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RESUMO  

A sedação consciente com N2O na Odontopediatria é uma técnica que visa 
reduzir o nível de consciência do paciente odontopediátrico e mantê-lo menos 
ansioso, acarretando em uma maior colaboração por parte do mesmo. 
Permitindo com que a criança submetida não tenha sua capacidade respiratória 
afetada e que continue respondendo aos comandos verbais e estimulações 
físicas, sem alterações dos níveis adequados da sua pressão arterial, 
saturação de oxigênio e glicemia. O manejo durante as consultas odontológicas 
infantis torna-se exaustivo quando não existe cooperação por parte do 
paciente, nem tão pouco, por parte de seus responsáveis. E, com a finalidade 
de reduzir este quadro, ao não obter êxito mesmo com diversas tentativas de 
utilizar as mais distintas técnicas de abordagem comportamental, pode-se e 
deve-se fazer uso da seção com Óxido Nitroso e Oxigênio.  Este trabalho tem 
como objetivo realizar uma revisão de literatura comprovando a eficácia e 
segurança da utilização da técnica de sedação consciente com N2O.  

Palavras-chave: Óxido Nitroso/Oxigênio. Sedação Consciente. Eficácia. 

Odontopediatria.   

ABSTRACT 

Conscious sedation with N2O in Pediatric Dentistry is a technique that aims to 
reduce the level of awareness of pediatric dental patients and make them less 
anxious, resulting in greater collaboration on their part. Allowing that a subject 
child does not have their respiratory capacity affected and that they continue to 
respond to verbal commands and physical stimulation, without changing the 
appropriate levels of their blood pressure, oxygen saturation and blood glucose. 
The management during children's dental appointments becomes exhausting 
when there is no appointment by the patient, nor by those responsible. And, 
with the reduction of this picture, by not being successful even with several, of 
using as different behavioral approach techniques, one can and should make 
use of the section with Nitrous Oxide and Oxygen. This work aims to carry out a 
literature review proving the efficacy and safety of using the conscious sedation 
technique with N2O. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Algumas das maiores dificuldades frente ao atendimento 

odontológicocorrespondem ao medo e ansiedade por parte dos pacientes, 

acarretando em umdéficit em relação aos procedimentos regulares da saúde 

bucal. Geralmente o medoé transitório e faz parte do desenvolvimento da 

criança e de toda sua infância,entretanto, em alguns casos, persiste por um 

longo período, que é o que ocorre comos tratamentos odontológicos (GÓES, 

DOMINGUES e BARREIRA, 2010). 

Para conter esse medo, utiliza-se das técnicas comportamentais 

deabordagem, mas nem sempre se obtém êxito ao utilizá-las, principalmente 

quando opaciente já possui algum trauma ocasionado por procedimentos 

odontológicosrealizados anteriormente e que não foram bem sucedidos 

(ANDRADE e SANTOS,2004). 

Ao notar que não será de grande ajuda apenas fazer uso das técnicas 

decontrole comportamental, para reduzir o medo e para que se possa realizar 

oatendimento e assim executar os procedimentos necessários, podemos fazer 

o usoda sedação consciente utilizando o Óxido Nitroso (BRUNICK e CLARK, 

2013). 

Sedação consciente trata-se de um método para controlar a ansiedade 

ereduzir minimamente o nível de consciência do paciente, fazendo com que 

suacapacidade respiratória não seja afetada e permitindo que o mesmo 

responda aoscomandos verbais e as estimulações físicas (HASS, 1999). 



As formas farmacológicas de sedação consciente voltadas à 

Odontologiamais comumente utilizadas são à base de benzodiazepínicos, por 

via oral, e atécnica da sedação consciente inalatória, utilizando o Óxido Nitroso 

(N2O) e Oxigênio(O2). Quando comparadas, a técnica da sedação inalatória 

apresenta uma maiorvantagem, pois permite um início de ação mais rápido e 

por permitir que suadosagem seja realizada de forma incremental (RANG, 

DALE e RITTER, 2004). 

O N2O é incolor, tem baixa solubilidade sanguínea, cheiro mais 

adocicado ese difunde de forma rápida nas membranas alveolares, 

acarretando na elevação daconcentração alveolar e cerebral em questão de 

segundos (BRUNICK e CLARK,2013). Em cerca de 3 a 5 minutos depois do 

início do uso do óxido nitroso ocorre aprimeira saturação cerebral e sanguínea, 

e isto acontece graças a substituição do N2(DINITROGÊNIO) por N2O que 

ocorre de forma rápida nos alvéolos sanguíneos(AMERICAN DENTAL 

ASSOCIATION, 2012). 

