PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO EM ODONTOLOGIA

LUCINEIDE LIMA DOS SANTOS

AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS NÍVEIS DE DOR
RELACIONADOS A ANSIEDADE , A CATASTROFIZAÇÃO E
A SENSIBILIDADE DENTÁRIA PREVIAMENTE AO
TRATAMENTO ORTODÔNTICO

LUCINEIDE LIMA DOS SANTOS

LUCINEIDE LIMA DOS SANTOS

Londrina
2016

AVALIAÇÃO CLINICA DOS NÍVEIS DE DOR
RELACIONADOS A ANSIEDADE , A CATASTROFIZAÇÃO E
A SENSIBILIDADE DENTÁRIA PREVIAMENTE AO
TRATAMENTO ORTODÔNTICO

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação
em
Odontologia
da
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR,
como requisito parcial à obtenção do título
de Mestre em Odontologia.
Área de Concentração: Ortodontia
Orientador: Profª. Drª.
Pedron Oltramari-Navarro

Londrina
2016

Paula Vanessa

LUCINEIDE LIMA DOS SANTOS

AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS NÍVEIS DE DOR
RELACIONADOS A ANSIEDADE , A
CATASTROFIZAÇÃO E A SENSIBILIDADE DENTÁRIA
PREVIAMENTE AO TRATAMENTO ORTODÔNTICO
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da
Universidade N

Dissertação apresentada à UNOPAR, no Mestrado

em odontologia área e

concentração em ortodontia como requisito parcial para a obtenção do título de
Mestre conferida pela Banca Examinadora formada pelos professores:

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Paula Vanessa Pedron Oltramari-Navarro
UNOPAR

___________________________________________________________________
Prof. Dra. Thais Maria Freire Fernandes Poleti
UNOPAR

___________________________________________________________________
Prof. Dra. Ana Cláudia de Castro Ferreira Conti
Universidade do Sagrado Coração(USC)

Londrina, _____de ___________de _____.

Dedicatória
Dedico este trabalho a
minha família que sempre me apoiou .

Agradecimentos

Agradeço à Deus.......
Agradeço por minha vida, por minha saúde, por minha família. Agradeço por todas
as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho nessa jornada com as quais
pude aprender. Agradeço ao Senhor por sempre está ao meu lado e nunca me
deixar desistir. “”Tudo posso naquele que me fortalece””.

Agradeço à minha Família....
Agradeço aos meus pais, Neuza Lima dos Santos e João Dormundo dos Santos,
que são meus exemplos de vida, que em todos os momentos estiveram ao meu
lado, que batalharam muito para que pudéssemos ter um ótimo estudo e uma
profissão. Agradeço por todas as oportunidades que me proporcionaram, por todos
os conselhos e incentivos que me deram e que fizeram com que eu não desistisse
dos meus objetivos. Vocês são os melhores pais que eu poderia ter. Amo muito
vocês.
Agradeço a minha irmã, Luciana Lima dos Santos, amiga de todas as horas,
companheira, colega de profissão e em quem eu me inspirei para escolher a
odontologia. Aquela que me incentiva diariamente, que me diz que eu posso, que
está ao meu lado para me levantar quando eu desanimo. Você faz parte dessa
conquista, te amo. Agradeço ao meu cunhado, Eberval Santana Souto, sempre
disposto a me ajudar, um incentivador dos meus projetos. Só tenho a agradecer a
vocês dois.

Agradeço ao meu irmão, Joilson Lima dos Santos, pai exemplar, amigo, que me
aconselha e me faz enxergar a realidade quando eu preciso, amo você. Agradeço a
mina cunhada, Francismeyre de Jesus Santos, mãe dedicada, que me presenteou
com meus dois sobrinhos, Yasmim de Jesus Santos e Tiago de Jesus Santos,
que alegram nossos dias.
Agradeço a todos os meus familiares que sempre torceram por mim.

Agradecimentos Especiais......
A minha orientadora, prof. Dra. Paula Vanessa Pedron Oltramari-Navarro, que me
acolheu de forma carinhosa e soube me ensinar e transmitir seus conhecimentos
durante essa minha jornada. Obrigada pela paciência, dedicação, exemplo e acima
de tudo pelos incentivos diários. Muito obrigada!!!
A prof. Dra. Ana Claúdia de Castro Ferreira Conti que foi responsável pelos meus
primeiros passos nessa caminhada. Obrigada por todos os ensinamentos.
A todos os professores do mestrado que contribuíram para meu crescimento pessoal
e profissional, e que me ensinaram o verdadeiro sentido de ser mestre, consciente
do meu papel.
Agradeço a toda coordenação do mestrado, especialmente ao prof. Alcides Gonini.
Agradeço ao Gleydson pela atenção e ajuda sempre.
Agradeço especialmente aos meus amigos, Marlos Loiola e Wendel Shibasaki que
são exemplos de dedicação, comprometimento e paixão pela ortodontia. A minha
amiga Maria Cecilia Seixas que dividiu comigo horas de estudo, e que me incentivou
nessa jornada.
Agradeço aos alunos do mestrado, Gabriel, Aline, Thiago, Tieni, Izabela, Paula,
Jaqueline, Renan, Victor, Carol, Juliana ,Thiago, Flaviana, Natália e do doutorado
Maura, Fabio, Marilia pela amizade, ajuda e companheirismo nessa caminhada.
Agradeço a amizade da Juliana e da Flaviana, pela ajuda, conselhos, pelas longas
conversas e palavras de incentivo sempre. Passamos momentos muito bons.
Agradeço a Deus por tê-las conhecido.
Agradeço aos alunos da especialização, que tornaram as semanas de aulas mais
alegres.

Muito Obrigada!!!

SANTOS, Lucineide Lima. Avaliação clínica dos níveis de dor relacionados com a
ansiedade, a catastrofização e a sensibilidade dentária previamente ao tratamento
ortodôntico. [Dissertação de Mestrado]. Programa de Pós-Graduação em
Odontologia – Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2016.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi determinar a variabilidade das respostas de dor após
aplicação de força com separadores ortodônticos, associando os níveis de dor dos
participantes à ansiedade odontológica, catastrofização e sensibilidade dentária.
Foram selecionados 70 pacientes, média de idade 25,16,4 anos, de ambos os
gêneros, separados igualmente em dois grupos (n=35): G1, pacientes que
receberam separador elastomérico Dentaurum; G2, pacientes que receberam
separador elastomérico Orthometric. Em ambos os grupos, dois separadores
ortodônticos foram inseridos em cada paciente, sendo um em cada face do primeiro
molar inferior direito (mesial e distal), com o intuito de separá-las. Esses
participantes foram orientados a marcar numa escala visual analógica (EVA) o nível
de dor nos momentos T0 (antes da inserção do separador), T1(logo após a inserção)
e T2 (24 horas após a inserção). Os grupos foram avaliados, também, em relação
aos níveis de ansiedade e sensibilidade dentária. Para isso, foram utilizados
questionários contendo as escalas de ansiedade odontológica revisada (EAO-R),
catastrofização da dor (ECD) e o inventário de ansiedade traço-estado (IDATE).
Após 24 horas, foi realizado o teste de sensibilidade dentária e marcado o nível de
dor na EVA. O tratamento estatístico dos dados foi realizado por meio dos testes t
independente (idade), Qui Quadrado (gênero), Fisher-Freeman-Halton (intensidade
da dor, sensibilidade), correlação de Spearman (associação entre padrão de
ansiedade e a intensidade de dor ou sensibilidade), com nível de significância de
5%. Os resultados demonstraram: 1) Observou-se maior intensidade da dor (EVA)
no momento final em relação ao inicial, tanto para o G1 quanto para o G2 (p<0,05);
2) Verificou-se associação significante (p<0,05) entre o padrão de ansiedade e a
intensidade da dor no momento inicial com o questionário ECD, e no momento final
com as variáveis relacionadas à ansiedade (ECD e IDATE). Desta forma, pode-se
concluir que a separação dentária produziu variabilidade nos níveis de dor, e estes
sofreram importante influência de fatores psicológicos como a catastrofização e a

ansiedade.

Palavras-chave: Ansiedade, catastrofização, escala visual analógica.

SANTOS, Lucineide Lima. Clinical Assessment of pain levels related anxiety, teh
catastrophizing and sensitivity previously dental treatment orthodontic [Masters
dissertation]. Graduate Program in Dentistry - University of Northern Paraná,
Londrina,2016.

