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RESUMO 

A cirurgia para extração do terceiro molar é um dos procedimentos mais comumente realizados 

em Odontologia, sendo geralmente associada com dor, edema e trismo pós-operatório. A 

terapia com ozônio é um dos métodos modernos de tratamento não medicamentoso, sendo 

fonte de constantes pesquisas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do uso da água 

bidestilada ozonizada na irrigação realizada em cirurgias de terceiros molares inferiores 

impactados bilateralmente e assintomáticos. Vinte pacientes saudáveis (8 homens e 12 

mulheres) com média de 20,9 (DP=2,5) anos de idade foram submetidos à extração bilateral 

dos terceiros molares com intervalo de quatro semanas entre as duas cirurgias. Foram incluídos 

terceiros molares inferiores classe II-B de Pell & Gregory. O procedimento operatório foi 

irrigado com água bidestilada ozonizada ou água bidestilada. A solução irrigante a ser usada 

foi sorteada por um dado, e mantida em segredo até 5 minutos antes da extração dentária. O 

operador, o avaliador e o paciente não tinham conhecimento a respeito da solução irrigadora 

usada. Os parâmetros edema e trismo foram avaliados no baseline e durante os intervalos pós-

operatórios de 24, 48 e 72 horas e 7 dias, o edema linear foi determinado utilizando medidas 

na face e o trismo através da abertura bucal máxima. A dor pós-operatória foi auto-registrada 

pelo paciente utilizando escala analógica visual durante as 72 horas iniciais, em intervalos de 

24 horas. Foi realizada análise estatística descritiva. Para verificar se houve diferença 

significante entre os parâmetros, os dados foram submetidos aos testes Mann-Whitney e 

Wilcoxon. A magnitude de efeito foi verificada pelo teste d de Cohen. Foi adotado nível de 

significância p<0,05. Foram incluídos 20 dentes em cada grupo. A água bidestilada ozonizada, 

comparada à água bidestilada, não apresentou melhor controle da dor, edema e trismo em todos 

os períodos pós-operatórios (p>0,05). Com relação à dor, não foi observada diferença 

estatisticamente significativa na análise intragrupo (p>0,05). Na avaliação intragrupo do 

edema e trismo, houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre baseline e 

avaliações de 24, 48 e 72 horas. O grupo de água bidestilada ozonizada apresentou magnitude 

de efeito variando de médio à grande, enquanto no grupo de água bidestilada a magnitude foi 

de pequena à grande. Conclui-se que a água bidestilada ozonizada mostrou-se viável como 

meio de irrigação, tendo efeito clínico significativo que variou de médio a grande na redução 

da dor, edema e principalmente para o trismo após remoção dos terceiros molares inferiores 

impactados. 

Palavras-chave:  ozônio; terceiro molar; cirurgia oral; dor; edema; trismo.



 

ABSTRACT   

Surgery for third molar extraction is one of the most commonly performed procedures in 

Dentistry, and it is generally associated with postoperative pain, edema and trismus. Ozone 

therapy is one of the modern methods of non-drug treatment, being source of constant research. 

The objective of this study was to evaluate the effect of the use of ozonized water as irrigation 

solution during surgery of bilaterally impacted and asymptomatic third molars. Twenty healthy 

patients (8 men and 12 women) with mean age of 20.9 (SD = 2.5) were submitted to bilateral 

extraction of third molars with four-week interval between the two surgeries. Third impacted 

lower molars class II-B of Pell & Gregory were included. The surgical procedure was irrigated 

with ozonized water or double distilled water. The irrigating solution to be used was randomly 

selected, and kept secret until 5 minutes before tooth extraction. Neither the operator, the 

evaluator, nor the patient were aware of which irrigation solution was being used. The 

parameters edema and trismus were evaluated at the baseline, and during the postoperative 

intervals of 24, 48 and 72 hours and 7 days, linear edema was determined using measurements 

on the face, and trismus through the maximum buccal opening. Postoperative pain was self-

recorded by the patient using visual analogue scale during 72 hours, at 24 hour intervals. 

Descriptive statistical analysis was performed. To verify if there was a significant difference 

between the parameters, the data were submitted to the Mann-Whitney and Wilcoxon tests. 

The size effect was verified by Cohen's d test. The significance level was set at p <0.05. Twenty 

teeth were included in each group. Ozonized water, compared to double distilled water, did not 

present better control of pain, edema and trismus in all postoperative periods (p> 0.05). 

Regarding pain, no statistically significant difference was observed between the evaluation 

times in intergroup analysis. In the intragroup analysis of edema and trismus, there was a 

statistically significant difference (p <0.05) between baseline and evaluations of 24, 48 and 72 

hours. The ozonized water group presented size effect varying from medium to large, while in 

double distilled water group the effect varied from small to large. It was concluded that 

ozonized water was compatible as a form of irrigation, with a significant clinical effect that 

varied from medium to large in reducing pain, edema and especially trismus after removal of 

impacted lower third molars. 

Keywords: ozone; third molar; oral surgery; pain; swelling; trismus. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

   

Os terceiros molares são os dentes com maior prevalência de falha na erupção, e a 

cirurgia para remoção destes é um dos procedimentos mais comumente realizados pelo dentista 

(BAMGBOSE et al., 2005; FALCI et al., 2012). Dentre os problemas mais associados às 

indicações desse procedimento, estão a cárie (FALCI et al., 2012), pericoronarite (SENCIMEN 

et al., 2014), problemas periodontais (IRJA, 2014), e formação de cistos (VIGNESWARAN e 

SHILPA, 2015). É importante salientar que a indicação de exodontia de terceiros molares 

impactados e assintomáticos é controversa (AAOMS, 2013; NICE, 2000). Cabe ao profissional 

ter bom senso e discernimento nas indicações cirúrgicas dos terceiros molares (METTES et al., 

2012).  

Na maioria dos casos, são cirurgias de pequeno porte. Dependendo da localização, 

profundidade, angulação do dente, e densidade do osso, a extração cirúrgica pode variar de 

relativamente fácil a extremamente difícil (GOYAL et al., 2012). Fatores como idade do 

paciente, grau de impacção dentária e experiência do cirurgião podem influenciar no ato 

cirúrgico e consequentemente na resposta inflamatória, podendo causar um pós-operatório 

desconfortável, acompanhado de dor, edema e trismo de intensidades variáveis e que podem 

influenciar significativamente na qualidade de vida dos pacientes (BAQAIN et al., 2012; 

BELLO et al., 2011; METTES et al., 2012). Portanto, muitos clínicos enfatizam a necessidade 

de melhorar o controle da dor, edema e trismo em pacientes que sofrem cirurgia de terceiro 

molar na tentativa de melhorar a qualidade de vida no período pós-operatório (BAYSAN et al., 

2006; FOROUZANFAR et al., 2008; NOGALES et al., 2008). 

A literatura tem relatado que cirurgia para extração do terceiro molar geralmente é 

associada com dor, edema e trismo pós-operatório (SANTANA-SANTOS et al., 2013). Este 

procedimento operatório causa injúrias ao tecido bucal, causando inflamação a qual é 

caracterizada pelo rubor, calor, dor, edema e disfunção na área afetada (GUYTON, 2006). 

Quando ocorre um dano ao tecido, maior quantidade de histamina, bradicinina, serotonina e 

outros mediadores químicos são liberados para essa área, provocando importantes reações 

teciduais, caracterizadas por vasodilatação local, aumento da permeabilidade dos capilares com 

extravasamento de grande quantidade de líquido para os espaços intersticiais, migração de 

grande número de granulócitos, monócitos e pela intumescência das células (GUYTON, 2006). 

