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Introdução: As substâncias anestésicas são definidas como drogas que bloqueiam
temporariamente a condução de impulsos nervosos em determinada parte do corpo,
impedindo que haja sensibilidade na área. Um estudo de MONTAN ET AL.(¹),
mostrou que além dos conhecimentos sobre os tipos e dosagens de anestésicos locais, é
imprescindível que a técnica seja bem elaborada, com prévio conhecimento teórico da
anatomia da cabeça e pescoço, para diminuição dos riscos de efeitos adversos das
substancias. O conhecimento das estruturas anatômicas proporciona segurança ao
paciente e ao profissional que irá executar o procedimento.
 Objetivo: O presente estudo tem como objetivo, associar a importância do
conhecimento teórico-prático relacionado a anatomia cabeça e pescoço, voltadas para
pratica de técnicas anestésicas na área da odontologia.
 Metodologia: Foi realizado um estudo de base cientifico-teórico de revisão de
literatura, e identificação dos principais pontos anatômicos a serem levados em
consideração para aplicação da anestesia no laboratório de bases morfofuncionais da
instituição de ensino Unileste (Centro Universitário do Leste de Minas Gerais), o qual
predominantemente a literatura preconiza.
 Resultados: A partir da elaboração do plano de tratamento, é conhecimento teórico e
possível associar a anatomia da cabeça e pescoço com técnicas anestésicas  para
prática da odontologia. Promovendo o sucesso no procedimento, sem causar qualquer
tipo de efeito colateral indesejável.
 Conclusão: Concluiu-se que o conhecimento teórico das estruturas anatômicas da
cabeça e pescoço são de grande importante para os cirurgiões dentistas, para aplicação
da pratica de técnicas anestésicas, que  por sua vez, requerem um grau de destreza
diversificado e exato, pois um simples erro pode causar diversos efeitos colaterais
indesejáveis.
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