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Introdução – Resistência a antibióticos
O curso “O papel do profissional de saúde bucal na prevenção da resistência e das reações adversas 
a antibióticos” busca melhorar a compreensão do papel que os profissionais de saúde bucal 
podem desempenhar na prevenção da resistência a antibióticos, fornece ferramentas para avaliar 
criticamente o uso de antibióticos na prática odontológica e identifica os mecanismos de ação dos 
antibióticos comumente prescritos. O curso também analisa as evidências atuais das melhores 
práticas em relação às diretrizes atuais de implementação do uso apropriado de antibióticos para 
dor aguda na prática odontológica, minimizando os riscos associados à prescrição de antibióticos.
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Visão geral
Dor dental aguda e inchaço associados à 
doença pulpar e periapical são extremamente 
comuns. Além das consultas de pacientes em 
consultórios odontológicos, houve 2,43 milhões 
de consultas relacionadas a serviços odon-
tológicos em prontos-socorros (PS) dos Estados 

Unidos (EUA) em 2014. Os motivos mais comuns 
dessas consultas, relacionados à saúde bucal, 
foram dor dental e inchaço intraoral.1 Cirurgiões-
dentistas e médicos geralmente prescrevem 
antibióticos em resposta a esses sintomas e os 
cirurgiões-dentistas foram o terceiro grupo que 
mais prescreveu antibióticos nos EUA.2 Com 
base em relatórios de 2017 a 2019, estima-se 
que entre 30% e 85% dessas prescrições foram 
abaixo do ideal ou não indicadas.3-5 Além disso, 
geralmente os pacientes não usam antibióticos 
da forma ideal. Os padrões inadequados de 
prescrição e a falha em aconselhar completa-
mente os pacientes sobre a importância do uso 
de antibióticos conforme indicado levaram a um 
aumento no número de bactérias multirresis-
tentes. De acordo com os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, bactérias 
multirresistentes infectam mais de 2,8 milhões 
de americanos por ano e matam pelo menos 
35.000.6 Para enfrentar essas preocupações, a 
Associação Americana de Odontologia (ADA) 
publicou recentemente diretrizes de prática 
clínica baseadas em evidências para uso de 
antibióticos no manejo urgente da dor  pulpar 
e periapical e de inchaço intraoral.8 Este curso 
analisará evidências sobre o uso de antibióticos 
no ambiente odontológico, discutirá os mecanis-
mos de ação dos antibióticos mais usados nesse 
ambiente e estabelecerá a justificativa para as 
diretrizes da ADA e as melhores práticas para 
sua implementação nas práticas odontológicas.

Objetivos de aprendizagem
Após a conclusão deste curso, o profissional 
de saúde bucal deve ser capaz de:
• Entender as recomendações atuais de 

consenso baseadas em evidências sobre 
padrões de prescrição para dor dentária 
pulpar e periapical e inchaço intraoral em 
urgências.

• Avaliar a eficácia comparativa de diferentes 
antibióticos e prescrever instruções nos 
cenários clínicos comuns de dor dental aguda 
e inchaço intraoral.

• Analisar os padrões médicos e odontológicos 
atuais de prescrição de antibióticos nos EUA e 
no mundo.

• Avaliar padrões emergentes de 
multirresistência em bactérias e seus efeitos 
no sistema de saúde como um todo.

• Avaliar os fatores de risco e as necessidades 



3

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

de tratamento dos pacientes com base 
nas necessidades e apresentações 
individualizadas deles.

• Preparar profissionais de saúde bucal 
para aconselhar melhor seus pacientes 
sobre o uso apropriado de antibióticos e a 
justificativa para suas recomendações de 
prescrição.

• Participar ativamente de uma equipe 
interdisciplinar de profissionais de saúde 
na educação de pacientes e colegas sobre 
mudanças nos padrões de prescrição que 
podem diminuir a exposição e reduzir o risco 
social das bactérias multirresistentes.

Introdução
A penicilina, o primeiro antibiótico disponível 
comercialmente, foi descoberta em 1928 por 
Alexander Fleming.8 Embora a introdução de 
antibióticos tenha revolucionado os cuidados 
de saúde, seu uso excessivo produziu sérios 
resultados adversos à saúde, incluindo reações 
adversas a medicamentos, alterações na flora 
comensal, resultando em infecções secundárias 
oportunistas e resistência a antibióticos.9-13 À 
medida que o uso de antibióticos aumentou, 
os micro-organismos desenvolveram a 

capacidade de evitar os mecanismos de ação 
dos antibióticos e/ou agentes antimicrobianos 
utilizados para combatê-los.13 A prevalência 
dessa resistência antimicrobiana cresceu com 
o aumento do uso de antibióticos e o material 
genético que codifica essa resistência foi 
transferido entre as bactérias do ambiente. 
Isso permite que esses micro-organismos 
prosperem preferencialmente, apesar da 
antibioticoterapia. As infecções causadas 
por organismos resistentes a antibióticos 
geralmente exigem o uso de terapias 
alternativas caras e mais tóxicas. Em 2019, os 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) publicaram um relatório atualizado 
categorizando as ameaças atuais de resistência 
a antibióticos (Figura 1).14

Atualmente, as principais causas de 
resistência a antibióticos incluem prescrição 
inadequada, adesão inadequada por pacientes 
que recebem prescrições de antibióticos, 
uso excessivo de antibióticos na pecuária 
e uso de antimicrobianos ambientais. Os 
CDC recomendam que os profissionais de 
saúde sigam as diretrizes clínicas publicadas 
sobre prescrição e manejo de antibióticos, 