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the variability of responses of pain after
application of force with orthodontic separators, associating the pain levels of the
participants to dental anxiety, catastrophizing and tooth sensitivity. We selected 70
patients, mean age 25.1 ± 6.4 years, of both genders equally divided into two groups
(n = 35): G1, patients receiving elastomeric tab Dentaurum; G2, patients receiving
elastomeric Orthometric tab. In both groups, two orthodontic spacers were inserted in
each patient, one on each side of the lower right first molar (mesial and distal), in
order to separate them. These participants were asked to mark a visual analogue
scale (VAS) pain levels in times T0 (before insertion of the tab), T1 (immediately after
insertion) and T2 (24 hours after insertion). The groups were evaluated, also in
relation to levels of anxiety and tooth sensitivity. For this, questionnaires containing
the revised dental anxiety scales were used (EAO-R), pain catastrophizing (ECD)
and the inventory of State-trait anxiety (STAI). After 24 hours, we performed the test
tooth sensitivity and marked the level of pain VAS. The processing of the data was
performed using the independent t test (age), Chi Square (genus), Fisher-FreemanHalton (intensity of pain, tenderness), Spearman correlation (association between
pattern of anxiety and pain intensity or sensitivity), with 5% significance level. The
results showed: 1) A higher pain intensity (VAS) at the final moment in relation to the
initial, both the G1 and G2 for the (p <0.05); 2) significant association was found (p
<0.05) between the pattern of anxiety and pain intensity at baseline with the
questionnaire ECD, and end time with the variables related to anxiety (ECD and
STAI). Thus, it can be concluded that the dental separation produced variability in
pain levels, it suffered significant influence and psychological factors such as
catastrophizing and anxiety.

Keywords: Anxiety, catastrophizing, visual analogue scale.
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1. INTRODUÇÃO
A dor é uma das razões mais importantes pela qual os pacientes são
desencorajados a procurar a Ortodontia(1, 2). No tratamento ortodôntico(2), ela é
causada por um processo de pressão, isquemia, inflamação e edema do
periodonto(1) e, por ser muito subjetiva, sofre grande variação individual,
dependendo de fatores tais como: idade, gênero, estado emocional, cultura e
experiência de dor anterior(3, 4).
Nesse contexto, os fatores psicológicos exercem importante influência na
percepção da dor,

tanto em ambientes clínicos como nos experimentais; as

emoções negativas e a ansiedade, são conhecidos por aumentarem a percepção
da dor(5). Dentre esses fatores, a ansiedade odontológica (estado psicológico) e a
catastrofização tem sido associadas à dor orofacial(6). Embora os critérios de
catastrofização da dor ainda não tenham sido completamente explicados, esse
comportamento tem sido amplamente(7-10) definido como uma orientação negativa
exagerada em direção a experiências de dor reais ou previstas(11).
Contudo, no que se refere a dor ocasionada pelo tratamento ortodôntico,
poucos estudos(3, 6) investigaram sua relação com a ansiedade odontológica e a
castastrofização.
Assim, o objetivo deste estudo será determinar a variabilidade das respostas
de dor após aplicação de força com separadores elastoméricos ortodônticos,
associando os níveis de dor dos participantes à ansiedade odontológica,
catastrofização e sensibilidade dentária.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
A dor é definida pela Associação Internacional do Estudo da Dor (IASP)
como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano
tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano(4).
A palavra dor, do latim “poena”, é definida como uma “sensação na qual a
pessoa experimenta desconforto, angústia ou sofrimento, devido a estímulos dos
nervos sensitivos”(12). Ela representa um fenômeno perceptivo complexo, subjetivo
e multidimensional, que resulta da complexa interação entre fisiologia, fenômenos
psíquicos e do comportamento do ser humano, cognição, socialização e
personalidade(13).
Um dos traços característicos da dor é a grande variabilidade nas respostas
dos pacientes para a mesma extensão da patologia física. A grande variedade de
fatores cognitivos, emocionais (afetivos) e comportamentais não são relacionados
apenas à percepção da dor, mas também a sua manutenção e incapacidade
subseqüente(14).
A dor está frequentemente associada ao atendimento odontológico, e na
Ortodontia a experiência não é diferente(15). Aproximadamente 90% dos pacientes
ortodônticos relatam dor, tornando-a o efeito prejudicial e a razão mais comuns
para a interrupção do tratamento ortodôntico(16).
Alterações de remodelação em tecidos periodontais são consideradas
essenciais para ocorrer a movimentação dentária ortodôntica. A tensão nestes
tecidos, induzida pela força, produz alterações locais na vascularização, bem como
na reorganização celular e da matriz extracelular, conduzindo a síntese e a
liberação de mediadores do processo inflamatório(17).
Furstman e Bernick(1972) sugeriram que a dor periodontal é causada por
um processo de pressão, isquemia e edema. Burstone (1964) identificou duas
etapas na resposta de dor, uma imediata, que começava com a compressão do
ligamento periodontal (LP) imediatamente após a inserção do arco; e outra tardia,
que iniciava algumas horas depois, denominada de hiperalgesia do LP(18).
Além dos aspectos relacionados à fisiologia do LP, os fatores psicológicos
exercem importante influência na percepção da dor. Tanto na clínica quanto em
ambientes experimentais, a distração mostrou-se uma alternativa para reduzir os
níveis de dor. Além disso, as emoções negativas aumentam a dor, ao passo que as
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positivas exercem efeito oposto. Ainda, outros estados psicológicos mais
complexos alteram a forma de sentir a dor. Por exemplo, a empatia por outra
pessoa que está sofrendo aumenta a experiência de dor(18).
A experiência de dor é modulada por centros superiores do sistema nervoso
central, e por isso é afetada por fatores emocionais e cognitivos. O aumento nos
níveis de ansiedade se correlacionam ao aumento da dor experimentada. Da
mesma forma, as expectativas dos resultados do tratamento e a sua motivação
para usar aparelhos pode servir para reduzir a dor sentida, por meio da diminuição
de estímulos dolorosos ou aumento do limiar de dor(4).
Uma das maiores dificuldades em avaliar a dor consiste na sua
subjetividade. Nesse sentido, a possibilidade de quantificar a dor é extremamente
relevante no ambiente clínico, uma vez que é impossível manipular um problema
sem possuir uma medida sobre a qual o tratamento ou a conduta terapêutica
devem ser norteados. Além disso, a ausência de parâmetros quantitativos para a
dor dificulta a determinação da necessidade, eficiência e tempo de um tratamento
instituído ao paciente. A partir da quantificação apropriada da dor, torna-se possível
determinar se os riscos de um dado tratamento superam os danos causados pelo
problema clínico e, também, permite escolher qual é a melhor e a mais segura
conduta terapêutica(19). Uma alternativa para tornar a dor um parâmetro objetivo e,
desta forma, permitir sua quantificação seria avaliá-la por meio de escalas. Desta
forma, muitas escalas e escores foram concebidos com o fim precípuo de
quantificar a dor(13, 20), dentre essas ferramentas, destacam-se as seguintes
escalas:

- Escala Visual Analógica (EVA)
Esta escala pode representar também um termômetro da dor, onde a
extremidade esquerda corresponde à condição “sem dor”, e a extremidade direita
representa a “dor máxima imaginável”. Na escala, o paciente deve assinalar sobre
a linha do termômetro um traço correspondente ao nível da sua dor(5).
A EVA tem sido amplamente utilizada em Ortodontia para a medição de dor,
e a Literatura(3, 6, 15, 21, 22) a descreve como um método sensível, confiável
(baixa porcentagem de erro - 5%), de fácil utilização e com vantagens sobre a
avaliação verbal, uma vez que até mesmo crianças tem demonstrado facilidade
para utilizá-la(23).
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Ainda, a EVA tem se demonstrado uma ferramenta útil quando os pacientes
precisam diferenciar a dor do desconforto(1, 24). Bondemark et al verificaram que
os pacientes investigados não demonstraram dificuldade em diferenciar a dor do
desconforto nos dentes posteriores, de ambos os lados, provocada pela inserção
de separadores elastoméricos. A EVA também foi utilizada por Bergius et al (2002)
para investigar a experiência de dor, em 55 pacientes, durante o tratamento
ortodôntico. Estes autores inseriram separadores elastoméricos no arco inferior,
bilateralmente e, a partir deste estímulo, os pacientes marcavam a intensidade de
dor numa EVA. Dos pacientes avaliados, 48 relataram sentir dor nas primeiras
horas, e sua diminuição com o passar dos dias(15).
Nalbantgil et al avaliaram a percepção de dor durante a separação dentária.
Foram utilizados dois tipos de separadores, fio de latão e separador elastomérico.
Cada participante recebeu uma EVA, que permitiria avaliar a percepção de dor e o
desconforto, em repouso e durante a mastigação. A marcação na escala era
realizada individualmente para cada lado, de acordo com o tipo de separador
ortodôntico. Os separadores elastoméricos produziram dor e desconforto mais
intensos que os separadores de fio de latão nos dois primeiros dias. Os
separadores de fio de latão produziram índice de dor mais elevado imediatamente
após a sua inserção. A alimentação foi prejudicada no primeiro dia após inserção
dos dois tipos de separadores(22).

