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RESUMO 

 

 

As alterações inflamatório-infecciosas pós-operatórias em cirurgias de remoção de 
terceiros molares estão muitas vezes associadas à contaminação bacteriana do sitio cirúrgico 
no período trans-operatório. Desta forma, foi feito um ensaio clínico controlado, do tipo boca 
dividida, randomizado, prospectivo, duplo-cego, objetivando avaliar o efeito da administração 
profilática pré-operatória de amoxicilina no controle dos eventos inflamatório-infecciosos 
associada à cirurgia para a remoção de terceiros molares. Após a aplicação dos critérios de 
inclusão e exclusão para os pacientes que buscaram atendimento na disciplina de Cirurgia 
Buco-Dental e Estomatologia Clínica do Curso de Odontologia da Universidade Federal do 
Ceará, no período de janeiro a novembro de 2008, foi obtida uma amostra de 34 pacientes. 
Cada paciente foi controle de si próprio, uma vez que a padronização da inclusão dentária 
possibilitou a comparação entre os lados da boca de um mesmo paciente, e recebeu dois 
procedimentos cirúrgicos distintos e aleatoriamente escolhidos. O lado experimental foi o 
procedimento cirúrgico no qual se utilizou uma dose inicial profilática de 1 grama de 
Amoxicilina uma hora antes da realização do procedimento de remoção de um terceiro molar 
superior e inferior do mesmo lado. O lado controle foi considerado o outro procedimento 
realizado no qual o paciente fez uso de 02 cápsulas de placebo administradas da mesma forma 
que os do grupo experimental. A técnica operatória foi padronizada e realizada pela mesma 
equipe cirúrgica. Os parâmetros avaliados foram dor, edema, máxima abertura bucal, 
hipertermia e achados bucais nas reavaliações de 3, 7 e 14 dias pós-operatórios. Na análise de 
variáveis contínuas foi utilizado o teste paramétrico T-student para amostras independentes e 
na análise de variáveis categóricas, o Teste Qui-Quadrado. Nas comparações, utilizaram-se 
testes bilaterais, onde o valor do nível de significância adotado no presente estudo foi de α= 
0,05. O valor de p-valor foi considerado estatisticamente significativo quando igual ou menor 
que 0,05. No que se refere à ocorrência geral de eventos inflamatório-infecciosos entre os 
grupos avaliados, não foram constatadas diferenças estatisticamente significante nas 
reavaliações. Foi constatada redução significante da sintomatologia dolorosa avaliada ao 
sétimo dia no grupo experimental em comparação com o controle, padrão significativo 
também foi constatado ao terceiro dia pós-operatório quanto a uma maior amplitude da 
abertura bucal no grupo experimental em comparação com o controle. Nas condições do 
presente estudo, pôde-se concluir que a utilização da antibióticoterapia profilática pré-
operatória não foi eficaz na redução da ocorrência de eventos inflamatório/infecciosos 
(edema, hipertermia e achados bucais) nos períodos avaliados, com exceção da 
sintomatologia dolorosa e da abertura bucal respectivamente ao sétimo e terceiro dia pós-
operatórios; e que o uso da medicação antibiótica de forma sistemática pode expor o paciente 
a um risco indesejado de resistência bacteriana e efeitos adversos, relacionados ao 
medicamento, sem que haja uma justificativa clara para benefícios relacionados ao seu uso. 
 

 

Palavras-Chave: Dente Serotino. Agentes Antibacterianos. 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

Post-operative inflammatory-infectious changes after the removal of third molars are often 
associated with bacterial contamination of the surgical site in the trans-operative period. Thus, 
this study aims to conduct a prospective, double-blind, placebo-controlled randomized clinical 
trial with split-mouth metodology, to evaluate the effect of preoperative prophylactic 
administration of amoxicillin in the control of infectious-inflammatory events associated with 
surgery for the removal of third molars. After application of inclusion and exclusion criteria 
for patients seeking odontological attention in the discipline of Bucco-Dental Surgery and 
Clinic Stomatology in the Course of Dentistry in the Universidade Federal do Ceará during 
the period from January to November of 2008, a sample of 34 patients was obtained. Each 
patient was his own control, since the standardization of dental inclusion allowed the 
comparison between the sides of the mouth of a patient, and received two separate surgical 
procedures randomly chosen. The experimental side was the surgical procedure that used an 
initial prophylactic dose of 1 gram of amoxicillin one hour before the procedure to remove an 
upper and lower third molar from one side. The control side was the other in witch the patient 
received placebo capsules in the same way of the experimental side. The surgical procedure 
was standardized and performed by the same surgical team. The parameters evaluated were 
pain, swelling, maximum mouth opening, hyperthermia and oral findings in revaluations after 
3, 7 and 14 days of the surgery. To the analysis of continuous variables was used the 
parametric T-student test for independent samples and the chi-square test for the analysis of 
categorical variables. In comparisons, bilateral tests were used where the level of significance 
adopted in this study was α = 0.05. The p-value was considered statistically significant when 
equal or less than 0.05. As regards the occurrence of general infectious-inflammatory events 
between the studied groups, there were no statistically significant differences in the 
revaluations. There was a significant reduction of painful symptoms assessed on the seventh 
postoperative day in the experimental group compared with the control, significant pattern 
was also observed on the third postoperative day on a greater magnitude of mouth opening in 
the experimental group compared to control. Under the conditions of this study it was 
concluded that the use of preoperative prophylactic antibiotic therapy was not effective in 
reducing the occurrence of inflammatory-infectious events (edema, hyperthermia and oral 
findings) in the postoperative periods evaluated, except for the painful symptoms and 
maximal mouth opening respectively on the seventh and third postoperative day, and that the 
systematic use of antibiotic medication can expose the patient to an unwanted risk of bacterial 
resistance adverse effects, related to the medication, without giving a clear explanation for 
benefits related to its use. 
 

 

Keyword: Molar, Third. Anti-Bacterial Agents. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

As inclusões dentárias representam uma alteração de desenvolvimento dos dentes 

em que, chegada a época normal de sua erupção, os mesmos permanecem no interior dos 

tecidos (NOGUEIRA, 2004). 

Em estudo realizado no Brasil por Verri; Oliveira e Grandini (1973), os terceiros 

molares inferiores e superiores estiveram inclusos em 37,78% e 20,28%, respectivamente, dos 

360 casos de inclusões dentais. 

A cirurgia de remoção de terceiros molares é um dos procedimentos mais 

frequentemente realizados pelo cirurgião-dentista especialista em cirurgia e traumatologia 

buco-maxilo-facial. Nos últimos anos, diversos aspectos relacionados a esta cirurgia têm sido 

debatidos, especialmente quando se trata da remoção desses dentes em pacientes 

assintomáticos. Muito embora, boa parte dos pesquisadores focalize sua atenção ou na 

remoção preventiva dos terceiros molares, com o propósito de evitar complicações posteriores 

de diversas naturezas (infecciosa, cística, neoplásica etc) (SONG et al., 1997), ou ainda, nas 

variações das técnicas cirúrgicas capazes de minimizar danos aos nervos alveolar inferior e 

lingual (ROOD, 1992), pouco se tem estudado acerca da administração profilática ou 

terapêutica de antibióticos com o objetivo de avaliar o seu impacto no controle de infecção 

(HALPERN; DODSON, 2007). 

Com índices de infecção associados à cirurgia dento-alveolar estimados em 

aproximadamente 1 a 25% dos casos (CHICAPASCO; DECICCO; MARRONE, 1993; 

LACASA et al., 2007; LOUKOTA, 1991; OSBORN et al., 1985), se avolumam controvésias 

a respeito do uso de antibióticos neste tipo de procedimento, mesmo sendo uma cirurgia 

descrita como potencialmente contaminada (KACZMARZYK et al., 2007).  

Não há controvérsia no uso de antibióticos em casos de procedimentos cirúrgicos 

bucais para tratamento de infecções ativas, em pacientes imunossuprimidos ou em pacientes 

com indicações de profilaxias antibióticas para prevenir endocardites bacterianas. Nestas 

condições, a terapia antimicrobiana é fundamental. Em contra-partida, muitas vezes, sem uma 

indicação precisa, a população busca a administração de antibióticos, chegando ao extremo de 

desacreditar de profissonais que não os prescrevem (PIECUCH; ARZADON; LIEBLICH, 

1995). 