O processo inflamatório pode causar morbidade pós-operatória, principalmente, dor, edema e 

trismo  (GERSEMA e BAKER, 1992). 

A dor atinge intensidade máxima entre três e cinco horas após término da anestesia 
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local, diminuindo gradualmente até o 7º dia. O edema atinge pico de intensidade entre doze e 

quarenta e oito horas, resolvendo-se entre o 5º e 7° dia. O trismo, caracterizado pela limitação 

da abertura bucal, diminui à medida que a dor e o edema diminuem (KAZANCIOGLU et al., 

2014). 

A terapia com ozônio em qualquer uma de suas formas de aplicação (gás, água 

ozonizada, óleo ozonizado) é um dos métodos modernos de tratamento alternativo. Os fatores 

responsáveis por sua ampla disseminação, são a simplicidade de desempenho, boa tolerância 

dos pacientes, ausência de efeitos secundários ou reações adversas e elevada eficiência médico-

social (BOCCI, 1999). 

O grande marco da aplicação da ozonoterapia em Odontologia se deu no ano de 

1935 (BOCCI, 2005), quando o cirurgião-dentista E. A. Fisch publicou o primeiro tratado sobre 

as aplicações do ozônio, intitulado “O Tratamento com Ozônio na Cirurgia”, representando 

assim o início da prática clínica do ozônio na Odontologia. No mesmo ano, o Dr. E. Payr, que 

também era cirurgião-dentista, publicou casos clínicos de tratamento de gangrena pulpar, 

obtendo índices de sucesso em torno de 75% com o uso do ozônio (BOCCI, 2005; OLIVEIRA 

e MENDES, 2009). O uso principal do ozônio na odontologia baseia-se em suas propriedades 

antimicrobianas, e o mesmo provou ser eficaz contra bactérias gram positivas, gram negativas, 

vírus e fungos (SEIDLER et al., 2008). 

É na cirurgia e no tratamento de infecções que o ozônio atua de forma plena, 

proporcionando grande melhora do quadro sintomatológico podendo levar até a cura 

(OLIVEIRA e MENDES, 2009). A ozonoterapia tem se mostrado uma terapia alternativa muito 

interessante do ponto de vista clínico, exercendo propriedades únicas ao organismo, pois além 

de atuar de forma bactericida, é bioestimulante, o que é de vital importância para infecções 

orais de caráter misto e complexo (POLYDOROU et al., 2006; CARDOSO et al., 2008; PERES 

et al., 2003). 

A água bidestilada ozonizada aparece como meio auxiliar durante as exodontias, 

sendo empregada como agente irrigante durante a osteotomia de terceiros molares, reduzindo a 

ocorrência de complicações infecciosas após a cirurgia (STUBINGER et al., 2006) 

Muller et al. (2007) compararam a influência do ozônio gasoso com a terapia 

fotodinâmica (PDT) e antissépticos conhecidos (clorexidina 2%, hipoclorito 0,5% e 5%) num 

biofilme oral de multiespécies in vitro. Estrela et al. (2007) estudaram os efeitos 

antimicrobianos da água ozonizada, ozônio gasoso e antissépticos (hipoclorito a 2,5% e 

clorexidina a 2%) em canais dentários humanos infectados. Kronusová (2007) utilizou ozônio 

nos casos de prevenção da cárie de cicatrículas e fissuras dos primeiros molares permanentes 
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em crianças, em preparos cavitários, após extração dentária e em casos de complicações pós 

extracionais, em pacientes com gengivite crônica, periodontite e abscessos periodontais, herpes 

labial, dentre outros.  

Os estudos de Nagayoshi et al. (2004) confirmaram que água ozonizada (0.5-4 

μg/mL) foi altamente eficaz na morte de microrganismos gram positivos e negativos, também 

efetiva contra bactérias presentes no biofilme da placa dentária, além de inibir a acumulação de 

placa experimental in vitro. Hems et al. (2005) avaliaram o potencial da água ozononizada 

(concentração ótima 0,68 μg/mL) como agente antibacteriano e concluíram que o ozônio em 

solução era antibacteriano contra enterococcus fecal planctônico após 4 minutos de tratamento. 

Huth et al. (2006) demonstraram o potencial antisséptico da água ozonizada, que apresentou 

menor citotoxicidade que o ozônio gasoso ou antimicrobianos já consagrados como: clorexidina 

2% e 0,2%; hipoclorito sódio 5,25% e 2,25%; peróxido de hidrogênio a 3%. Portanto, a água 

ozonizada cumpre características biológicas celulares em termos de biocompatibilidade para 

aplicação oral (HUTH et al., 2006). A água ozonizada aplicada diariamente pode acelerar a 

cicatrização epitelial da cavidade oral, principalmente nos dois primeiros dias de pós-operatório 

(TIWARI et al., 2017).  

A ozonoterapia não só tem um efeito bactericida, mas também pode reagir com 

componentes sanguíneos (eritrócitos, leucócitos, plaquetas, células endoteliais e sistema 

vascular) e afetam positivamente metabolismo do oxigênio, energia celular, propriedades de 

imunomodulação, sistema de defesa antioxidante e microcirculação (BAYSAN et al., 2006). 

Os peróxidos de ozônio assumem fisiologicamente o papel de metabolitos ativos 

do ozônio, melhora a liberação de oxigênio por intermédio dos glóbulos vermelhos, promove a 

imunomodulação através da ativação dos glóbulos brancos além da regulação dos anti-

oxidantes celulares via Nrf2. Processos de oxidação de resíduos de cisteína e glutationa 

induzem a regulação de citocinas via NfkB (VIEBALHM-HANSLER et al., 2012). 

Recentemente, a Resolução CFO 166/2015 reconheceu a prática da ozonioterapia 

pelo cirurgião-dentista. Se faz necessária a busca por resultados mais robustos e consistentes 

que forneçam evidências para justificar ou não o uso rotineiro de ozônio como modalidade de 

tratamento em odontologia.   
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2 OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do uso da água bidestilada ozonizada 

na irrigação em cirurgias de terceiros molares inferiores impactados bilateralmente e 

assintomáticos. 

 

Objetivos específicos 

Os objetivos específicos foram: 

 Comparar a dor pós-operatória no grupo utilizando água bidestilada ozonizada 

com o lado controle. 

 Comparar o trismo pós-operatório no grupo utilizando água bidestilada 

ozonizada com o lado controle. 

 Comparar o edema pós-operatório no grupo utilizando água bidestilada 

ozonizada com o lado controle. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da água bidestilada ozonizada para controle de dor, 

edema e trismo após cirurgias de terceiros molares mandibulares impactados quando comparada com 

água bidestilada. Foi realizado um ensaio clínico randomizado triplo cego. Pacientes acima de 18 

anos, com terceiros molares classe II-B de Pell-Gregory de forma bilateral foram incluídos, e foram 

realizadas as extrações cirúrgicas. A irrigação foi feita com água bidestilada ozonizada ou bidestilada. 

Foram randomizados o tipo de irrigação e o lado a ser operado em cada paciente. Pacientes, operador 

avaliador não tinham conhecimento da solução irrigadora. Foram avaliados, edema e trismo no 

baseline, 24 horas, 48 horas, 72 horas e 7 dias após tratamento e a dor avaliada no pós-operatório de 

24 horas, 48 horas, 72 horas. Os dados foram avaliados pelo teste de Friedman, Wilcoxon, Mann-

Whitney e magnitude de efeito. Foram incluídos 8 homens e 12 mulheres, com média de idade de 

20,9 anos. Houve diferença estatisticamente significante do edema e trismo na análise intra grupo 

(p<0.05). Não houve diferença estatisticamente significante quando se comparou estes parâmetros 

(p>0,05) entre os grupos. A magnitude de efeito variou de pequeno a grande. Conclui-se que a água 

bidestilada ozonizada mostrou-se viável como meio de irrigação e não inferior à água bidestilada e 

teve efeito clínico significativo que variou de médio a grande na redução da dor, edema e 

principalmente para o trismo. 