- Escala de Ansiedade Odontológica Revisada (EAO-R)
Este método avalia o grau em que os participantes experimentam medo ou
ansiedade ao imaginar diferentes aspectos dos procedimentos odontológicos,
como antes de uma consulta de rotina (check-up); ou durante a espera na cadeira
odontológica pelo atendimento, enquanto o cirurgião-dentista ou a auxiliar
preparam o campo operatório ou os instrumentais a serem utilizados. As respostas
dos participantes são somadas para produzir uma pontuação total, onde os valores
mais elevados refletem ansiedade odontológica mais intensa. Alguns estudos já
demonstraram a confiabilidade desta ferramenta(18, 25). Há que se destacar que a
EAO-R difere da EAO original, pois o texto foi ligeiramente alterado para incluir
referências a procedimentos envolvidos no tratamento odontológico. Contudo, os
valores normativos reportados para o EAO-R são semelhantes aos verificados ao
EAO(18).
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Tickle et al (2012) avaliaram 451 pacientes em relação a dor e fatores que
poderiam influencia-la, como a ansiedade odontológica, imediatamente após
intervenção dentária e um dia depois. A ansiedade foi medida utilizando a EA0-R;
15

participantes

(3,4%)

mostraram-se

ansiosos

e

não

houve

diferença

estatisticamente significante entre idade e ansiedade odontológica(26).
Na ortodontia, Bergius et al 2008 realizaram um estudo com 55
adolescentes com idade entre 12 e 18 anos, com necessidade de tratamento
ortodôntico. Foram colocados separadores elastoméricos na mesial e distal do
primeiro molar inferior. Esses participantes foram avaliados em relação a dor,
ansiedade odontológica e fatores de personalidade. Os resultados demonstraram
que os entrevistados que relataram dor apresentaram uma pontuação maior para a
EAO-R em relação àqueles que não sentiram dor(3).

- Escala de catastrofização da dor (ECD)
A catastrofização da dor tem sido amplamente definida como uma
orientação negativa exagerada em direção a estímulos dolorosos. Um trabalho
recente(18)

conceituou

esse

comportamento

como

uma

construção

multidimensional que compreende a ruminação (“o ato de pensar o quanto algo
dói”), a ampliação (“gostaria de saber se algo de grave pode acontecer”) e a
impotência (“É horrível e eu sinto que ela me oprime”). A relação entre dor,
catastrofização da dor e a experiência de dor aumentada tem sido observada em
várias populações, incluindo pacientes com dor crônica, pacientes submetidos a
procedimentos médicos invasivos e os participantes em estudos experimentais de
dor(18). A tendência de catastrofizar a dor durante a estimulação dolorosa
contribuiu para uma maior experiência de dor intensa e um aumento do desconforto
emocional.
A ECD é composta por 13 domínios relacionados a pensamentos e
sentimentos sobre dor. Cada domínio possui uma variação entre zero (quase
nunca) e cinco (quase sempre), e os pacientes são orientados a avaliar o grau de
dor que eles experimentam em cada item(11). Os itens são somados para a
obtenção de um valor total na escala ECD(11), que resulta em um escore total e
três subescalas que avaliam a ruminação, a ampliação e o desamparo. Além disso,
a ECD tem se mostrado confiável e seu resultado se mantém estável por um
período de 6-8 semanas(18).
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Em Ortodontia, a ECD já foi utilizada(6). Beck et al(2014) realizaram um
estudo com 107 pacientes, com o intuito de avaliar a resposta a dor. Numa primeira
etapa, os pacientes preencheram a EVA para caracterizar sua dor após a inserção
de separadores ortodônticos. Estes resultados permitiram selecionar, em uma
segunda etapa, os 10 participantes que apresentaram maior sensibilidade e os 10
com menor sensibilidade a dor. Estes pacientes selecionados foram reavaliados
quanto à ansiedade, medo do dentista, sensibilidade geral e dos dentes. Para
tanto, estes 20 pacientes foram orientados a preencher questionários contendo as
escalas de Ansiedade Odontológica Revisada (EAO-R), catastrofização da dor
(ECD) e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado(IDATE)(6). Os resultados para a
ECD foram estatisticamente significantes para as três subcategorias (ruminação,
ampliação, impotência), o que significa que a catastrofização da dor exerce
importante papel na antecipação da dor.

- Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)
O IDATE representa uma das ferramentas mais utilizadas para pesquisar
ansiedade na psicologia aplicada, pois consiste em um método confiável, sensível
e satisfatório para predizer transtornos de ansiedade em adolescentes(27).
O IDATE é composto por dois questionários, com 20 itens em cada um. O
primeiro questionário representa medidas do estado de ansiedade do indivíduo, ou
seja, como ele se sente no momento; enquanto isso, o segundo questionário
investiga o traço de ansiedade, que representa como ele se sente de um modo
geral(28, 29). Além disso, a escala nos informa dois fatores, um marcador de
presença e ausência de ansiedade(29).
No estudo realizado por Beck et al, avaliou-se a sensação dolorosa de 55
participantes após colocação de separadores elastoméricos. Após esta etapa
inicial, foram selecionados os 20 pacientes que apresentaram os maiores e os
menores índices de dor, os quais foram reavaliados. Estes resultados obtidos para
a dor foram comparados aos níveis de ansiedade por meio do IDATE. Os autores
encontraram nos dois grupos (alto e baixo nível de dor) o mesmo grau de
ansiedade, não havendo dessa forma diferença estatisticamente significante(6).
Keith et al analisaram os níveis de dor e ansiedade em pacientes
submetidos a tratamento ortodôntico após colocação do aparelho e de um arco
inicial de nivelamento. Foram avaliados 39 pacientes divididos em dois grupos
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aleatoriamente por idade, gênero e tipo de aparelho(convencional e autoligável).
Esses participantes preencheram um questionário de dor e um inventario de
ansiedade(IDATE) antes da colocação do aparelho ortodôntico e após a sua
colocação, uma vez ao dia durante sete dias. O nível de ansiedade foi mais
elevado no dia seguinte a colocação do arco ortodôntico e diminuiu nos dias
seguintes(30).
Na literatura consultada, verificaram-se poucos estudos(3, 6) que associem
a dor no tratamento ortodôntico à ansiedade odontológica e à catastrofização.
Considerando que a dor percebida após aplicação de força ortodôntica pode estar
associada às características psicológicas dos indivíduos, torna-se necessário maior
conhecimento acerca do grau de ansiedade odontológica, catastrofização da dor e
sensibilidade dentária com vistas a compreender de forma mais completa as
atitudes e o comportamento frente ao tratamento ortodôntico.
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3. PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo será determinar a variabilidade das respostas de
dor após a inserção de dois tipos de separadores elastoméricos ortodônticos,
associando os níveis de dor dos participantes à ansiedade geral e odontológica, à
catastrofização e à sensibilidade dentária.
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4. ARTIGO
Avaliação dos níveis de dor relacionados a ansiedade odontológica,
catastrofização e sensibilidade dentária durante o tratamento ortodôntico.

