóides pode contribuir para o desenvolvimento de dor 

pós-operatória e processo inflamatório agudo. Dessa forma, é interessante avaliar a correlação 

entre esses mediadores inflamatórios e dor pós-operatória em pacientes submetidos a analgesia 

preemptiva com AINES a fim de investigar os mecanismos envolvidos no processo. 

A COX-2 é uma enzima expressa em tecidos comuns apenas após estímulo de 

processos inflamatórios e é constitutiva em alguns tecidos. Em estudos in vitro tem-se 

demonstrado que ocorre um feedback positivo entre a expressão de COX-2 e o aumento dos 

níveis de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1β em diversos tipos celulares.41 Em 

fibroblastos, principal grupo celular presente nas amostras de tecido utilizadas na dosagem de 

citocinas do presente estudo, a expressão de COX-2 é diretamente proporcional aos níveis de 

TNF-α e IL-1β com grande aumento dos níveis de PGE2. Assim, com a maior inibição da via 

COX-2 pelo etoricoxibe administrado preemptivamente espera-se diminuição dos níveis de 

TNF-α e IL-1β.42 No entanto, no presente estudo houve redução significante apenas dos níveis 

de TNF-α promovido pelo fármaco COX-2 seletivo (etoricoxibe), e isto pode ser explicado pois 
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o aumento da COX-2 eleva os níveis de TNF-α que, por sua vez, induz a formação de IL-1β. 

Considerando que o etoricoxibe, em virtude de sua seletividade, reduz a formação de COX-2, 

espera-se uma menor formação de TNF-α e consequentemente uma menor produção de IL-1β. 

Dessa maneira, como o TNF-α é a primeira citocina a ser formada, foi possível observar no 

presente estudo sua redução significativa do tempo 0` para o tempo 30`, o que diferiu em 

relação à IL-1β que apresentou uma redução numérica mas não estatisticamente significante.  

O TNF-α está também relacionada diretamente com o quadro de hiperalgesia dos 

estados inflamatórios, agindo por dois mecanismos: o primeiro seria pela indução de COX-2 e 

a síntese subsequente de eicosanóides através da liberação de IL-1β; o segundo, através de 

indução da produção de aminas simpaticomiméticas via IL-8. Dependendo da intensidade e da 

natureza dos estímulos, a liberação de TNF-α é precedida pela formação de bradicinina.43 No 

presente estudo, foram dosados os níveis de TNF-α e IL-1β no momento 0’ e 30’, o que 

justificaria a redução significante apenas dos níveis de TNF-α, um mediador mais imediato que 

a IL-1β. Foi observado nesse estudo que quanto maior a redução dos níveis de TNF de 0’ para 

30’, menor foi o consumo de medicação de resgate, menor a dificuldade de abertura e menores 

os escores de dor de 6h e 8h. 

Por outro lado, no grupo tratado com ibuprofeno houve redução dos níveis de TNF-

α e IL-1β. O ibuprofeno é um AINE com baixa ou pouca seletividade para COX-2. O aumento 

relativo da seletividade COX-1 nesse fármaco pode ser parcialmente responsável pelo 

decréscimo significante dos níveis das duas citocinas testadas nesse trabalho, porque ela é uma 

enzima constitutiva e não precisa ser induzida, não sofrendo alteração dos seus níveis de 

expressão gênica mesmo em processos inflamatórios agudos.42 Assim, é possível que a 

administração preemptiva do ibuprofeno (fármaco parcialmente COX-2 seletivo) tenha 

mostrado redução tanto dos níveis de TNF-α e IL-1β de 0’ para 30’, um espaço de tempo 

relativamente curto para haver grande redução da expressão gênica de COX-2, mas tempo o 

suficiente para inibir o processo inflamatório em uma enzima já constitutivamente expressa. No 
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entanto, esses trabalhos foram realizados com fibroblastos pulmonares e mais estudos são 

necessários para corroborar essas hipóteses. 

O que foi possível observar na presente pesquisa é que o comportamento do número de 

correlações positivas foi dose dependente à luz da seletividade COX-2 dos fármacos, 

apresentando melhores resultados quando comparados ao grupo placebo, o que corrobora com 

o trabalho de Costa et al.26 Na avaliação dos níveis de edema houve muitas correlações 

positivas no grupo placebo (quanto mais TNF-α ou IL-1β maiores os edemas), com redução 

desse número no grupo tratado com fármacos COX não seletivo (ibuprofeno) e chegando a zero 

no COX-2 seletivo (etoricoxibe). O inverso ocorreu com relação às correlações negativas 

(quanto maiores os níveis de TNF ou IL-1β menores os edemas) que aumentaram de forma 

crescente nos grupos tratados com etoricoxibe, ibuprofeno e placebo. 

Como conclusão do presente estudo, a relação entre os níveis de TNF-α e IL-1β e os 

achados de dor e edema em cirurgias para remoção de terceiros molares inferiores mostrou-se 

inversamente proporcional à seletividade para COX-2 referente ao AINE utilizado 

preemptivamente. Além disso, estes apresentaram redução significativa dos parâmetros clínicos 

de dor, trismo e edema quando comparados ao grupo placebo. 
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FIGURAS E LEGENDAS 

 
Figura 1. Medidas lineares para avaliação do edema pós-operatório, compreendidas desde o 

ângulo mandibular ao (1) tragos (distância ANG-Tr), (2) canto externo do olho (distância 

ANG-CEO), (3) base nasal (distância ANG-BN), (4) comissura labial (distância ANG-CL), e 

(5) pogônio mole (distância ANG- Pg). 
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Figura 2. Fluxograma dos pacientes recrutados segundo o protocolo CONSORT. 
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Figura 3: Intensidade de dor (cm) medido pela EVA de acordo com os grupos do estudo e 

intervalos de tempo pós-operatórios específicos. Dados expressos em forma de média ± desvio-

padrão (*p<0,05 versus Placebo, teste Repetead-Meansures-ANOVA-two-way/Bonferroni). 

 

 

 

 
 

Figura 4: Avaliação dos níveis de TNF-α e IL-1β dos grupos Placebo, Ibuprofeno e 

Etoricoxibe nos momentos 0’ e 30’ após o procedimento cirúrgico. Dados expressos em forma 

de média ± desvio-padrão (*p<0,05, teste de Wilcoxon). 

  

Ibuprofeno Etoricoxibe Placebo Ibuprofeno Etoricoxibe Placebo 
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TABELAS E LEGENDAS 

Tabela 1: Análise de correlação entre o perfil de citocinas e sua variação (dosagem final menos 

inicial) e os dados clínicos de abertura bucal. 