Palvra-chave: ozônio, terceiro molar, cirurgia oral, dor, edema e trismo 

Clinical trials: NCT03501225  
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INTRODUÇÃO  

Uma alternativa moderna, não medicamentosa, para controle destas complicações pós-

operatórias é a ozonoterapia1. Foram demonstradas as propriedades antibacterianas do ozônio, assim 

como, eficácia no tratamento de infecção, e propriedades hemodinâmicas e anti-inflamatórias2. As 

vantagens deste tratamento são: simplicidade de execução, boa tolerância dos pacientes, ausência de 

efeitos secundários ou reações adversas e elevada eficiência médico-social1.  

  A aplicação do ozônio na Odontologia, baseia-se em propriedades antimicrobianas contra 

bactérias gram positivas e negativas, vírus e fungos3; fundamentada em características biológicas 

celulares em termos de biocompatibilidade para aplicação oral4. A água ozonizada aplicada 

diariamente, pode acelerar a cicatrização epitelial da cavidade oral, principalmente nos dois primeiros 

dias de pós-operatórios5,6. A água ozonizada (0.5-4 μg/mL) mostrou-se altamente eficaz na morte de 

microrganismos gram positivos e negativos presentes no biofilme dentário, além de inibir acúmulo 

de placa experimental in vitro7. A água ozonizada também produz menos citotoxicidade do que ozônio 

gasoso, clorexidina 0,2% e 2%; hipoclorito de sódio 2,25% e 5,25%; peróxido de hidrogênio 3%4. 

Extração dos terceiros molares é um dos procedimentos mais realizados na cirurgia bucal8. As 

indicações para esta cirurgia incluem cárie, pericoronarite, problemas periodontais, a formação de 

cistos8-10. Dependendo da localização, profundidade, angulação do dente e densidade do osso, a 

complexidade da extração cirúrgica pode variar, e está geralmente associada à dor, ao edema e ao 

trismo pós-operatório11. 

Estudos tem enfatizado a necessidade de aprimorar o controle da dor, edema e trismo destes 

pacientes na tentativa de melhorar a qualidade de vida no pós-operatório12-16. Estudos tem verificado 

os efeitos pré- e pós-operatório de diferentes medicamentos e/ou manejo clínico para o controle destes 

parâmetros8,11,15. Entretanto, existe uma lacuna do efeito do manejo trans-operatório sobre diminuição 

de dor, edema e trismo pós-operatórios. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da água bidestilada 

ozonizada comparada à água bidestilada empregadas para a irrigação durante a remoção dos terceiros 
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molares inferiores no controle da dor, edema e trismo pós-operatório. 

MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, triplo cego, que utilizou o modelo boca dividida. 

Os pacientes foram encaminhados para o tratamento na Clínica de Cirurgia e Periodontia da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Brasil). Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM (Nº 2174074), e foi realizado de acordo com a declaração 

de Helsinki de 1975, revisada em 2013. Todos sujeitos assinaram termo de consentimento livre e 

esclarecido antes do começo deste estudo. Este ensaio clínico foi registrado no ClinicalTrials.gov 

(NCT03501225), e desenvolvido de acordo com o CONSORT17.  

Treinamento e calibração 

Foram realizados treinamento e calibração clínica para as mensurações da face e da abertura 

bucal. Um único pesquisador (LD) foi calibrado na clínica de Periodontia e Cirurgia Bucal da UFVJM, 

usando 10 pacientes (não incluídos na pesquisa) através do teste-reteste com intervalo de 15 dias. O 

coeficiente de correlação intra-classe foi de 0,886 e 0,814, respectivamente. 

Seleção da amostra e cálculo amostral 

 Foi realizado cálculo do tamanho amostral para comparação de média18. Considerou-se desvio 

padrão de dor 3,32 mm6 e a diferença a ser detectada entre grupos estipulada em 3 mm na escala 

visual analógica. Adotou-se 95% nível de significância  e poder de teste 80%, determinando-se 19 

pacientes. Foram acrescidos dois pacientes, para suprir eventuais perdas. Pacientes foram recrutados 

entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018.   

 Os pacientes selecionados para este estudo tinham entre 18 e 30 anos, nenhuma doença 

sistêmica, com indicação cirúrgica de remoção dos terceiros molares mandibulares bilaterais 

impactados, classificação II B (Pell-Gregory)7,19,20. Foram excluídos pacientes com contraindicações 

a ozonoterapia (grávidas ou lactantes, pacientes que sofreram hemorragia aguda muito recente), 
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infecção local, pericoronarite e fumantes5,21,22.  

 Foi solicitada no pré-operatório uma radiografia panorâmica. As cirurgias foram agendadas 

em duas sessões clínicas distintas, com pelo menos 4 semanas de intervalo.  

Alocação de voluntários, randomização e geração de sequências 

Os pacientes selecionados previamente receberam a numeração de 1 a 21. Por sorteio foi 

decidido que o grupo 1 seria o da água bidestilada ozonizada e grupo 2 seria água bidestilada. Os 

voluntários foram designados randomicamente para um dos dois grupos, por meio de um dado não 

viciado; se fosse sorteado número ímpar, o sujeito seria alocado para o grupo 1; e número par, para o 

grupo 2. O lado a ser operado também foi randomizado por um dado não viciado; número ímpar, 

indicava cirurgia do lado direito; número par, lado esquerdo. Nesta sequência e antes do procedimento 

cirúrgico, o dado foi lançado duas vezes por paciente.  

Os resultados dos sorteios foram colocados dentro de dois envelopes opacos, lacrados e 

devidamente identificados com o código do paciente.  

Cegamento e ocultação da alocação 

As informações sobre o tipo de intervenção eram desconhecidas pelo paciente, cirurgião, 

investigador clínico (acompanhamento do paciente e medições de resultados) e estatístico. A alocação 

das intervenções, ficou mantida oculta por um colaborador (José Newton Silva) externo ao estudo 

que desconhecia o protocolo de pesquisa. Os envelopes opacos e lacrados ficaram guardados, e foram 

abertos somente 5 minutos antes do início da cirurgia no ambiente de preparo da solução irrigadora 

(água bidestilada ozonizada ou bidestilada). 

Água bidestilada ozonizada 

A água bidestilada ozonizada foi preparada 5 minutos antes das cirurgias por um membro 

externo à pesquisa (José Newton Silva), utilizando gerador de ozônio modelo MedPlus V (Philozon®, 

Santa Catarina, Brasil), acoplado à coluna de vidro com catalisador e difusor de microbolhas em tubo 
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aço inox. A água bidestilada absorve 20 a 25% de toda concentração que lhe é oferecida23. O gerador 

de ozônio foi regulado em 40 μg/mL por 5 minutos de borbulhamento em 250 ml de água bidestilada 

(Sanobiol, Pouso Alegre, Brasil). A concentração final foi de 8,0 μg/mL.  

Água Bidestilada 

Água bidestilada (solução límpida, hipotônica, estéril e apirogênica), frasco de 250 ml, foi 

adquirida do fabricante Sanobiol. 

Parâmetros avaliados 

As medidas foram coletadas e guardadas em um envelope, evitando o acesso do avaliador às 

medidas prévias. 