Resumo: O objetivo deste estudo foi determinar a variabilidade das respostas de
dor após aplicação de força com separadores ortodônticos, associando os níveis
de dor dos participantes à ansiedade odontológica, catastrofização e sensibilidade
dentária. Foram selecionados 70 pacientes, média de idade 25,16,4 anos, de
ambos os gêneros, separados igualmente em dois grupos (n=35): G1, pacientes
que receberam separador elastomérico Dentaurum; G2, pacientes que receberam
separador elastomérico Orthometric. Em ambos os grupos, dois separadores
ortodônticos foram inseridos em cada paciente, sendo um em cada face do
primeiro molar inferior direito (mesial e distal), com o intuito de separá-las. Esses
participantes foram orientados a marcar numa escala visual analógica (EVA) o nível
de dor nos momentos T0 (antes da inserção do separador), T1(logo após a
inserção) e T2 (24 horas após a inserção). Os grupos foram avaliados, também, em
relação aos níveis de ansiedade e sensibilidade dentária. Para isso, foram
utilizados questionários contendo as escalas de ansiedade odontológica revisada
(EAO-R), catastrofização da dor (ECD) e o inventário de ansiedade traço-estado
(IDATE). Após 24 horas, foi realizado o teste de sensibilidade dentária e marcado o
nível de dor na EVA. O tratamento estatístico dos dados foi realizado por meio dos
testes t independente (idade), Qui Quadrado (gênero), Fisher-Freeman-Halton
(intensidade da dor, sensibilidade), correlação de Spearman (associação entre
padrão de ansiedade e a intensidade de dor ou sensibilidade), com nível de
significância de 5%. Os resultados demonstraram: 1) Observou-se maior
intensidade da dor (EVA) no momento final em relação ao inicial, tanto para o G1
quanto para o G2 (p<0,05); 2) Verificou-se associação significante (p<0,05) entre o
padrão de ansiedade e a intensidade da dor no momento inicial com o questionário
ECD, e no momento final com as variáveis relacionadas à ansiedade (ECD e
IDATE). Desta forma, pode-se concluir que a separação dentária produziu
variabilidade nos níveis de dor, e estes sofreram importante influência de fatores
psicológicos como a catastrofização e a ansiedade. Palavras-chave: Ansiedade,
catastrofização, escala visual analógica.
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Abstract: The aim of this study was to determine the variability of responses of pain
after application of force with orthodontic separators, associating the pain levels of
the participants to dental anxiety, catastrophizing and tooth sensitivity. We selected
70 patients, mean age 25.1 ± 6.4 years, of both genders equally divided into two
groups (n = 35): G1, patients receiving elastomeric tab Dentaurum; G2, patients
receiving elastomeric Orthometric tab. In both groups, two orthodontic spacers were
inserted in each patient, one on each side of the lower right first molar (mesial and
distal), in order to separate them. These participants were asked to mark a visual
analogue scale (VAS) pain levels in times T0 (before insertion of the tab), T1
(immediately after insertion) and T2 (24 hours after insertion). The groups were
evaluated, also in relation to levels of anxiety and tooth sensitivity. For this,
questionnaires containing the revised dental anxiety scales were used (EAO-R),
pain catastrophizing (ECD) and the inventory of State-trait anxiety (STAI). After 24
hours, we performed the test tooth sensitivity and marked the level of pain VAS.
The processing of the data was performed using the independent t test (age), Chi
Square (genus), Fisher-Freeman-Halton (intensity of pain, tenderness), Spearman
correlation (association between pattern of anxiety and pain intensity or sensitivity),
with 5% significance level. The results showed: 1) A higher pain intensity (VAS) at
the final moment in relation to the initial, both the G1 and G2 for the (p <0.05); 2)
significant association was found (p <0.05) between the pattern of anxiety and pain
intensity at baseline with the questionnaire ECD, and end time with the variables
related to anxiety (ECD and STAI). Thus, it can be concluded that the dental
separation produced variability in pain levels, it suffered significant influence by
psychological factors such as catastrophizing and anxiety.
Keywords: Anxiety, catastrophizing, visual analogue scale.
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INTRODUÇÃO
A dor representa uma das razões mais importantes pela qual os
pacientes são desencorajados a procurar o tratamento ortodôntico(1, 2). Durante a
terapêutica ortodôntica(2), ela é causada por um processo de pressão, isquemia,
inflamação e edema do periodonto(1) e, por ser muito subjetiva, sofre grande
variação individual, dependendo de diversos fatores, tais como: idade, gênero,
estado emocional, cultura e experiência de dor anterior(3, 4). Ainda, é considerada
uma sensação perceptiva e subjetiva, de etiologia variada, que cria impotência
funcional, medo, comprometimento psicológico, e se traduz na diminuição da
qualidade de vida do ser humano, sensibilizando e afetando também seus
familiares(31).
Nesse contexto, os fatores psicológicos exercem importante
influência na percepção da dor(5). Dentre esses fatores, a ansiedade odontológica
(estado psicológico) e a catastrofização tem sido associadas à dor orofacial e
odontológica(6). No que se refere à dor ocasionada pelo tratamento ortodôntico,
poucos estudos(3, 6) investigaram sua relação com a ansiedade odontológica e a
castastrofização.
Assim, o objetivo deste estudo será determinar a variabilidade das
respostas de dor após a inserção de dois tipos de separadores elastoméricos
ortodônticos, associando os níveis de dor dos participantes à ansiedade geral e
odontológica, à catastrofização e à sensibilidade dentária.

MATERIAL E MÉTODOS
O protocolo deste estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa previamente a sua execução (Anexo 1).

AMOSTRA
Para este estudo, foram selecionados 70 pacientes, divididos em
dois grupos sendo o G1 com média de idade de 25,7 anos ± 7,9, com 24
participantes do gênero feminino e 11 do masculino e o grupo G2 com média de
idade 24,8 anos ±7,2 e com 29 participantes do g6enero feminino e 6 do masculino;
que apresentavam má oclusão e indicação para tratamento ortodôntico. Para a
determinação dessa amostra, realizou-se cálculo amostral por meio do programa G
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Power 3.1 (Universität Kiev, Alemanha), a partir de um estudo piloto com 25
pacientes. Nesta análise, foi considerada como variável de desfecho primário a
variação observada na sensibilidade dentária (Média G1= - 0,34 ± 1,46 versus
Média G2= 0,48 ± 0,94), nível α de 0,05 e calculado o tamanho do efeito (0,68)
segundo a fórmula de Cohen (1990). Assim, determinou-se que a amostra mínima
deveria ser de 70 indivíduos (35 em cada grupo).
Os pacientes recrutados foram atendidos na clínica do Mestrado
em Odontologia, área de Concentração Ortodontia da UNOPAR. Todos os
participantes foram orientados quanto à pesquisa e assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 1).
Como critérios para inclusão no estudo, foram consideradas as
seguintes características: bom estado de saúde geral e bucal, presença do primeiro
molar inferior com as superfícies mesial e distal íntegras e em contato com os
dentes adjacentes (testados pela resistência ao fio dental), incisivos superiores
hígidos. Foram considerados critérios de exclusão do estudo: possuir alguma
doença depressiva, qualquer síndrome de dor crônica, estar fazendo uso de
medicação que possa afetar a sensibilidade à dor, cárie ativa ou doença
periodontal; presença de restaurações extensas ou trauma prévio; tratamento
endodôntico dos incisivos superiores.

METODOLOGIA
Todos os pacientes incluídos no estudo foram examinados antes
da instalação de qualquer dispositivo ortodôntico e, nesse momento, submetidos à
pesquisa. Os participantes foram divididos igualmente (n=35) em dois grupos: G1,
formado por pacientes que fizeram uso do separador elastomérico em forma de
anel com diâmetro de 2,1mm (cor azul, Dentaurum®, Germany); G2, formado por
participantes que fizeram uso do separador elastomérico, também em forma de
anel com diâmetro de 3,9mm (cor azul, Orthometric, EUA). Um único examinador
realizou a inserção de separadores ortodônticos, sendo um em cada face do
primeiro molar permanente inferior direito (mesial e distal), com o intuito de separálas. O profissional que realizou a separação teve o cuidado de não esticar o
elástico antes de inseri-lo, e passar primeiramente pelo ponto de contato dos
dentes, para só depois deslocar o elástico até a face oclusal dos mesmos. Este
mesmo profissional realizou a explicação do estudo a todos os pacientes.
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Em seguida, os participantes foram convidados a completar um
questionário que continha a Escala Visual Analógica (EVA). Nesta escala, os
participantes fizeram um pequeno traço vertical em cada linha para indicar a
quantidade de desconforto sentida, em cada momento avaliado.
Os participantes preencheram esta escala em três diferentes
períodos: T0) imediatamente antes da inserção dos separadores; T1) logo após a
inserção; e T2) 24 horas após inserção(6, 22). A marcações na EVA representaram
a severidade de dor sentida (escore de dor). Todos os pacientes foram lembrados
via mensagem de texto para realizarem as marcações.
Esses mesmos participantes foram avaliados em relação aos níveis
de ansiedade (Escala de Ansiedade Odontológica Revisada- EAO-R; Inventário de
Ansiedade Traço-Estado- IDATE) e a catastrofização (Escala de catastrofização
da dor- ECD). Após 24 horas, foi realizado o teste de sensibilidade dentária e
marcado o nível de dor na escala visual analógica (EVA). A pontuação de cada
participante foi obtida com base nos valores normativos para cada escala.

