REVISÕES DE LITERATURA

ADMINISTRAÇÃO PROFILÁTICA DE
AMOXICILINA EM CIRURGIAS DE
TERCEIROS MOLARES RETIDOS EM
PACIENTES SAUDÁVEIS
•revisão de literatura•
Marlus da Silva Pedrosa*, Flávia Ennes Dourado Ferro**, José Guilherme Férrer Pompeu***,
Márcia Socorro da Costa Borba****
Autor correspondente: Marlus da Silva Pedrosa - marlus@siu.edu
* Odontologia, Faculdade Integral Diferencial - FACID DeVry e Diretor de Pesquisa, Liga Acadêmica de Cirurgia e Patologia
Oral - LACPO
** Mestra em Ciências e Saúde pela Universidade Federal do Piauí - UFPI e Professora da Faculdade Integral Diferencial –
FACID DeVry
*** Doutor em Odontologia Preventiva e Social pela Universidade de Pernambuco - UPE; Membro Imortal da Academia de
Ciências do Piauí e Professor Associado da Universidade Federal do Piauí - UFPI
**** Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO; Mestra em
Ciências e Saúde pela Universidade Federal do Piauí – UFPI; Doutora em Clínica Odontológica pela Universidade Estadual
de Campinas - UNICAMP e Professora da Faculdade Integral Diferencial – FACID DeVry

Resumo
Introdução: Cirurgias em terceiros molares retidos são procedimentos frequentes na prática clínica odontológica e estão associadas a inúmeras complicações trans e pós-operatórias. Como consequência, a profilaxia antibiótica é comumente relatada. Objetivo: Investigar as evidências científicas acerca da eficácia clinica profilática
da amoxicilina em exodontias de terceiros molares retidos em pacientes saudáveis. Método: Realizou-se uma
revisão de literatura nas bases eletrônicas SciELO, PubMed, LILACS e Oviatt Library nos meses de dezembro
de 2015 a janeiro de 2016, utilizando como descritores: amoxicilina, antibioticoprofilaxia, cirurgia odontológica
e terceiro molar ou dente serotino. Resultados e Discussão: A administração profilática da amoxicilina para
extração de terceiros molares é objeto de controvérsia no tocante à sua eficácia clínica uma vez que evidências
científicas acerca de suas vantagens e desvantagens ainda são limitadas. Conclusão: Em procedimentos cirúrgicos de extração de terceiros molares de pacientes saudáveis, a prescrição profilática da amoxicilina deve ser
realizada com cautela.
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PROPHYLACTIC ADMINISTRATION OF AMOXICILLIN
IN IMPACTED THIRD MOLAR SURGERIES IN HEALTHY
PATIENTS
•literature review•
Abstract
Background: Impacted third molar surgeries are common procedures in clinical practice of dentists and are associated
with several trans and postoperative complications. As a result, antibiotic prophylaxis is quite common. Aim: To
investigate the scientific evidences regarding the prophylactic prescription of amoxicillin in third molar surgeries
in healthy patients. Methods: It was carried out a literature review in the electronic databases SciELO, PubMed,
LILACS, and Oviatt Library from December of 2015 to January of 2016, using as descriptors: amoxicillin, antibiotic
prophylaxis, dental surgery, and third molar. Results and Discussion: Prophylactic administration of amoxicillin for
third molar extraction is controversial in terms of its effectiveness in preventing post-surgical complications given
that the scientific evidences about its advantages and disadvantages are still limited. Conclusion: In third molar
extraction of healthy patients, amoxicillin given prophylactically should be carefully prescribed.
Keywords: Amoxicillin; Antibiotic Prophylaxis; Molar, Third.

1 INTRODUÇÃO
inúmeras complicações trans e pós-operatórias e
como consequência, a administração profilática de
antibióticos é comumente relatada.(7) Entretanto,
observa-se que existem controvérsias no tocante à
eficácia clínica dessa prática.

A extração de terceiros molares permanece como
o procedimento mais comum praticado por cirurgiões-dentistas em todo o mundo.(1) Estima-se que
anualmente, somente nos Estados Unidos, cerca
de 10 milhões de terceiros molares são extraídos
de aproximadamente cinco milhões de indivíduos
resultando em um faturamento da ordem de três
bilhões de dólares todos os anos.(2)

Nesse sentido, o presente trabalho de revisão literária objetivou investigar as evidências científicas
que justifiquem ou não a administração profilática
da amoxicilina em extrações de terceiros molares
retidos em pacientes saudáveis.