  
TNF-α IL-1β 

  
0’ 30’ Δ 0’ 30’ Δ 

Abertura Bucal        

Placebo               

Inicial r -0,186 -0,440* -0,258 -0,110 -0,313 -0,135 
  p-Valor 0,406 0,040 0,246 0,626 0,156 0,550 

24h r -0,004 0,090 0,067 -0,002 0,503* 0,087 
  p-Valor 0,985 0,691 0,767 0,994 0,017 0,700 

72h r 0,307 0,364 0,048 0,303 0,511* -0,250 
  p-Valor 0,165 0,096 0,833 0,171 0,015 0,261 

7d r 0,449* 0,161 -0,403 0,328 0,145 -0,311 
  p-Valor 0,036 0,473 0,063 0,136 0,521 0,158 

Ibuprofeno         

Inicial r -0,032 -0,082 0,000 0,023 -0,050 -0,082 
  p-Valor 0,892 0,731 1,000 0,922 0,834 0,725 

24h r 0,036 0,003 0,020 0,067 0,125 -0,003 
  p-Valor 0,881 0,989 0,932 0,779 0,601 0,989 

72h r 0,110 0,159 0,120 0,125 0,253 -0,085 
  p-Valor 0,643 0,504 0,606 0,599 0,281 0,713 

7d r 0,028 -0,034 -0,092 0,103 -0,132 -0,164 
  p-Valor 0,907 0,887 0,692 0,667 0,578 0,478 

Etoricoxibe         

Inicial r -0,201 -0,386 -0,331 0.015 -0,001 -0,011 
  p-Valor 0,357 0,069 0,122 0.944 0,995 0,961 

24h r -0,041 0,261 0,139 0.197 0,165 -0,067 
  p-Valor 0,852 0,230 0,527 0.368 0,452 0,761 

72h r 0,258 0,309 -0,146 0.134 -0,123 -0,111 
  p-Valor 0,235 0,151 0,506 0.543 0,577 0,616 

7d r 0,193 0,004 -0,277 0.211 0,010 -0,146 
  p-Valor 0,379 0,985 0,200 0.333 0,963 0,506 

*p<0.05, correlação de Spearman. 
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Tabela 2: Análise de correlação entre o perfil de citocinas e sua variação (dosagem final menos 
inicial) e os dados clínicos de dor. 

  
TNF-α IL-1β 

  
0’ 30’ Δ 0’ 30’ Δ 

Abertura Bucal        

Placebo               

Medicação  r 0,603** 0,451* -0,191 0,411 0,318 -0,336 

Resgate p-Valor 0,003 0,035 0,394 0,057 0,149 0,127 

Dificuldade r -0,172 -0,165 -0,040 -0,020 0,056 0,149 

Abertura bucal p-Valor 0,444 0,464 0,861 0,929 0,804 0,507 

EVA 0h r 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 p-Valor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

EVA 2h r 0,461* 0,238 -0,243 0,183 0,177 -0,131 

 p-Valor 0,031 0,287 0,276 0,414 0,430 0,560 

EVA 4h r 0,165 0,093 -0,132 0,069 0,060 0,053 

 p-Valor 0,462 0,680 0,559 0,761 0,790 0,815 

EVA 6h r 0,028 -0,034 -0,195 0,185 0,202 -0,037 

 p-Valor 0,902 0,882 0,384 0,410 0,366 0,871 

EVA 8h r 0,129 0,061 -0,143 0,312 0,193 -0,192 

 p-Valor 0,567 0,788 0,527 0,157 0,390 0,392 

EVA 10h r 0,093 -0,023 -0,189 0,224 0,097 -0,143 

 p-Valor 0,680 0,918 0,399 0,317 0,666 0,527 

EVA 12h r -0,083 -0,100 -0,115 0,174 0,126 -0,130 

 p-Valor 0,714 0,659 0,609 0,438 0,577 0,565 

EVA 24h r 0,149 0,075 -0,083 -0,113 0,081 0,105 

 p-Valor 0,508 0,740 0,713 0,617 0,719 0,643 

EVA 7d r 0,126 0,113 -0,049 0,088 -0,090 -0,087 
 p-Valor 0,576 0,616 0,828 0,698 0,690 0,701 

Ibuprofeno   

      Medicação  r 0,363 0,546* -0,046 0,293 0,568** -0,333 

Resgate p-Valor 0,115 0,013 0,842 0,210 0,009 0,140 

Dificuldade r 0,032 0,071 -0,023 -0,241 0,001 0,216 

Abertura bucal p-Valor 0,895 0,767 0,921 0,306 0,997 0,346 

EVA 0h r 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 p-Valor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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EVA 2h r -0,221 -0,131 0,192 -0,210 -0,034 0,262 

 p-Valor 0,349 0,582 0,404 0,373 0,887 0,252 

EVA 4h r 0,221 0,141 -0,203 0,028 0,148 -0,060 

 p-Valor 0,349 0,553 0,378 0,906 0,534 0,795 

EVA 6h r 0,191 0,085 -0,171 -0,025 -0,037 -0,001 

 p-Valor 0,419 0,721 0,459 0,918 0,877 0,995 

EVA 8h r 0,077 -0,012 -0,162 -0,056 0,005 -0,007 

 p-Valor 0,748 0,961 0,483 0,815 0,984 0,975 

EVA 10h r 0,221 0,034 -0,426 0,005 0,142 -0,025 

 p-Valor 0,350 0,887 0,054 0,984 0,549 0,914 

EVA 12h r -0,143 -0,195 0,050 -0,223 0,059 0,231 

 p-Valor 0,546 0,411 0,829 0,344 0,804 0,313 

EVA 24h r -0,057 -0,310 -0,143 -0,333 -0,031 0,418 

 p-Valor 0,813 0,183 0,538 0,151 0,897 0,059 

EVA 7d r -0,446* -0,573** 0,100 -0,501* -0,362 0,434* 
 p-Valor 0,049 0,008 0,666 0,025 0,117 0,049 

Etoricoxibe   

      Medicação  r -0,147 -0,362 -0,436* -0,027 -0,085 -0,021 

Resgate p-Valor 0,502 0,090 0,037 0,901 0,701 0,925 

Dificuldade r -0,129 -0,387 -0,477* 0,098 0,040 0,043 

Abertura bucal p-Valor 0,558 0,068 0,021 0,657 0,855 0,847 

EVA 0h r 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 p-Valor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

EVA 2h r -0,246 -0,285 -0,095 -0,307 0,156 0,275 

 p-Valor 0,257 0,187 0,666 0,154 0,478 0,203 

EVA 4h r 0,026 -0,117 -0,399 0,308 -0,090 -0,320 

 p-Valor 0,905 0,595 0,059 0,152 0,684 0,136 

EVA 6h r -0,080 -0,287 -0,466* 0,156 0,068 -0,133 

 p-Valor 0,717 0,184 0,025 0,476 0,759 0,546 

EVA 8h r 0,078 -0,139 -0,419* 0,215 -0,102 -0,309 

 p-Valor 0,722 0,526 0,047 0,325 0,644 0,152 

EVA 10h r 0,051 0,225 0,035 0,079 -0,246 -0,133 

 p-Valor 0,818 0,301 0,874 0,721 0,258 0,545 

EVA 12h r 0,167 0,189 -0,113 0,350 0,105 -0,248 
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 p-Valor 0,446 0,387 0,608 0,102 0,633 0,254 

EVA 24h r 0,258 0,165 -0,331 0,292 0,046 -0,292 

 p-Valor 0,235 0,451 0,123 0,176 0,833 0,177 

EVA 7d r -0,140 -0,186 -0,047 -0,304 -0,397 0,035 
 p-Valor 0,525 0,395 0,833 0,159 0,061 0,874 

*p<0,05, correlação de Spearman. 
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Tabela 3: Análise de correlação entre o perfil de citocinas e sua variação (dosagem final menos 

inicial) e os dados clínicos de edema Ang-Tragus. 