Figura 1. Bactérias e fungos listados no relatório sobre ameaças urgentes de resistência a 
antibióticos de 2019.14
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desnecessárias e seleção inadequada do 
tratamento com antibióticos.18-20 Os cirurgiões-
dentistas prescrevem aproximadamente 
13% de todos os antibióticos e representam 
o terceiro maior grupo que os prescreve, 
atrás apenas dos médicos de família e de 
medicina interna.2 Embora os dados estejam 
incompletos, uma pesquisa sobre os padrões 
de prescrição dos cirurgiões-dentistas 
constatou que 70% deles relataram que 
pacientes receberam prescrição inadequada de 
profilaxia antibiótica antes de procedimentos 
odontológicos, e a aderência às diretrizes de 
prescrição de antibióticos por profissionais 
de odontologia foi relatada como variável e 
abaixo do ideal.21 Entre os cirurgiões-dentistas, 
os antibióticos mais comuns prescritos 
foram amoxicilina, clindamicina, penicilina, 
azitromicina e cefalexina.2 No geral, foi 
relatado um alto nível de variabilidade nas 
taxas de prescrição entre as especialidades 
odontológicas, com Patologia Oral e 
Maxilofacial, Cirurgia Oral e Maxilofacial, e 
Radiologia Oral e Maxilofacial prescrevendo, 
em média, mais de três vezes o número de 
tratamentos com antibióticos por profissional 
em comparação com as taxas dos cirurgiões-
dentistas em geral, com os ortodontistas 
tendo as menores taxas de prescrição de 
antibióticos.2 Além disso, ficou constatado que 
a maioria dos tratamentos com prescrição de 
antibióticos era de7 a 10 dias.2

Taxas gerais de multirresistência nos EUA e 
no mundo
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
monitora a resistência a antibióticos em 
todo o mundo usando o Sistema Global de 
Vigilância de Resistência Antimicrobiana 
(GLASS). A avaliação atual da OMS é que a 
resistência a antibióticos e antimicrobianos 
está presente em todos os países do mundo, 
com taxas de prevalência variadas dependendo 
das localizações geográficas.22 Mas com a 
globalização do comércio e das viagens, a 
resistência a antibióticos geralmente é capaz 
de atravessar fronteiras. A OMS estima que 
houve 480.000 novos casos de tuberculose 
multirresistente em 2014, uma forma de 
tuberculose resistente aos 2 medicamentos 
anti-TB mais poderosos.22 Globalmente, 
apenas metade dos pacientes com TBMR 

realizem testes de diagnóstico apropriados 
para orientar a antibioticoterapia, utilizem 
proteções anti-infecciosas e informem os 
pacientes sobre a importância do uso e 
descarte adequados de antibióticos.15 Em vista 
dessas preocupações, é fundamental que os 
profissionais de odontologia compreendam os 
riscos da resistência a antibióticos e as etapas 
que podem ser aplicadas para melhorar os 
resultados dos pacientes e diminuir os riscos 
para a comunidade como um todo.

Padrões inadequados de prescrição 
de antibióticos em ambientes 
odontológicos e de emergência: 
Impacto individual e geral
Os dentistas encontram muitas condições 
intraorais que podem ser causadas por 
bactérias e nas quais a prescrição de 
antibióticos pode ser justificada e benéfica. 
As bactérias associadas à cárie podem causar 
inflamação aguda do tecido pulpar, incluindo 
pulpite irreversível sintomática, que pode 
progredir para necrose pulpar com ou sem 
periodontite apical sintomática.16 Os dentistas 
também podem executar procedimentos 
que talvez introduzam bactérias orais em 
espaços locais ou sistêmicos e/ou corpos/
substâncias estranhas no ambiente bucal. 
A base bacteriana de uma infinidade de 
condições orais resulta em cirurgiões-dentistas 
prescreverem antibióticos em resposta à 
dor dentária aguda e/ou condições ou para 
prevenir profilaticamente infecções após 
procedimentos odontológicos. No geral, os 
cirurgiões-dentistas são o terceiro maior grupo 
em número de prescrições de antibióticos nos 
ambientes ambulatoriais de saúde.2 Estima-se, 
porém, que entre 30% e 85% das prescrições 
de antibióticos odontológicos sejam “abaixo do 
ideal ou não indicadas”.3-5

Padrões de prescrição de médico/cirurgiões-
dentistas para antibióticos
Nos Estados Unidos (EUA), os CDC afirmam 
que, em 2014, 266,1 milhões de tratamentos 
com antibióticos foram prescritos para 
pacientes ambulatoriais naquele país, o que 
equivale a 5 prescrições para cada 6 adultos 
americanos anualmente.17 Estima-se que até 
50% de todo o uso ambulatorial de antibióticos 
seja inadequado, incluindo prescrições 
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plano de cinco anos foi desenvolvido.25 Como 
parte do Plano de Ação Nacional, os esforços de 
vigilância para rastrear o surgimento de bactérias 
resistentes e o desenvolvimento de colaborações 
com parceiros acadêmicos e tratamento 
de saúde foram priorizados para alterar as 
práticas de prescrição e diminuir as taxas de 
desenvolvimento de resistência a antibióticos.26

Impacto de bactérias multirresistentes em 
pacientes e profissionais
Em um podcast recente de “America Dissected”, 
o Dr. Abdul El-Sayed, ex-Diretor Executivo do 
Departamento de Saúde de Detroit e Professor 
Assistente de Epidemiologia na Universidade 
Columbia, discutiu o impacto pessoal da 
resistência a antibióticos.27 O podcast, chamado 
“Supermicro-organismos”, entrevistou uma 
paciente, Addie Hoates, de Tucson, Arizona (EUA), 
que foi infectada com Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina (MRSA) e desenvolveu 
sepse e coagulação intravascular disseminada 
(CID). Jogadora frequente de softbol e saudável, 

foram tratados com sucesso.22 Além disso, 
estima-se que 7% e 20% das pessoas que 
iniciam terapia antirretroviral (TARV) para 
tratamento do HIV tenham HIV resistente a 
medicamentos em países em desenvolvimento 
e desenvolvidos, respectivamente.22 Os 
esquemas com medicamentos da segunda e 
terceira linha exigidos nesses casos são 3-18 
vezes mais caros, respectivamente, do que os 
medicamentos de primeira linha.22