Em procedimentos mais frequentes como as cirurgias de terceiros molares, o uso 

racional de antibióticos é claramente importante (THOMAS; HILL, 1997). Por muitos anos, 

utilizou-se a penicilina e o metronidazol como drogas de primeira linha em se tratando de 

profilaxia antibiótica para as cirurgias de terceiros molares. Entretanto, mais recentemente, 

antibióticos de amplo espectro como a amoxicilina isolada ou associada ao ácido clavulânico 

têm sido mais frequentemente recomendados, em virtude de sua maior atividade bactericida. 

Além destes, a clindamicina ganhou bastante espaço nestas situações, especialmente em 

pacientes alérgicos à penicilina (FALCONER; ROBERTS, 1992; PIECUCH; ARZADON; 

LIEBLICH, 1995). O importante é que sejam estabelecidos protocolos de prescrição 

antimicrobiana para pacientes cirúrgicos (KACZMARZYK et al., 2007). 

Baseados na hipótese de que o uso pós-operatório por sete dias da 

antibioticoterapia profilática não é justificável com base na baixa ocorrência de infecções, 

quando as normas de biosegurança são seguidas com rigor (GUTIÉRREZ et al., 2006), 

realizamos um estudo clínico controlado, do tipo boca dividida, randomizado, prospectivo, 

duplo-cego, objetivando avaliar o efeito da administração profilática pré-operatória de 

amoxicilina no controle dos eventos inflamatório-infecciosos, associada à cirurgia para a 

remoção de terceiros molares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 REVISTA DA LITERATURA 

 

 

A remoção cirúrgica de terceiros molares é um dos procedimentos mais freqüentes 

para a especialidade de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial e representa um 

procedimento padrão para os especialistas (BUI; SELDIN; DODSON, 2003; GOMES et al., 

2004; JAMILEH; PEDLAR, 2003; JOHN, 2005; MCGRATH et al., 2003; POESCHL; 

ECKEL; POESCHL, 2004). Porém, a sua indicação é fruto de divergência entre os autores 

(BUI; SELDIN; DODSON, 2003; GOMES et al., 2004; MCGRATH et al., 2003; VENTÄ; 

YLIPAAVALNIEMI; TURTOLA, 2001). Segundo MCGRATH et al., (2003-b), quase todos 

os adultos jovens vivenciam a dúvida da retirada ou não de seus terceiros molares. 

 Na tentativa de encontrar alguma evidência científica sobre a indicação ou 

contra-indicação para a remoção desses dentes, a literatura vem apresentando estudos com as 

mais variadas abordagens (GOMES et al., 2004). O fator financeiro (MCGRATH et al., 

2003), o risco de complicações cirúrgicas (BUI; SELDIN; DODSON, 2003), o desconforto 

pós-operatório (JAMILEH; PEDLAR, 2003) e a ausência de evidências científicas são 

motivos utilizados para contra-indicar a remoção de dentes assintomáticos. Em contra partida, 

a possibilidade de desenvolvimento associado de alterações patológicas (VENTÄ; 

YLIPAAVALNIEMI; TURTOLA, 2001) e a maior dificuldade cirúrgica após a formação 

completa do dente (VENTÄ et al, 2004) com maiores riscos à estruturas anatômicas nobres 

como os nervos alveolar inferior e lingual (GOMES et al., 2005; GOMES, 2001; 

VALMASEDA-CASTELLÓN; BERINE-AYTÉS; GAY-ESCODA, 2001) vêm sendo 

afirmadas como justificativa para a conduta cirúrgica de cunho profilático.  

Inerentemente ao procedimento cirúrgico realizado num meio potencialmente 

contaminado, inflamação e infecção associada à contaminação bacteriana do sítio cirúrgico 

são as complicações mais comuns da remoção de terceiros molares (REN; MALMSTROM, 

2007). Tais eventos ocorrem como resultado da bacteremia induzida pelo procedimento 

cirúrgico numa freqüência entre 51 - 85% dos casos (GUTIÉRREZ et al., 2006). 

No que  se refere à terapêutica antibiótica durante a realização destes 

procedimentos, controvérsias ainda existem (CHIAPASCO; DECICCO; MARRONE, 1993; 

OSBORN et al., 1985; PIECUCH; ARZADON; LIEBLICH, 1995; LOUKOTA, 1991; REN; 

MALMSTROM, 2007; THOMAS; HILL, 1997; ZEITLER, 1995). Segundo Lauber et al. 

(2007), o uso empírico indiscriminado não é mais aceitável, porém, as prescrições corretas 

ainda não são totalmente claras. 



Peterson (2000) afirma que quando se usa antibiótico com fins profiláticos seu 

nível plasmático deve estar mais elevado que quando utilizado com finalidade terapêutica. 

Para o autor, a recomendação geral para profilaxia antibiótica é que a droga seja administrada 

em dose, pelo menos, duas vezes a dose terapêutica usual. 

Acredita-se que a incidência de infecções após a remoção de terceiros molares (1-

5%) seria muito baixa para justificar o uso rotineiro de antibióticos (ZEITLER, 1995). 

Somado a isso, o uso indiscriminado de antibióticos poderia resultar em efeitos indesejados 

tais como resistência bacteriana, infecções secundárias, toxicidade e reações alérgicas 

(MCHENRY; WEINSTEIN, 1983; PETERSON; BOOTH, 1976). Estima-se que de 6 a 7% 

dos pacientes que recebem antibioticoterapia apresentam algum tipo de reação adversa 

(ALANIS; WEINSTEIN, 1983). O uso de dose única, pré-operatória, vem sendo apresentada 

como opção para a redução destes possíveis efeitos indesejáveis (KACZMARZYK et al., 

2007). 

No que se refere às complicações infecciosas, a alveolite seca é a manifestação 

mais frequentemente encontrada (25-30%). No entanto, quadros infecciosos mais severos 

envolvendo espaços faciais profundos podem ocorrer (BLUM, 2002; THOMAS; HILL, 

1997). Apesar de a alveolite seca ser basicamente um processo infeccioso, este é, 

normalmente, um distúrbio de cicatrização em resultado à uma degeneração do coágulo. A 

relação da alveolite com um processo infeccioso recai no fato de que a perda do coágulo se 

deve frequentemente à colonização bacteriana (DELILBASI; SARACOGLU; KESKIN, 

2002; REN; MALMSTROM, 2007). 

Segundo Thomas e Hill (1997), o agente antibiótico ideal para uma determinada 

aplicação clínica não deveria apresentar toxicidade, ser de facil administração e possuir um 

espectro amplo o suficiente apenas para eliminar a infecção. Falconer e Roberts (1992), 

relataram que, em cirurgia dento-alveolar, a amoxicilina isolada ou associada ao ácido 

clavulânico estariam sendo cada vez mais utilizados devido ao espectro ampliado e à ação 

contrária às ß-lactamases bacterianas, respectivamente. Além da medicação, uma posologia 

uniforme ainda não foi determinada (PIECUCH; ARZADON; LIEBLICH, 1995; THOMAS; 

HILL, 1997). De uma maneira geral, há uma grande limitação de qualidade das publicações 

abordando o impacto da profilaxia antibiótica nas infecções e complicações pós-operatórias 

em cirurgias de terceiros molares (SCHWARTZ; LARSON, 2007). 

A antibioticoterapia profilática defende o princípio de que a medicação deve estar 

na corrente sanguínea antes de o procedimento iniciar, servindo como uma barreira para a 

entrada de microorganismos criada pelo procedimento cirúrgico, enquanto o uso apenas após 



a cirurgia não possuiria benefícios (BURKE, 1961; GUTIÉRREZ et al., 2006; STONE; 

HOVEY e KOLB, 1979). A decisão de se indicar ou não a antibioticoprofilaxia é, em última 

instância, do cirurgião, devendo este último, considerar se os benefícios de se utilizar irão 

superar os riscos (REN; MALMSTROM, 2007).  