  
TNF-α IL-1β 

  
0’ 30’ Δ 0’ 30’ Δ 

Medida Ang-Tragus        

Placebo               

Inicial r -0,132 -0,020 0,301 0,073 -0,029 -0,194 

 p-Valor 0,558 0,931 0,174 0,748 0,897 0,388 

24h r 0,319 0,508* 0,422 0,224 0,361 -0,171 

 p-Valor 0,148 0,016 0,051 0,317 0,099 0,446 

72h r 0,220 0,348 0,333 0,179 0,291 -0,175 

 p-Valor 0,325 0,113 0,130 0,425 0,188 0,437 

7d r 0,012 0,056 0,239 0,141 0,082 -0,229 

 p-Valor 0,956 0,803 0,284 0,532 0,717 0,306 

Ibuprofeno   

      Inicial r 0,122 0,178 -0,107 0,182 -0,065 -0,373 

 p-Valor 0,609 0,454 0,643 0,443 0,784 0,095 

24h r 0,244 0,414 0,018 0,265 0,022 -0,464* 

 p-Valor 0,300 0,070 0,940 0,258 0,928 0,034 

72h r 0,048 0,149 -0,036 0,178 -0,077 -0,352 

 p-Valor 0,842 0,531 0,877 0,454 0,746 0,117 

7d r 0,164 0,227 -0,116 0,208 -0,012 -0,375 

 p-Valor 0,491 0,336 0,616 0,380 0,961 0,094 

Etoricoxibe   

      Inicial r -0,040 0,015 0,198 0,274 0,074 -0,218 

 p-Valor 0,855 0,947 0,366 0,206 0,736 0,319 

24h r 0,135 0,268 0,295 0,348 0,171 -0,220 

 p-Valor 0,538 0,216 0,172 0,104 0,436 0,314 

72h r -0,059 -0,011 0,181 0,267 0,072 -0,218 

 p-Valor 0,788 0,960 0,408 0,218 0,745 0,318 

7d r -0,059 -0,006 0,198 0,263 0,055 -0,218 

 p-Valor 0,790 0,978 0,366 0,225 0,802 0,317 

*p<0,05, correlação de Spearman. 
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Tabela 4: Análise de correlação entre o perfil de citocinas e sua variação (dosagem final menos 

inicial) e os dados clínicos de edema Ang-CEO. 

  
TNF-α IL-1β 

  
0’ 30’ Δ 0’ 30’ Δ 

Medida Ang-CEO        

Placebo               

Inicial r 0,059 -0,017 -0,042 0,206 -0,003 -0,305 

 p-Valor 0,794 0,940 0,853 0,358 0,990 0,167 

24h r 0,323 0,192 -0,151 0,458* 0,240 -0,521* 

 p-Valor 0,143 0,392 0,503 0,032 0,282 0,013 

72h r 0,267 0,223 0,014 0,338 0,117 -0,456* 

 p-Valor 0,230 0,319 0,952 0,124 0,605 0,033 

7d r 0,189 0,124 -0,004 0,312 0,048 -0,436* 

 p-Valor 0,400 0,582 0,986 0,158 0,832 0,042 

Ibuprofeno         

Inicial r 0,012 0,135 0,157 0,058 0,093 -0,248 

 p-Valor 0,960 0,569 0,496 0,807 0,695 0,279 

24h r 0,207 0,419 0,162 0,353 0,380 -0,481* 

 p-Valor 0,381 0,066 0,483 0,127 0,099 0,027 

72h r 0,203 0,330 0,041 0,211 0,249 -0,366 

 p-Valor 0,391 0,156 0,860 0,373 0,290 0,102 

7d r -0,022 0,101 0,174 0,030 0,071 -0,222 

 p-Valor 0,926 0,673 0,452 0,899 0,766 0,333 

Etoricoxibe         

Inicial r -0,294 -0,435* -0,124 0,153 -0,122 -0,271 

 p-Valor 0,174 0,038 0,574 0,486 0,579 0,211 

24h r -0,191 -0,388 -0,138 0,212 -0,117 -0,352 

 p-Valor 0,383 0,067 0,531 0,332 0,596 0,100 

72h r -0,322 -0,450* -0,078 0,154 -0,056 -0,257 

 p-Valor 0,134 0,031 0,724 0,483 0,801 0,237 

7d r -0,296 -0,431* -0,107 0,156 -0,113 -0,268 

 p-Valor 0,170 0,040 0,628 0,478 0,608 0,216 

*p<0,05, correlação de Spearman. 



61 
 

Tabela 5: Análise de correlação entre o perfil de citocinas e sua variação (dosagem final menos 

inicial) e os dados clínicos de edema Ang-BN. 

  
TNF-α IL-1β 

  
0’ 30’ Δ 0’ 30’ Δ 

Medida Ang-BN        

Placebo               

Inicial r 0,394 0,131 -0,298 0,305 0,072 -0,386 

 p-Valor 0,070 0,562 0,178 0,167 0,749 0,076 

24h r 0,560* 0,373 -0,108 0,494* 0,414 -0,402 

 p-Valor 0,007 0,087 0,631 0,020 0,055 0,064 

72h r 0,504* 0,303 -0,158 0,428* 0,192 -0,463* 

 p-Valor 0,017 0,171 0,482 0,047 0,392 0,030 

7d r 0,515* 0,289 -0,251 0,440* 0,124 -0,465* 

 p-Valor 0,014 0,192 0,260 0,041 0,584 0,029 

Ibuprofeno         

Inicial r -0,362 -0,142 0,533* -0,148 -0,163 -0,032 

 p-Valor 0,116 0,550 0,013 0,534 0,492 0,890 

24h r -0,092 0,167 0,421 0,103 0,122 -0,229 

 p-Valor 0,700 0,480 0,057 0,666 0,608 0,317 

72h r -0,273 0,010 0,451* -0,078 -0,156 -0,122 

 p-Valor 0,244 0,966 0,040 0,742 0,511 0,597 

7d r -0,358 -0,128 0,534* -0,144 -0,152 -0,031 

 p-Valor 0,121 0,592 0,013 0,546 0,523 0,895 

Etoricoxibe         

Inicial r -0,367 -0,283 -0,008 -0,090 0,005 -0,011 

 p-Valor 0,085 0,191 0,970 0,684 0,980 0,961 

24h r -0,294 -0,248 -0,028 0,049 -0,065 -0,113 

 p-Valor 0,174 0,254 0,898 0,823 0,770 0,607 

72h r -0,191 -0,133 -0,030 0,148 -0,016 -0,230 

 p-Valor 0,384 0,546 0,891 0,501 0,941 0,292 

7d r -0,372 -0,294 -0,014 -0,102 -0,019 -0,011 

 p-Valor 0,080 0,173 0,950 0,645 0,933 0,959 

*p<0,05, correlação de Spearman, 
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Tabela 6: Análise de correlação entre o perfil de citocinas e sua variação (dosagem final menos 

inicial) e os dados clínicos de edema Ang-CL. 