Todos os anos nos EUA, pelo menos 2,8 
milhões de pessoas são infectadas com 
bactérias resistentes a antibióticos e mais 
de 35.000 morrem em resultado disso.23 Na 
maioria dos casos, a resistência a antibióticos 
foi demonstrada logo após a liberação do 
antibiótico. Por exemplo, após a descoberta 
da penicilina em 1928, foi identificado, em 
1940, um isolado de E. coli que demonstrou 
resistência ao antibiótico.24 Em resposta a 
esse problema crescente, um Plano de Ação 
Nacional dos EUA foi publicado em 2015 e um 

Figura 2. Mortes previstas relacionadas à resistência a antibióticos em 2050 em comparação com 
outras causas87
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com 11 anos de idade, ela desenvolveu 
sintomas que rapidamente evoluíram para 
uma doença potencialmente fatal e exigiram 
que ela ficasse na unidade de terapia intensiva 
(UTI) por um período prolongado. Durante 
o tempo que esteve na UTI, ela desenvolveu 
várias infecções hospitalares subsequentes 
com bactérias resistentes a antibióticos, cada 
uma das quais exigiu tratamento com uma 
série de antibióticos de segunda, terceira e 
quarta linha cada vez mais potentes.27 Ela 
permaneceu na UTI por 5 meses e, por fim, 
precisou de um transplante de pulmão após 
uma pneumonia causada por Enterobacter 
aerogenes. Antes do transplante de pulmão, 
ela precisou de tratamento com polimixina E 
(colistina), um medicamento que é o último 
recurso para infecções por Gram-negativos 
multirresistentes.27 Os efeitos colaterais 
dessa antibioticoterapia deixaram Addie com 
grave deficiência imunológica e resultaram 
em um AVC e perda de visão, severa perda 
de peso, parestesia permanente e danos 
motores.27 Embora esses resultados talvez 
sejam incomuns, o impacto econômico, 
emocional e de qualidade de vida que essas 
infecções causaram em Addie e em sua família 
é devastador e destaca os altos riscos da 
resistência emergente a antibióticos.

Em um relatório de vigilância dos EUA de 
infecções transmitidas por sangue associadas 
a hospitais, a incidência de MRSA aumentou 
de 22% para 57% entre 1995 e 2001.28 Em 
resposta a essas estatísticas, médicos e 
hospitais instituíram mudanças nos processos 
de controle de infecções e nas práticas de 
prescrição. Entre 2005 e 2017, os centros 
médicos do Departamento de Veteranos dos 
EUA registraram um declínio de 43% em todas 
as infecções por S. aureus e uma diminuição 
de 55% nas infecções por MRSA.29 Esse 
relatório é encorajador, pois demonstra que 
alterações no controle de infecções no local de 
trabalho e nos padrões de prescrição podem 
afetar positivamente as taxas de infecção. 
Isso é especialmente importante em vista de 
dados recentes que sugerem que os tipos de 
bactérias resistentes a antibióticos que eram 
significativamente mais comuns em infecções 
hospitalares estão aumentando na proporção 
de infecções associadas à comunidade.30,31

Análise das Diretrizes de Prática 
Clínica da ADA, de 2019, para uso de 
antibióticos
Em resposta às altas taxas de padrões de 
prescrição abaixo do ideal e à inadequada 
adesão dos pacientes, um painel de 
especialistas convocado pelo Conselho 
de Assuntos Científicos e pelo Centro de 
Odontologia Baseada em Evidências da ADA 
conduziu uma análise sistemática e formulou 
recomendações clínicas para o manejo urgente 
da pulpite irreversível sintomática (PIS) com 
ou sem periodontite apical sintomática 
(PAS), periodontite apical, necrose pulpar 
e periodontite apical sintomática (NP-PAS) 
ou necrose pulpar e abscesso apical agudo 
localizado (PN-LAAA) usando antibióticos, 
isoladamente ou como adjuvantes no 
tratamento dentário conservador definitivo 
em adultos imunocompetentes.7 Dor dentária 
e inchaço intraoral costumam ser citados 
como motivos para procurar atendimento 
odontológico com um cirurgião-dentista ou 
com um médico de pronto-socorro (PS).1,32 Esses 
sinais e sintomas estão associados a condições 
pulpares e periapicais, geralmente resultantes 
da cárie dentária não tratada. Os pacientes 
geralmente relatam, de início, dor aguda em 
resposta a estímulos táteis ou de temperatura, 
que podem evoluir para dor espontânea e/
ou contínua. Se essa condição não for tratada, 
ela também pode progredir para infecção 
sistêmica.16,33 Em vista da frequência dessa 
apresentação em clínicas odontológicas e 
de emergência e da potencial gravidade do 
tratamento inadequado, bem como do impacto 
global na saúde pública e fiscal decorrente do 
tratamento inadequado, o desenvolvimento 
de diretrizes de práticas clínicas baseadas em 
evidências para uso de antibióticos é oportuno 
para aplicações na prática odontológica.

Melhores práticas para a prescrição de 
antibióticos no manejo agudo da dor 
dentária pulpar e periapical
Como parte do desenvolvimento das diretrizes 
de prática clínica da ADA, o painel de 
especialistas analisou quatro perguntas:7

Pergunta 1: Para adultos imunocompetentes 
com PIS com ou sem PAS, devemos recomendar 
o uso de antibióticos sistêmicos orais em 
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DCDT imediato não estiver disponível. Embora 
os efeitos benéficos dos antibióticos sistêmicos 
orais sejam baixos, os riscos de progressão 
para envolvimento sistêmico com PN-LAAA 
foram considerados grandes o suficiente para 
justificar prescrições quando não houver 
acesso imediato ao DCDT. O esquema de 
prescrição recomendado pelo painel de 
especialistas afirmou que deveria ser fornecida 
amoxicilina oral (500 mg, três vezes ao dia por 
3-7 dias) ou penicilina V potássica oral (500 mg, 
quatro vezes ao dia por 3-7 dias).