Sekhar; Narayanan e Baig (2001) realizaram um estudo clínico prospectivo, 

randomizado, com grupo controle (placebo) e duplo cego para verificar se há a necessidade de 

se utilizar antibióticos em cirurgias de tercerios molares. Os 151 pacientes foram divididos 

aleatoriamente em 03 grupos: um que recebeu medicação placebo, outro recebeu 1 grama de 

metronidazol 1 hora antes e outro que recebeu doses de 400mg a cada 8 horas por 5 dias. Não 

houve padronização das amostras nem dos operadores. Os autores concluíram que não há 

vantagem para o uso de antibióticos (pré ou pós-operatórios) quando comparados ao placebo. 

Poeschl; Eckel e Poeschl (2004) realizaram um estudo para avaliar o efeito da 

prescrição de antibióticos no pós-operatório de cirurgias de remoção de terceiros molares. A 

amostra foi composta por 288 pacientes que tiveram 528 terceiros molares removidos. Estes 

foram divididos em 3 grupos, um que recebeu amoxicilina com ácido clavulânico, outro que 

recebeu clindamicina e o grupo controle que não recebeu medicação antibiótica. Os autores 

não encontraram diferença estatística na prevalência de infecção entre os grupos e concluíram 

que o uso de medicação antibiótica não estaria indicado. 

Ataoğlu et al., (2006), avaliaram uma amostra de 150 pacientes divididos em três 

grupos: o primeiro que recebeu 1 grama de amoxicilina com ácido clavulânico duas vezes por 

dia durante cinco dias após a cirurgia; o segundo que recebeu a mesma posologia, iniciando-

se cinco dias antes da cirurgia; e o terceiro que não recebeu antibioticoterapia. Os autores não 

encontraram diferenças significantes entre os grupos, o que os levaram a contra-indicar o uso 

de antibióticos nestas cirurgias em pacientes saudáveis. 

Delilbasi; Saracoglu e Keskin (2002), acrescentaram que o uso associado da 

amoxicilina com ácido clavulânico e clorexidina era superior ao uso apenas da 

antibioticoterapia profilática. Numa amostra de 177 pacientes, o grupo que recebeu a 

associação apresentou índices menores de ocorrência de alveolite seca em comparação ao 

grupo tratado apenas com antibiótico e ao grupo controle. 

Piecuch; Arzadon e Lieblich (1995) revisaram os prontuários de 2134 pacientes 

incluídos num estudo retrospectivo de 6713 terceiros molares tratados recebendo 

antibioticoprofilaxia pré e pós-operatória, com ou sem uso de tetraciclina no interior do 

alvéolo ou, ainda, que não receberam antibióticos. A prevalência de infecções foi de 3,5%. Os 

dentes maxilares raramente desenvolveram infecções (0.27%) sem diferença estatisticamente 



significante entre os que utilizaram ou não antibiótico. Já os terceiros molares inferiores 

desenvolveram infecções em 6,6% dos casos, sendo significante a diferença entre os que 

receberam antibiótico e os que não. A análise da freqüência de infecção em relação ao tipo de 

inclusão dos dentes mandibulares revelou diferença estatisticamente significante no grupo de 

dentes totalmente intra-ósseos, nos quais os eventos infecciosos foram mais comuns no grupo 

que não recebeu antibioticoterapia. Para os autores a profilaxia para remoção de terceiros 

molares maxilares ou mandibulares erupcionados não estaria indicada. No entanto, para os 

dentes mandibulares com inclusões ósseas parciais e totais, a antibioticoterapia profilática 

apresentou efeitos benéficos. 

Arteagoitia et al., (2005) desenvolveram um estudo no intuito de avaliar o efeito 

da amoxicilina com ácido clavulânico na ocorrência de complicações inflamatórias após 

cirurgia de remoção de um terceiro molar. Os autores avaliaram a administração pós-

operatória de antibióticos três vezes por dia durante quatro dias no grupo experimental e a 

mesma posologia de um medicamento placebo no grupo controle. Seus resultados 

evidenciaram que a ocorrência de complicações inflamatórias era de 2,9 a 19,9 vezes mais 

frequente quando os antibióticos não eram utilizados (Risco relativo 7,6 e Intervalo de 

confidência de 2,9-19,9/ p< .001). Porém, os autores acreditam não ser conveniente a 

administração antibiótica sistemática nestes procedimentos, devendo-se analisar aspectos 

como idade (o risco relativo aumenta 1,08 por ano de idade), posição e tipo de inclusão para 

se fazer um uso mais racional dos antibióticos. 

Halpern e Dodson, (2007), realizaram um estudo no intuito de estimar e comparar 

os índices de complicações inflamatórias pós-operatórias entre 118 indivíduos recebendo 

antibioticoterapia sistêmica (penicilina ou clindamicina) ou placebo por via endovenosa. Os 

autores não encontraram casos de alveolite seca em nenhum dos grupos, porém, no que se 

refere à infecção do sítio cirúrgico, o aumento da ocorrência no grupo controle foi 

estatísticamente significante. 

Kaczmarzyk et al., (2007) estudaram o efeito profilático da clindamicina. Os 

pacientes foram divididos em três grupos: um que recebia o dobro da dose usual de 

clindamicina pré-operatoriamente e era mantida com a posologia normal por cinco dias, o 

segundo grupo que recebia a dose pré-operatória, porém seguia apenas com placebo e o 

terceiro grupo que recebia placebo tanto no pré quanto no pós-operatório. Todos os pacientes 

possuíam terceiros molares inferiores indicados para remoção com a realização de osteotomia. 

Seus resultados evidenciaram que não houve diferença estatisticamente significante quanto à 

ocorrência de alveolite seca, a sintomatologia dolorosa pós-operatória, trismo e alteração de 



temperatura. No grupo que utilizou o antibiótico no período pós-operatório ocorreram 

distúrbios gástricos em 3% dos casos. Os autores sugeriram que o uso de antibióticos 

profilático, em dose única ou em uma terapia de 5 dias não exerceria uma diferença 

significante na ocorrência de complicacões pós-operatórias. 

Lacasa et al., (2007) realizaram um estudo clínico randomizado e duplo cego, no 

qual a amostra de 255 pacientes foi dividida em 3 grupos. O grupo controle que recebia 

medicação placebo nos períodos pré e pós-operatórios, o de terapia profilática que recebia 

amoxicilina/clavulanato (2000mg/125mg) no pré-operatório e placebo no pós-operatório e o 

de terapia pré-emptiva que recebia a mesma dose pré-operatória e continuava com a mesma 

dose a cada 12 horas por 5 dias. Os parâmetros utilizados foram os aspectos 

inflamatório/infecciosos locais, trismo, edema, dor, disfagia e febre. A incidência de infecção 

foi maior no grupo placebo (16%), seguido do profilático (5,35) e do pre-emptivo (2,8%). Os 

autores atentaram para o aumento da possibilidade de infecção quando da realização de 

osteotomia, tendo sido este o parâmetro de verificação de dificuldade do procedimento. 

Diante destes resultados, recomendaram a antibioticoterapia pre-emptiva sempre que 

houvesse a necessidadede osteotomia, enquanto a terapêutica profilática deveria ser indicada 

nos casos mais simples quando não fosse necessário o emprego da osteotomia. 

Ren e Malmstrom, (2007) realizaram uma metanálise de artigos com um perfil 

metodológico satisfatório para obter informações sobre o impacto da antibioticoterapia em 

cirurgia de terceiros molares. Em relação à alveolite seca, a análise estatística dos 2932 

pacientes dos 16 estudos avaliados revelou que a terapia antimicrobiana sistêmica foi 

estatisticamente significante na redução do risco de ocorrência após a cirurgia de terceiros 

molares mandibulares (Risco Relativo 2,175, Intervalo de Confidência 95% 1,561-3,030). Os 

autores encontraram, ainda, que tanto a amoxicilina quanto o metronidazol foram eficazes em 

tal redução. Quanto à posologia de administração, a administração pré-operatória foi mais 

eficaz, pois o uso pós-operatório de antibióticos não foi superior com significância estatística 

na redução da freqüência de alveolite seca (Risco Relativo 1,559, Intervalo de Confidência 

95% 0,862-2,823). No que se refere à infecção das feridas cirúrgicas, os achados foram 

semelhantes, com a antibioticoterapia sendo eficaz (Risco Relativo 1,794, Intervalo de 

Confidência 95% 1,199-2,284). Quanto à posologia, o uso pré-operatório associado a 2-7 dias 

pós-operatórios foi mais eficaz do que uma dose única pré-operatória e o uso apenas no pós-

operatório (Risco Relativo 2,867, Intervalo de Confidência 95% 0,987-8,332 e Risco Relativo 

1,581, Intervalo de Confidência 95% 0,869-2,877) respectivamente. De acordo com os 



resultados, pacientes que receberam antibióticos sistêmicos possuíam um risco de desenvolver 

alveolite seca e infecção da ferida cirúrgica respectivamente 2,2 e 1,8 vezes menor. 