O gás possui um leve efeito analgésico e relaxante e também possui 

efeitoansiolítico, acarretando no auxílio do tratamento de pessoas com 

experiências ruinse/ou negativas em tratamentos dentários (AMERICAN 

DENTAL ASSOCIATION, 2012). 

Utilizar a sedação consciente em pacientes com fobia odontológica 

ébastante indicado, devido ao seu potencial ansiolítico e por diminuir a 

absorção dosanestésicos locais, devido à diminuição do metabolismo basal, 

além disso, permiteque a pressão arterial do paciente e sua glicemia 

permaneçam em níveisadequados, além de manter o paciente consciente, o 

que acarreta em uma melhorcolaboração por parte do mesmo (PATEL, 2010). 

Os benefícios psicológicos e físicos da sedação consciente utilizando 

oÓxido Nitroso já são reconhecidos no Brasil, e não estão restringidos apenas 

àOdontologia. Apesar disso, ainda existe muita polêmica a respeito da sua 

utilizaçãoentre vários profissionais da área (CAVALCANTE e NUNES, 2003). 

Diante do exposto, este estudo tevepor objetivo apresentar a 

segurança eeficácia da sedação consciente utilizando o Óxido Nitroso em 

Odontopediatria,principalmente em pacientes que já sofreram algum tipo de 

trauma emprocedimentos odontológicos ou que tem fobia odontológica, por 

meio de umarevisão de literatura. 



 

 

 2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho é uma revisão de literatura do tipo narrativa. Para a sua 

elaboração foram consultadas as bases de dados LILACS, SciELO, MEDLINEe 

PubMed. Adotando-se os seguintes descritores: “Sedação Consciente”, “Óxido 

Nitroso”, “Odontopediatria, e suas respectivas traduções para o inglês: 

“ConsciousSedation, “NitrousOxide”, “PediatricDentistry”. 

Como critério de inclusão foram selecionados os artigos publicados nos 

idiomas inglês, português e espanhol. Foram excluídos artigos repetidos nas 

bases de dados. 

Foram encontrados aproximadamente 2.480trabalhos, porém, após 

leitura dos títulos e resumos, fizeram parte do estudo 29 trabalhos, sendo eles: 

artigos, livros, dissertações, monografias e teses. Foram selecionados artigos 

publicados entre os anos de 1975 a 2018.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O Óxido Nitroso foi uma das formas encontradas para minimizar a 

ansiedade e o medo dos pacientes durante as consultas e procedimentos 

odontológicos, trazendo uma melhora na cooperação por parte dos mesmos e 

expandido o limiar de dor. Distribuído através de uma máscara nasal(IMAGEM 

I),e de um fluxômetro(IMAGEMII),a junção dos gases provoca uma delicada e 

segura sedação (TOBIAS, 2013).  

 

 

 



ImagemI- Criança utilizando a máscara nasal durante a sedação consciente com 

Óxido Nitroso e Oxigênio, durante atendimento odontológico. 

 

Fonte: Odontologia Wolcoff, 2021. 

 

ImagemII- Fluxômetro utilizado na sedação consciente com Óxido Nitroso e Oxigênio. 

 

 

Fonte: Dormed Hospitalar, 2021. 

Joseph Priestley (1733-1804), químico inglês, foi o responsável pela 

descoberta do Óxido Nitroso.Horace Wells (1789-1869), cirurgião-dentista, teve 

interesse pela analgesia do Óxido Nitroso e desta forma, resolveu aprimorar a 

técnica e a propagou para outros cirurgiões-dentistas da época (RANG, DALE 

e RITTER, 2004; FALQUEIRO, 2004).  



            Nos dias de hoje, a sedação consciente com Óxido Nitroso é usada 

com o intuito do seu efeito relaxante para controlar a ansiedade, e não apenas 

pelo seu potencial de analgesia (LEE et al., 2012). 

            Devido a isso, ocorre um crescimento significante na segurança da 

técnica da sedação consciente, já que mesmo em doses reduzidas o gás 

consegue obter seu efeito relaxante tão desejado. Acarretando, na utilização 

coadjuvante desta técnica para o manejo comportamental dos pacientes e para 

o condicionamento psicológico dos mesmos (DAHER et al., 2012).  