Pergunta 3: Para adultos imunocompetentes 
com NP-PAS e PN-LAAA, devemos recomendar 
o uso de antibióticos sistêmicos orais em 
comparação com a ausência de uso deles 
como adjuntos ao DCDT para melhorar os 
resultados de saúde?
O painel de especialistas recomenda que 
os cirurgiões-dentistas não prescrevam 
antibióticos sistêmicos para pacientes 
imunocompetentes com NP-PAS ou PN-LAAA 
como adjuntos ao DCDT. Com base nos 
achados de que o uso de antibióticos para 
adultos imunocompetentes com NP-PAS e 
PN-LAAA como terapia adjuvante em conjunto 
com DCDT pode resultar em pouca ou 
nenhuma diferença nos resultados benéficos, 
mas provavelmente resultará em um aumento 
potencialmente grande em resultados 
prejudiciais, as diretrizes clínicas da ADA 
emitiram uma forte recomendação contra o 
uso de antibióticos.

Pergunta 4: Para adultos imunocompetentes 
com PIS com ou sem PAS, devemos 
recomendar o uso de antibióticos sistêmicos 
orais em comparação com a ausência de uso 
deles como adjuntos ao DCDT para melhorar 
os resultados de saúde?
Com base nas evidências atuais, o 
painel de especialistas recomenda que 
os cirurgiões-dentistas não prescrevam 
antibióticos sistêmicos orais para pacientes 
imunocompetentes com PIS com ou sem PAS 
como adjuntos ao DCDT. Em pacientes com PIS 
com ou sem PAS, foi descoberto que o uso de 
antibióticos adjuvantes com DCDT geralmente 
resulta em pouca ou nenhuma diferença em 
resultados benéficos, mas provavelmente 
resultará em um aumento potencialmente 

comparação com a ausência de uso deles para 
melhorar os resultados de saúde?
Com base nas evidências atuais, o 
painel de especialistas recomenda que 
os cirurgiões-dentistas não prescrevam 
antibióticos sistêmicos orais para adultos 
imunocompetentes com PIS com ou sem 
PAS. Recomenda-se que os profissionais 
médicos encaminhem os pacientes para 
tratamento dentário conservador definitivo 
(DCDT) e forneçam monitoramento nesse 
meio-tempo. A ADA recomenda atualmente 
que os profissionais de saúde não usem 
antibióticos em adultos imunocompetentes 
com PIS com ou sem PAS. Ela descobriu 
que o uso de antibióticos pode resultar em 
pouca ou nenhuma diferença em resultados 
benéficos, mas provavelmente resultará em 
um aumento potencialmente grande em 
resultados prejudiciais, o que justifica uma 
forte recomendação contra seu uso.

Pergunta 2: Para adultos imunocompetentes 
com NP-PAS ou PN-LAAA, devemos recomendar 
o uso de antibióticos sistêmicos orais em 
comparação com a ausência de uso deles para 
melhorar os resultados de saúde?
Para pacientes com NP-PAS, com base nas 
evidências atuais, o painel de especialistas 
recomenda que os cirurgiões-dentistas não 
prescrevam antibióticos sistêmicos orais. 
Recomenda-se que os profissionais médicos 
encaminhem os pacientes para tratamento 
odontológico conservador definitivo (DCDT) e 
forneçam monitoramento nesse meio-tempo. 
Se o DCDT não for viável, recomenda-se a 
prescrição tardia de amoxicilina oral (500 mg, 
três vezes ao dia por 3-7 dias) ou penicilina V 
potássica oral (500 mg, quatro vezes ao dia por 
3-7 dias). Em adultos imunocompetentes com 
NP-PAS ou PN-LAAA, as diretrizes clínicas da 
ADA sugerem o uso de prescrição tardia se os 
sintomas dos pacientes piorarem ou se o DCDT 
ainda tiver de ser iniciado após 24 a 48 horas. 
Além disso, os profissionais médicos devem 
fornecer encaminhamento urgente para que o 
DCDT não seja indevidamente atrasado.

Para pacientes com PN-LAAA, com base nas 
evidências atuais, o painel de especialistas 
recomenda que os cirurgiões-dentistas 
prescrevam antibióticos sistêmicos orais se o 
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mais profunda do espaço ou com uma 
ameaça imediata à vida, o paciente deverá ser 
encaminhado para avaliação urgente. Depois 
que o DCDT for prescrito, deverá ser indicado o 
uso adjuvante de antibióticos sistêmicos orais.

Resumo da justificativa para o tipo de 
antibiótico e esquema terapêutico
Uma análise recente das práticas de prescrição 
de cirurgiões-dentistas revela considerável 
heterogeneidade nelas, bem como nas opções 
de esquemas de antibióticos e na justificativa 
para a prescrição. Em vista das contínuas 
preocupações com relação à resistência a 
antibióticos, o desenvolvimento de diretrizes 
clínicas baseadas em evidências e a adesão 
dos cirurgiões-dentistas aos esquemas de 
antibióticos indicados biologicamente são 
essenciais para a saúde pública.34 Estudos 
recentes sugeriram que programas de 
desenvolvimento profissional contínuo em 
gerenciamento de tempo poderiam abordar o 
uso excessivo de antibióticos em odontologia 
eliminando barreiras comuns nas práticas de 
saúde bucal.35 Especificamente, os profissionais 
de saúde bucal participantes pensaram que 
o uso excessivo de antibióticos não estava 

grande em resultados prejudiciais. Os 
resultados dessa revisão da literatura 
sugeriram que uma forte recomendação contra 
seu uso é pertinente nesses casos. Além disso, 
fisiologicamente, em pacientes com PIS com 
ou sem PAS, o tecido pulpar inflamado não 
está associado a infecção e/ou necrose, o que 
é mais uma justificativa biológica para evitar o 
uso de antibióticos para esses pacientes.

