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PROFILAXIA ANTIBIÓTICA EM CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES, 

QUANDO INDICAR?  

 

João Henrique Biazim Junior (aluno graduação UEPG e-jao.bahia@hotmail.com)1 

Andre Takahashi (professor responsável UEPG; andrehtakahashi@gmail.com)2 

Luciana Dorochenko Martins (professora responsável UEPG e 

dorochenkoluciana@gmail.com)3 

 

Resumo: O uso rotineiro de profilaxia antibiótica em cirurgia para exodontia de terceiros molares é controverso. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a conduta farmacológica de cirurgiões-dentistas que realizam este tipo de 

extração dentária em relação à profilaxia de infecções pós-operatórias. Realizou-se uma revisão de literatura nas 

bases eletrônicas SciELO, PubMed, utilizando como descritores: amoxicilina, antibioticoprofilaxia, cirurgia 

odontológica e terceiro molar. 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, tendo em vista discutir os prováveis fatores 

etiológicos relacionados com este tipo de complicação, bem como os princípios e indicações da profilaxia 

antibiótica cirúrgica. 

Palavras-chave: Profilaxia Antibiótica; Cirurgia bucal; Terceiro molar. 

                                                 
1 Equipe executora (coleta e tabulação de dados); UEPG; Odontologia; jao.bahia@hotmail.com. 

2Autor e coordenador do projeto (supervisão de todas as etapas e responsável pelas correções finais); lotação: 

Departamento de Odontologia; andrehtakahashi@gmail.com. 

3 3Autor e coordenador do projeto (supervisão de todas as etapas e responsável pelas correções finais); lotação: 

Departamento de Odontologia; dorochenkoluciana@gmail.com. 
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PROJETO SISO 

PROJETOS VINCULADOS 

Não é vinculado. 

PÚBLICO-ALVO  

Aos pacientes que se submetem a realizarem ou a fazerem exame clinico para diagnóstico da 

situação dos seus 3 molares para exodontia. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Nas clinicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa – Ponta Grossa – PR. 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto no qual está sendo realizado na UEPG tem como diagnosticar, 

tratar e realizar planejamento cabíveis para cada tipo de caso clinico encontrado em diversos 

pacientes, os quais são propostos planejamentos minuciosos para resolução de cada problema 

encontrado para os pacientes que procuram o Projeto Siso. 

OBJETIVOS 

Sendo o conceito de profilaxia antibiótica baseado na administração de um fármaco prévio à 

cirurgia, o presente trabalho de revisão literária objetivou investigar as evidências científicas 

que justifiquem ou não a administração profilática de antibióticos em extrações de terceiros 

molares. Então, esta revisão bibliográfica tem como objetivo sistematizar o estado da arte, no 

que respeita ao tema da profilaxia antibiótica na exodontia dos terceiros molares.  
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METODOLOGIA 

Efetuou-se uma pesquisa electrônica na base de dados da PubMed com as palavras-chave: 

“Third molar” AND “antibiotic prophylaxis”. O termo AND foi aplicado com o intuito de 

relacionar os dois termos no mesmo artigo. 

Os artigos selecionados para esta revisão obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: 1) 

envolver extração cirúrgica do terceiro molar e 2) envolver profilaxia antibiótica sistémica na 

intervenção cirúrgica independentemente da concentração, duração, frequência e esquema de 

administração e 3) Artigos originais e ensaios clínicos duplos ou triplos cegos randomizados 

nos idiomas português e inglês. 

Após a obtenção do material bibliográfico, procedeu-se com a seleção, tradução, leitura 

exploratória e analítica dos artigos pesquisados. 

 

RESULTADOS 

A profilaxia antibiótica consiste na administração de antibióticos a pacientes que não 

apresentam evidências de infecção, com o intuito de se prevenir a colonização das bactérias, 

bem como suas complicações, no período pós-operatório. Essa medida pode ser instituída em 

dois níveis, com o objetivo de se prevenir infecções da região operada (denominada profilaxia 

cirúrgica) ou infecções à distância, como a endocardite bacteriana, em pacientes suscetíveis. 

Logo, para se instituir a profilaxia antibiótica, o risco de infecção deve ser significante, não só 

na incidência, mas também na severidade, fato que não é observado nas cirurgias de terceiros 

molares (Peterson, 1990). 

Na maioria dos médicos dentistas tal decisão é feita com base no seu senso clínico e experiência 

própria, havendo uma tendência declarada para prescrição elevada (BULUT et al., 2001). 

Assim, entende-se que a profilaxia só será justificável se o seu benefício ultrapassar o risco das 

reações adversas inerentes à prescrição de um determinado antibiótico (LAWLER et al., 2005; 

POESCHL; ECKEL; POESCHL, 2004; SIDDIQI et al., 2010). 
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A efetividade da profilaxia antibiótica depende da sua administração antes da incisão cirúrgica, 

para isso uma concentração antibiótica adequada deve ser atingida na corrente sanguina antes 

da abertura da ferida operatória. O antibiótico mais vezes prescrito foi a amoxicilina associado 

com outro medicamento ou só a amoxicilina. 

Como principais conclusões, alguns autores salientam que a profilaxia antibiótica 

deverá ser indicada quando o risco de infeção e/ou consequências ultrapassar o risco de reações 

adversas ao uso de antibiótico e de desenvolver microrganismos resistentes. 

Ou seja, a profilaxia antibiótica deve ser apenas indicada quando o risco de infeção e 

suas complicações ultrapassam o risco que esta subjacente à sua toma (LAWLER et al., 2005).  

Outros autores, no entanto, concluíram em suas revisões bibliográficas, que apesar de existir 

algum conflito científico, a profilaxia antibiótica diminui significativamente a ocorrência de 

infeção e de alveolite (PIECUCH, 2012). 

Tendo em vista a principal variável em estudo (infeção pós-operatória), alguns 

autores encontraram vantagens na administração da profilaxia antibiótica. Grossi et al. 

concluíram que, a amoxicilina 2gr quando administrada 1 hora antes da extração do terceiro 

molar mandibular impactado reduz significativamente o risco de dor, desconforto e trismo 

(GROSSI et al., 2007). 

FOTO (S) 

Figura 1 – Terceiro molar. 

 

Legenda: Terceiro molar inferior semi-incluso acometido por pericoronarite. 
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Figura 2 – Radiografia panorâmica. 

 

Legenda: Dois terceiros molares inclusos inferiores, sem necessidade de extração. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existem determinadas controvérsias no tocante ao uso profilático de antibióticos para 

prevenção de · complicações infecciosas e inflamatórias pós-operatórias em se tratando de 

cirurgias de terceiros molares retidos em pacientes saudáveis. 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. 

A partir da análise dos resultados da pesquisa e da literatura consultada, podem-se tecer que 

não foi encontrado um padrão de protocolo definido nos cirurgiões- -dentistas para a utilização 

da profilaxia antibiótica. Nesse sentido, mais estudos serão necessários de modo a obtermos 

uma conclusão definitiva sobre a real efetividade deste protocolo.   
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APOIO 

Não houve movimentação de recursos financeiros, entretanto houve apoio de natureza estrutura 

física para a realização do manejo na montagem do material para exposição cientifica, que foi 

realizado na clínica odontológica da UEPG. 
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