Gutiérrez et al., (2006) realizaram uma conferência com os principais 

representantes das sociedades de pesquisa da Espanha, na qual foram consideradas 

principalmente as experiências clínico-científica de seus participantes. Os autores concluíram 

que, como uma regra geral, a profilaxia estaria indicada quando existesse um risco importante 

de infecção, seja devido às características do procedimento ou do estado geral do paciente. 

Para os autores, procedimentos cirúrgicos de remoção de dentes inclusos deveriam ser 

realizados sob cobertura antibiótica profilática, até mesmo em pacientes saudáveis. 

Arteagoitia et al., (2005) e Gutiérrez et al., (2006) alertaram para a grande 

variabilidade metodológica existente entre os estudos. Piecuch; Arzadon e Lieblich, (1995) 

questionaram a validade dos trabalhos nesta área, pois os autores afirmaram que a maioria dos 

artigos que são contra o uso de antibióticos apresentaram falhas em seu método científico, já 

os que o defendiam estudaram o problema superficialmente. Ren e Malmstrom, (2007) 

atentaram ainda para o fato de que não eram feitos cálculos estatísticos para a obtenção de 

uma amostra representativa para o estudo realizado. Para Halpern e Dodson, (2007) a 

realização de uma revisão sistemática bem executada e envolvendo grupos experimentais e 

controles seria fortemente indicada. No entanto, muita variabilidade há entre os trabalhos, 

gerando uma grande diferença entre os mesmos e impedindo que sejam avaliados 

comparativamente. Desta forma, um ensaio clínico, cego, randomizado e pareado seria 

igualmente útil para se contribuir com tal controvérsia sobre este tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 HIPÓTESES 

 

 

3.1 Hipótese nula 

 

 

Não há diferença estatisticamente significante quanto ao uso da antibioticoterapia 

profilática pré-operatória, no que se refere aos eventos pós-operatórios de cirurgias de 

terceiros molares. 

 

 

3.2 Hipótese alternativa 1 

 

 

Há diferença estatisticamente significante quanto ao uso da antibioticoterapia 

profilática pré-operatória, no que se refere aos eventos pós-operatórios de cirurgias de 

terceiros molares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 – Objetivo geral 

 

 

Avaliar o efeito do emprego profilático pré-operatório de uma dose única de 1g de 

amoxicilina nos eventos inflamatório-infecciosos de cirurgias de remoção de terceiros 

molares. 

 

 

4.2 – Objetivos específicos 

 

 

1 – Avaliar o efeito do emprego profilático pré-operatório de uma dose única de 1g 

de amoxicilina sobre a dor, o edema, a máxima abertura bucal, a hipertermia e os achados 

bucais clínicos, 3 dias após a cirurgia de remoção de terceiros molares. 

2 – Avaliar o efeito do emprego profilático pré-operatório de uma dose única de 1g 

de amoxicilina sobre a dor, o edema, a máxima abertura bucal, a hipertermia e os achados 

bucais clínicos, 7 dias após a cirurgia de remoção de terceiros molares. 

3 – Avaliar o efeito do emprego profilático pré-operatório de uma dose única de 1g 

de amoxicilina sobre a dor, o edema, a máxima abertura bucal, a hipertermia e os achados 

bucais clínicos, 14 dias após a cirurgia de remoção de terceiros molares. 

4 – Comparar os grupos avaliados quanto ao uso da antibioticoprofilaxia pré-

operatória com 1g de amoxicilina em cirurgia de terceiros molares. 

5 – Correlacionar a interferência do uso da antibiótico terapia profilática pré-

operatória com dose única de 1g de amoxicilina nos eventos inflamatório-infecciosos pós-

operatórios em cirurgias de terceiros molares, considerando o emprego das técnicas de 

osteotomia e odontossecção. 

 
 
 
 
 
 
 



5 METODOLOGIA 

 

 
5.1 Tipo de estudo, população e amostra 

 
 

Foi realizado um ensaio clínico, unicêntrico, randomizado, duplo cego, do tipo 

“boca dividida”, com os pacientes provenientes da demanda espontânea que buscaram as 

disciplinas de Cirurgia Buco-Dental e Estomatologia Clínica do Curso de Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará, no período de janeiro a novembro de 2008 e que seguiram os 

critérios de inclusão/exclusão do presente trabalho. 

 

 
5.1.1 Critérios de inclusão 

 
 

• Pacientes com indicação de remoção de terceiros molares bilaterais, 

estando os dentes com estágio de formação, posição e grau de inclusão 

semelhantes; 

• Pacientes de ambos os sexos; 

• Indivíduos com idade entre 18 e 35 anos; 

• Pacientes considerados saudáveis (ASA – I e II), análise feita com base 

nos dados colhidos na ficha clínica (APÊNDICE A); 

• Pacientes livres de doença periodontal ativa; 

• Pacientes que concordaram com a participação no estudo após a leitura 

e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B). 

 

 

5.1.2 Critérios de exclusão 

 

 

• Pacientes apresentando dor, pericoronarite, edema, hipertermia ou 

limitação de abertura bucal no momento da cirurgia e com relação aos terceiros 

molares; 

• Pacientes fumantes; 



• Pacientes apresentando bandas ortodônticas no segundo molar; 

• Pacientes que tenham feito uso de medicações antibióticas nos últimos 

3 meses; 

• Pacientes em uso de contraceptivos; 

• Pacientes alérgicos à penicilina ou a qualquer um dos medicamentos 

utilizados no estudo; 

• Pacientes que façam uso de medicações que apresentem interações com 

os medicamentos utilizados no presente estudo; 

• Pacientes portadores de alterações sistêmicas crônicas; 

• Pacientes grávidas ou amamentando; 

• Pacientes cujo procedimento cirúrgico demorou mais de 2 horas para a 

sua conclusão; 

• Pacientes que não desejarem participar do estudo.  

 

Após a aceitação e início de participação no estudo, os pacientes puderam solicitar 

não mais contribuir com a pesquisa, a qualquer momento, mediante comunicação a um dos 

pesquisadores.  

Foram excluídos do estudo os pacientes que não retornaram para as consultas de 

reavaliação ou que não seguiram as recomendações necessárias para a condução do estudo. 

Como seqüência para obtenção da amostra, aproximadamente 800 pacientes 

buscaram as disciplinas para a realização de cirurgias ambulatoriais. Deste total, apenas 45 

apresentaram-se dentro dos critérios de inclusão do presente estudo. Desta quantidade inicial, 

9 pacientes desejaram não participar do estudo e foram excluídos da amostra. 

A amostra inicial foi composta por 36 pacientes que preencheram os critérios de 

inclusão/exclusão. No entanto, um paciente foi excluído da amostra por não ter retornado para 

as reavaliações pós-operatórias após o primeiro procedimento e outro teve que ser excluído 

por ter apresentado diagnóstico de gravidez entre os procedimentos. A amostra final foi 

composta por 34 pacientes, o que representa um total de 68 grupos, 34 experimentais e 34 

controles. 

 

 

 

 



 

5.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Pesquisa em Saúde da 

UFC e do Conselho Nacional de Saúde – Resolução n° 196, de 1996. O protocolo de pesquisa 

foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro de 

Educação Continuada da Academia Cearense de Odontologia, tendo sido aprovado em 

24/09/2008, sob o protocolo no 074/08 (ANEXO A). 

Os pacientes foram sendo triados e catalogados, no entanto, as cirurgias foram 

iniciadas após a aprovação de tal comitê. 

 

 

5.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Uma vez portando terceiros molares bilateralmente, os pacientes incluídos no 

estudo foram submetidos a dois procedimentos cirúrgicos separadamente. Desta forma, cada 

paciente foi sub-dividido em um lado experimental e um controle, de modo que todas as 

possíveis variáveis inerentes à resposta fisiológica do indivíduo pudessem ser minimizadas. 