 Segundo a American AcademyofPediatricDentistry (2018), o N2O é 

eficaz e seguro, evidenciando a inexistência de casos graves de morbilidade ou 

até mesmo de óbitos, em casos em que o gás é usado em suas doses de 

concentração indicadas. Considera-se que isto ocorre por proporcionar a 

depressão do SNC e por proporcionar euforia, sem causar alterações 

consideráveis no sistema respiratório, nem tão pouco no sistema 

cardiovascular, preservando os reflexos protetores do paciente. 

            Evidencia-se na farmacocinética do Óxido Nitroso que o gás sofre 

0,004% de metabolização no trato gastrointestinal e é abolido sem sofrer 

alterações, proporcionando segurança ao ser utilizado, com ínfimo risco à 

saúde ou à vida do usuário. Ademais, permite rápida regeneração no momento 

pós sedação, durando entre três e cinco minutos, além de não deixar 

consequência residual no mesmo (ICHIKAWA et al., 2012).  

O Óxido Nitroso possui propriedades analgésicas e sedativas e age no Sistema 

Nervoso Central promovendo levemente a depressão do córtex cerebral, 

devido ao seu mecanismo de ação não explicado. Não causa a depressão do 

centro respiratório, acarretando na permanência do reflexo laríngeo. Devido as 

suas propriedades, permite tranquilizar o paciente de forma ágil e resguardada 

(CALDAS e GAMBA, 2004). 

 Além de atuar como coadjuvante nos atendimentos para crianças 

portadoras de medo e ansiedade pode-se fazer o uso da sedação consciente 

com Óxido Nitroso também no caso de crianças dispersas, pois o gás altera a 

assimilação do ambiente e do tempo (ANDERSON, DILLEY e VANN, 1996). 

          Anteriormente, posteriormente e ao decorrer do procedimento, deve-se 

monitorar o nível de consciência do paciente, o que pode ser feito tanto 

visualmente, como por estímulos.Deve-se avaliar também as frequências 



cardíaca e respiratória, a saturação de oxigênio, e até mesmo a tensão arterial. 

Salientando que o paciente deve recuperar-se antes de receber alta 

(AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY, 2018). 

           O cirurgião dentista deve pedir para que o paciente respire pelo nariz, 

permitindo assim, a absorção apropriada ao nível dos alvéolos. Ao finalizar o 

atendimento, deve-se fornecer 100% de oxigênio ao paciente, entre três a 

cinco minutos, pode-se optar também por permitir que o paciente respire ar 

ambiente, entretanto, ao escolher essa segunda opção, possa ser que acarrete 

em uma recuperação mais tardia (HUANG e JOHNSON, 2016).  

Ao interromper a administração inalatória, o paciente recupera-se rapidamente, 

o que para a Odontologia é extremamente vantajoso. Deve-se salientar que, 

para garantir que o paciente permaneça com a oxigenação indicada, não se 

deve usar o Óxido Nitroso em concentrações superiores a 70%, permitindo que 

os outros 30% de concentração sejam de O2 (Oxigênio) (ICHIKAWA et al., 

2012).  

         Vale mencionar que a sedação utilizando o N2O é contraindicada em 

pacientes portadores de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, distúrbios 

do ouvido médio ou que tenham realizado recentemente intervenção cirúrgica 

nessa região, infecções ativas do trato respiratório superior, gestantes em seu 

primeiro trimestre, pacientes que estejam em tratamento com sulfato de 

bleomicina, perturbações emocionais graves, pacientes com deficiência de 

Vitamina B12 ou da Metilenotetrahidrofolato redutase (AMERICAN ACADEMY 

OF PEDIATRIC DENTISTRY, 2018). 

No caso dos pacientes pediátricos, a sedação com N2O é contraindicada em 

crianças que respirem de forma incorreta pelo nariz, independente dessa 

respiração incorreta ser causada por uma patologia ou simplesmente por não 

existir uma colaboração ínfima para utilizar a máscara nasal (LOURENÇO-

MATHRAU e ROBERTS, 2010). 

As resultâncias alcançadas com esta revisão de literatura, em sua 

generalidade, expuseram segurança e eficácia em relação a utilização da 

sedação consciente com Óxido Nitroso no atendimento de pacientes 

odontopediátricos, confirmando assim, o intuito desta revisão.  