  
TNF-α IL-1β 

  
0’ 30’ Δ 0’ 30’ Δ 

Medida Ang-CL        

Placebo               

Inicial r 0,096 0,007 -0,079 0,089 0,167 -0,133 

 p-Valor 0,671 0,976 0,726 0,693 0,458 0,556 

24h r 0,546* 0,661* 0,224 0,277 0,515* -0,083 

 p-Valor 0,009 0,001 0,316 0,212 0,014 0,714 

72h r 0,399 0,495* 0,138 0,168 0,415 -0,112 

 p-Valor 0,066 0,019 0,541 0,454 0,055 0,618 

7d r 0,302 0,259 -0,045 0,137 0,296 -0,116 

 p-Valor 0,172 0,245 0,844 0,542 0,180 0,608 

Ibuprofeno         

Inicial r -0,147 0,144 0,419 -0,038 -0,077 -0,032 

 p-Valor 0,537 0,545 0,058 0,874 0,747 0,891 

24h r -0,023 0,336 0,458* 0,128 0,257 -0,186 

 p-Valor 0,923 0,147 0,037 0,592 0,273 0,420 

72h r -0,140 0,296 0,552* 0,078 0,069 -0,150 

 p-Valor 0,557 0,205 0,009 0,744 0,774 0,518 

7d r -0,210 0,081 0,447* -0,056 -0,061 -0,014 

 p-Valor 0,375 0,733 0,042 0,815 0,799 0,951 

Etoricoxibe         

Inicial r -0,031 0,008 -0,089 0,198 -0,081 -0,345 

 p-Valor 0,889 0,970 0,685 0,365 0,715 0,107 

24h r 0,003 -0,053 -0,169 0,252 -0,136 -0,395 

 p-Valor 0,988 0,809 0,440 0,247 0,536 0,062 

72h r -0,059 -0,089 -0,125 0,176 -0,144 -0,313 

 p-Valor 0,789 0,687 0,571 0,423 0,511 0,146 

7d r -0,047 -0,006 -0,080 0,185 -0,091 -0,333 

 p-Valor 0,833 0,977 0,716 0,398 0,678 0,120 

*p<0,05, correlação de Spearman. 
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Tabela 7: Análise de correlação entre o perfil de citocinas e sua variação (dosagem final menos 
inicial) e os dados clínicos de edema Ang-Pg. 

  
TNF-α IL-1β 

  
0’ 30’ Δ 0’ 30’ Δ 

Medida Ang-Pg        

Placebo               

Inicial r 0,381 0,331 0,025 0,256 0,226 -0,289 

 p-Valor 0,080 0,132 0,912 0,250 0,313 0,192 

24h r 0,481* 0,540* 0,130 0,287 0,492* -0,170 

 p-Valor 0,023 0,009 0,566 0,195 0,020 0,449 

72h r 0,435* 0,501* 0,123 0,157 0,422 -0,092 

 p-Valor 0,043 0,017 0,586 0,485 0,050 0,683 

7d r 0,327 0,364 0,152 0,147 0,220 -0,217 

 p-Valor 0,137 0,096 0,498 0,513 0,325 0,332 

Ibuprofeno         

Inicial r -0,302 -0,325 0,205 -0,299 -0,391 0,192 

 p-Valor 0,195 0,162 0,372 0,200 0,088 0,404 

24h r -0,094 0,079 0,407 0,048 0,045 -0,134 

 p-Valor 0,693 0,740 0,067 0,842 0,849 0,564 

72h r -0,230 -0,017 0,379 -0,130 -0,207 0,003 

 p-Valor 0,330 0,945 0,090 0,585 0,380 0,991 

7d r -0,364 -0,323 0,291 -0,360 -0,453* 0,226 

 p-Valor 0,114 0,165 0,201 0,119 0,045 0,324 

Etoricoxibe         

Inicial r -0,160 -0,062 -0,077 0,206 -0,007 -0,264 

 p-Valor 0,467 0,779 0,727 0,345 0,975 0,223 

24h r 0,008 0,055 -0,140 0,343 -0,158 -0,441* 

 p-Valor 0,970 0,803 0,525 0,109 0,472 0,035 

72h r -0,118 -0,027 -0,061 0,217 -0,078 -0,319 

 p-Valor 0,593 0,903 0,781 0,320 0,722 0,138 

7d r -0,167 -0,075 -0,082 0,208 -0,001 -0,273 

 p-Valor 0,445 0,733 0,709 0,340 0,995 0,208 

*p<0,05, correlação de Spearman. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Como conclusões principais desse estudo, segue-se: 

1. A dosagem de TNF-α no grupo placebo não mostrou diferença significativa entre os 

tempos 0’ e 30’, enquanto que os grupos experimentais (ibuprofeno e etoricoxibe) 

evidenciaram redução temporal significativa. A dosagem de IL-1β dos grupos placebo e 

etoricoxibe não mostrou variação temporal significativa; porém, no grupo ibuprofeno 

houve redução significante ao longo do tempo. 

2. Etoricoxibe e ibuprofeno apresentaram redução significativa dos parâmetros clínicos 

referentes aos eventos inflamatórios (dor, edema e trismo) em comparação ao grupo 

placebo. 

3. Os dados relacionados ao aumento do edema e dosagens de citocinas no grupo placebo 

estão diretamente relacionados quando comparado com os grupos experimentais. 
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Apêndice 1 – FICHA DE AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIAS 

• DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
NOME:___________________________________________________________________ SEXO (   )M     (   )F 
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___ RG:________________________ CPF:________________ 

NATURALIDADE:__________________ NACIONALIDADE:________________ 
ESTADO 
CIVIL:______ 

PROFISSÃO:_____________________ COR OU RAÇA: (   )BRA     (   )NEG   (   )PAR   (   )IND    (    )AMA 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
_____________ 

       DISTRITO OU BAIRRO:___________________________ CIDADE:_________________ CEP:______________ 
TELEFONES PARA CONTATO: (   )  ___________________________________________________ 
GRAU DE ESCOLARIDADE:  (   )ANALFABETO  (    )1GR  (   )2GR  (   )GRAD:[   ]ESP  [   ]MEST[   ]DOUT  
RENDA FAMILIAR (SALÁRIOS MÍNIMOS): (   )SEM RENDA  (   )< 1  (   )1-2   (   )2-3    (   )3-4 (    )4-5   (   )>5 