 Para avaliação da intensidade da dor pós-operatória, foi empregada uma escala analógica 

visual horizontal de 10 cm, sem demarcações, apresentando na extremidade esquerda sem dor, e 

extremidade direita dor extrema. Os pacientes foram orientados a marcar com um traço vertical o 

ponto da escala que melhor definia o grau de dor em 24, 48 e 72 horas após os procedimentos 

cirúrgicos. Esta marcação foi medida com paquímetro digital (Mitutoyo®) com duas casas decimais. 

 O edema foi determinado através da mensuração com fita métrica de acordo com o método 

descrito por angulatura24. Foram realizadas três medidas: 1. canto do olho ao ângulo da mandíbula; 

2. trágus ao canto da boca; 3. trágus ao pogônio. As medidas foram obtidas no pré e pós-operatórios 

de 24, 48 e 72 horas e 7 dias. A soma das medidas do pré-operatório foi considerada o padrão de 

normalidade para cada lado. Após verificação das medidas no pós-operatório, foi observada a 

diferença nas medidas antes e após o procedimento cirúrgico determinando o nível de edema. 

 O trismo foi avaliado pela abertura máxima bucal. A distância vertical máxima interincisiva 

foi mensurada, através de um paquímetro digital (Mitutoyo®) com duas casas decimais e transcrita, 

em milímetros. A medida considerou a distância entre as faces incisal dos incisivos central direito 

superior e inferior, após abertura máxima sem auxílio, no pré-operatório e no pós-operatório 24, 48,72 
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horas e 7 dias. Foi aferida, a quantidade de redução da abertura bucal, comparada com o baseline. 

Dessa forma, calculou-se a média relativa para cada paciente entre a medida final e inicial (Delta). 

 A duração da cirurgia foi cronometrada a partir do momento da incisão até a sutura final.   

Intervenção cirúrgica  

A cirurgia foi realizada por um único profissional (JCRG) com experiência em cirurgia bucal 

sob rigoroso controle das normas de biossegurança. Objetivando reduzir as diferenças de trauma 

intraoperatório, o procedimento cirúrgico foi padronizado e adotado para ambos lados.  

Utilizou-se solução alcoólica de polivinilpirrolidona-iodada (PVP-I) a 10% na antissepsia 

extraoral. Realizou-se o bloqueio regional dos nervos alveolar inferior e lingual, com 

complementação da anestesia do nervo bucal. Utilizou-se por cirurgia, um volume máximo de até 5,4 

mL de solução anestésica (lidocaína a 2% e adrenalina 1:100.000). 

 A cirurgia empregada para todos os casos pode assim ser descrita: após incisão de Avellanal 

(1946) com lâmina de bisturi número 15 e deslocamento dos tecidos moles para exposição da loja 

cirúrgica, foi realizada osteotomia em baixa rotação (30.000 rpm) com broca 8 e odontosecção em 

alta rotação (350.000 rpm) com brocas carbide 702C KGS (peça reta e caneta/Dabi Atlante®), sob 

irrigação constante utilizando seringa hipodérmica de vidro 10cc, acoplada em agulha de aço  10mm 

com água bidestilada ou água bidestilada ozonizada de acordo com a randomização. Em seguida, foi 

feita a exodontia dos terceiros molares inferiores com auxílio de elevadores retos tipo Seldin, 

curetagem cuidadosa, regularização óssea e limpeza da loja cirúrgica por meio da irrigação (água 

bidestilada ozonizada ou água bidestilada conforme randomização) abundante seguida de aspiração. 

Sutura realizada com fio de seda (4.0), através de pontos isolados, e removidos após sete dias. 

 Após cada cirurgia os pacientes receberam orientações pós-operatórias e foram instruídos a 

tomar um comprimido de dipirona sódica/500mg de 6 em 6 horas; e, nimesulida/100mg,1 

comprimido a cada 12 horas, durante três dias. 
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Análise estatística 

Os resultados foram digitados e analisados utilizando-se o software Statistical Package for 

Social Science (SPSS versão 25.0). Esse processo foi realizado por duas pessoas (uma digitou e outra 

conferiu). O envelope contendo os dados de cada paciente, recebeu um número correspondente no 

banco de dados. A análise estatística foi inicialmente realizada com grupos codificados como grupo 

1 e grupo 2. O envelope de decodificação dessas informações, foi acessado após a conclusão do ensaio 

clínico e da análise estatística. Foram realizadas análises de estatística descritiva para obtenção de 

média e desvio padrão. A normalidade dos dados foi verificado pelo teste de Shapiro-Wilk. A 

associação entre variáveis foi verificada pelos testes Mann-Whitnney e Wilcoxon, quando pertinentes. 

Foi adotado o nível de significância de 95% (p<0,050).  

Para verificar a magnitude das diferenças obtidas entre baseline e a última avaliação, a 

magnitude do efeito foi analisada para cada grupo de acordo com a variável. Foi usado d de Cohen 

para calcular o tamanho do efeito dessas variáveis dependentes. Os resultados foram classificados 

como tendo um pequeno (0.20 < d), médio (0.21 < d < 0,50), ou grande (d > 0,51)28 efeito clínico. 

RESULTADOS 

 Este estudo incluiu 8 homens, e 12 mulheres, com média de idade 20,9 anos. Dos 41 

voluntários adultos, avaliados, 20 não se enquadravam no critério de inclusão, e 1 não compareceu 

ao pós-operatório de 48 horas, sendo excluído da pesquisa. Ao final, 20 participantes concluíram todo 

o protocolo da pesquisa (Figura 1). Não houve nenhuma intercorrência. Foram incluídos 20 dentes 

impactados em cada grupo.  

  O tempo médio de duração da cirurgia foi de 15,65 (±6,94) minutos para o grupo 1, e 15,90 

(±5,56) minutos no grupo 2. Não houve diferença estatisticamente significante quando se comparou 

o tempo médio entre os grupos (p=0,794). 

 Na avaliação da dor, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos nos 

diferentes tempos de avaliação (p>0,05). Na análise intragrupo, não foi observada diferença 
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estatisticamente significante entre os tempos pós-operatórios (p<0,05) (Tabela 1).  

 Nos dois grupos, o edema atingiu o pico máximo na avaliação de 24 horas pós-operatórias 

(p<0,05), sendo que o contorno facial começou a retomar a normalidade na avaliação de 7 dias. Não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em todos os tempos pós-

operatórios (p>0,05) (Tabela 2). 

 Em todos os períodos pós-operatórios, observou-se uma alteração significativa da abertura 

bucal em relação ao baseline, independentemente do tipo de irrigação empregada (p<0,05). Entretanto, 

não foi observada diferença estatisticamente significante quando se comparou a abertura bucal entre 

os grupos (p>0,05) (Tabela 3).  

A tabela 4 mostra o resultado do delta trismo. Nos dois grupos, houve diferença 

estatisticamente significante entre a avaliação de 24 horas e 7 dias (p=0,005). Não houve diferença 

estatisticamente significante do delta trismo entre grupos (p>0,05) (Tabela 4). 

 Nos dois grupos avaliados, o tamanho do efeito foi grande para trismo e delta-trismo, e médio 

para as variáveis dor e edema (tabela 5).  

DISCUSSÃO 

 Não foram encontrados estudos prévios que avaliassem o efeito da água bidestilada ozonizada 

(trans operatório) sobre dor, edema e trismo após cirurgia dos terceiros molares mandibulares.  

Considerando a ozonioterapia como terapia não medicamentosa e sem efeitos colaterais justifica-se 

sua utilização em procedimentos invasivos, como cirurgia de terceiros molares.  