De acordo com Cavalcante et al. (2011), a sedação consciente através 

da aspiração do Óxido Nitroso/ Oxigênio é um recurso de manuseio 

comportamental assegurado e eficaz para a odontopediatria.  

Os efeitos clínicos da sedação consciente e sua ação evidenciam-se 

rapidamente. O gás é administrado de maneira progressiva, quer dizer, em 

baixas parcelas até atingir a sublime porcentagem para o paciente. De acordo 

com Mello (1975), faz-se vantajoso tal método inalatório, uma vez que o 

Cirurgião Dentista poderá adaptar a quantidade de droga de acordo com a 

necessidade de cada paciente em suas particularidades, transfigurando tal 

método como assegurado.  

Devido a evolução dos equipamentos mais distintos e dos dispositivos 

de seguridade que impossibilitam o abastecimento exclusivo do Óxido Nitroso e 

da máscara nasal impedir a reaspiração de gases já expirados, tal 

procedimento está sendo empregado corriqueiramente em diversos países 

(HALLONSTEN, KOCK e SCHRODER, 1983).  

Piccianiet al. (2014), diz que fazer uso deste gás, de forma prudente, 

minimiza moções inusitadas, proporciona a adição do tempo de trabalho e 

limita a resposta contrária do paciente. Ainda afirma que, verifica-se os sinais 

vitais do paciente previamente, durante e posteriormente ao procedimento, e 

que isto confirma a prudência da técnica para o atendimento pediátrico.  

Em seu estudo de caso, Piccianiet al. (2014), utilizou o Óxido Nitroso 

na concentração de 60% e obteve êxito na utilização da técnica. No pré-

operatório a paciente apresentava os seguintes valores em relação aos seus 

sinais vitais: 130/80 mmHg, 110 bpm e saturação de oxigênio em 96%. No 

momento transoperatório a paciente apresentava: 110/70 mmHg, 90 bpm e 

saturação de oxigênio em 99%. Já no pós-operatório, 115/80 mmHg, 100 bpm 

e saturação de oxigênio 98%.  

Gizzarelli e Farkouh (2016), afirmam que os parâmetros analisados 

antes, durante e posteriormente a técnica da sedação consciente são os da 

frequência cardíaca e respiratória, saturação de oxigênio e pressão arterial, e 

que os avaliar torna a utilização da técnica ainda mais segura.  

Ao comparar o N2O com alguns anestésicos, podemos perceber que 

esse gás não causa alterações na pressão arterial e, isto ocorre, porque ao 



utiliza-lo em doses clínicas, o mesmo acarreta no aumento da frequência 

respiratória do paciente. É o que afirma Omoigui’s (2012).  

De acordo com Fanganiello (2004), fazer uso da sedação consciente 

com N2O e O2 ocasiona na depressão mínima de consciência do paciente, 

permitindo que o mesmo consiga respirar normalmente e que responda, de 

forma apropriada, as estimulações físicas e comandos verbais que receber.  

Andrade, Gomes e Ranali (2004), sustentam que se deve buscar a 

porcentagem ideal para o paciente de acordo com sua avaliação visual e 

clínica, além de realizar o monitoramento dos sinais vitais de forma prévia, no 

decurso e posteriormente a utilização da técnica. E que isto é extremamente 

importante para assegurar a efetividade e a segurança da sedação consciente 

com Óxido Nitroso e Oxigênio.  

Em um estudo em 30 pacientes, de ambos os sexos, Cavalcante e 

Nunes (2003) observaram que após utilizar o Óxido Nitroso em diferentes 

concentrações, variando de acordo com a necessidade de cada paciente, não 

foi possível constatar alterações clínicas importantes ou preocupantes nos 

pacientes submetidos a técnica. E, que todos eles, apresentaram-se 

cooperativos e estavam sedados de forma leve durante o atendimento 

odontológico, respondendo a todos os comandos que lhes fossem feitos.  

Czlusniak, Rehbein e Regattieri (2007) ratificam que, embora haja 

evidências científicas que corroborem a eficácia e a segurança da sedação 

consciente com o NO2 ainda se encontram contestações entre Cirurgiões 

Dentistas e Anestesiologistas que não são adeptos a utilização da mesma. 

Administrar o gás em uma concentração inferior a 50% é eficaz quanto 

à utilização da técnica da sedação consciente utilizando o Óxido Nitroso para 

procedimentos odontológicos pediátricos menores e isto acarreta na diminuição 

da ansiedade e dor, mantendo os reflexos do paciente e dispensando a 

realização da monitorização após a realização da técnica, é o que afirma 

Burnweitet al. (2004).  