Recomendações para pacientes com necrose 
pulpar e abscesso apical agudo (PN-AAA) com 
envolvimento sistêmico
Depois de terem se desenvolvido sintomas 
sistêmicos, a clara vantagem do uso de 
antibióticos sistêmicos orais na balança de 
benefícios/prejuízos está bem estabelecida. 
O painel de especialistas sugere que os 
cirurgiões-dentistas prescrevam amoxicilina 
oral (500 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias) 
ou penicilina V potássica oral (500 mg, quatro 
vezes ao dia por 3-7 dias) para pacientes 
com PN-AAA. Além disso, deve ser fornecido 
encaminhamento urgente para DCDT, a fim 
de evitar atraso no tratamento definitivo. Se 
as condições piorarem ou se o profissional 
médico estiver preocupado com infecção 

Figura 3. Agentes antibióticos comuns e seus alvos.88
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anaeróbias Gram-negativas.7

A duração do tratamento com antibióticos 
também deve ser cuidadosamente considerada 
e personalizada aos sintomas e à resposta do 
paciente. Há pouca ou nenhuma evidência 
sugerindo que, no caso de infecções orais 
sintomáticas, um tratamento mais curto 
de antibióticos contribua para a resistência 
antimicrobiana.42,43 Dessa forma, sugere-se 
que os prestadores de serviços de saúde 
odontológica reavaliem, após três dias, os 
pacientes que apresentam dor dentária pulpar 
e periapical e/ou inchaço intraoral e que 
recebem antibioticoterapia para avaliar o nível 
atual de sinais e sintomas sistêmicos. Se os 
sintomas começaram a se resolver, o painel de 
especialistas da ADA sugere que os pacientes 
sejam instruídos a interromper os antibióticos 
24 horas após a resolução completa dos 
sintomas.7

Análise das diretrizes atuais para 
prescrições profiláticas de antibióticos
A profilaxia antibiótica antes dos procedimentos 
odontológicos é comum e as taxas de prescrição 
entre os cirurgiões-dentistas permanecem 
estáveis, apesar de uma diminuição nacional 
nas prescrições gerais de antibióticos.44 As 
diretrizes sobre profilaxia antibiótica para 
procedimentos odontológicos em pacientes com 
certas condições médicas evoluíram ao longo 
do tempo. Diretrizes anteriores recomendavam 
que pacientes com certas condições sistêmicas 
(ou seja, substituição recente de articulação 
protética, incompetência valvar cardíaca) 
recebessem antibióticos antes do atendimento 
odontológico. Nesses casos, esses pacientes 
eram considerados com risco aumentado 
de bacteriemia durante procedimentos 
odontológicos, levando a infecções em locais 
distantes (por exemplo, endocardite infecciosa 
e infecções nas articulações protéticas). As 
atualizações das diretrizes anteriores reduziram 
significativamente o escopo de pacientes com 
recomendação de receber profilaxia antibiótica 
para atendimento odontológico de rotina.45,46 
Essas revisões visaram reduzir os eventos 
adversos associados ao uso de antibióticos, 
refletir os baixos níveis de evidência da 
efetividade da profilaxia antibiótica para reduzir 
infecções distantes e a falta de associação 
demonstrável entre endocardite, infecção 

relacionado ao nível de conhecimento ou às 
habilidades básicas do cirurgião-dentista, mas, 
em vez disso, foi consequência de barreiras 
que surgem na prática diária, como falta de 
tempo, incapacidade de injetar anestesia local 
por causa de infecção, dificuldade em acessar 
um dente devido a inchaço, entre outras.35 
De acordo com as iniciativas de manejo de 
antimicrobianos nos EUA e no mundo, os 
profissionais de saúde bucal devem trabalhar 
para se educar e ao público em geral sobre 
o significado da resistência a antibióticos e a 
importância de restringir o uso de antibióticos 
no ambiente da saúde bucal. A utilização 
das Diretrizes de Prática Clínica da ADA para 
limitar a prescrição de antibióticos em adultos 
imunocompetentes com pulpite e necrose 
pulpar deve ser cuidadosamente avaliada para 
determinar cenários clínicos ideais.7,34,36

Comparações baseadas em evidências de 
antibióticos em dilemas clínicos comuns 
no tratamento de dor dentária aguda e/ou 
inchaço intraoral
A seleção de um antibiótico adequado 
para situações clínicas individuais é 
fundamental para garantir o tratamento 
adequado das infecções existentes. Embora 
aproximadamente 10% da população relate 
alergia à penicilina, estima-se que menos 
de 1% da população demonstre verdadeira 
alergia a esse medicamento.38,39 No entanto, 
em pacientes com alergia verdadeira à 
penicilina (por exemplo, histórico de anafilaxia, 
angioedema ou urticária), sugere-se a 
prescrição de azitromicina ou clindamicina oral 
nos casos em que os antibióticos se justifiquem 
e os medicamentos com cefalosporina devem 
ser evitados devido à reatividade cruzada.7 
Além disso, embora os antibióticos de 
penicilina demonstrem um nível mais alto de 
reação alérgica na população em geral, outros, 
como a clindamicina, estão associados a taxas 
mais altas de outras reações adversas, como 
a infecção por Clostridioides difficile (CDI).40,41 
Também é recomendável que, se a terapia 
inicial com antibióticos de primeira linha não 
for eficaz, os profissionais médicos considerem 
a inclusão de tratamento complementar 
com metronidazol ou a descontinuação 
da antibioticoterapia de primeira linha e 
prescrição de amoxicilina oral com clavulanato 
para aumentar a eficácia contra bactérias 
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de remoção óssea (alveoloplastia, ostectomia, 
etc.).59 Outras investigações não mostraram 
benefício do uso de antibióticos profiláticos 
em um modelo de extração de terceiros 
molares.60,61 Em vista do baixo nível de evidência 
conclusiva que sugira benefício do uso de 
antibioticoterapia profilática antes de extrações 
não associadas a infecções em pacientes 
saudáveis, o uso rotineiro de antibióticos 
nesses casos não é recomendado.55 A avaliação 
cuidadosa do paciente, de quaisquer condições 
clínicas subjacentes e do tratamento cirúrgico 
prestado é necessária para otimizar a tomada 
de decisão quanto ao uso de antibióticos e para 
limitar as práticas de prescrição promíscua.