 Para evitar viés inter-paciente na coleta dos níveis de dor, edema e trismo, adotou-se o modelo 

boca dividida. Assim, cada paciente foi seu próprio controle23 o que aumenta a eficiência estatística26. 

Desta forma, o grupo controle e estudo, foram submetidos às mesmas condições de alimentação, 

stress, cicatrização, hábitos (rotinas e vícios). 

 Em estudos prévios, a ozonioterapia por meio de óleo aplicado na região extraoral 
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imediatamente após a remoção de terceiros molares inferiores, 1, 3, 5 e 7 dias de pós-operatório não 

mostrou eficácia do ozônio na redução de edema e trismo6. O presente estudo, diferentemente, 

utilizou água bidestilada ozonizada, e obteve resultados concordantes. Óleo ozonizado aplicado na 

ferida cirúrgica por 2 minutos, 2 vezes ao dia, durante 3 dias, diminuiu a dor operatória, edema e 

trismo21. Óleo ozonizado, contém ozonetos que em contato com a ferida (temperatura ambiente 

corporal), libera ozônio ativo de maneira prolongada27. Acredita-se que a forma de aplicação do 

ozônio, coincidiu com o pico da inflamação, que pode ter diminuído consideravelmente o edema pós-

operatório no grupo de estudo.27 O presente estudo, aplicou água bidestilada ozonizada somente no 

trans operatório, não havendo mais nenhuma complementação no pós operatório o que possivelmente 

influenciou este resultado.   

 A literatura demonstra que o tempo transcorrido na cirurgia, correlaciona-se 

significativamente com dor, trismo e consumo total de analgésicos28,29. O presente estudo apresentou 

homogeneidade dos dados entre os grupos, devido à ausência de diferenças estatisticamente 

significativas no sexo, idade, posição dentária, remoção óssea e/ou seccionamento dentário, duração 

da cirurgia, média de tempo do lado operado e sangramento pós-operatório. Isto indica 

comparabilidade entre grupos e validade dos resultados, corroborando, com a literatura30. Além disso, 

um único cirurgião realizou todos os procedimentos cirúrgicos para evitar diferenças interpessoais, 

que poderia influenciar os resultados. 

 Estudo in vitro prévio utilizou água ozonizada nas concentrações: 2 μg/mL, 5 μg/mL e 8 

μg/mL e concluiu que 8 μg/mL foi mais eficiente para eliminar Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, e Enterococcus faecalis23. Esta capacidade antibacteriana da água bidestilada 

ozonizada pode ter contribuído para evitar infecção pós-cirúrgica no presente estudo. 

 Os presentes resultados mostraram que 8,0 μg/mL de água bidestilada ozonizada, não teve 

impacto significativo na redução da dor, edema e trismo no pós operatório, quando comparado com 

grupo controle, entretanto, a análise intragrupo mostrou-se eficiente, além de não ser inferior à água 
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bidestilada. Uma explicação proposta para este resultado, seria o reduzido tempo de contato da água 

bidestilada ozonizada com a loja cirúrgica, osso e tecidos moles. Estudos mostraram que a eficácia 

da água ozonizada dependia de diversos fatores como: tempo de contato, PH e temperatura31. O 

ozônio destrói microorganismos pela oxidação progressiva de componentes celulares vitais. O 

acúmulo do efeito de oxidação pelo maior tempo de contato da água ozonizada contribui para redução 

maior dos microorganismos32.  

 O intervalo entre as cirurgias em estudos semelhantes foi de 2 semanas6 a 3 semanas21. 

Entretanto, no presente estudo, este período foi estendido para 4 semanas, no intuito de garantir 

cicatrização completa da ferida e eliminar sobreposição de sintomas bem como distorção dos 

resultados. Isto favoreceu o estudo porque, com intervalo maior entre as cirurgias, as condições da 

primeira cirurgia não influenciasse a segunda.  

 A dor é causada pela inflamação advinda da injúria tecidual e pela liberação de mediadores 

álgicos33, entretanto, os fatores causais não são exclusivamente dependentes do procedimento, mas 

uma parte é também atribuída à capacidade fisiológica do paciente, bem como seu nível de 

ansiedade34. A dor é considerada uma consequência comum em pós-operatório de extração dentária, 

seguida de diminuição com o passar dos dias34-35. O presente resultado confirma este caráter 

transitório, provavelmente pela biossegurança, experiência do profissional, orientações pós-

operatória e saúde do paciente. 

 O edema geralmente ocorre em resposta ao trauma tecidual da região do terceiro molar. O seu 

quadro de evolução é gradual, com pico de edema em 48 horas após cirurgia36. Entretanto, há relato 

de que o edema pode aumentar no terceiro dia, e permanecer por até 7 dias35,37. O presente estudo 

corrobora dados da literatura que demonstram um edema inicial que se resolve em até 1 semana. A 

água bidestilada ozonizada mostrou-se igualmente eficaz quanto à água bidestilada para controle de 

edema. 

 O trismo geralmente atinge o seu pico no segundo dia do pós-operatório e resolve no final da 
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1ª semana38. Os presentes achados indicam que houve uma redução significativa da abertura de boca 

em 24 horas e que se manteve 7 dias pós-cirurgia. Este trismo em ambos os grupos pode ser atribuído 

à presença do edema, injúria as fibras musculares, múltiplas penetrações da agulha, elevação e 

manipulação de retalhos e presença de anestésico ou coágulo nas fibras musculares. 

 Durante a cirurgia de remoção do terceiro molar, a irrigação trans-operatória evita lesões no 

osso, superaquecimento tecidual, e melhora a visão do operador39. A solução salina é a mais 

comumente empregada como solução irrigante em remoção cirúrgica de terceiros molares, contudo, 

existem alternativas39-41, por exemplo, a água estéril41. No presente estudo, utilizou-se água 

bidestilada (água estéril) como controle devido sua fácil disponibilidade, baixo custo, ser não irritante, 

não tóxico, não hemolítico e anti-séptico.   

A solução salina é isotônica e apresenta propriedades fisiológicas semelhantes ao fluido 

tecidual natural, entretanto, existe uma discussão de que o soro fisiológico ozonizado pode produzir 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e íons cloretos42. Por isso, A água bidestilada ozonizada foi escolhida 

como método de irrigação teste devido à sua segurança, não formação de subprodutos e facilidade de 

uso. Como explicado, a água bidestilada foi usada como controle para que o efeito do ozônio (água 

bidestilada ozonizada) pudesse ser evidenciado, evitando viés da solução irrigante.  

 Este ensaio clínico propôs uma nova técnica de irrigação durante cirurgia a qual não 

demonstrou ser inferior à água bidestilada. Uma explicação proposta seria o pouco tempo de contato 

da água bidestilada ozonizada com o leito cirúrgico. Estudos têm demonstrado que o ozônio tem bom 

efeito/interação com tecidos quando expostos a longo prazo. Como a água bidestilada ozonizada após 

irrigação, era imediatamente aspirada, diminuindo o seu contato com os tecidos e consequentemente 

inibindo sua eficácia. 

 Apesar de não haver diferença significativa entre ozônio e água bidestilada na avaliação de 

dor, edema e trismo, ambos os agentes mostraram-se clinicamente eficientes. Atualmente têm se 

questionado a tomada de decisão clínica baseada no valor de p43. A significância clínica parece estar 
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mais voltada para a realidade de emprego prático e imediato44. Análise d de Cohen apresentou 

importância clínica variando de médio a largo. Isso implica que em prática diária, a água bidestilada 

ozonizada é capaz de fornecer bons resultados no controle da dor, edema e trismo. Entretanto, a água 

bidestilada apresentou mesmo comportamento de importância clínica.  