• DADOS DA ANAMNESE/HISTÓRICO MÉDICO DE SAÚDE 
MOTIVO DA CONSULTA: (   )DOR   (   )PERICORONARITE   (   )EDEMA   (   ) ORTODONTIA   (   )CÁRIE    
(   )TRISMO   (   ) CEFALEIA 

 HISTÓRIA DA QUEIXA 
PRINCIPAL:_________________________________________________________________________ 
 
HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL: 
___________________________________________________________________________ 
ESTÁ SOB TRATAMENTO MÉDICO ATUALMENTE:       (   )S   ( )N    QUAL:______________________ 
FAZ USO DE ALGUM MEDICAMENTO ATUALMENTE: (   )S   (  )N QUAL: ______________________ 
FEZ USO DE ALGUM MEDICAMENTO NOS ÚLTIMOS 15 DIAS:  (  
)S   (  )N 

QUAL: 
______ _____________ 

TEM OU TEVE ALERGIA A ALGUMA SUBSTÂNCIA:      (   )S   (   
)N QUAL:_______________________ 
JÁ FEZ ALGUMA CIRURGIA OU FOI HOSPITALIZADO: (   )S   (   
)N ESPECIFICAR:_________________ 
TEM PROBLEMAS DE CICATRIZAÇÃO: (   )S   (   )N HEMORRAGIA: (   )S   (   )N 
FAMILIARES POSSUEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE: (   )S   (   
)N ESPECIFICAR: 

ESTÁ GRÁVIDA (   )S   (   )N 
AMAMENTANDO (   )S   (   
)N 

USO DE ANTICONCEPCIONAL (   )S   
(   )N 

ASSINALE SE JÁ TEVE OU TEM:  (   )HEMOFILIA   (   )AIDS  (   )TUBERCULOSE  (   )EPILEPSIA  
 (   )LEUCEMIA   
(   )FEBRE REUMÁTICA   (   )ARTRITE  (   )GASTRITE  (   )ÚLCERA GÁSTRICA   (   )HANSENÍASE  
 (  )NEFROPATIA 
(   )DST   (   )DIABETES   (   )CARDIOPATIA   (   )HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA   (   )ASMA   
 (   )AVC 
(   )ANEMIA   (   )CÂNCER   (   )HEPATITE  (   )OUTRO: 

• DADOS DA HISTÓRIA SOCIAL 
FUMANTE: (   )S  (   )N ESPECIFICAR:____________________________________ 
ETILISTA:    (   )S   (   )N ESPECIFICAR:____________________________________ 
USUÁRIO DE DROGA ILÍCITA  (   )S   
(   )N ESPECIFICAR:____________________________________ 

• EXAME FÍSICO 
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PULSO (bpm):________________ 
PRESSÃO ARTERIAL 
(mmHg):        FR: TEMP.(C) 
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Apêndice 2 – FICHAS DOMICILIARES 
    

 
          Paciente: ____________________________________  Data da Cirurgia: _____ /  _____  / ______ 

    
 

• DOR (ESCALA VISUAL ANALÓGICA) 
 
 
 
 

 
• 2h após a cirurgia 

                     
• 4h após a cirurgia 

 
• 6h após a cirurgia 

 
• 8h após a cirurgia 

 
• 10h após a cirurgia 

 
• 12h após a cirurgia 

 
• 24h após a cirurgia 

 
• 5 dias após a cirurgia 

 
• 7 dias após a cirurgia 
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• USO DE MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 
 
 
 

 
Dia 1: (   )S   (   )N    Número de vezes: _____________ 
Dia 2: (   )S   (   )N    Número de vezes: _____________ 
Dia 3: (   )S   (   )N    Número de vezes: _____________ 
Dia 4: (   )S   (   )N    Número de vezes: _____________ 
Dia 5: (   )S   (   )N    Número de vezes: _____________ 
Dia 6: (   )S   (   )N    Número de vezes: _____________ 
Dia 7: (   )S   (   )N    Número de vezes: _____________ 

 
 
 

• Sangramento Pós-Operatória 
 

Dia 1: (   ) Ausente   (   )Discreto   (   ) Muito sangrante 
Dia 2: (   ) Ausente   (   )Discreto   (   ) Muito sangrante 
Dia 3: (   ) Ausente   (   )Discreto   (   ) Muito sangrante 
Dia 4: (   ) Ausente   (   )Discreto   (   ) Muito sangrante 
Dia 5: (   ) Ausente   (   )Discreto   (   ) Muito sangrante 
Dia 6: (   ) Ausente   (   )Discreto   (   ) Muito sangrante 
Dia 7: (   ) Ausente   (   )Discreto   (   ) Muito sangrante 

 
 

• Dificuldade em abertura bucal 
 

Dia 1: (   )Sim   (   )Não 
Dia 2: (   )Sim   (   )Não 
Dia 3: (   )Sim   (   )Não 
Dia 4: (   )Sim   (   )Não 
Dia 5: (   )Sim   (   )Não 
Dia 6: (   )Sim   (   )Não 
Dia 7: (   )Sim   (   )Não 
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Apêndice 3 – RECOMENDAÇÕES PRÉ- E PÓS-OPERATÓRIAS 

 
 
PARA: __________________________________________________________ 
                          

RECOMENDAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 
 

 
1. Repouso, evitar esforço físico, 
evitar pegar peso e evitar baixar a 
cabeça; 
2. Não dirigir ou ingerir bebida 
alcoólica até 24 horas após a cirurgia; 
3. Morder uma gaze depois da 
cirurgia por até 30 minutos; 
4. Alimentação liquida à pastosa, 
fria ou gelada por 48 horas; 
5. Não recomendamos fumar 
durante o pós-operatório (pelo menos 
sete dias depois da cirurgia); 
6. Repouso absoluto por 2 dias, não 
realizar esforço físico por 7 dias; 
7. Evitar calor excessivo (por 
exemplo, perto do fogão) e lugares 
quentes por 2 dias; 
8. Escovar normalmente os dentes, 
no mínimo 3 vezes ao dia, com escova 
de cerdas macias mas com devido 
cuidado na região dos pontos; 
9. Não fazer bochechos nas 
primeiras 24 horas.  
10. Fazer compressa com gelo na 
região do rosto onde foi operado por 30 
minutos, com descanso de 30 minutos, 
somente nas primeiras 24 horas; 
11. Após a cirurgia, até 7 a 10 dias, 
poderá apresentar inchaço, dor, 
dificuldade para abrir a boca, ou até uma 
febre baixa. Se perceber algum desses 
eventos não realizar trabalhos ou 
exercícios físicos importantes e entrar 
em contato com o Dr. Assis; 
12. Pode ser que ocorra leve 
sangramento no local da cirurgia durante 
as primeiras horas pós-operatórias; 
13. Procure dormir com dois 
travesseiros no primeiro dia; 

14. Tomar apenas as medicações 
prescritas pelo dentista; 
15. Retornar com 7 dias para 
remoção dos pontos e avaliar o local 
onde foi removido o dente; 
16. Evite faltar as consultas de 
retorno. 
 