Utilizar o N2O com O2 em uma dosagem de 50% proporciona a 

realização de procedimentos odontológicos com excelentes resultados, sem 

apresentar reações indesejáveis e trazendo uma cooperação significativa por 

parte dos pacientes. Ressaltando que, a sedação consciente com Óxido 

Nitroso apresenta-se superior quando comparada as técnicas de controle 



comportamentais e os resultados obtidos pela mesma. É o que afirma 

Hennequinet al. (2012).  

Foley (2005) declara que cerca de 90% dos pacientes pediátricos 

sujeitos a exodontias finalizam o tratamento odontológico com êxito em casos 

em que o gás é utilizado em uma concentração de 30%. Para Lyratzopoulos e 

Blain (2003), a técnica é eficaz para crianças de faixas etárias distintas e 

também para os mais distintos procedimentos, até mesmo em casos de 

tratamento ortodôntico ou em casos onde seja necessário realizar exodontias 

múltiplas.  

Em um estudo realizado por Rao et al. (2015) em crianças entre sete e 

dez anos, realizou-se, de forma gradual, o aumento da dosagem do N2O. 

Iniciou-se a utilização da técnica em uma concentração de 10% do gás, e o 

aumento do mesmo chegou até os níveis de 30 e 40%. Rao et al., após este 

estudo, observou que houve uma excelente tolerância para a realização de 

procedimentos odontológicos por parte das crianças ao utilizar as 

concentrações citadas anteriormente.  

Lahoud e Averley (2002) dissertam que inalar o N2O ocasiona uma 

grande redução em relação a dor e a ansiedade correlacionadas aos 

procedimentos odontológicos. Ainda afirmam que, esta técnica mostra-se 

segura, permitindo que os pacientes pediátricos continuem conscientes e 

respondam aos comandos verbais realizados ao decorrer do atendimento.  

Segundo Costa e Santana (2017), uma das vantagens ao utilizar a 

técnica da sedação consciente com Óxido Nitroso e Oxigênio é que apresenta-

se como uma técnica bastante eficaz e segura para os atendimentos realizados 

na Odontopediatria, até mesmo por possuir rápida ação e evidenciar seus 

efeitos clínicos de forma ágil, também por sua possibilidade de variação de 

dosagem, sendo possível ajusta-la de acordo com a necessidade da criança, 

tornando-se assim, ainda mais segura para submissão do público infantil.  

A sedação consciente com o Óxido Nitroso apresenta segurança e 

eficácia durante o atendimento odontológico infantil, auxiliando com êxito no 

controle comportamental do paciente pediátrico que apresenta medo e 

ansiedade. Por apresentar uma forma de administração simples e possuir 

margem de segurança e reversão rápida, transfigura-se na técnica ideal para o 

público infantil. É o que assegura Monteiro (2013).  



Para a sedação ser considerada segura, eficaz e ideal, precisa 

apresentar dosagens que não causem alterações nem prejudique os sinais 

vitais do paciente e deve permitir que a recuperação do paciente aconteça 

rapidamente, com mínima ou nenhuma prevalência de efeitos adversos, é o 

que assegura Cavalcante et al. (2011). E tendo em vista este embasamento, 

podemos assegurar a eficácia e segurança da técnica, ao comprovar que a 

sedação consciente com Óxido Nitroso e Oxigênio apresenta as propriedades 

citadas anteriormente. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Deste modo, conclui-se que, o Óxido Nitroso possui efeitos analgésicos 

e anestésicos e é de fácil administração. Utilizar a sedação com N2O para o 

atendimento odontopediátrico é seguro e eficaz, permitindo um atendimento 

mais confortável para o paciente.  

Por permitir rápida reversão durante sua utilização e devido as suas 

características, que não provocam alterações no organismo do paciente, 

assegura segurança durante a utilização da técnica, tanto para o paciente 

submetido, como para o cirurgião dentista. 

É importante salientar que, não existe uma dosagem única para utilizar 

a sedação consciente com Óxido Nitroso, ou seja, a dosagem vai variar de 

paciente para paciente, de acordo com sua necessidade.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

• Bpm: Batimentos por minuto. 

• MmHg: Milímetros de mercúrio. 

• N2: Dinitrogênio. 

• N2O: Oxido Nitroso. 

• O2: Oxigênio. 
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