Profilaxia antibiótica pré-tratamento para 
colocação de implantes dentários
Análises sistemáticas e metanálises sugeriram 
que uma dose de ataque profilática de 
antibiótico pode reduzir as taxas de falha de 
implante em adultos saudáveis.55,56,62,63 Estima-se 
que, para cada 24 a 55 pacientes implantados 
(média de 33 pacientes) submetidos à colocação 
de implantes dentários que recebem profilaxia 
antibiótica antes da cirurgia, é evitada uma falha 
de implante.55,62 Nas análises dos benefícios 
dos antibióticos, o benefício geral costuma 
ser calculado para a população com base no 
número necessário para tratar (NNT). Esse 
valor descreve o número total de pacientes 
que, quando tratados com profilaxia antibiótica, 
experimentariam uma falha a menos no 
implante. O NNT pode então ser comparado 
à prevalência geral de eventos adversos para 
antibióticos individuais a fim de determinar a 
adequação e os benefícios do tipo/dosagem de 
antibiótico individual para uso como profilaxia 
antibiótica pré-tratamento. Com base nesses 
achados, algumas autoridades recomendaram 
que um esquema de profilaxia antibiótica de 2,0 
g de amoxicilina administrados 1 hora antes da 
cirurgia de implante em um paciente saudável 
e não alérgico seria benéfico para fornecer 
uma redução clinicamente significativa nas 
taxas de falha de implante.56,62 Para pessoas que 
recebem terapias adjuvantes com a colocação 
de implante, incluindo enxertos ósseos e/ou de 
tecidos moles, os profissionais médicos devem 
ajustar os padrões de prescrição ao cenário 
clínico individualizado.

Profilaxia antibiótica em pacientes 

de articulações protéticas e tratamento 
odontológico.45-48 Como os pacientes 
demonstram bacteriemia transitória após 
atividades da vida diária, incluindo mastigação 
e medidas de higiene bucal, que são 
proporcionais aos seus níveis de inflamação 
gengival e depósitos de placa bacteriana, é 
improvável que o tratamento odontológico 
acrescente risco adicional significativo para 
esses pacientes.49-51

Além disso, tem sido prática comum a 
utilização de profilaxia antibiótica antes de 
procedimentos odontológicos cirúrgicos 
invasivos, como extração dentária e colocação 
de implantes endósseos.52,53 A justificativa 
para esse tratamento tem sido a redução de 
infecções pós-operatórias e eventos adversos 
de cura, bem como redução na contaminação 
das superfícies dos implantes dentários 
durante a sua colocação.52-56 Recentemente, 
no entanto, a adequação dessa prática tem 
sido questionada, visto que o uso excessivo 
de antibióticos e as reações adversas e a 
resistência a antibióticos se tornaram um 
problema maior de saúde pública.57 Também 
foi observado que muitos pacientes cirúrgicos 
que podem se beneficiar de uma dose única 
de antibiótico pré-procedimento recebem 
uma prescrição adicional pós-procedimento 
que talvez seja desnecessária.4 O objetivo dos 
cirurgiões-dentistas deve ser dispensar da 
maneira mais adequada os antibióticos que 
melhorem os resultados, reduzindo, ao mesmo 
tempo, o risco de danos aos pacientes e às 
comunidades.

Profilaxia antibiótica pré-tratamento para 
extrações dentárias
Em adultos saudáveis que passam por extração 
de dentes sem envolvimento periodôntico, o 
uso de amoxicilina e moxifloxacina no pré-
operatório tem sido associado à diminuição 
da detecção de bacteriemia pós-extração, 
enquanto a profilaxia pré-operatória com 
clindamicina não confere esse benefício.58 
Da mesma forma, as taxas de infecção pós-
operatória foram reduzidas em pessoas que 
passaram por terapia de extração dentária 
e receberam profilaxia antibiótica em 
comparação com placebo. As taxas de infecção 
também foram associadas à extensão do 
procedimento e a procedimentos complexos 
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abordagem de observar e espera, incertezas 
diagnósticas e prognósticas e questões de 
acesso a cuidados.76-80 Devido a esses fatores 
que influenciam os padrões de prescrição, é 
preciso que tanto cirurgiões-dentistas como 
pacientes recebam a educação necessária. Foi 
demonstrado que um programa sistemático 
de educação e monitoramento no manejo 
da prescrição de antibióticos pode reduzir 
significativamente as taxas de prescrição 
desses medicamentos no ambiente do 
ambulatório odontológico.3 Em um estudo, foi 
realizada a implementação de atualizações 
de 1 minuto, uma vez por semana, durante 
12 semanas, a fim de influenciar os padrões 
de prescrição para condições dentoalveolares 
agudas e a taxa de prescrição diminuiu 72,9% 
em comparação aos níveis pré-intervenção.3 
Outros programas, incluindo auditoria de 
registros odontológicos com feedback, 
orientação sobre redação de prescrições e 
comparação por pares, também demonstraram 
ser eficazes em melhorar o alinhamento dos 
hábitos de prescrição com as orientações 
atuais.81-83 Essa evidência demonstra que deve 
ser instituída a educação dos profissionais, 
usando diretrizes padronizadas e baseadas 
em evidências, como as Diretrizes de Prática 
Clínica da ADA, para reduzir a prescrição 
excessiva e o aumento associado na resistência 
a medicamentos antibacterianos.