 
Qualquer dúvida ou problema entrar em 
contato com Dr. Assis Filipe  pelo 
telefone (85) 9944-4019 (qualquer 
horário). 
 
 
 
 

Fortaleza, _____/_____/_____
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Apêndice 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDEO 
SERVIÇO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILOFACIAL 

 
 
PACIENTE:__________________________________________________________ 
RG:_______________________ 

                          
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

  
 Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: 

“AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ANALGESIA PREEMPTIVA SOB OS NÍVEIS DE 

CITOCINAS PRÓ-INFLAMATÓRIAS EM CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES”. 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: 

 A cirurgia para remoção de terceiros molares (“dente do siso”) é considerada um 

procedimento comum em cirurgia odontológica. Os pacientes queixam-se mais comumente de 

dor, inchaço, dificuldade de abrir a boca e sangramento. Nessas cirurgias, na grande maioria 

das vezes, os pacientes são orientados a usarem medicamentos analgésicos e antiinflamaórios 

apenas após a cirurgia com o objetivo de controlar dor, inchaço e dificuldade de abrir a boca 

que podem acontecer. Entretanto, existe outra opção para se procurar diminuir ou até mesmo 

evitar o aparecimento de dor após a cirurgia para retirada de terceiros molares que é 

prescrever, uma hora antes da cirurgia, um medicamento antiinflamatório. Essa opção recebe 

o nome de “analgesia preemptiva”, e várias pesquisas mostram que ela é segura e proporciona 

melhora, em muitos pacientes, na intensidade da dor pós-operatória que pode ocorrer nessas 

cirurgias odontológicas. Entre os medicamentos que podem ser usados para a “anlgesia 

preemptiva” vários pesquisadores têm mostrado que o ibuprofeno pode ser considerado um 

medicamento padrão e efetivo para controle de dor em cirurgias dentais. Outro medicamento 

que mostra um efeito benéfico no controle da dor após cirurgia para remoção de terceiros 

molares é o etoricoxibe, sendo inclusive muito utilizado em Medicina. Entretanto, poucos 

trabalhos investigaram o papel desse medicamento em “analgesia preemptiva” para cirurgias 

de remoção de terceiros molares. Além disso, para se avaliar o efeito da “analgesia 
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preemptiva”, alguns pesquisadores têm estudado algumas substâncias produzidas durante o 

processo inflamatório e que estão envolvidas no surgimento da dor. Esse tipo de pesquisa já 

foi feita em um estudo com pacientes que precisavam ter seus terceiros molares removidos, 

mas nesse trabalho nenhum medicamento foi prescrito antes da cirurgia para se tentar 

diminuir ou até evitar que ocorresse dor após a cirurgia. Os pesquisadores desse estudo 

removeram dois pequenos pedaços de gengiva que cobriam os terceiros molares para avaliar a 

quantidade de algumas dessas substâncias inflamatórias e concluíram que, com 30 minutos, já 

havia uma produção importante dessas substâncias. Dessa forma é necessária a realização de 

mais pesquisas que investiguem se pacientes que forem ter seus dentes terceiros molares 

retirados e que utilizarem qualquer um desses medicamentos antes da cirurgia possam ter 

redução na produção dessas substâncias e, assim, diminuir ou mesmo evitar o surgimento de 

dor no período pós-operatório.  

Assim, essa pesquisa tem como objetivos: 1. Saber a quantidade de algumas 

substâncias que podem ser encontradas no processo inflamatório causado pelo procedimento 

cirúrgico de retirada de terceiros molares; 2. Saber se a utilização de um medicamento 

antiinflamatório antes da cirurgia para retirar terceiros molares pode diminuir a produção 

dessas substâncias e, assim, ser importante para diminuir dor e inchaço pós-cirúrgico que 

podem surgir. 

 

 A pesquisa será realizada da seguinte maneira: 

 1- Os pacientes que procurarem atendimento no ambulatório do Serviço de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Walter Cantídio para remoção dos 

dois terceiros molares mandibulares que aceitarem em participar dessa pesquisa e que se 

enquadrarem nos critérios de inclusão/exclusão do presente estudo serão separados em três 

grupos, a saber: 

 Grupo 1: nesse grupo, o voluntário terá seu terceiro molar mandibular removido e 

receberá, uma hora antes da cirurgia, 400mg de ibuprofeno. 

 Grupo 2: nesse grupo, o voluntário terá seu terceiro molar mandibular removido e 

receberá, uma hora antes da cirurgia, 120mg de etoricoxibe. 

 Grupo 3: nesse grupo, o voluntário terá seu terceiro molar mandibular removido e 

receberá, uma hora antes da cirurgia, um comprimido de placebo (que é uma droga inativa). 

 2- O voluntário dessa pesquisa poderá ser colocado em um grupo chamado de “grupo 

controle” (grupo 3) onde é utilizada uma droga inativa chamada de “placebo” (que não tem 

efeito algum, por exemplo efeito analgésico ou anttinflamatório). Entretanto, em todos os 
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grupos, será explicado aos voluntários que os mesmos poderão usar um medicamento para dor 

após a cirurgia caso necessitem.  

 3- Nem os participantes nem o pesquisador saberão se será utilizado um medicamento 

(grupos 1 e 2) ou um placebo (grupo 3) antes da remoção do terceiro molar.  

 4- Todos os voluntários se comprometerão a fornecer informações verdadeiras para o 

correto preenchimento das fichas clínicas da pesquisa e de anamnese (histórico de saúde).  

 5- O procedimento cirúrgico será realizado pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial Hospital Universitário Walter Cantídio e ocorrerá sob anestesia local. 

Nessa cirurgia será removido o terceiro molar e um pequeno pedaço de 3mm do tecido 

próximo a esse dente e, depois, o local onde foi realizada a cirurgia será totalmente fechado 

através de suturas. 

 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: 

 O procedimento cirúrgico que será realizado, em todos os voluntários desta pesquisa, 

tem como riscos o de poder causar, de forma incomum e como complicação inerente a esse 

tipo de procedimento, desconfortos e algumas complicações, tais como: inflamação, edema 

(inchaço), parestesias (dormência) em região de lábio, hemorragia (sangramento) em região 

de boca, úlceras (“aftas”) e equimose (manchas vermelhas em face). Todos os voluntários que 

tiverem seus terceiros molares retirados também poderão desenvolver infecção pós-

operatória, mas caso venha a ocorrer esta será avaliada pelo cirurgião e um tratamento 

adequado será indicado. Como benefícios, muitos estudos mostram que a “analgesia 

preemptiva” pode diminuir a intensidade de dor após a cirurgia para remoção de terceiros 

molares e que a realização dessas pesquisas pode contribuir com o desenvolvimento de 

protocolos medicamentosos que sejam benéficos a muitos pacientes que forem se submeter a 

uma cirurgia para remoção de terceiros molares. 