0-4 Sem dor
5-44 Dor Leve
EVA

45-74 Dor Moderada
75-100 Dor Intensa
< 5 Pouco Ansiosos
6-10 Levemente Ansiosos

EAO-R

11-15 Moderadamente Ansiosos
>15 Extremamente Ansiosos
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< 16 Não Catastrofizadores
ECD

>16 Catastrofizadores
20-34 Ansiedade traço-estado Baixa

IDATE-E
e
IDATE-T

35-49 Ansiedade Traço-Estado Moderada
50-64 Ansiedade Traço-Estado Elevada
65-80 Ansiedade Traço-Estado Muito
Elevada

O teste de sensibilidade dentária(32, 33) foi realizado por meio do
teste térmico a frio, utilizando gás refrigerante Endofrost -50oCelsius (Roeko,
Langenau - Alemanha). Para este teste, utilizou-se o incisivo superior direito, no
qual realizou-se isolamento relativo com rolete de algodão por vestibular e
secagem com jato de ar. O gás refrigerante foi aplicado em bolinha de algodão, à
distância de três centímetros, durante três segundos. Esperou-se a cristalização do
agente térmico e colocou-se a bolinha posicionada no terço médio da face
vestibular, por no máximo cinco segundos, quando em seguida o participante
marcou a sensação dolorosa numa EVA. Esse teste foi repetido 2 vezes, com
intervalo de tempo de 5 minutos (34).
Destaca-se que 3 pacientes desistiram do estudo antes de
completar as 24 horas após a inserção, alegando dor insuportável. Considerando
que não foi possível realizar a segunda coleta, estes pacientes foram excluídos do
estudo.
O tratamento estatístico dos dados foi realizado por meio do
programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 18.0 (IBM, Inglaterra,
Reino Unido), tendo sido estabelecido um intervalo de confiança de 95% e nível de
significância de 5% para todos os testes aplicados.
Para observação do pareamento da amostra, utilizou-se o teste t
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de Student para a comparação das idades e teste do Qui Quadrado para
comparação dos gêneros. A comparação entre os dois grupos em relação à
intensidade da dor ou à sensibilidade nos dois momentos foi realizada por meio do
teste Fisher-Freeman-Halton. Além disso, verificou-se possível associação entre as
variáveis relacionadas ao padrão de ansiedade e a intensidade de dor ou
sensibilidade, por meio da Correlação de Spearman.
RESULTADOS
A avaliação dos resultados demonstrou que os grupos foram
pareados quanto à idade (G1 25,7 anos ±7,9, G2 24,8anos ±7,2) (p=0,55). Em
relação à distribuição por gênero, apesar do G2 apresentar uma maior prevalência
de indivíduos do gênero feminino, um pouco maior que o G1 (29 versus 21), esta
diferença não foi estatisticamente significante (p=0,18). Desta forma, pode-se
assumir que os grupos foram pareados quanto à idade e gênero.
No momento inicial (T1), observou-se maior prevalência de dor no
G2 em relação ao G1, apesar dessa dor ser relatada como leve pelos pacientes
(p=0,04, Tabela 1). Contudo, não se verificaram diferenças entre os grupos quanto
à presença de dor após 24 horas da inserção dos separadores (p=0,99, Tabela 2).
Tabela 1. Prevalência de dor nos tempos inicial (T1) e final (T2) de acordo com a
EVA
Classificação da Dor*
Leve
Moderada
n (%)
n (%)
T1

Intensa
n (%)

Total
n (%)

2 (6,3%)

0 (0%)

32 (100%)

25 (71,4%)

0 (0%)

0 (0%)

35 (100%)

40 (59,7%)

2 (3%)

0 (0%)

67 (100%)

Grupo

Sem dor
n (%)

G1

15 (46,9%)

15 (46,9%)

G2

10 (28,6%)

Total

25 (37,3%)

Teste Fisher-Freeman-Halton (6,2, p=0,04*)
* Estatisticamente significante

T2
G1
G2

10 (31,2%)

14 (43,8%)

5 (15,6%)

3 (9,4%)

32 (100%)

11 (31,4%)

15 (42,9%)

5 (14,3%)

4 (11,4%)

35 (100%)
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Total

21 (31,3%)

29 (43,3%)

10 (14,9%)

7 (10,4%)

67 (100%)

Teste Fisher-Freeman-Halton (p>0,05)

Observou-se maior intensidade da dor no momento final (T2) em
relação ao inicial (T1) tanto para o G1 (p=0,0005) quanto para o G2 (p=0,003),
segundo o Teste de Wilcoxon (Figura 1).
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Figura 01 – Avaliação da intensidade de dor no momento inicial (T1) e final (T2) para os dois
grupos experimentais: Grupo 1 (A) e Grupo 2 (B). * Estatisticamente significante, Teste de Wilcoxon,
p<0,05.

Com relação à sensibilidade, não foram verificadas diferenças
entre os grupos tanto no momento inicial (T1) quanto final (T2) (Tabelas 2 e 3,
respectivamente).
Tabela 2 – Prevalência da Sensibilidade Dentária de acordo com A EVA para os
dois grupos em T1
Grupos
Sem dor
n (%)

Sensibilidade
Leve
Moderada
n (%)
n (%)

Total
Intensa
n (%)

G1

5 (15,6%)

16 (50%)

9 (28,1%)

2 (6,2%)

32(100%)

G2

2 (5,7%)

20 (57,1%)

10 (28,6%)

3 (8,6%)

35(100%)

7 (10,4%)

36 (53,7%)

19 (28,4%)

5 (7,5%)

67(100%)

Total

Teste Fisher-Freeman-Halton (p>0,05)

Tabela 3 – – Prevalência da Sensibilidade Dentária de acordo com A EVA para os
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dois grupos em T2
Grupos

Sensibilidade
Leve
Moderada
n (%)
n (%)

Sem dor
n (%)

Total
Intensa
n (%)

G1

5 (15,6%)

16 (50%)

8 (25%)

3 (9,4%)

3 (100%)

G2

1 (2,9%)

17 (48,6%)

14 (40%)

3 (8,6%)

35 (100%)

6 (9%)

33 (49,3%)

22 (32,8%)

6 (9%)

67 (100%)

Total

Teste Fisher-Freeman-Halton (p>0,05).

No que se refere à ansiedade odontológica, medida por meio da
EAO-R, não foi verificada diferença estatisticamente significante entre os grupos
G1 e G2 (p>0,05)(Tabela 4).
Tabela 4 – Prevalência da ansiedade na EAO-R nos dois grupos
Grupos
Pouco
Ansiosos
n (%)

EAO-R
Levemente Moderadamente Extremamente
Ansiosos
Ansiosos
Ansiosos
n (%)
n (%)
n (%)

Total

20

10

2

0

32

(62,5%%)

(31,2%)

(6,2%)

(0%)

(100%)

12

19

4

0

35

(34,3%)

(54,3%)

(11,4%)

(0%)

(100%)

32

29

6

0

67

(47,8%)

(43,3%)

(9%)

(0%)

(100%)

G1

G2

Total
N.s.–estatisticamente não significante, Teste Fisher-Freeman-Halton (p>0,05).

Quanto ao padrão de ansiedade, avaliada pelos instrumentos EAOR e IDATE, e, a catastrofização pela ECD, não foram observadas diferenças entre
os grupos (p>0,05). Entretanto, observou-se correlação entre o padrão de
ansiedade e a intensidade da dor no momento inicial com o questionário ECD, e no
momento final (T2) com todas as variáveis relacionadas à ansiedade (ECD, EAO-R
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e IDATE) (Tabela 5).
Tabela 5 - Correlação entre as variáveis relacionadas à ansiedade e o
padrão de dor na população de estudo.