Informações significativas não puderam ser encontradas na literatura sobre uso de água 

bidestilada ozonizada durante a remoção do dente. O ensaio clínico foi bem delineado, sob extremo 

rigor metodológico o que garante a validade interna e externa dos resultados, entretanto, uma 

limitação do presente estudo foi não encontrar, nenhuma publicação sobre o uso de água ozônizada 

em procedimentos cirúrgicos orais; sendo este, um estudo pioneiro, os resultados podem ser 

preliminares. 

Diante do presente resultado, mais estudos são necessários para confirmar a efetividade da 

água bidestilada ozonizada na redução de dor, edema e trismo em cirurgia de terceiros molares 

inferiores impactados. Sugere-se novos estudos com uso de ozônio em óleo e/ou gás, assim como, o 

tempo de contato do ozônio com os tecidos deve ser feito de forma mais prolongada. Também sugere-

se que investigue o efeito do ozônio sobre dor em curto e longo prazo, por exemplo, mensurando a 

quantidade de analgésicos ingeridos. 

 Em conclusão, a água bidestilada ozonizada mostrou-se viável como meio de irrigação trans-

cirúrgica. Em todos os parâmetros avaliados, a água bidestilada ozonizada não obteve resultados 

estatisticamente diferentes em relação à água bidestilada. Entretanto,  a água bidestilada ozonizada 

teve efeito clínico significativo que variou de médio a grande na redução da dor, edema e 

principalmente para o trismo após remoção dos terceiros molares inferiores impactados. 
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Tabela 1.  Avaliação da média de dor obtida pela EVA. 
 

 

Tempo 
 

Média (DP) 
 

p* 
 

p** 
D

O
R

 

Á
gu

a 

o
zo

n
iz

ad
a
 24 horas 

48 horas 

72 horas 

7,94 (12,81) 

4,73 (5,62) 

5,67 (12,83) 

24 horas x 48 horas    0,278 

24 horas x 72 horas    0,246  

48 horas x 72 horas     0,814 

 

 

 

 

24 horas   0,653 

48 horas    0,948 

72 horas    0,267 

 

Á
gu

a 

b
id

es
ti

la
d

a  

24 horas 

48 horas 

72 horas 

5,50 (9,12) 

5,50 (9,43) 

8,58 (10,45) 

  

24 horas x 48 horas    0,948 

24 horas x 72 horas    0,629  

48 horas x 72 horas     0,841 

 

*Análise intragrupo, **Análise intergrupo 

Tabela 2.   Avaliação da média de edema. 

 
 

Tempo 
 

Média (DP) 
 

p* 
 

p** 

E
D

E
M

A
 

Á
gu

a 
o

zo
n

iz
a

d
a  

 

Baseline 

24 horas 

48 horas 

72 horas 

7 dias 

 

37,17 (3,13) 

38,35 (1,38) 

38,33 (1,47) 

38,25 (1,66) 

37,95 (1,54) 

 

Baseline x 24 horas  0,003 

Baseline x 48 horas    0,045 

Baseline x 72 horas    0,028 

Baseline x 7 dias  0,255 

24 horas x 48 horas    0,999 

24 horas x 72 horas    0,549  

24 horas x 7 dias  0,138 

48 horas x 72 horas     0,588 

48 horas x 7 dias   0,164 

72 horas x 7 dias   0,147 

 

 

 

 

 

 

Baseline   0,142  

24 horas   0,325 

48 horas    0,162 

72 horas    0,474 

7 dias       0,589 

Á
gu

a 
b

id
es

ti
la

d
a
 

 

Baseline 

24 horas 

48 horas 

72 horas 

7 dias 

 

 38,07 (2,04) 

38,70 (2,07) 

38,01 (2,91) 

38,01 (2,14) 

38,06 (1,99) 

 

Baseline x 24 horas   0,085 

Baseline x 48 horas    0,078 

Baseline x 72 horas    0,704 

Baseline x 7 dias  0,550 

24 horas x 48 horas      0,925 

24 horas x 72 horas      0,068 

24 horas x 7 dias  0,172 

48 horas x 72 horas      0,004 

48 horas x 7 dias    0,072 

72 horas x 7 dias    0,875 
*Análise intragrupo, **Análise intergrupo 
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Tabela 3.   Avaliação da média de trismo. 
 

 

Tempo 
 

Média (DP) 
 

p* 
 

p** 

T
R

IS
M

O
 Á

gu
a 

o
zo

n
iz

a
d

a
 

 

Baseline 

24 horas 

48 horas 

72 horas 

7 dias 

 

47,46 (6,92) 

35,71 (12,08) 

36,74 (12,90) 

38,93 (10,37) 

39,49 (11,18) 

 

Baseline x 24 horas  <0,001 

Baseline x 48 horas    <0,001 

Baseline x 72 horas    <0,001 

Baseline x 7 dias  0,003 

24 horas x 48 horas    0,136 

24 horas x 72 horas    0,030 

24 horas x 7 dias  0,005 

48 horas x 72 horas     0,094 

48 horas x 7 dias   0,084 

72 horas x 7 dias   0,421 

 

 

 

 

 

 

Baseline   0,126  

24 horas   0,601 

48 horas    0,469 

72 horas    0,421 

7 dias       0,433 

Á
gu

a 
b

id
es

ti
la

d
a
 

 

Baseline 

24 horas 

48 horas 

72 horas 

7 dias 

 

 48,47 (7,22) 

35,89 (9,17) 

37,81 (9,50) 

38,28 (10,86) 

41,46 (7,90) 

 

Baseline x 24 horas   <0,001  

Baseline x 48 horas    <0,001 

Baseline x 72 horas    <0,001 

Baseline x 7 dias  0,001 

24 horas x 48 horas      0,064 

24 horas x 72 horas      0,171 

24 horas x 7 dias  0,005 

48 horas x 72 horas      0,687 

48 horas x 7 dias    0,008 

72 horas x 7 dias    0,053 
*Análise intragrupo, **Análise intergrupo 

Tabela 4.   Avaliação da média de diferença de abertura bucal inicial e final. 
 

 

Tempo 
 

Média (DP) 
 

p* 
 

p** 

 Δ
 T

R
IS

M
O

 

Á
gu

a 
o

zo
n

iz
a

d
a   

24 horas 

48 horas 

72 horas 

7 dias 

 

-11,75 (10,30) 

-10,70 (9,59) 

-8,53 (7,18) 

-7,48 (9,48) 

 

 

24 horas x 48 horas    0,136 

24 horas x 72 horas    0,030 

24 horas x 7 dias  0,005 

48 horas x 72 horas     0,094 

48 horas x 7 dias   0,084 

72 horas x 7 dias   0,421 

 

 

 

 

24 horas   0,355 

48 horas    0,841 

72 horas    0,398 

7 dias       0,573 

Á
gu

a 
b

id
es

ti
la

d
a
  

24 horas 

48 horas 

72 horas 

7 dias 

 

 -12,57 (7,35) 

-10,65 (8,23)  

-10,19 (9,17)  

-7,01 (7,87) 

 

 

24 horas x 48 horas      0,064 

24 horas x 72 horas      0,171 

24 horas x 7 dias  0,005 

48 horas x 72 horas      0,687 

48 horas x 7 dias    0,008 

72 horas x 7 dias    0,053 
*Análise intragrupo, ** Análise intergroupo 
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Tabela 5. Magnitude de efeito antes e após o tratamento. 

 
d de Cohen 

Água ozonizada Água bidestilada 

Dor 0,23 0,43 

Edema 0,43 0,01 

Trismo 1,19 1,29 

Δ Trismo 0,60 1,02 
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Figura 

 

 

 

Figura 1- Diagrama dos participantes incluídos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliados para elegibilidade (n =41) 

Excluídos (n= 20  ) 

  Não atendem aos critérios de inclusão (n=20) 

Analisados  (n=20  ) 

 

Perda de seguimento (n= 1 ) 

Não compareceu ao pós-operatório de 48hs 
(n= 1 ) 

Alocação para a intervenção (n=21 ) 

 Receberam alocação para intervenção (n= 21) 

 

Perda de seguimento (n= 1 ) 

Não compareceu ao pós-operatório de 48hs 
(n= 1 ) 

Alocação para a intervenção (n= 21 ) 

 Receberam alocação para intervenção (n=21) 

 

Analisados (n= 20 ) 
 

Alocação 

Análise 

Seguimento 

Randomizados (n= 21 ) 

Inclusão 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Um dos problemas com que o cirurgião-dentista se depara em seu dia-a-dia são os 

dentes inclusos, principalmente terceiros molares inferiores, discutindo-se o tipo de técnica 

mais adequada a usar, de modo a evitar as complicações pós-operatórias da exodontia. 