 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: 

 Todos os pacientes serão avaliados por um período de uma semana após a realização 

do procedimento cirúrgico. Os retornos irão ocorrer com 1, 3, 5 e 7 dias de pós-operatório. As 

avaliações serão realizadas no ambulatório de Cirurgia Bucomaxilofacial no complexo do 

Hospital Universitário Walter Cantídio  

 Os participantes que, durante o período de acompanhamento pós-operatório ou durante 

qualquer etapa da pesquisa, necessitarem de suporte irão contar com o apoio deste 

pesquisador e da equipe de Ciurgia Bucomaxilofacial para a realização de testes diagnósticos 
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e todos os procedimentos técnicos e cirúrgicos necessários para a resolução do quadro clínico, 

além de acompanhamento pelo tempo que for necessário. 

 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO:  

 Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é 

livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

 O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Os resultados do exame clínico, laboratorial, da pesquisa, etc serão enviados para você 

e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que 

possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será arquivada pelo 

Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Walter 

Cantídeo e outra será fornecida a você. 

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS:  

 A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional em caso de haver gastos de tempo, transporte, 

creche, alimentação, etc. 

 

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA 

PARTICIPANTE:   

 Indivíduos vulneráveis como crianças, adolescentes, ou com autonomia reduzida 

devem ter um representante legal, sem prejuízo de sua autorização. 

 

 Eu,__________________________________________________________________

_________________ fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e motivar minha decisão se assim o desejar. O professor orientador Dr. Fábio 
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Wildson Gurgel Costa e o cirurgião bucomaxilofacial Dr. Assis Felipe Medeiros Albuquerque 

certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar o professor orientador Dr. Fábio Wildson 

Gurgel Costa e o cirurgião bucomaxilofacial Dr. Assis Felipe Medeiros Albuquerque no 

telefone (85) 9944-4019 ou (85) 32462373 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará – Hospital Universitário Walter Cantídio, através da secretária 

Maria Solange Alencar Holanda de Vasconcelos, telefone 3366-8589 ou 3366-8612, e-mail: 

cephuwc@huwc.ufc.br, localizado na Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófilo, 

Fortaleza-Ceará.  

 Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

 

PACIENTE:__________________________________________________________ 

RG:______________________ 

 

  Fortaleza, _____/_____/_____                                                                                                   

 
 
 
 

                                                                              _______________________________                                   
_____________________________ 

Assinatura do paciente (responsável)                                     Assinatura e carimbo do   
profissional 

Endereço do pesquisador: 
Rua Paula Ney nº77, apto 1700, Aldeota, 

Fortaleza-CE. 
Telefone de contato: (85) 9944-4019 ou 

(85) 32462373 
 
 

Endereço do Comitê de Ética em 
Pesquisa: 

Rua Capitão Francisco Pedro nº1290, 
Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE. 

Telefone de contato: (85) 33668589 / (85) 
40118213 
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Apêndice 5 - METODOLOGIA LABORATORIAL PARA ANÁLISE DE CITOCINAS  

(TNF-α  E IL-1β) 

 

1. Aquisição das Amostras 

Os pacientes foram submetidos a dois procedimentos cirúrgicos para remoção dos 

terceiros molares inferiores, intercalados por um período mínimo de 21 dias. O protocolo 

cirúrgico já padronizado e a técnica cirúrgica utilizada foi a que é comumente realizada para 

remoção de terceiros molares como publicado no estudo de BEZERRA et al. (2011). 

Em ordem cirúrgica, a anestesia local foi realizada a partir do bloqueio do nervo 

alveolar inferior (NAI), nervo lingual e nervo bucal (Figura A-C), obtida utilizando-se o 

anestésico cloridrato de mepivacaína a 2% com adrenalina 1:100.000 (Mepiadre®, DFL, 

Brasil). Depois de constatada a anestesia, foi realizada a remoção de um fragmento de tecido 

pericoronário de 3mm de extensão (Figura D-F), sendo o material colhido acondicionado em 

microtubo estéril (eppendorf) de 1,5mL em solução de RIPA. Em seguida, foi realizado um 

retalho em envelope de espessura total e o osso que esteja impedindo a remoção do dente foi 

removido com uma broca odontológica carbide cirúrgica nº 702 (FGXL, Brasil) montada em 

uma peça de mão cirúrgica de alta rotação sob irrigação profusa e constante soro fisiológico 

0,9% (Figura G-J). Quando necessário, foi realizada odontosecção nesta mesma fase com a 

broca previamente utilizada.  O dente foi então removido com um elevador do tipo reto ou 

Seldin (Figura K e L). Decorridos 30 minutos do inicio do procedimento cirúrgico, 

certificando-se que o paciente esteja sobre efeito analgésico do anestésico local satisfatório, 

foi realizada a remoção de um segundo tecido pericoronário similarmente ao que foi descrito 

anteriormente, e as bordas da ferida cirúrgica foram cuidadosamente suturadas utilizando-se 

fio de seda 4.0 (Shalon®) (Figura M-R). Os fragmentos removidos foram acondicionados em 
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eppendorfs estéreis e colocados solução de RIPA sob pouca iluminação (Figura S-U). Os 

pontos foram removidos após 7 dias. Além disso, cada participante foi devidamente 

informado sobre as recomendações pós-operatórias necessárias. A duração do procedimento 

cirúrgico, quantidade de anestésico local, realização de osteotomia e/ou odontosecção, e 

intercorrências foram anotadas em um formulário padrão. 

* Protocolo Cirúrgico  

 

A B C 

D E F 
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Ø Armazenamento das amostras 

- As amostras coletadas foram colocadas em um freezer a - 800C 

 

Figura 1: Foto ilustrativa do freezer a -800 e da caixa com os eppendorfs alocados. 

2. Dosagem das Citocinas  (TNF-α  E IL-1β) 

Passo 01:  Maceração 

-  Foi realizado a maceração das peças, por um tempo de 25-30 segundos. 

 

Figura 2: Momento da maceração realizada em cada eppendorf. 
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Passo 02: Centrifugação 

- Os eppendorf após a maceração foram colocados na centrífuga por um período de 15 

minutos, em uma velocidade de 10.000 rpm e uma temperatura de 40 graus centígrados. 

 

Figura 3: Centrifuga devidamente preenchida com os eppendorfs e colocada em funcionamento. 

Passo 03: Remoção do Sobrenadante 

- Após a centrifugação foram removidos em torno de 400 a 450 µL (microlitros) do 

sobrenadante de cada amostra e colocados em um outro eppendorf estéril, devidamente 

identificado. 

 

Figura 4: Mostra a remoção do sobrenadante dos eppendorfs após a centrifuga. 

Passo 04: Preparo dos Reagentes 
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- Foi realizado o preparo dos reagentes de acordo com o recomendado pelo fabricante o 

kit de dosagem de citocinas. 

Figura 5: Mostra a diluição do PBS, Reagente Diluente e Wash Buffer que foram utilizados durante todo o 

processo. 