Em ambulatórios médicos, a educação 
do paciente também foi um componente 
importante do manejo de antibióticos e 
resultou em reduções significativas nas taxas 
de prescrição desses medicamentos.84 A 
combinação da educação do profissional e 
do paciente pode ser um componente crítico 
para o sucesso geral em alterar os padrões de 
prescrição do cirurgião-dentista. As medidas 
eficazes de educação dos pacientes incluíram 
pôsteres educacionais nas áreas de espera 
deles, afirmando que “antibióticos nem 
sempre são a solução”, e aconselhamento 
do profissional para o paciente. Essas 
intervenções combinadas demonstraram 
melhores resultados, com menor número de 
prescrições de antibióticos e menor duração 
das prescrições, quando foram necessárias.84 
Curiosamente, certas características dos 
profissionais foram associadas à melhor 
adoção de diretrizes atualizadas de prática 

imunocomprometidos
Pessoas com condições médicas complexas 
e deficiências apresentaram saúde bucal e 
resultados em saúde bucal piores.68-70 Portanto, 
é mais provável que elas exijam procedimentos 
odontológicos cirúrgicos invasivos, como 
extrações dentárias e cirurgia periodontal. 
Investigações recentes demonstraram que, 
em pacientes medicamente comprometidos 
para os quais as condições sistêmicas são 
bem controladas, as extrações odontológicas 
rotineiras de dentes não infectados podem 
ser realizadas sem antibióticos, com baixos 
níveis de infecções e complicações pós-
operatórias.71,72 No entanto, em outras 
condições em que o risco de infecção não 
pode ser mitigado ou quando os resultados 
da infecção podem transmitir sérios riscos 
à saúde bucal e/ou sistêmica aos pacientes, 
o uso de profilaxia antibiótica antes dos 
procedimentos cirúrgicos odontológicos pode 
ser necessário.73,74 Além disso, nos casos em 
que existe infecção pré-existente nos locais 
dos dentes, a profilaxia antibiótica pode ser 
vantajosa para reduzir as complicações pós-
operatórias.75 No fim das contas, a decisão 
de prescrever profilaxia antibiótica é, na 
maioria dos casos, empírica e é imperativo 
que os profissionais de odontologia avaliem 
minuciosamente os riscos relacionados ao 
paciente, ao local e ao procedimento para 
determinar o risco-benefício geral da profilaxia 
antibiótica em casos individuais.

Educação do cirurgiao-dentista e 
aconselhamento ao paciente quanto 
ao uso adequado de medicamentos 
antibióticos e discussão da 
justificativa para alterações nos 
padrões de prescrição
Tanto cirurgiões-dentistas como pacientes 
necessitam de educação para garantir a 
aderência às diretrizes atuais e aos princípios 
ideais para o manejo adequado de antibióticos. 
Quando médicos e dentistas prescrevem 
antibióticos quando estes não são indicados, 
isso geralmente reflete o desconhecimento 
pessoal das diretrizes atuais e a aquiescência 
às pressões dos pacientes que solicitam 
antibioticoterapia.76,77 Outros fatores que 
podem influenciar padrões inadequados de 
prescrição incluem barreiras nos sistemas 
de saúde, aversão à incerteza de uma 
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clínica para redução das prescrições de 
antibióticos. Nesses casos, os profissionais 
treinados por especialidades, do sexo feminino 
e mais jovens demonstraram melhor aderência 
às diretrizes de prescrição atualizadas, em 
comparação com os colegas que alteraram 
menos os padrões de prescrição.85,86 O foco 
nesses dados demográficos e o fornecimento 
de recursos com os quais os profissionais 
de odontologia podem educar os pacientes 
podem ser essenciais para melhorar os 
padrões inadequados de prescrição de 
antibióticos em toda a odontologia.

Resumo
Muitas doenças dentárias são causadas por 
bactérias, e podem surgir infecções agudas 
em resultado de doenças dentárias não 
reconhecidas e/ou de atraso no tratamento. 
Atualmente, os cirurgiões-dentistas estão 
em 3º lugar em prescrições de antibióticos 
nos EUA, e estima-se que entre 30% e 85% 
dessas prescrições sejam abaixo do ideal 
ou não indicadas.3-5 Em vista das sérias 
implicações da resistência aos antibióticos 
para as comunidades e os pacientes, os 
profissionais de saúde bucal devem fazer 
parte de qualquer solução que vise alterar 
os padrões de prescrição em ambientes 
odontológicos. É fundamental, portanto, que 
os cirurgiões-dentistas estejam plenamente 
cientes dos riscos e benefícios associados 
à prescrição de agentes antibacterianos 
no ambiente odontológico. A decisão de 
prescrever um agente antibiótico para tratar a 
dor dentária pulpar e periapical deve basear-
se nas diretrizes baseadas em evidências 
da ADA, lançadas recentemente, e em geral 
isso deve estar restrito a situações nas quais 
o envolvimento sistêmico está presente. A 
adoção dessas diretrizes na prática clínica 
deve reduzir a incidência de resistência 
a antibióticos e outras reações adversas 
atribuíveis à profissão odontológica.
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Visualização do Teste do Curso
Para receber crédito de Educação Continuada neste curso, você deve concluir o teste on-line. Acesse:  
www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce614/teste

1. Atualmente, os cirurgiões-dentistas estão em _______________ lugar entre aqueles que 
prescrevem antibióticos com mais frequência nos EUA.
A. primeiro
B. segundo
C. terceiro
D. quarto

2.  Estima-se que, entre 2017 e 2019, até _______ das prescrições de medicamentos 
antibacterianos tenham sido abaixo do ideal ou não indicadas.
A. 50%
B. 65%
C. 75%
D. 85%

3. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, bactérias 
multirresistentes infectam aproximadamente _______________ pessoas por ano.