Com intuito de proporcionar uma solução irrigadora que tornasse o período pós-

operatório mais confortável e contribuir para que os pacientes retornassem mais rapidamente 

às suas atividades diárias, a água bidestilada ozonizada usada como meio de irrigação foi 

testada neste estudo. A solução de irrigação trans-operatória, mostra-se de baixo custo e não 

adiciona novas etapas ao ato cirúrgico, podendo contribuir para uma melhora no período pós-

operatório dos pacientes submetidos à exodontia de terceiros molares. 

A terapia com ozônio tem sido assunto de diversos estudos devido às suas 

propriedades químicas singulares, que lhe dão a possibilidade de ser utilizada em 

diversas especialidades médicas, inclusive na Odontologia, devido ao seu 

grande potencial anti-bacteriológico e bioestimulante.  

 As duas soluções irrigadoras utilizadas aqui apresentaram efetividade e 

importância clínica no controle de dor, edema e trismo pós-operatório. Entretanto, nenhuma 

solução mostrou-se superior à outra, tendo o cirurgião dentista a responsabilidade de escolher 

a solução para irrigação, face à situação clínica, às caraterísticas do paciente, e o material à 

disposição. 

É importante notar que a Odontologia, à semelhança das outras ciências da saúde, 

se encontra em permanente transformação, sendo necessárias pesquisas constantes a fim de 

propor novos materiais e/ou técnicas com relação custo-benefício vantajosa ao paciente. Não 

obstante, a ozonoterapia está em crescente evidência, e várias pesquisas têm sido conduzidas 

para propor o uso desta alternativa aos tratamentos odontológicos. A ozonoterapia, para 

finalidade neste estudo, carece de mais pesquisas que demonstrem sua efetividade. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA / MINAS GERAIS 

PPGODONTO 

www.ufvjm.edu.br 
 

 
Você está sendo convidada(o) a participar de uma pesquisa: “Influência do uso da água 

ozonizada durante a cirurgia de terceiro molar inferior impactado, sobre dor, edema, trismo e 
qualidade de vida: Ensaio clínico randomizado triplo cego em boca dividida”, em virtude de 
possuir as características exigidas neste estudo (terceiros molares inclusos bilaterais, faixa 
etária entre 18 e 30 anos e boa saúde geral), coordenada pelo Professor Dr. Cássio Roberto 
Rocha dos Santos e contará ainda com o Doutorando José Cristiano Ramos Glória. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 
poderá desistir e retirar SUA AUTORIZAÇÃO. SE DECIDIR NÃO ACEITAR PARTICIPAR 
DESTA PESQUISA, isto, não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com 
a UFVJM. 

Os objetivos desta pesquisa são: avaliar o efeito da água ozônizada na redução de edema 
(inchaço), dor e trismo (dificuldade de abertura da boca) após remoção de terceiros molares 
inferiores além de um acompanhamento por TC (Tomografia Computadorizada) Cone- Bean 
em 3 períodos: imediatamente após a cirurgia, 45 e 90 dias. Caso você decida aceitar o convite, 
será SERÁ REALIZADO o(s) seguinte(s) procedimentos: Sua participação nesta pesquisa 
consistirá em REALIZAR: exame clínico bucal, exame radiográfico e exodontias (remoção) 
dos terceiros molares inferiores inclusos (APÓS ANESTESIA) além das TC. O lado que será 
operado e o tipo de tratamento que você receberá serão sorteados. Você receberá o tratamento 
que poderá ser a água ozonizada ou água bidestilada, de acordo com o resultado do sorteio. NO 
OUTRO LADO, SERÁ FEITA A CIRURGIA APÓS 45 DIAS. A SUTURA, SERÁ 
REMOVIDA COM 7 DIAS DE PÓS-OPERATÓRIO. O tempo ESPERADO para a sua 
participação é de MAIS OU MENOS 90 dias. 

Os riscos relacionados com sua participação são PRÓPRIOS DA remoção do terceiro 
molar inferior incluso: desconforto pós-operatório, edema (inchaço), sangramento e em raros 
casos infecção e fratura. Estes riscos serão DIMINUÍDOS pelas orientações que serão passadas 
após o procedimento, como o uso de analgésicos e anti-inflamatórios corticosteróide que serão 
receitados. AINDA, HÁ RISCOS QUANTO AO CONSTRANGIMENTO DE RESPONDER 
O QUESTIONÁRIO E A POSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO. NO ENTANTO, O 
CONSTRANGIMENTO PODERÁ SER MINIMIZADO GARANTINDO UM ESPAÇO 
RESERVADO PARA QUE VOCE POSSA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO E A 
QUEBRA DO SIGILO PODERÁ SER EVITADA POR MEIO DE CUIDADOS COM A 
MANIPULAÇÃO DOS DADOS COLETADOS. 

Os benefícios relacionados com a sua participação poderão ser a remoção dos terceiros 
molares inferiores sem custos e IDENTIFICAÇÃO de possíveis alterações associadas ao seu 
dente. Você será acompanhado para avaliação de dor, edema e trismo durante 7 dias após a 
cirurgia e TC imediata ao procedimento cirúrgico, 45 e 90 dias após o procedimento cirúrgico. 

 AINDA, COMO BENEFÍCIO, ESTA PESQUISA PODERÁ CONTRIBUIR PARA O 
ESTABELECIMENTO DE UM NOVO PROTOCOLO INTERVENCIONISTA PARA 
CIRURGIA DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES ASSINTOMÁTICOS 
IMPACTADOS. SE FICAR CONSTATADO A EFETIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA 
ÁGUA OZONIZADA COMO MEIO DE IRRIGAÇÃO EM CIRURGIAS DE TERCEIROS 
MOLARES INFERIORES IMPACTADOS, COM CERTEZA, HAVERÁ UMA MELHORA 
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NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES PRINCIPALMENTE PELA DIMINUIÇÃO 
DA DOR, EDEMA E TRISMO. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 
similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 
RESERVADOS e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como 
a de todas as partes envolvidas será EXPONTÂNEA, não havendo PAGAMENTO para tal. 
Não está previsto PAGAMENTO por sua participação, mas em qualquer momento se você 
sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 
pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora 
ou em qualquer momento. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu,_____________________________________________, RG:______________, aceito 

participar deste estudo: “Influência do uso da água ozonizada durante a cirurgia de terceiro 

molar inferior impactado, sobre dor, edema, trismo e qualidade de vida: Ensaio clínico 

randomizado triplo cego em boca dividida” de forma ESPONTÂNEA. Sei que posso desistir a 

qualquer momento. Afirmo que fui devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da 

pesquisa, quanto à preservação da minha imagem e quanto ao destino dos dados coletados.  