Passo 04: Aferir pH das Soluções 

Com o auxílio de um pHmetro foi devidamente aferido o pH das soluções previamente 

preparadas de PBS diluído, reagente diluente e wash buffer. Inicialmente o pHmetro foi 

calibrado utilizando as soluções de calibração, referente ao protocolo padrão sugerido pelo 

próprio fabricante, e após a calibração foi realizado a aferição do pH das soluções, que devem 

estar entre 7,2 – 7,4. Para a utilização das soluções, todas devem estar em temperatura 

ambiente. 
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Figura 6: Realização da aferição do pH das soluções.  

Passo 05: Preparo Inicial da Placa 

Com a utilização dos KITs DuoSET ELISA para as citocinas humanas TNF-alfa (COD: 

DY2100) e IL-1B (COD: DY201). Foi realizado a diluição dos componentes de acordo com o 

manual do fabricante para termos as seguintes soluções: Anticorpo de Captura, Anticorpo de 

Detecção e a Solução Standard. 

 

• Colocação do Anticorpo de Captura 

Para inicio do preparo da placa, foi realizado a colocação de 100 µL do anticorpo de 

captura em cada um dos 96 poços da placa, colocado o adesivo e a tampa e foi deixado a 

placa em OverNigth por 12 a 14 horas na geladeira em temperatura de 4 0C. 

Após esse tempo foi observado no adesivo que cobre toda a placa, na região dos poços 

algumas bolhas/cristais, ou embaçamento que significa que a reação foi positiva. 
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Figura 7: Foto ilustrativa a colocação do AC e na foto ao ado direito mostra a reação de embaçamento 

após o over nigth, demonstrando que a reação foi positiva. 

Passo 06: Lavagem e secagem da Placa 

A placa deverá ser lavada todos os poços com 400 µL, três vezes, com a solução de 

Wash Buffer.  

 

 

Figura 8: Lavagem da placa com Wash Buffer. 

Passo 07: Adição de Reagente Diluente 
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Após lavagem e secagem da placa, foi colocado 300 µL do reagente diluente (RD) e 

depois colocado o adesivo e a tampa e deixado na plataforma oscilatória por um período de 1 

hora. 

 

Figura 9: Colocação do reagente diluente na placa e mantida na plataforma por 1 hora. 

Passo 08: Lavagem e secagem da Placa 

A placa foi lavada novamente todos os poços com 400 µL, três vezes, com a solução de 

Wash Buffer. 

 

Figura 10: Segunda lavagem da placa com Wash Buffer. 
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Passo 09: Preparo da Curva padrão com solução Standard (St) 

Após a diluição da solução Standard de acordo com as normas do fabricante, foi 

realizado a diluição conforme solicitado e demonstrado na figura abaixo pelo fabricante. 

Após o preparo e diluição dos pontos da curva referentes as letras A – G em eppendorf 

separados, então é removido 100 µL de cada solução (A-G) e colocados na placa de acordo 

com o desenho da placa previamente estabelecido. Cada eppendorf com a solução deverá 

passar pelo vortex por um tempo de 5 segundos para homogeneizar a solução e depois é 

colocado em cada poço específico, de acordo com o desenho da placa previamente realizado. 

 

Figura 11: Desenho esquemático da disposição das amostras na placa 
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.  

Figura 12: Preparo da curva padrão utilizando a solução Standard 

 

Passo 10: Colocação das amostras na placa 

As amostras que estavam mantidas no congelador a -200C, são mantida fora para 

descongelamento, e após estar em forma líquida foi realizado a remoção de 50µL de cada 

amostra e colocadas em cada poço específico de acordo com o desenho da placa previamente 

realizado. As amostras passaram 5 segundos no vortex para homogeneizar a amostra e então a 

coleta foi realizada e colocado na placa. Então foi colocado o plástico e a tampa e levado para 

a plataforma oscilatória por um tempo de 2 horas. 
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Figura 13: Colocação das amostras na placa de acordo com a tabela pré-definida. 

 

Figura 14: Após amostras colocadas a placa é deixada na plataforma por duas horas. 

Passo 11: Lavagem e secagem da Placa 

A placa foi então novamente lavada todos os poços com 400 µl, três vezes, com a 

solução de Wash Buffer. 
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Figura 15: Terceira lavagem da placa com Wash Buffer. 

 

Passo 12: Colocação do Anticorpo de Detecção (AD) 

Após lavagem e secagem da placa, foi colocado 100 µL do anticorpo de detecção 

(AD) em cada poço, que foi devidamente diluído de acordo com as normas do fabricante e 

depois colocado adesivo e tampa e deixado na plataforma oscilatória por um período de 2 

horas. 
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Figura 16: Colocação do anticorpo de detecção em cada poço e levado a plataforma por duas horas. 

Passo 13: Lavagem e secagem da Placa 

Todos os poços da placa foram lavados com 400 µl, quatro vezes, com a solução de 

Wash Buffer. 

 

Figura 17: Quarta lavagem da placa com Wash Buffer. 

Passo 14: Colocação da solução de Strepavidina 

A solução de Strepavidina é devidamente diluída de acordo com as normas do 

fabricante, a solução é manipulada toda em ambiente sem luz. Após a diluição foi colocado 

100 µL em cada poço, a placa foi então coberta com um papel alumínio e mantida na 

plataforma oscilatória por um período de 20 minutos. 
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Figura 18: Em ambiente sem luminosidade foi colocado a solução de Strepavidina e mantido na plataforma por 

20 minutos. 

Passo 15: Lavagem e secagem da Placa 

Todos os poços da placa foram lavados com 400 µl, quatro vezes, com a solução de 

Wash Buffer. 

 

Figura 19: Quinta lavagem da placa com Wash Buffer. 

Passo 16: Colocação da Solução de Substrato  
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A solução de Substrato foi devidamente manipulada e misturada de acordo com as 

normas do fabricante, a solução é manipulada toda em ambiente sem luz. Após a manipulação 

foi colocado 100 µL em cada poço, coberto a placa novamente com um papel alumínio e 

mantido na plataforma oscilatória por um período de 20 minutos.  

OBS: Será possível observar uma mudança de coloração (azul) das amostras nesse 

momento. 

 

Figura 20: Em ambiente sem luminosidade foi colocado a solução de Substrato e mantido na plataforma 

por 20 minutos. 

Passo 17: Adição da Solução de Parada 

Após o tempo decorrido (15-20min) foi adicionado 50 µL do Stop Solution (Solução de 

Parada), ainda em ambiente sem luz, o qual ira parar todas as reações para serem lidas no 

aparelho do protocolo ELISA. 
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Figura 21: Aspecto da placa após a solução de parada colocada, mostrando a reação de cor amarelada nos 

poços que obtiveram maiores captações das citocinas. 

Passo 18: Leitura da Placa 

Após a adição do Stop Solution, a placa é levada para leitura.  

 

Figura 22: Placa levada para leitura em um aparelho especifico para teste ELISA, no qual foi usado filtro 

com absorbância de 450nm. 