Dentre as principais causas associadas à extração de terceiros molares, destacam-se a ocorrência
de pericoronarites, cáries, periodontites, cistos ou
tumores associados, indicações ortodônticas ou
protéticas, cirurgias ortognáticas, bem como impactações dentárias.(3-6)

2 MÉTODOS
Pesquisa bibliográfica exploratória de caráter descritivo nas bases de dados eletrônicas: Scientific
Eletronic Library Online (SciELO), e Public Medline

Apesar do risco de infecção pós-operatória ser
considerado relativamente baixo, as cirurgias em
terceiros molares retidos estão associadas com
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(PubMed), Literatura Latino Americana e do Caribe
em Ciências (LILACS), e Oviatt Library. A busca pelos periódicos foi realizada nos meses de Dezembro de 2015 a Janeiro de 2016, utilizando os termos
de busca Cirurgia Odontológica AND Dente Serotino AND Antibioticoprofilaxia AND Amoxicilina
OR Oral Surgery AND Third Molar AND Antibiotic
Treatment AND Amoxicillin. Foram utilizados como
critérios de inclusão: artigos originais e ensaios clínicos duplos ou triplos cegos randomizados nos
idiomas português e inglês, publicados entre 2010
e 2016. Após a obtenção do material bibliográfico,
procedeu-se com a seleção, tradução, leitura exploratória e analítica dos artigos pesquisados.

ratórias imediatas e tardias comumente presenciadas.(17) Fatores como queixa principal, gênero,
idade, angulação dos molares impactados, necessidade de osteotomia e odontossecção predizem
ou tem impacto na incidência dessas complicações.(18,19)
O fumo e uso de contraceptivos orais(16) bem
como a duração do procedimento cirúrgico(7) pode
também ser considerados como fatores de risco
à manifestação de complicações infecciosas pós
-operatórias. Entretanto, a inexperiência do profissional de odontologia não se mostrou um fator
determinante frente às taxas de acidentes e complicações em cirurgias de terceiros molares inclusos.(4)

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 O PAPEL DA PROFILAXIA
ANTIBIÓTICA

Dente retido conota uma situação em que, chegada a sua época de erupção, o dente falha em atingir sua posição funcional normal.(8) Apesar de ser
tida como uma condição sem etiologia claramente
estabelecida, a falta de espaço para erupção é, inter
alia, considerado um importante fator para impactação do órgão dentário.(9,10)

Antibióticos são substâncias químicas produzidas
por microrganismos vivos ou por meio de processos semissintéticos que tem a capacidade de impedir o crescimento ou destruir microrganismos
patogênicos.(20,21) Representam uma das formas
mais bem-sucedidas empregadas em tratamentos
médicos(22) onde em odontologia seu uso é bastante comum devido a sua relevância à profilaxia de
infecções.(23)

A frequência de impactações dentárias relatadas
na literatura varia de 9,5% a 68%, apresentando
uma maior predileção ao sexo feminino.(11-14) Uma
vez impossibilitado de atingir o plano oclusal e participar das funções mastigatórias do indivíduo, a
extração de terceiros molares retidos é bastante
preconizada, procedimento que, em alguns casos,
é acompanhado por complicações infecciosas ou
inflamatórias.

Assim, em virtude do fato da cavidade oral abrigar uma extensa variedade de microrganismos
patogênicos,(24-28) a prescrição de antibióticos é
rotineiramente utilizada para o tratamento de infecções odontogênicas e não-odontogênicas bem
como para prevenir quadros patológicos locais e
sistêmicos em determinados procedimentos odontológicos.(29)

Dentre os acidentes e complicações em cirurgias
de remoção de terceiros molares retidos se destacam: hemorragias, alveolites, dor, edema, trismo,
injúria ao nervo alveolar inferior, infecções abrangendo espaços faciais, injúrias em dentes adjacentes, fratura óssea da tuberosidade maxilar e mandibular, comunicações buco-sinusais, problemas
periodontais em dentes adjacentes, e deslocamento de dentes para regiões anatômicas nobres.(4,15,16)

Em uma pesquisa realizada na Espanha,(31) de
um total de 261 dentistas, 216 (82,7%) consideravam a prescrição de antibióticos necessária como
medida profilática em cirurgias orais. Destes, 126
(58,3%) prescreveriam amoxicilina e 74 (34,5%)
uma combinação de amoxicilina com clavulanato
de potássio. Em outro estudo com 48 cirurgiõesdentistas atuantes no Rio Grande do Sul(30), 89,9%

Dor, trismo, edema, alveolite, e infecção no sítio
cirúrgico representam as complicações pós-ope-
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dos cirurgiões-dentistas utilizavam profilaxia pré-operatória e 100% dos mesmos realizam profilaxia
pós-operatória.

da amoxicilina para prevenção de complicações
pós-operatórias em pacientes saudáveis os quais
tiveram 380 terceiros extraídos. Os autores concluíram que a profilaxia antibiótica não se mostrou
eficaz para redução de complicações infecciosas.

