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RESUMO 

Visto que os procedimentos odontológicos podem acarretar dor e, 
consequentemente, medo nos pacientes, foram desenvolvidas várias opções de 
anestésicos para um melhor efeito a depender da necessidade do paciente. Ao 
mesmo tempo, o número de pacientes portadores de doenças sistêmicas 
apresentou um aumento evidente com o passar dos anos e se tornou imprescindível 
que o cirurgião dentista possua conhecimento sobre essas múltiplas desordens 
sistêmicas que fogem do padrão da normalidade, como hipertensão, diabetes 
mellitus, cardiopatias, gestação, entre outros. Objetivos: Este estudo tem como 

objetivo avaliar o conhecimento dos graduandos do curso de Odontologia acerca da 
utilização de anestésicos locais frente a condições sistêmicas. Metodologia: A 

presente pesquisa trata-se de um estudo transversal, do tipo exploratório, com 
abordagem quanti-qualitativa, no qual será realizado um questionário com os 
graduandos de Odontologia que já tenham cursado a disciplina de anestesiologia. 
Resultados: A maior parte da amostra foi composta por acadêmicos do sexo 

feminino, que pertenciam ao 6º período, além disso, a maioria atendia pacientes na 
clínica escola de Odontologia. De acordo com os resultados apresentados, das 10 
perguntas contidas a respeito da utilização de anestésicos locais, apenas 04 delas 
tiveram a maioria das respostas corretas. Conclusão: A presente pesquisa indica 

que os graduandos do curso de Odontologia da UFCG apresentam certo déficit de 
conhecimento acerca de assuntos relacionados ao uso de anestésicos locais frente 
a condições sistêmicas. Os resultados apresentados durante a pesquisa apontam a 
carência de conhecimento e a probabilidade de reações adversas devido à incorreta 
escolha anestésica. 
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ABSTRACT 

Since dental procedures can cause pain and, consequently, patients' fear, 
several anesthetic options have been developed for a better effect depending on the 
patient needs. At the same time, the number of patients with systemic diseases has 
shown an evident increase over the years and it has become essential that the dental 
surgeon has knowledge about these multiple systemic disorders that are outside the 
normal pattern, such as hypertension, diabetes mellitus, heart diseases, pregnancy, 
among others. Objectives: This study aims to evaluate the knowledge of 

undergraduate students of the Dentistry course about the use of local anesthetics in 
the face of systemic conditions. Methodology: The present research is a cross-

sectional, exploratory study, with a quantitative-qualitative approach, in which a 
questionnaire will be carried out with dentistry students who have already attended 
the discipline of anesthesiology. Results: Most of the sample was composed of 
female academics, who belonged to the 6th period, in addition, most of them treated 
patients in a dental school clinic. According to the results presented, of the 10 
questions contained regarding the use of local anesthetics, only 04 of them had most 
of the correct answers. Conclusion: The present research shows that academics 
have a certain lack of knowledge about which anesthetic to use for patients with 
systemic conditions. Therefore, it is extremely important to promote training and 
update knowledge so that adverse reactions can be reduced. 
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