Mediana
(1º. Q - 3º. Q)

Variáveis

Correlação com Intensidade da dor
(T1)
Correlação de
p
Spearman (rS)
0,52
0,0001*

ECD

5 (1-10)

EAOR

6 (4-8)

0,24

0,05

IDATE-E

36 (30-42)

0,17

0,15

IDATE-T

40 (35-46)

0,18

0,14

Instrumentos

Mediana
(1º. Q - 3º. Q)

Correlação com Intensidade da dor
(T2)
Correlação de
Spearman (rS)

p

ECD

5 (1-10)

0,34

0,004*

EAOR

6 (4-8)

0,15

0,23

IDATE-E

36 (30-42)

0,27

0,02*

IDATE-T

40 (35-46)

0,26

0,03*

* Estatisticamente significante, Correlação de Spearman.

Com relação à sensibilidade, foram observadas correlações entre a
sensibilidade e o índice IDATE-E tanto no momento inicial quanto final (Tabela 6).
Tabela 6 - Correlação entre as variáveis relacionadas à ansiedade e o padrão de
sensibilidade dentária na população de estudo.
Mediana
Variáveis
(1º. Q - 3º. Q)

Correlação com sensibilidade dentária
(T1)
Correlação de
p
Spearman (rS)
0,06
0,60

ECD

5 (1-10)

EAOR

6 (4-8)

0,23

0,06

IDATE-E

36 (30-42)

0,29

0,02*

IDATE-T

40 (35-46)

0,15

0,22
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Variáveis

Mediana
(1º. Q - 3º. Q)

Correlação com sensibilidade dentária
(T2)
Correlação de
p
Spearman (rS)
0,14
0,25

ECD

5 (1-10)

EAOR

6 (4-8)

0,19

0,11

IDATE-E

36 (30-42)

0,33

0,006*

IDATE-T

40 (35-46)

0,21

0,08

* Estatisticamente significante, Correlação de Spearman.

DISCUSSÃO
A dor está frequentemente associada ao atendimento odontológico
e, na Ortodontia, a experiência não é diferente(15). No tratamento ortodôntico
corretivo, a separação dos dentes é necessária previamente à instalação de
bandas e, em alguns casos, para a adequada realização de desgastes
interproximais(35, 36). Embora a dor e o desconforto experimentados nesse
processo possam variar de forma marcante entre os indivíduos, a dor representa
uma das principais queixas no início do tratamento ortodôntico e pode desencorajar
alguns pacientes a procurarem tratamento, e outros a concluírem a terapia (15, 24,
37).
Alguns fatores psicológicos como a ansiedade(18, 31) e a
catastrofização(5) potencializam a dor, aumentando a sua percepção e diminuindo
a sua tolerância. No tratamento ortodôntico, a relação da dor ocasionada pela
movimentação dentária com a ansiedade odontológica e a catastrofização tem sido
pouco estudada(3, 6). Por esse motivo, este estudo objetivou compreender de
forma mais ampla a participação desses fatores na determinação dos níveis de dor
relatados pelos pacientes ortodônticos.
Considerando a variabilidade das respostas individuais à dor,
houve uma preocupação com relação à determinação da amostra do presente
estudo. Assim, destaca-se a realização do cálculo amostral para tornar os
resultados confiáveis, uma vez que se faz necessária uma quantidade suficiente de
participantes para se detectar diferenças, se houver, ou para concluir com razoável
segurança que os resultados não apresentam diferenças(38). Além disso, o
tamanho amostral é relevante também por questões éticas e econômicas. Um
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estudo utilizando amostra pequena pode não produzir resultados úteis, expondo os
seus participantes a riscos desnecessários, enquanto uma amostra de tamanho
excessivo usa maior fonte de recursos do que é necessário, além de expor um
excessivo número de indivíduos aos riscos porventura existentes(39)
Adicionalmente, houve o cuidado em relação ao pareamento
quanto à idade e gênero. Isso porque a literatura é ainda controversa em relação à
influência desses dois fatores na caracterização de dor dos indivíduos. No que diz
respeito ao gênero, alguns estudos(21, 40) tem mostrado que as mulheres relatam
mais dor e desconforto associados ao tratamento ortodôntico que os homens,
enquanto outras pesquisas(24, 41) não encontraram qualquer correlação. Em
relação à idade, um estudo de Brown e Moerenhout (1991)(42), constatou que
adolescentes (14-17 anos) eram mais vulneráveis para os efeitos psicológicos
indesejáveis do tratamento ortodôntico, e tinham níveis mais elevados de dor do
que mais jovens ou pacientes mais velhos, enquanto Jones e Chan (1992)(43)
relataram que quanto mais idade possuir o paciente maior a dor relatada. No
entanto, Nascimeto, Viola e Carvalho (1999)(44) não verificaram essa diferença.
Desta forma, com o intuito de eliminar possíveis vieses no presente estudo, optouse por compatibilizar a amostra quanto a esses dois critérios.
Com relação ao instrumento escolhido para a quantificação da dor, a
EVA foi utilizada pois representa um método sensível, confiável e de fácil
utilização(1, 23, 45). Quando comparada a outros métodos como a escala verbal, a
EVA é mais precisa e demonstra maior sensibilidade entre a identificação de dor
suave e intensa(46). A EVA consiste em uma linha, com 100 milímetros de
comprimento, com dois descritores que representam os extremos de intensidade
da dor, ausência de dor e dor extrema, respectivamente (Apêndice 2).. No presente
estudo, verificou-se estatisticamente maior quantidade de dor para o G2, apenas
no momento inicial da instalação dos separadores (p=0,04, Tabela 1). Este
resultado pode ter sido observado devido à maior espessura do separador no G2.
Apesar de não haver diferenças entre os grupos, verificou-se diferença
estatisticamente significante dentro de cada grupo, ao longo do período
experimental, considerando a instalação do separador (T1) e a sua remoção após
24 horas (T2) (Figura 1). Esse aumento da sensação dolorosa nas primeiras 24
horas já está bastante estabelecido na literatura(15, 24, 37, 47, 48).
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No que se refere à avaliação da ansiedade por meio da EAO-R,
não foi verificada correlação significante entre o nível de dor e a ansiedade
odontológica. A EAO-R avalia o grau que os participantes experimentam medo ou
ansiedade ao imaginar diferentes aspectos dos procedimentos odontológicos(
Apêndice 3). Alguns estudos demonstraram que pacientes com maior ansiedade
odontológica expressam maior nível de dor em procedimentos ortodônticos(3) e de
clínica geral(26). Esse comportamento não foi verificado nos indivíduos envolvidos
no presente estudo. Este resultado pode ser atribuído à preocupação do
pesquisador em detalhar aos pacientes todas as etapas do procedimento, reforçar
a curta duração da intervenção e se mostrar disponível aos possíveis
questionamentos e intercorrências. Estudos comprovam que nas consultas e até
mesmo procedimentos nos quais o paciente é continuamente informado sobre o
tratamento que está a ser efetuado parecem ter efeitos mais positivos na
diminuição da ansiedade(49, 50).
Verificou-se nesse estudo diferença estatisticamente significante na
correlação entre a catastrofização (ECD) e a intensidade da dor no momento inicial
(T1) e final (T2). ). Destaca-se que o ECD se mostrou o instrumento mais
discriminativo para a identificação desta associação com a dor tanto no momento
inicial quanto final(Apêndice 4). Esse resultado reforça os resultados reportados
por Beck et al, em 2014, em pacientes ortodônticos, que relatam que os indivíduos
catastrofizadores expressam maior nível de dor que os não catastrofizadores.
Outras áreas da saúde também tem encontrado em estudos clínicos uma relação
significante entre catastrofização e intensidade da dor(5, 51-54).
Ainda, no presente estudo, observou-se correlação significante
entre o padrão de ansiedade verificado pela análise do IDATE e a prevalência de
dor e o relato de sensibilidade dentária. O IDATE é um dos instrumentos mais
utilizados para quantificar componentes subjetivos relacionados à ansiedade(
Apêndice 5). Neste estudo, verificou-se nos dois grupos uma correlação
significante entre o nível de ansiedade e a intensidade da dor, tanto para o IDATEE quanto para o IDATE-T em T2 (IDATE-E, p=0,02; IDATE-T, p=0,03), o que
demonstrou que os indivíduos que apresentam um padrão de ansiedade geral ou
momentânea mais intenso, relataram sentir mais dor. Estes resultados também
corroboram com o estudo de Beck et al, em 2014, que verificaram este
comportamento em sua amostra. Outros estudos na area odontológica(55, 56)