O lado experimental foi o procedimento cirúrgico no qual se utilizou uma dose 

inicial profilática de 1 grama (02 cápsulas) de Amoxicilina 500mg (Laboratório 

NeoQuímica®) uma hora antes da realização do procedimento (dosagem de acordo com o que 

afirma Peterson (2000)) como indicação de antibióticoterapia profilática. A indicação de 

administração com uma hora de antecedência é justificada pelo fato de que para que o 

antibiótico seja efetivo na redução das complicações, este deveria estar presente numa dose 

eficaz no momento da realização da primeira incisão (de acordo com o que afirma Ren e 

Malmstron, (2007)). 

O lado controle foi considerado o outro procedimento realizado no paciente, no 

qual o mesmo não recebeu a dose inicial da medicação antibiótica, no entanto, fez uso de 02 

cápsulas placebo (amido 500mg – manipulado, Farmácia Escola da Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará) administrados da mesma 

forma que os do grupo experimental. 



A distribuição dos lados a serem realizados com o uso ou não da medicação prévia 

foi realizado da seguinte forma: o colaborador da pesquisa incluiu a medicação de cada 

paciente em caixas específicas denominadas “Paciente n° ___ A” e “Paciente n° ___ B” 

(Figura 1), após o registro documental de qual medicamento foi depositado em cada caixa e 

sem que o cirurgião que realizaria o procedimento tomasse conhecimento. Este foi quem 

entregou, aleatoriamente, uma caixa a ser administrada ao paciente no dia de cada cirurgia, 

tendo o mesmo que registrar na ficha qual caixa foi administrada em cada lado. 

 

 

 

 
Figura 1 – Caixas contendo as medicações para cada paciente. 

  

Os procedimentos cirúrgicos foram separados por um intervalo de no mínimo 45 

dias para garantir a resolução de qualquer quadro inflamatório-infeccioso relacionado ao 

primeiro procedimento e a não mais atuação de nenhum medicamento utilizado no 

procedimento inicial (segundo a bula do fabricante a meia vida da amoxicilina é de 1,3 horas). 

   

 

5.4. COLETA DE DADOS 

 

 

A avaliação inicial ocorreu no primeiro contato com o paciente e foi realizada pelo 

pesquisador principal. Para o registro e a coleta de dados dos pacientes selecionados, foram 

utilizadas fichas clínicas específicas (APÊNDICE A). O conteúdo desta ficha abrangeria os 

dados de identificação, queixa principal, história do problema atual, história médica e 

odontológica pregressa. 

A análise da queixa principal foi registrada segundo um dos seguintes aspectos: 

dor, pericoronarite, edema, pressão, cárie, trismo, cefaléia, ortodontia – tracionamento, 

ortodontia – falta de espaço, outro (especificar). Foi possível ser atribuída uma ou mais 

indicações a depender do relato do paciente. 

Para servir de referência comparativa nas avaliações posteriores, foi registrado no 

primeiro atendimento o valor da máxima abertura bucal (Therabite® - Range-of-motion 

Paciente 01 
Caixa A 

Paciente 01 
Caixa B 



Scales) (Figura 02) e as medições das distâncias lineares entre os pontos faciais: tragus – 

alare, tragus-cheilio, tragus-gnatio, gonio-exocanthio, gonio-alare (Fotografia 1). 

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
Figura 2 – Mensuração da máxima abertura bucal  

Fonte: www.craniorehab.com/imagens/170productimages/scales32.jpg. 

 

Em seguida, foi realizada a solicitação de exames complementares (hemograma, 

tempo de sangramento, tempo de tromboplastina parcial ativa, tempo de protrombina, 

glicemia em jejum e radiografia panorâmica. 

 
Fotografia 1 – Mensurações faciais 

 

 

5.5 AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA 

 

 

A análise da radiografia panorâmica permitiu classificar: 

1 – O grau de erupção dentária: inclusão óssea total, inclusão óssea parcial e semi-

inclusão. 

2 – A posição horizontal segundo a classificação de Pell e Gregory (1933) para os 

dentes inferiores – o espaço horizontal disponível foi classificado de acordo com o espaço 

entre a borda anterior do ramo e a face distal do segundo molar: Classe 1 = há espaço para a 

coroa do terceiro molar; Classe 2 = espaço insuficiente para toda a coroa do terceiro molar; 

Classe 3 = terceiro molar localizado no interior do ramo mandibular; 

3 – A posição vertical segundo a classificação de Pell e Gregory (1933) – relação 

da superfície oclusal do terceiro molar com o plano oclusal: Classe A = superfície ao nível ou 



além do plano oclusal; Classe B = superfície oclusal entre o plano oclusal e a junção cemento-

esmalte do segundo molar; Classe C = superfície aquém da junção cemento-esmalte do 

segundo molar; 

4 – A angulação do dente de acordo com a descrição de Ma’aita e Alwrikat (2000) 

quanto ao ângulo entre o longo eixo dental e o plano oclusal: distoangular = >100°; vertical = 

80-100°; mesioangular = 20-80°; horizontal < 20°;  
 

 

5.6 TÉCNICA CIRÚRGICA 
 

 

A técnica cirúrgica foi padronizada. Todos os pacientes foram operados pela 

mesma equipe, sendo o cirurgião (T.P.B), especialista em cirurgia e traumatologia buco-

maxilo-facial e com experiência de 7 anos em cirurgias dento-alveolares, e o procedimento 

realizado em ambiente ambulatorial sob anestesia local, seguindo-se normas rígidas de 

controle da biossegurança. 

Após a anti-sepsia intrabucal por meio de bochecho com 5 mL de digluconato de 

clorexidina a 0,12% por 2 minutos, foi realizada a anti-sepsia da face e da região cervical, do 

centro para a periferia, com auxílio de uma gaze embebida em digluconato de clorexidina 2%. 

Logo depois, foram aposicionados campos cirúrgicos estéreis fenestrados sobre o paciente, de 

modo que apenas a cavidade bucal ficasse disponível para o procedimento cirúrgico. 

A anestesia foi realizada por meio de bloqueio regional dos nervos alveolar 

inferior, lingual e bucal, complementada por anestesia terminal infiltrativa no fundo de 

vestíbulo (sulco gengivo-geniano), através de seringa carpule e agulha longa, alimentada por 

anestésico local do tipo lidocaína, contendo adrenalina na proporção de 1:100.000 

(Novocol®). Após constatada a anestesia, foi realizada uma incisão linear sobre o rebordo 

alveolar se estendendo entre 1,5 e 2,0 cm posteriormente a face distal do segundo molar, 

acompanhada de uma incisão relaxante entre o primeiro e segundo molar, envolvendo 

gengiva e mucosa alveolar até a porção mais profunda do vestíbulo bucal (Figura 3). 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 



Figura 3 – Incisão de acesso ao terceiro molar inferior  

Fonte: Ness e Peterson (2004) 
Realizada a incisão, passou-se ao descolamento do retalho muco-periosteal com 

cureta de Molt (Trinity®). Com a exposição do leito cirúrgico, iniciou-se a osteotomia, com 

broca cirúrgica, carbide, tronco-cônica, n° 702 (Dyna®), montada em peça de mão de alta 

rotação, acompanhada de irrigação profusa com água bidestilada. Quando necessário, nesta 

mesma fase foi realizada a odontossecção com a mesma broca ou com a broca zekrya 

(Mailefer®). Em seguida, o dente foi removido, as paredes ósseas limadas, a área operada 

irrigada e a sutura da ferida feita com pontos interrompidos simples, utilizando-se fio de seda 

4.0 (Shalon®). 

O procedimento foi continuado com a remoção do dente superior. A anestesia 

local realizada por infiltração regional para o nervo alveolar superior posterior, 

complementada com infiltrações locais por vestibular e palatino, utilizando-se a mesma 

substância anestésica (Novocol®). Após constatada a anestesia, foi realizada uma incisão 

linear sobre o rebordo alveolar, se estendendo entre 1,5 e 2,0 cm posteriormente à face distal 

do segundo molar, acompanhada de uma incisão relaxante entre o primeiro e segundo molar, 

envolvendo gengiva e mucosa alveolar até a porção mais profunda do vestíbulo bucal (Figura 

4). 