 

Diamantina, _____ de __________________ de 2017.  

 

 

________________________________________________  

Assinatura do paciente 

 

 

________________________________________________ 

José Cristiano Ramos Glória /Pesquisador 

 

Pesquisador responsável: José Cristiano Ramos Glória – UFVJM – Rua Geraldo Moacir 

Coelho 126/ apto 304, Bloco B – Serrano, Diamantina, Minas Gerais   

Telefone: (038) 9 91069655 

Orientador: Prof. Dr Cássio Roberto Rocha dos Santos – UFVJM 

Co-Orientador: Prof. Dr. Saulo Gabriel Moreira Falci – UFVJM 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM - COEP 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba– Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 –  Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 
Secretaria: Ana Flávia de Abreu Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou 
cep@ufvjm.edu.br. 
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 ANEXO A – PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO 
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA / MINAS GERAIS 
PPGODONTO 

www.ufvjm.edu.br 
 

 
QUESTIONÁRIO GERAL 
I -  Identificação do paciente:        Data: ____/____/__ 

Nome completo:  Gênero: M F  

Data de nascimento: ____ / ____ /_____   

End. Residencial: 

CEP:  Cidade:  Estado: 

Tel. Res.: (  )                       
Celular: (  )  

Tel. serviço.: (  ) 
Tel. Contato (vizinho): (  )                                

Profissão:                                       Estado civil: 

II – História Clínica:  
Medicações em uso:__________________________________________________________ 
1. Atualmente é fumante? (1) Sim (2) Não 
2. Se ex-fumante, a quanto tempo? ___________________ 
3. Consome bebidas alcoólicas? (1) Sim (2) Não 
4. Toma algum medicamento para dormir ou para ansiedade (nervosismo)? (1) Sim (2) Não 
Qual?____________________________________________________________________ 
5. Você se considera uma pessoa estressada? Sim (1) Não (2) 
6. Você apresenta problema renal? Sim (1) Não (2). Qual? ___________________________ 
7. Você apresenta algum problema gastrointestinal? Sim (1) Não (2). Qual? ______________ 
8. Você apresenta algum problema no trato respiratório? Sim (1) Não (2). Qual?___________ 
 
QUESTIONÁRIO DE SAÚDE 
 
Como está sua saúde? ……………………………………………………………………….. 
Você tem algum médico que visita frequentemente?                                            ( )Sim ( )Não  
 Qual? ..................................... Especialidade: .......................................……………..  
Já foi acometido de alguma doença?                                                                      ( )Sim ( )Não  
 Qual? .................................................. A quanto tempo? ...................................………  
Você está sob tratamento médico?                                                                         ( )Sim ( )Não  
Faz uso de algum medicamento mesmo que seja por conta própria?                     ( )Sim ( )Não  
 Qual? .............................................…………………………………………………...  
Já tomou anestesia local e sentiu alguma reação?                                                   ( )Sim ( )Não  
Tem algum tipo de alergia?                                                                                     ( )Sim ( )Não  
Já tomou algum medicamento, que provocou algum tipo de reação?                     ( )Sim ( )Não  
 1. Penicilina ou outro antibiótico. ( )  
 2. Aspirina ou A.A.S. ( )  
 3. Novalgina. ( )  
  4. Outro: .................................................... Reação: ..............................….………….....  
Costuma ter as pernas e os pés inchados?                                                              ( )Sim ( )Não  
Sente falta de ar?                                                                                                    ( )Sim ( )Não  
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Sente muita sede?                                                                                                    ( )Sim ( )Não  
Urina muitas vezes à noite?                                                                                     ( )Sim ( )Não  
Quando se fere, as feridas cicatrizam normalmente?                                              ( )Sim ( )Não  
Já foi submetido a alguma cirurgia?                                                                        ( )Sim ( )Não  
Você tem ou já teve alguma destas doenças?  
 1. Febre reumática.  
 2. Diabetes.  

 3. Inchaço e dor nas articulações.  
 4. Úlcera de estômago ou duodeno.  

 5. Hepatite.  
 6. Problema de fígado ou vesícula.  

 7. Pressão alta.  
Perdeu ou ganhou peso, sem motivo aparente?                                                      ( )Sim ( )Não  
 
MULHER  
 Está grávida no momento?                                                                          ( )Sim ( )Não  
 

HISTÓRIA ODONTOLÓGICA E MÉDICA PREGRESSA 

Pressão Arterial: .................. Pulso: ................ T. Sangria: ................ T. 

Coagulação: ......…..........  

Outros exames 

complementares:..............................................................................……..............  

História familiar: ..........................................................................................................……....  
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DOR PÓS-OPERATÓRIA 
 

Protocolo: Nome: Idade: 

Gênero: Endereço: Tel: 

 
CRONOLOGIA DA INTERVENÇÃO: (  )1ª   (  )2ª 
Data da intervenção: ____/____/_______ 
Marque com um traço vertical no ponto correspondente à classificação da sua dor nos 
períodos  
de 24, 48 e 72 horas após a cirurgia de acordo com a escala visual analógica abaixo. 

 Se não tiver dor, a classificação é zero.  
 Se a dor é leve, seu nível de  referência é de 1 a 3. 
 Se a dor for moderada, seu nível de referência é de 4 a 7. 
 Se for intensa, seu nível de referência é de 8 a 10. 

1- 24 horas 

Preencher no dia 

__/___/_____ às _____horas. 

Classificação da dor______ 

 

 
 

2- 48 horas 

Preencher no dia 

__/___/_____ às _____horas. 

Classificação da dor______ 

 

 
 

3- 72 horas 

Preencher no dia 

__/___/_____ às _____horas. 

Classificação da dor______ 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE EDEMA E ABERTURA 
BUCAL 
 

Protocolo: Nome: Idade: 

Gênero: Endereço: Tel: 

 
Cronologia da intervenção: (  )1ª   (  )2ª              Data da intervenção: ____/____/_______ 
 
Edema 

Medidas no baseline (antes da cirurgia): 
 
A – Canto olho/ângulo da mandíbula:   ____ mm 
 
B – Trágus/Canto da boca:                    ____ mm 
 
C – Trágus/Pogônio:                              ____ mm 
 
SOMA (A+B+C):                                  ____ mm 

Medidas 24 horas: 
 
A – Canto olho/ângulo da mandíbula:   ____ mm 
 
B – Trágus/Canto da boca:                    ____ mm 
 
C – Trágus/Pogônio:                              ____ mm 
 
SOMA (A+B+C):                                  ____ mm 

Medidas 48 horas: 
 
A – Canto olho/ângulo da mandíbula:   ____ mm 
 
B – Trágus/Canto da boca:                    ____ mm 
 
C – Trágus/Pogônio:                              ____ mm 
 
SOMA (A+B+C):                                  ____ mm 

Medidas 72 horas: 
 
A – Canto olho/ângulo da mandíbula:   ____ mm 
 
B – Trágus/Canto da boca:                    ____ mm 
 
C – Trágus/Pogônio:                              ____ mm 
 
SOMA (A+B+C):                                  ____ mm 

Medidas: 7dias: 
 
A – Canto olho/ângulo da mandíbula:   ____ mm 
 
B – Trágus/Canto da boca:                    ____ mm 
 
C – Trágus/Pogônio:                              ____ mm 
 
SOMA (A+B+C):                                  ____ mm 

Abertura bucal 
 
Baseline: __________mm  

24 horas:__________ mm  

48 horas:__________ mm 

72 horas:__________ mm 

7 dias:____________ mm  
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ANEXO D - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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