-
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também demonstraram que o nível de ansiedade-traço pré-operatório está
associado com a sensação de dor pós-operatória.
Adicionalmente, verificou-se neste estudo correlação significante
entre o estado de ansiedade (IDATE-E) e a sensibilidade dentária (p=0,02 em T1 e
p=0,006 em T2, Tabela 6). A provável verificação de correlação significante apenas
para o IDATE-E refere-se ao fato de que a metodologia utilizada para avaliação da
sensibilidade dentária irá produzir uma resposta imediata, que não se mantém após
muito tempo. Desta forma, dificilmente esta metodologia produziria uma alteração
no traço de ansiedade (IDATE-T), ou seja, no comportamento geral do indivíduo. A
verificação da sensibilidade dentária por meio do teste térmico a frio permite
investigar a reação individual pré-operatória de cada indivíduo a um estímulo
doloroso, considerando que este fator pode interferir na resposta pós-operatória(6,
57). Num estudo prévio, Mobilio et al, em 2011, verificaram que pacientes com
maior sensibilidade pré-operatória apresentavam relatos de dor mais intensa após
a realização de cirurgias de extração de terceiros molares.
Há que se ressaltar, ainda, que os dados observados no presente
estudo poderiam ser reforçados por análises moleculares que quantificassem a
expressão de mediadores da resposta inflamatória no fluido do sulco gengival.
Essa investigação permitiria verificar, com maior certeza, a real participação dos
fatores psicológicos na resposta dolorosa. Assim, estudos complementares são
necessários para facilitar a compreensão do processo de resposta do paciente aos
estímulos da dor.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que:
1. A separação dentária produziu diferentes variabilidades nos níveis de dor
independente do tipo e marca comercial do anel elastomérico,
2. Que o G2 apresentou maior prevalência de dor que o G1 no momento T1.
3. Os patamares de dor sofreram importante influência de fatores psicológicos
como a catastrofização e a ansiedade.
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5. CONCLUSÃO

Pode-se concluir que:
1. A separação dentária produziu diferentes variabilidades nos níveis de dor
independente do tipo e marca comercial do anel elastomérico,
2. Que o G2 apresentou maior prevalência de dor que o G1 no momento T1.
3. Os patamares de dor sofreram importante influência de fatores psicológicos
como a catastrofização e a ansiedade.
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APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:
Avaliação

dos

níveis

de

dor

relacionados

à

ansiedade

odontológica,

catastrofização e sensibilidade dentária durante o tratamento ortodôntico.

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: A pesquisa se
justifica pelo fato de existirem poucos estudos que correlacionem os níveis de
dor à ansiedade durante o tratamento ortodôntico. Portanto, o objetivo desse
projeto é determinar os níveis de dor após colocação dos separadores
ortodônticos e, numa segunda etapa, comparar os participantes que tiverem
níveis de dor mais e menos elevados com medidas da sua ansiedade,
ansiedade

dentária,

catastrofização

e

sensibilidade

dentária.

O(os)

procedimento(s) serão realizados da seguinte forma: Inserção de separadores
ortodônticos (duas borrachinhas) colocadas uma em cada lado do primeiro molar
inferior, que removeremos após 24 horas; durante esse período será preenchida
uma escala de avaliação da dor. Após essa avaliação, realizaremos testes de
sensibilidade dentária onde será escolhido um incisivo, secado com jato de ar e
colocado na sua superfície uma bolinha de algodão congelada por 5 segundos,
esse teste será repetido duas vezes com intervalo de 5 minutos. Essas
avaliações vão medir o nível de sensibilidade dentária de cada participante para
ser comparado aos níveis de ansiedade, através de escalas específicas.

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Existe um pequeno desconforto, e
muito raramente uma inflamação gengival leve no local onde serão inseridos os
separadores ortodônticos, mas que com sua remoção a condição de
normalidade gengival é retomada. Destacamos que a instalação de separadores
elásticos entre os dentes que receberão as bandas ortodônticas constitui um
procedimento de rotina, ou seja, independente da pesquisa esta etapa será
realizada no início do tratamento ortodôntico, com duração de 48 horas. A única
diferença para os envolvidos nesta pesquisa relaciona-se ao preenchimento dos
questionários, o que nos permitirá compreender melhor os níveis de dor de cada
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paciente. Dessa forma, identificaremos os níveis de dor relacionada com a
ansiedade e adequaremos melhor o tratamento ortodôntico para cada paciente.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: Você será acompanhado
durante o tempo da pesquisa pelo aluno executante da pesquisa e pelo
professor orientador.

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 da pesquisa 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 no Curso de Mestrado- concentração em Ortodontia
da UNOPAR 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.

PESQUISADOR(A)- A aluna Lucineide Lima dos Santos, identidade 05050905965, telefone- 71 91830190, será a executante da pesquisa; sob orientação da
professora Dra. Paula Oltramari-Navarro.

DECLARAÇÃO
PARTICIPANTE:

DA
Eu,

PARTICIPANTE

OU

DO

RESPONSÁVEL

PELA

_______________________________________

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 mudar minha decisão se assim o desejar. A professora

47
orientadora Dra. Paula Oltramari-Navarro e a aluna executante da pesquisa
Lucineide Lima dos Santos certificaram-me de que todos os dados desta
pesquisa serão confidenciais.
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.

Nome

Assinatura do Participante

Data

Nome

Assinatura do Responsável

Data

Nome

Assinatura do Pesquisador

Data

Nome

Assinatura da Testemunha

Data
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APÊNDICE B
ESCALA VISUAL ANALÓGICA(EVA)
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APÊNDICE C

ESCALA DE ANSIEDADE ODONTOLÓGICA REVISADA(EAO-R)

Se você tivesse que ir ao dentista amanhã como se sentiria:
1. Tudo bem, não me importaria
2. Ficaria um pouco preocupado
3. Sentiria um maior desconforto
4. Estaria com medo do que poderia acontecer
5. Ficaria muito apreensivo, não iria nem dormir direito
Quando você está na sala de espera do dentista como você se sente?
1. Tranquilo, relaxado
2. Um pouco desconfortável
3. Tenso
4. Ansioso ou com medo
5. Tão ansioso ou com medo que começo a suar e a me sentir mal.
Quando você está na cadeira do dentista, aguardando que ele inicie os procedimentos de
anestesia, como você se sente?
1. Tranquilo, relaxado
2. Um pouco desconfortável
3. Tenso
4. Ansioso ou com medo
5. Tão ansioso ou com medo que começo a suar e a me sentir mal.
Você está na cadeira do dentista já anestesiado. Enquanto aguarda o dentista pegar os
instrumentos para iniciar o procedimento, como se sente:
1. Tranquilo, relaxado
2. Um pouco desconfortável
3. Tenso
4. Ansioso ou com medo
5. Tão ansioso ou com medo que começo a suar e me sentir mal.
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APÊNDICE D
ESCALA DE CATASTROFIZAÇÃO DA DOR(ECD)

0
1. Não posso mais suportar essa dor
2. Não importa o que eu fizer minhas
dores não mudarão
3. Preciso tomar remédios para dor
4. Isso nunca vai acabar
5. Sou um caso sem esperança
6. Quando ficarei pior novamente?
7. Essa dor está me matando
8. Eu não consigo mais continuar
9. Essa dor está me deixando maluco

1

2

3

4

5
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APÊNDICE E
INVENTARIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO(IDATE)

IDATE-E
Avaliação: Absolutamente não…… 1…………………..Um pouco…... 2
Bastante…………………3………………….Muitíssimo……4
Sinto-me Calmo(a)……………………………………………………………..1 2

3 4

Sinto-me Seguro(a)………………………………………………………………1
4

2

3

Estou Tenso(a)…………………………………………………………………..1 2 3 4
Estou arrependido(a)……………………………………………………………1 2 3 4
Sinto-me à vontade……………………………………………………………..1 2 3 4
Sinto-me perturbado(a)…………………………………………………………1 2 3 4
Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios……………………............1 2 3 4
Sinto-me descansado(a)………………………………………………............1 2 3 4
Sinto-me ansioso(a)…………………………………………………………….1 2 3 4
Sinto-me “em casa”……………………………………………………………..1 2 3 4
Sinto-me confiante………………………………………………………………1 2 3 4
Sinto-me nervoso(a)…………………………………………………………….1 2 3 4
Estou agitado(a)………………………………………………………………..1 2