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
Figura 4 – Incisão de acesso ao terceiro molar inferior  

Fonte: Ness e Peterson (2004) 

 

Realizada a incisão, passou-se ao descolamento do retalho muco-periosteal com 

espátula n° 07 ou cureta de Molt. Com a exposição do leito cirúrgico, iniciou-se a luxação e 

remoção do dente com elevadores. Quando necessário, foi feita a remoção óssea com cinzéis 

de Ostby (Trinity®) para viabilizar a remoção do dente. As bordas da ferida cirúrgica eram 

limadas, a ferida irrigada profusamente com solução fisiológica e os tecidos moles suturados 

com pontos interrompidos simples, utilizando-se fio de seda 4.0 (Shalon®). 



Em todos os casos foi prescrito anti-inflamatório (nimesulida 100mg, 1 

comprimido a cada 12 horas, por 4 dias) e analgésico (dipirona 500mg, 1 comprimido a cada 

06 horas, durante 2 dias). Além disso, cada paciente recebeu um documento com a descrição 

das recomendações pós-operatórias (APÊNDICE C). Os pontos eram removidos 7 dias após o 

procedimento cirúrgico. 

5.7 COLETA DE DADOS PÓS-OPERATÓRIOS 

 

 

A coleta de dados pós-operatórios foi realizada pelo pesquisador principal. Os 

pacientes eram avaliados quanto à presença de sinais e sintomas compatíveis com 

inflamação/infecção, tais como dor, edema, limitação de abertura bucal, aumento de volume 

local, presença de úlcera traumática, presença de secreção purulenta, ocorrência de alveolite e 

constatação de febre (> 37,5°C). Tais avaliações foram realizadas após 3, 7 e 14 dias de cada 

procedimento cirúrgico. A constatação de cada um destes achados foi registrada pontualmente 

na ficha clínica (APÊNDICE A). Tais achados foram também agrupados genericamente, 

representando uma informação de “sim ou não” para a ocorrência de inflamação/infecção. 

A dor foi analisada com base em dados colhidos por meio de uma escala numérica 

analógica afirmada pelo paciente. Para verificar o edema foram repetidas as mensurações 

realizadas no pré-operatório com fio dental: tragus – alare, tragus-cheilio, tragus-gnatio, 

gonio-exocanthio, gonio-alare (Fotografia 1). A limitação de abertura bucal foi mensurada 

pela máxima abertura bucal obtida com uma régua específica (Therabite® - Range-of-motion 

Scales) (Figura 2). O aumento da temperatura foi aferido com termômetro na região axilar 

(Termômetro químico externo – Incoterm®), enquanto a presença de aumento de volume 

local, úlcera local, material purulento e a ocorrência de alveolite foram avaliadas clinicamente 

por palpação e sondagem da área operada através de sonda periodontal do tipo Organização 

Mundial de Saúde (Trinity®) e espelho clínico para exame bucal. 

O diagnóstico de alveolite seca foi dado através do relato de dor pelo paciente que 

não regredisse com medicação analgésica, ou se ao exame clínico se constatasse osso exposto 

ou tecidos necróticos (DELILBASI; SARACOGLU; KESKIN, 2002). A determinação de 

material purulento foi definida como presente quando visualizada ao exame clínico. 

Nos casos em que se desenvolveram infecções foi prescrito 1 cápsula de 

amoxicilina 500mg + ácido clavulânico a cada 08 horas durante 07 dias. Na constatação de 



abscesso intra ou extra-bucais, tais medicações foram administradas conjuntamente ao 

procedimento de drenagem cirúrgica. 

Após coleta dos dados, as informações obtidas foram incluídas em uma tabela do 

software Microsoft Excel 2004® para serem submetidas a análise estatística. Para tal análise 

foi utilizado o programa SPSS 15.0 (Statistic Package of Social Science), o qual contribui na 

organização das informações e conseqüentemente na construção de interpretações mais 

qualificadas. 

Na análise de variáveis contínuas foi utilizado o teste paramétrico T-student1 para 

amostras independentes e na análise de variáveis categóricas, o Teste Qui-Quadrado2. Nas 

comparações, utilizaram-se testes bilaterais, onde o valor do nível de significância adotado no 

presente estudo foi de α= 0,05. O valor de p-valor foi considerado estatisticamente 

significativo quando igual ou menor que 0,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 É usado quando os participantes tomam parte em apenas uma de duas condições. Avalia se existe uma 
diferença significativa entre as médias das duas condições (DANCEY, 2006). 

2 Utilizado para testar a significância estatística da associação observada em uma tabela de dupla entrada. Ajuda-
nos a determinar se existe uma associação sistemática entre duas variáveis (MALHOTRA, 2001).  



 
 
 
 
 
 
 
 
6 RESULTADOS 

 

 

A maior parte da amostra foi composta por indivíduos do sexo feminino (Figura 

5), com idades variando entre os 18 e 31 anos com média de 21,26 anos (± 3,42) (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Distribuição da amostra quanto ao sexo 

 

De acordo com o apresentado pela Tabela 1, pôde-se constatar que praticamente 

metade da amostra foi composta por indivíduos morenos claro e que 79,4% dos indivíduos 

possuíam até o segundo grau completo. Do ponto de vista sócio-econômico, 44,1% dos 

pacientes atendidos não possuía renda. 
                       

                            Tabela 1 – Distribuição da amostra quanto à faixa etária, raça e escolaridade 

Classe Freqüência % % 
Acumulado 

18 |---| 21 21 61,8 61,8 
22 |---| 25 09 26,5 88,2 
26 |---| 29 02 5,9 94,1 
Acima de 29 anos 02 5,9 100,0 
    
Moreno Claro 18 52,9 52,9 
Moreno Médio 09 26,5 79,4 
Leucoderma 06 17,6 97,0 



Moreno Escuro 01 2,9 100,0 
   

2º grau 27 79,4 79,4 
1º grau 03 8,8 88,2 
Graduado 03 8,8 97,0 
Especialista 01 2,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0 

 

Considerando que cada paciente poderia apresentar mais do que uma queixa como 

motivo para a realização da cirurgia, os 34 pacientes apresentaram um total de 61 queixas, 

sendo a dor e a pericoronarite as mais frequentemente apresentadas (Tabela 2). 

 
         Tabela 2 – Distribuição das indicações para a remoção dos terceiros molares 

Motivos Freqüência % 
Dor 16 26,2 
Pericoronarite 13 21,3 
Orto (espaço) 09 14,8 
Pressão 07 11,5 
Cefaléia 06 9,8 
Cárie 03 4,9 
Edema 03 4,9 
Trismo 01 1,6 
Não informou 03 4,9 
Total 61 100,0 

 

O estudo da classificação do tipo de inclusão dentária revelou que a grande 

maioria dos dentes apresentavam processo de erupção que já havia rompido o limite ósseo 

e/ou mucoso (Figura 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6 – Grau de erupção dos dentes avaliados 

 



De acordo com a Tabela 3, pode-se afirmar que metade dos dentes avaliados no 

presente estudo encontravam-se com a sua superfície oclusal entre a linha de oclusão e a 

junção cemento-esmalte do segundo molar (Classe B). Dentre os inferiores, 67,6% 

encontravam-se sem espaço suficiente para abrigar toda a coroa entre a borda anterior do 

ramo mandibular e a superfície distal do segundo molar (Classe 2). Quanto à angulação, 

segundo a Classificação de Winter, a maior parte dos dentes superiores encontravam-se disto-

angulados e os inferiores, mesio-angulados. 

 
Tabela 3 – Classificação da posição dentaria segundo as Classificações verticais e horizontais de Pell e Gregory 
e angulação. 

