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Como é que se chama o Gas do Riso?
Sabe aquele gas que faz todos rirem à toa.
Qual é a composição química dele e como é representado na tabela periódica?
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Melhor resposta - Escolhida pelo autor da pergunta
O gás do riso, ou hilariante, produz uma suave depressão numa região do cérebro relacionada aos sentimentos
e à autocensura. Ao inalá-lo, a pessoa entra num estado de relaxamento e felicidade, podendo mesmo rir à toa.
A sensação é parecida à de quando se exagera um pouco na bebida. Ainda não se sabe precisamente qual é o
mecanismo de ação do gás, cujo nome correto é óxido nitroso (N2O). Ele foi descoberto em 1772 pelo químico
inglês Joseph Priestley. Alguns anos depois, verificou-se que o gás provocava uma sensação agradável ao ser
inalado. Assim, não demorou muito para que a substância passasse a ser "cheirada" durante festas. Em 1844, o
dentista americano Horace Wells percebeu que o gás tinha efeito anestésico por acaso: numa festa, Wells
reparou que um dos convidados que havia inalado o óxido nitroso se machucou, mas não demonstrava sentir
dor. Curioso, o dentista resolveu testar a substância e foi o primeiro paciente a ter um dente extraído após inalar
o gás. Em consultórios dos Estados Unidos, da Europa e de outros países espalhados pelo mundo, o óxido
nitroso é usado há tempos. Já no Brasil só agora vem conquistando mais adeptos. "O paciente se mantém
calmo e consciente, o que aumenta a segurança do procedimento odontológico", diz o cirurgião dentista Luiz
Alberto Ferraz de Caldas, diretor da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas, seção do Rio de Janeiro.
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Outras Respostas (1)
OXIDO NITROSO
composto de duas partes de nitrogênio e uma de oxigênio, cuja fórmula química é N2O e sua fórmula estrutural
é N—N—O.
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