A prescrição antibiótica em se tratando de cirurgia oral se dá basicamente sob três formas de
administração: em dose única pré-operatória, em
doses múltiplas no pós-operatório ou utilizando
as duas formas concomitantemente.(32) Entretanto,
essas condutas não seguem um protocolo baseado em evidências científicas.(30,33)

Em um estudo realizado em dois grupos, um
submetido à profilaxia antibiótica com amoxicilina
500mg de 8 em 8 horas durante sete dias e outro
que não recebeu nenhuma medicação antibiótica,
Moura et al(46) verificaram que não houve diferença
com relação ao edema e trismo após as exodontias
de terceiros molares retidos, com ou sem o uso de
antibiótico. Entretanto, observou-se uma diferença
estatisticamente significante em relação à percepção de dor no período pós-operatório entre o grupo
controle e experimental sendo essa, maior quando
não foi utilizado o antibiótico.

Destaca-se ainda que muitos profissionais cirurgiões-dentistas se sentem inseguros com relação à
prescrição ou não de antibióticos, principalmente
no que tange a sua posologia e forma de administração.(20,34,35) Corroborando com isso, ainda é significante o desconhecimento por parte de profissionais e acadêmicos de odontologia os conceitos e
aplicações de antibioticoterapia, profilaxia antimicrobiana e terapêutica medicamentosa.(36)

López-Cédrum et al(47) em um estudo duplamente cego e randomizado, visando avaliar a ocorrência de complicações pós-operatórias em 123
pacientes que receberam amoxicilina no pré-operatório, no pós-operatório, e nas duas rotinas concomitantemente, atestaram uma grande eficácia na
utilização do antibiótico amoxicilina para prevenção de complicações pós-operatórias em pacientes
submetidos a cirurgia de terceiros molares em relação ao grupo controle.

O termo profilaxia antibiótica refere-se à
administração prévia de antibiótico em pacientes
que não apresentam sinais e sintomas de infecção
estabelecida e que por prevenção é utilizada em
pacientes de “alto risco” que serão submetidos a
procedimentos odontológicos, impedindo, assim,
que se instale um processo infeccioso.(37)
Nesse sentido, profilaxia antimicrobiana pode
ser empregada para prevenção de infecções. No
entanto, seu uso deve ser limitado a casos específicos e sua indicação deve levar em consideração
a toxicidade e a resistência microbiana(38,39) uma
vez que é preocupante o fato de que determinadas
espécies bacterianas estão se tornando cada vez
mais resistentes.(40,41) Tal fato requer atenção da comunidade científica a fim de que se possa delinear
um código de conduta para utilização de antibióticos de forma a contornar a resistência bacteriana a
estes medicamentos.+

Em contraste, Milani et al(32) em um estudo prospectivo realizado com 32 pacientes, com o intuito de avaliar clinicamente a eficácia da amoxicilina
ministrada em múltiplas doses no pós-operatório
de terceiros molares inferiores, verificaram que a
administração de antibiótico (amoxicilina 1g) em
dose única pré-operatória e em doses múltiplas
pós-operatórias (amoxicilina 500 mg 8/8hrs) não
se mostrou mais eficaz do que a administração somente em dose única considerando parâmetros
tais como: trismo, edema facial, e temperatura
corporal.
Adde et al(48) com o objetivo de avaliar a necessidade da prescrição antibiótica em cirurgias de terceiros molares, conduziram um estudo duplo-cego
randomizado com 71 pacientes onde foram avaliados a presença de dor, edema, distância interincisal,

3.2 EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS
Siddiqui et al.(45) conduziram um estudo prospectivo randomizado duplamente cego e controlado por
placebo com o objetivo de avaliar a eficácia clínica

· Revista Bahiana de Odontologia. 2016 Mar;7(1):40-48 ·
43

4 DISCUSSÃO

presença de infecção, classificação de Pell e Gregory,
analgesia de resgate, osteotomia e odontossecção
durante 7 dias. Nesse estudo, verificou-se não existir
diferença entre grupo experimental e controle com
relação a duração, dose, sensação de dor, distância
interincisal e presença de edema. Entretanto, diferenças significantes foram observadas durante o
período de observação no que tange à sensação de
dor, edema e distancia interincisal, sendo essas menos prevalentes no grupo experimental.