A. 950.000
B. 1,4 milhão
C. 2,8 milhões
D. 5,3 milhões

4.  Estima-se que as principais causas de resistência a antibióticos incluam todas as 
seguintes, EXCETO:
A. prescrição inadequada
B. adesão inadequada por pacientes que recebem prescrições de antibióticos
C. uso excessivo de antibióticos na pecuária e ambientalmente
D. exigência dos pacientes

5.  Todos estes estão entre os antibióticos mais prescritos pelos cirurgiões-dentistas, EXCETO:
A. Ciprofloxacina
B. Amoxicilina
C. Clindamicina
D. Penicilina

6.  Em relação às taxas de prescrição, existe um alto nível de variabilidade entre as 
especialidades odontológicas, e os _______________ têm as taxas mais baixas de prescrição de 
antibióticos.
A. Patologistas orais
B. Ortodontistas
C. Periodontistas
D. Endodontistas

7.  Estima-se que as taxas de mortalidade previstas relacionadas à resistência a antibióticos 
aumentem para _______________ no ano de 2050.
A. 5 milhões
B. 10 milhões
C. 15 milhões
D. 20 milhões

http://www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce614/teste
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8.  Medidas no local de trabalho foram eficazes na redução de infecções por S. aureus e 
infecções por MRSA em um hospital de VA. Essas medidas incluíram a adesão estrita 
ao controle de infecções e a prescrição de melhores práticas.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda, falsa.
C. A primeira afirmação é falsa e a segunda, verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.

9.  De acordo com as Diretrizes de Prática Clínica da ADA, de 2019, que prescrição (se 
for o caso) é recomendada para adultos imunocompetentes com pulpite irreversível 
sintomática (PIS) com ou sem periodontite apical sintomática (PAS)?
A. Amoxicilina 500 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
B. Clindamicina 300 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
C. Azitromicina 250 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
D. Não é recomendada nenhuma prescrição.

10.  De acordo com as Diretrizes de Prática Clínica da ADA, de 2019, que prescrição (se 
for o caso) é recomendada para adultos imunocompetentes com necrose pulpar e 
periodontite apical sintomática (NP-PAS)?
A. Amoxicilina 500 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
B. Clindamicina 300 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
C. Azitromicina 250 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
D. Não é recomendada nenhuma prescrição de antibiótico sistêmico.

11.  De acordo com as Diretrizes de Prática Clínica da ADA, de 2019, que prescrição (se for o 
caso) é recomendada para adultos imunocompetentes com necrose pulpar e abscesso 
apical agudo (PN-AAA) com envolvimento sistêmico?
A. Amoxicilina 500 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
B. Clindamicina 300 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
C. Azitromicina 250 mg, três vezes ao dia por 3-7 dias
D. Não é recomendada nenhuma prescrição.

12.  Em casos de dor dentária pulpar e periapical e inchaço intraoral aos quais forem 
indicados antibióticos para manejo urgente, quais são as próximas etapas 
recomendadas?
A. Adição de tratamento complementar com metronidazol
B. Descontinuação da antibioticoterapia de primeira linha e prescrição de amoxicilina oral 

com clavulanato
C. Descontinuação da antibioticoterapia de primeira linha e prescrição de clindamicina oral
D. A e B

13.  Em casos de dor dentária pulpar e periapical e inchaço intraoral aos quais forem 
indicados antibióticos para manejo urgente, quais são as próximas etapas 
recomendadas?
A. Penicilina
B. Cefalosporinas
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C. Vancomicina
D. Ciprofloxacina

14.  Os pacientes demonstram bacteriemia após atividades da vida diária, incluindo 
mastigação e medidas de higiene bucal, que são proporcionais aos seus níveis de 
inflamação gengival e depósitos de placa bacteriana. Em adultos imunocompetentes sem 
outras condições predisponentes, o tratamento odontológico pode adicionar um risco 
adicional significativo para esses pacientes.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda, falsa.
C. A primeira afirmação é falsa e a segunda, verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas

15.  Em um modelo de extração de terceiros molares, a antibioticoterapia profilática foi 
aplicada antes de extrações não associadas a infecções em pacientes saudáveis. O uso 
rotineiro de antibióticos nesses casos _______________.
A. é recomendado
B. não é recomendado
C. é recomendado em pacientes mais idosos
D. é recomendado em impacções ósseas completas

16.  Estima-se que, em média, para cada _______ pacientes submetidos a colocação de 
implantes dentários que recebem profilaxia antibiótica antes da cirurgia, uma falha de 
implante é evitada.
A. 15
B. 24
C. 33
D. 32

17.  Qual é a profilaxia antibacteriana recomendada atualmente com base em evidências 
antes da terapia de implantes dentários para fornecer uma redução clinicamente 
significativa nas taxas de falha de implante em um adulto saudável e não alérgico a 
antibióticos?
A. 1,0 g de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento de implante dentário
B. 2,0 g de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento de implante dentário
C. 600 mg de clindamicina, 1 hora antes do procedimento de implante dentário
D. Não é recomendada nenhuma profilaxia antibiótica.

18.  Foi demonstrado que a educação do profissional, incluindo atualizações de um minuto, 
uma vez por semana durante 12 semanas, influencia os padrões de prescrição para 
condições dentoalveolares agudas e diminui a taxa de prescrição em ______ em compação 
aos níveis pré-intervenção.
A. 54%
B. 65%
C. 73%
D. 87%

19.  Fornecer aos pacientes informações sobre os riscos da prescrição excessiva de 
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antibióticos, incluindo pôsteres educacionais nas áreas de espera deles, afirmando que 
“antibióticos nem sempre são a solução”, e o aconselhamento do profissional para o 
paciente são métodos eficazes para reduzir os pedidos de pacientes por prescrições de 
antibióticos.
A. Verdadeiro
B. Falso

20.  É mais provável que os profissionais médicos que adotam intervenções de manejo de 
antibióticos tenham todas as seguintes características, EXCETO:
A. sexo feminino
B. mais jovem
C. maior probabilidade de atuar em ambientes hospitalares
D. treinados por especialidades
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