 Vertical  Horizontal  Angulação Total A B C  1 2 3  Horiz. Mesio. Vertical Disto. 
18 10 

(29,4%) 
17 

(50,0%) 
07 

(20,6%) 
 - - -  - 09 

(26,5%) 
11 

(32,4%) 
14 

(41,2%) 
34 

(100,0%) 
28 10 

(29,4%) 
17 

(50,0%) 
07 

(20,6%) 
 - - -  - 09 

(26,5%) 
11 

(32,4%) 
14 

(41,2%) 
34 

(100,0%) 
38 13 

(38,2%) 
17 

(50,0%) 
04 

(11,8%) 
 11 

(32,4%) 
23 

(67,6%) 
-  04 

(11,8%) 
17 

(50,0%) 
10 

(41,2%) 
03 

(8,8%) 
34 

(100,0%) 
48 13 

(38,2%) 
17 

(50,0%) 
04 

(11,8%) 
 11 

(32,4%) 
23 

(67,6%) 
-  04 

(11,8%) 
17 

(50,0%) 
10 

(41,2%) 
03 

(8,8%) 
34 

(100,0%) 
 

Quanto à duração do procedimento cirúrgico, o Quadro 1 evidencia que os tempos 

médios para a realização das cirurgias no grupo experimental e controle foram equivalentes, 

tendo uma média geral 35:31 minutos. Considerando que os procedimento cirúrgicos foram 

iguais nos dois grupos, foi realizada osteotomia em 24 (70,6% da amostra) e odontossecção 

em 15 pacientes (44,1% da amostra). 

 
Quadro 1 – Tempo médio, mínimo e máximo para a realização dos procedimentos cirúrgicos 

Grupo Média Mínimo Máximo 

Experimental 36:36:33 10:02:05 118:01 

Controle 34:26:08 10:03:00 62:27:07 

Geral 35:31:21 10:02:05 118:01 

 

Os achados inflamatório/infecciosos foram agrupados de modo a possibilitar a 

classificação quanto à presença ou ausência das seguintes características: dor, edema, 

limitação de abertura bucal, aumento de volume local, presença de úlcera traumática, presença 

de secreção purulenta, ocorrência de alveolite e constatação de febre (> 37,5°C).  

Apesar do fato de 50.0% dos pacientes do grupo controle terem apresentado 

eventos inflamatório/infecciosos ao terceiro dia pós-operatório, a diferença desta incidência 



entre os grupos experimental e controle não foi estatisticamente significante em nenhuma das 

reavaliações (Tabela 4). 

 

 

 

 
Tabela 4 – Correlação entre a incidência de eventos inflamatório/infecciosos entre os grupos experimental e 
controle nos três períodos avaliados 

Reavaliação Inflamação/Infecção Experimental Controle pvalor 
(1)

3 dias após 
(N/%) 

ausência 
Presença 

21 (61,8%) 
13 (38,2%) 

17 (50,0%) 
17 (50,0%) 0,329 

7 dias após 
(N/%) 

ausência 
Presença 

25 (73,5%) 
09 (26,5%) 

20 (58,8%) 
14 (41,2%) 0,200 

14 dias após 
(N/%) 

ausência 
Presença 

28 (82,4%) 
06 (17,6%) 

30 (88,2%) 
04 (11,8%) 0,493 

Fonte: Dados da pesquisa. (1) Teste Qui-quadrado. 
 

Ao ser avaliado cada aspecto inflamatório/infeccioso separadamente, a Tabela 5 

evidencia que a diferença entre as médias dos valores analógicos para dor relatadas pelos 

pacientes dos grupos experimental e controle só foram estatisticamente diferentes ao sétimo 

dia.  

 
Tabela 5 – Valores médios da dor espontânea entre os pacientes do grupo experimental e controle 

Período Experimental Controle pvalor 
(1) 

Início 
Média (desvio padrão) 

 
2,47 (± 3,10) 

 
2,03 (± 2,52) 0,521 

3 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
1,47 (± 2,64) 

 
2,56 (± 2,70) 0,098 

7 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
1,59 (± 2,36) 

 
3,12 (± 2,95) 0,021 

14 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
0,44 (± 1,05) 

 
0,71 (± 1,49) 0,400 

Fonte: Dados da pesquisa.   (1) Teste t-student. 
 

De acordo com o Quadro 2, em ambos os grupos o valor médio para a sintomatologia 

dolorosa ao último dia foi menor em comparação com a avaliação inicial. 

 
Quadro 2 – Comparação entre a dor espontânea da última e da primeira avaliação. 

Grupo Avaliação Média Diferença pvalor 
(1) 

Experimental 1ª avaliação 2,47 2,03 0,000 Última avaliação (14º dia) 0,44 

Controle 1ª avaliação 2,03 1,32 0,028 Última avaliação (14º dia) 0,71 
Fonte: Dados da pesquisa.   (1) Teste t-student. 
 



Com relação ao edema, medido entre pontos referenciais da face, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos em nenhum dos momentos avaliados (Tabela 6).  

 

 

 

 

 
Tabela 6 – Valores médios da medições faciais do edema entre os pacientes do grupo experimental e controle  

Mensuração Período Experimental Controle  pvalor 
(1)

“tragus – alare” (mm) 

Inicio 
Média (desvio padrão) 121,44 (± 7,01)  

120,26 (± 6,49) 0,475 

3 dias após 
Média (desvio padrão) 124,15 (± 8,09) 123,76 (± 6,99) 0,835 
7 dias após 
Média (desvio padrão) 122,53 (± 8,45) 122,03 (± 6,59) 0,786 
14 dias após 
Média (desvio padrão) 121,56 (± 7,13) 121,00 (± 6,20) 0,731 

    

“tragus-cheilio” (mm) 

Início 
Média (desvio padrão) 115,15 (± 7,44) 114,59 (± 8,45) 0,773 
3 dias após 
Média (desvio padrão) 118,62 (± 8,75) 118,88 (± 8,47) 0,900 
7 dias após 
Média (desvio padrão) 117,91 (± 8,87) 116,59 (± 8,04) 0,521 
14 dias após 
Média (desvio padrão) 116,24 (± 8,38) 115,71 (± 7,46) 0,784 

    

“tragus-gnatio” (mm) 

Início  
Média (desvio padrão) 148,56 (± 9,79) 148,82 (± 9,76) 0,911 
3 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
152,09 (± 10,58)

 
153,26 (± 10,29) 0,644 

7 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
150,82 (± 11,15)

 
150,41 (± 10,39) 0,875 

14 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
150,44 (± 10,87)

 
149,09 (± 10,4) 0,601 

    

“gonio-exocanthio” (mm) 
 

Início  
Média (desvio padrão) 

 
101,94 (± 7,34) 

 
102,29 (± 7,59) 0,846 

3 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
105,59 (± 8,25) 

 
105,91 (± 8,76) 0,876 

7 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
103,50 (± 7,35) 

 
103,71 (± 6,74) 0,905 

14 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
102,41 (± 6,53) 

 
130,21 (± 7,55) 0,644 

    

“gonio-alare” (mm) 

Início  
Média (desvio padrão) 

 
108,35 (± 6,71) 

 
108,32 (± 7,22) 0,986 

3 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
113,26 (± 8,13) 

 
114,29 (± 6,56) 0,567 

7 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
110,03 (± 6,98) 

 
111,71 (± 6,99) 0,326 

14 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
109,29 (± 5,89) 

 
109,53 (± 7,10) 0,882 

Fonte: Dados da pesquisa.   (1) Teste t-student. 
 



Quanto à abertura bucal, pôde-se constatar que ao terceiro dia pós-operatório a 

máxima abertura bucal foi estatisticamente maior no grupo experimental em comparação ao 

controle (Tabela 7), e que ao final do estudo os pacientes do grupo experimental não 

apresentaram diferença estatisticamente significante entre os valores iniciais e finais de 

abertura bucal, enquanto que os do grupo controle, ao 14o dia pós-operatório ainda não 

haviam retornado aos valores iniciais (Quadro 3). 
Tabela 7 – Valores médios da máxima abertura bucal entre os pacientes do grupo experimental e 

controle 
Período Experimental Controle pvalor 

(1) 

Início 
Média (desvio padrão) 

 
51,41 (± 7,44) 

 
50,35 (± 6,96) 0,546 

3 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
42,12 (± 10,45) 

 
36,35 (± 10,84) 0,029 

7 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
46,88 (± 8,37) 

 
43,00 (± 10,17) 0,090 

14 dias após 
Média (desvio padrão) 

 
50,12 (± 7,26) 

 
47,97 (± 8,00) 0,251 

Fonte: Dados da pesquisa.   (1) Teste t-student. 
 