3 4

Sinto-me uma pilha de nervos………………………………………………...1 2

3 4

Estou descontraído(a)………………………………………………………….1 2 3 4
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Sinto-me satisfeito(a)…………………………………………………………..1 2 3 4
Estou preocupado(a)……………………………………………………………1 2 3 4
Sinto-me super excitado(a) e confuso(a)…………………….......................1 2 3 4
Sinto-me alegre………………………………………………………………….1 2 3 4
Sinto-me bem……………………………………………………………………1 2 3 4

IDATE-T
Avaliação: Quase Nunca……….1
Frequentemente……3

As Vezes………...2
Quase Sempre….4

Sinto-me bem……………………………………………………………………1 2 3 4
Canso-me facilmente……………………………………………….................1 2 3 4
Tenho vontade de chorar……………………………………………..............1 2 3 4
Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser…………….1 2 3 4
Perco

oportunidades porque não consigo

tomar

decisões

rapidamente

…………………………………………………………………………………….1 2 3 4
Sinto-me descansado(a)……………………………………………………….1 2 3 4
Sinto-me calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo……………1 2 3 4
Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as consigo
resolver…………………………………………………...................................1 2 3 4
Preocupo-me demais com coisas sem importância…………………………1 2 3 4
Sou feliz…………………………………………………………………………..1 2 3 4
Deixo-me afetar muito pelas coisas………………………………….............1 2 3 4
Não tenho muita confiança em mim mesmo(a)……………………………...1 2 3 4
Sinto-me seguro(a)……………………………………………………..............1 2 3 4
Evito ter que enfrentar crises ou problemas………………………………….1 2 3 4
Sinto-me deprimido(a)…………………………………………………………..1 2 3 4
Estou satisfeito(a)……………………………………………………………….1 2 3 4
As vezes idéias sem importância me entram na cabeça e ficam me
preocupando………………………………………………………....................1 2 3 4
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Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los
da cabeça………………………………………………………………............1 2 3 4
Sou uma pessoa estável………………………………………………………1 2 3 4
Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso nos meus problemas

do

momento………………………………………………………………………...1 2 3 4
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ANEXOS
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ANEXO 1
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ANEXO 2
Questionário 1
Nome: ________________________________________________________
Idade:____________ Gênero:_______________ Data:________________

Marcar na escala abaixo a sensação dolorosa antes da inserção do separador,
imediatamente após a inserção, e com 4, 24 e 48 horas.

- Antes da Inserção
Escala Visual Analógica
Marcar a sensação dolorosa com um x, sendo 0 sem dor e 10 o máximo de dor
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- Imediatamente Após a Inserção do Separador
Escala Visual Analógica
Marcar a sensação dolorosa com um x, sendo 0 sem dor e 10 o máximo de dor
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- 24 horas após a inserção do separador
Escala Visual Analógica
Marcar a sensação dolorosa com um x, sendo 0 sem dor e 10 o máximo de dor
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ANEXO 3
Questionário 2
Nome: ________________________________________________________
Idade:____________ Gênero:_______________ Data:________________

Escala 1- Escala de Ansiedade Odontológica Revisada
Se você tivesse que ir ao dentista amanhã como se sentiria:
1. Tudo bem, não me importaria
2. Ficaria um pouco preocupado
3. Sentiria um maior desconforto
4. Estaria com medo do que poderia acontecer
5. Ficaria muito apreensivo, não iria nem dormir direito
Quando você está na sala de espera do dentista como você se sente?
6. Tranquilo, relaxado
7. Um pouco desconfortável
8. Tenso
9. Ansioso ou com medo
10. Tão ansioso ou com medo que começo a suar e a me sentir mal.

Você está na cadeira do dentista já anestesiado. Enquanto aguarda o dentista pegar os
instrumentos para iniciar o procedimento, como se sente:
6. Tranquilo, relaxado
7. Um pouco desconfortável
8. Tenso
9. Ansioso ou com medo
10. Tão ansioso ou com medo que começo a suar e me sentir mal.
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Escala 2- Escala de Catastrofização da Dor
Marcar na tabela de 0-5 com se sente, sendo 0 quase nunca e 5 quase sempre

0
1. Não posso mais suportar essa dor
2. Não importa o que eu fizer minhas dores
não mudarão
3. Preciso tomar remédios para dor
4. Isso nunca vai acabar
5. Sou um caso sem esperança
6. Quando ficarei pior novamente?
7. Essa dor está me matando
8. Eu não consigo mais continuar
9. Essa dor está me deixando maluco

1

2

3

4

5
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Escala 3- Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)
Leia cada afirmação e selecione a resposta apropriada para indicar como você se
sente agora, ou seja nesse exato momento.
1- Nenhum pouco
2- Um pouco
3- Moderadamente
4- Muito

IDATE-E
Avaliação: Absolutamente não…… 1…………………..Um pouco…... 2
Bastante…………………3………………….Muitíssimo……4
Sinto-me Calmo(a)……………………………………………………………..1 2

3 4

Sinto-me Seguro(a)……………………………………………………………..1 2 3 4
Estou Tenso(a)…………………………………………………………………..1 2 3 4
Estou arrependido(a)……………………………………………………………1 2 3 4
Sinto-me à vontade……………………………………………………………..1 2 3 4
Sinto-me perturbado(a)…………………………………………………………1 2 3 4
Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios……………………………..1 2 3 4
Sinto-me descansado(a)………………………………………………………..1 2 3 4
Sinto-me ansioso(a)…………………………………………………………….1 2 3 4
Sinto-me “em casa”……………………………………………………………..1 2 3 4
Sinto-me confiante………………………………………………………………1 2 3 4
Sinto-me nervoso(a)…………………………………………………………….1 2 3 4
Estou agitado(a)………………………………………………………………...1 2

3 4

Sinto-me uma pilha de nervos………………………………………………...1 2

3 4
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Estou descontraído(a)…………………………………………………………..1 2 3 4
Sinto-me satisfeito(a)……………………………………………………………1 2 3 4
Estou preocupado(a)……………………………………………………………1 2 3 4
Sinto-me super excitado(a) e confuso(a)…………………….......................1 2 3 4
Sinto-me alegre………………………………………………………………….1 2 3 4
Sinto-me bem……………………………………………………………………1 2 3 4

IDATE-T
Avaliação: Quase Nunca……….1
Frequentemente……3

As Vezes………...2
Quase Sempre….4

Sinto-me bem…………………………………………………………………...1 2 3 4
Canso-me facilmente………………………………………………................1 2 3 4
Tenho vontade de chorar……………………………………………..............1 2 3 4
Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser……………1 2 3 4
Perco

oportunidades

porque

não

consigo

tomar

decisões

rapidamente…………………………………………………………………….1 2 3 4
Sinto-me descansado(a)………………………………………………………1 2 3 4
Sinto-me calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo…………...1 2 3 4
Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as consigo
resolver…………………………………………………………………………..1 2 3 4
Preocupo-me demais com coisas sem importância………………………..1 2 3 4
Sou feliz………………………………………………………………………….1 2 3 4
Deixo-me afetar muito pelas coisas…………………………………............1 2 3 4
Não tenho muita confiança em mim mesmo(a)……………………………..1 2 3 4
Sinto-me seguro(a)……………………………………………………………..1 2 3 4
Evito ter que enfrentar crises ou problemas…………………………………1 2 3 4
Sinto-me deprimido(a)…………………………………………………………1 2 3 4
Estou satisfeito(a)………………………………………………………………1 2 3 4
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As vezes idéias sem importância me entram na cabeça e ficam

me

preocupando………………………………………………………...................1 2 3 4
Levo

os

desapontamentos

tão

a

sério

que

não

consigo

tirá-los

da

cabeça………………………………………………………………................1 2 3 4
Sou uma pessoa estável………………………………………………………1 2 3 4
Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso nos meus problemas

do

momento………………………………………………………………………...1 2 3 4
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Escala 4 - Visual Analógica
Marcar a sensação dolorosa com um x, sendo 0 sem dor e 10 o máximo de dor
Ao frio