A profilaxia antibiótica em exodontias de terceiros
molares é objeto de controvérsia no tocante à sua
eficácia na prevenção de complicações pós-cirúrgicas onde as evidências científicas acerca de suas
vantagens e desvantagens ainda são limitadas(53,54)
uma vez que poucos trabalhos de pesquisa se
dedicaram a investigar o papel da administração
profilática de amoxicilina em cirurgias de terceiros
molares em pacientes saudáveis.

Sane et al(49) avaliaram a eficácia da profilaxia
pós-operatória em terceiros molares inferiores impactados em pacientes saudáveis e concluíram que
antibióticos devem ser utilizados somente quando
houver necessidade e no mais, não recomendam
uso rotineiro e indiscriminado de antibióticos para
remoção cirúrgica de terceiros molares impactados. Seguindo essa linha de pensamento, Soodan
et al(50) também não recomendam a prescrição profilática de antibióticos para maioria das cirurgias
dento alveolares em pacientes saudáveis.

Para alguns pesquisadores, a amoxicilina administrada profilaticamente apresenta eficácia clinica
comprovada no que tange a prevenção ou redução
de complicações infecciosas pós-cirúrgicas.(46,47,55)
Entretanto, outros trabalhos de investigação científica relataram não existir evidências científicas
comprovando tal eficácia.(32,45,49,51,52,56,57)
No contexto das exodontias de terceiros molares, o uso de antibióticos deve ser considerado
apenas quando o paciente apresentar sintomatologia prévia, posição desfavorável do órgão dentário,
necessidade de osteotomia e odontossecção, tempo cirúrgico estendido, deficiente higiene oral ou
idade avançada.(17) Assim, a prescrição antibiótica
não deve ser indicada em todas as condições clínicas sendo necessário avaliar fatores tais como a
condição sistêmica do paciente, habilidades profissionais, e contaminação no ambiente cirúrgico.(48)

Arora et al(51) em um trabalho prospectivo duplamente cego e randomizado controlado por placebo
desenvolvido com 48 pacientes, dos quais foram
extraídos 96 terceiros molares, visaram avaliar o a
eficácia clínica da amoxicilina (500 mg) combinada ao clavulanato de potássio (125mg) na prevenção de complicações inflamatórias. Os resultados
desse trabalho atestam que em relação ao grupo
controle não houve diferença estatisticamente significante no tocante a ocorrência de eritema, deiscência, edema e dor. Entretanto, os dados foram
significativos no que rege a manifestação de osteíte
alveolar, sendo que esta se mostrou mais presente
no grupo controle.

Apesar da administração da amoxicilina no intuito de reduzir complicações pós-operatórias ser
objeto de controvérsias, os estudos vigentes revelam que essa prática não apresenta eficácia clínica
comprovada e, portanto sua descontinuação deveria ser considerada.(17,45,49,58-63) Assim, a melhor forma de prevenir complicações inflamatórias e pós-operatórias permanece sendo o controle vigoroso
da cadeia asséptica e a utilização de técnicas cirúrgicas apropriadas.(17,64,65)

Xue et al(52) na tentativa de compreender os efeitos da profilaxia antibiótica em complicações pós-operatórias após a extração de terceiros molares inferiores impactados em 207 pacientes, concluíram
que a profilaxia antibiótica no contexto da remoção
de terceiros molares impactados não contribui para
melhor cicatrização do ferimento, menor sensação
de dor, ou aumento de abertura bucal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem determinadas controvérsias no tocante ao
uso profilático de antibióticos para prevenção de
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antibiótica. Rev. gauch. odontol. 2011; 59(3):357364.

complicações infecciosas e inflamatórias pós-operatórias em se tratando de cirurgias de terceiros
molares retidos em pacientes saudáveis.

8. Wahid A, Mian FI, Bokhari SAH, Moazzam A,
Kramat A, Khan F, et al. Prevalence of impacted
mandibular and maxillary third molars: a
radiographic study in patients reporting
madina teaching hospital, faisalabad. JUMDC,
2013;4(2):22-31.

Alguns estudos atestaram a eficácia na utilização do antibiótico amoxicilina para prevenção de
complicações pós-operatórias em relação ao grupo controle. Não obstante, outros estudos mostram que essa prática não apresenta eficácia clínica
comprovada.

9.

Diante das evidências científicas vigentes, é possível afirmar que o emprego da amoxicilina no contexto investigado deve ser realizada com cautela.

10. Svendsen H, Maertens JKM. Etiology of third
molar impaction. In: Andreasen JO, Petersen
JK, Laskin DM. textbook and color atlas of tooth
impactions. Copenhagen: Munskgaard, 1997.
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