Quadro 3 – Comparação entre a máxima abertura bucal da última e da primeira avaliação. 
Grupo Avaliação Média Diferença pvalor 

(1) 

Experimental 1ª avaliação 51,41 1,29 0,058 Última avaliação (14º dia) 50,12 

Controle 1ª avaliação 50,35 2,38 0,012 Última avaliação (14º dia) 47,97 
Fonte: Dados da pesquisa.   (1) Teste t-student. 
 

De acordo com a Tabela 8, pôde-se constatar que o aumento de volume dos tecidos 

moles peridentais foi o achado mais freqüente nas reavaliações e que a maior parte dos 

pacientes não apresentou achados inflamatório/infecciosos nas reavaliações posteriores. Não 

foi constatada elevação da temperatura corporal em nenhum paciente nos períodos avaliados. 

Vale destacar a ocorrência de dois casos de alveolite (um constatado ao terceiro dia 

pós-operatório em um paciente do grupo experimental e outro ao sétimo dia pós-operatório 

em um paciente do grupo controle), e três casos de drenagem de material purulento no grupo 

controle (um constatado ao terceiro dia pós-operatório e os outros ao sétimo dia).  

A análise dos pacientes nos quais foi constatada alveolite revela que todos eram do 

sexo feminino e que apresentaram histórico de pericoronarite prévio como indicação para a 

remoção dos dentes. Na mesma análise para os que apresentaram infecção da ferida cirúrgica, 

constatou-se que todos eram do sexo feminino, receberam medicação placebo, apresentaram 

duas ou mais indicações diferentes para a remoção de tais dentes e a classificação da posição 

do dente revelou que a maioria encontrava-se classificado na posição B e mesioangulados 

(superiores) e B, 2 mesioangulados (inferiores).  



 

 

 

 

 

 
Tabela 8 – Ocorrência de aumento de volume, úlcera traumática, presença de pus e alveolite entre os pacientes 
do grupo experimental e controle 

 Grupo Infecção/Inflamação Freqüência % 

R
ea

va
lia

çã
o 

pó
s-

op
er

at
ór

ia
 0

3 
di

as
 

Experimental 

Alveolite 01 2,8 
Aumento  de volume 11 30,6 

Úlcera 03 8,3 
Nada 21 58,3 
Total 36 100,0 

Controle 

Pús 01 2,8 
Aumento  de volume 16 44,4 

Úlcera 02 5,6 
Nada 17 47,2 
Total 36 100,0 

     

R
ea

va
lia

çã
o 

pó
s-

op
er

at
ór

ia
 0

7 
di

as
 

Experimental 

Aumento  de volume 09 25,7 
Úlcera 01 2,9 
Nada 25 71,4 
Total 35 100,0 

Controle 

Alveolite 01 2,8 
Aumento  de volume 13 36,1 

Pús 02 5,6 
Nada 20 55,6 
Total 36 100,0 

     

R
ea

va
lia

çã
o 

pó
s-

op
er

at
ór

ia
 1

4 
di

as
 Experimental 

Aumento  de volume 06 17,6 
Nada 28 82,4 
Total 34 100,0 

Controle 
Aumento  de volume 04 11,8 

Nada 30 88,2 
Total 34 100,0 

            Fonte: Dados da pesquisa 
 

Ao ser feita correlação entre a possível interferência sexual para os indivíduos que 

apresentaram eventos inflamatório/infecciosos não foi obtida diferença estatisticamente 

significante (Tabela 9). 
 

Tabela 9 – Correlação do sexo com a presença de inflamação/infecção nos três períodos avaliados 
Reavaliação Sexo Experimental Controle pvalor 

(1) 

3 dias após 
(N/%) 

masculino 
feminino 

04 (30,8%) 
09 (69,2%) 

02 (11,8%) 
15 (88,2%) 0,360 

7 dias após 
(N/%) 

masculino 
feminino 

04 (44,4%) 
05 (55,6%) 

01 (7,1%) 
13 (92,9%) 0,056 

14 dias após masculino 03 (50,0%) - 0,200 



(N/%) feminino 03 (50,0%) 04 (100,0%) 
Fonte: Dados da pesquisa.   (1) Teste Exato de Fisher. 
 

Quanto à técnica cirúrgica, foram comparadas a utilização ou não dos procedimentos 

de osteotomia e odontossecção respectivamente com a ocorrência ou não de eventos 

inflamatório/infecciosos entre os grupos experimental e controle. Ao ser feita tal avaliação, 

pôde-se constatar que não houve diferença entre o grupo experimental e o controle quanto à 

técnica de osteotomia (Tabela 10). Já para a odontossecção, os dados da Tabela 11 

evidenciaram que há uma relação estatisticamente significante ao terceiro e sétimo dia pós-

operatório, na qual os pacientes do grupo experimental apresentaram uma redução da 

constatação de eventos inflamatório/infecciosos quando comparado ao grupo controle, porém, 

quando não foi utilizada a odontossecção. 

 
Tabela 10 – Correlação quanto ao uso e não uso da osteotomia com a ocorrência ou não de inflamação/infecção 
nos três períodos avaliados entre os grupos experimental e controle. 

Osteotomia Reavaliação Período Experimental Controle pvalor 

Sim 

3 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

15 (62,5%) 
09 (37,5%) 

13 (56,5%) 
10 (43,5%) 0,676 (1) 

7 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

 16 (66,7%) 
 08 (33,3%) 

15 (65,2%) 
08 (34,8%) 0,917 (1) 

14 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

 18 (75,0%) 
 06 (25,0%) 

19 (82,6%) 
04 (17,4%) 0,724 (2) 

      

Não 

3 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

 06 (60,0%) 
 04 (40,0%) 

04 (36,4%) 
07 (63,6%) 0,395 (2) 

7 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

    09 (90,0%) 
 01 (10,0%) 

05 (45,5%) 
06 (54,5%) 0,063 (2) 

14 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

10 (100,%) 
- 

11 (100,0%) 
- -- 

Fonte: Dados da pesquisa.   (1) Teste Qui-quadrado;      (2) Teste Exato de Fisher 
 

Tabela 11 – Correlação quanto ao uso e não uso da odontossecção com a ocorrência ou não de 
inflamação/infecção nos três períodos avaliados entre os grupos experimental e controle. 

Odontossecção Reavaliação Período Experimental Controle pvalor 

Sim 

3 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

07 (46,7%) 
08 (53,3%) 

09 (60,0%) 
06 (40,0%) 0,464 (1) 

7 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

 08 (53,3%) 
 07 (46,7%) 

10 (66,7%) 
05 (33,3%) 0,456 (1) 

14 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

10 (66,7%) 
05 (33,3%) 

12 (80,0%) 
03 (20,0%) 0,682 (2) 

     

Não 

3 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

14 (73,7%) 
05 (26,3%) 

08 (42,1%) 
11 (57,9%) 0,049 (1) 

7 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

 17 (89,5%) 
 02 (10,5%) 

10 (52,6%) 
09 (47,4%) 0,012 (1) 

14 dias após 
(N/%) 

ausência 
presença 

 18 (94,7%) 
 01 (5,3%) 

18 (94,7%) 
 01 (5,3%) 1,000 (2) 

Fonte: Dados da pesquisa.    (1) Teste Qui-quadrado;      (2) Teste Exato de Fisher 
 



No que se refere ao tempo para a realização do procedimento cirúrgico, a Tabela 12 

evidencia que esta variável não foi significante, do ponto de vista estatístico, para influenciar 

ou deixar de influenciar na ocorrência de eventos inflamatório-infecciosos entre os grupos 

experimental e controle. 

 

 
Tabela 12 – Correlação entre o tempo e a ocorrência de inflamação/infecção entre os grupos experimental e 
controle.  

Alteração Inflamação/Infecção Experimental Controle pvalor 
(1)

Aumento de volume 
(média) 

ausência 
presença 

     32:07:56 
40:08:38 

37:02:40 
33:00:46 

0,456 
0,236 

Ulcera (média) ausência 
presença 

35:59:08 
41:17:16 

34:35:26 
32:50:00 

0,773 
0,393 

Alveolite (média) ausência 
presença 

37:15:15 
15:20:00 

34:42:23 
25:30:00 

0,571 
-- 

Pus (média) ausência 
presença 

36:47:22 
- 

32:47:09 
51:29:02 

0,377 
- 

Fonte: Dados da pesquisa.    (1) Teste t-student    (--) Informação insuficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 DISCUSSÃO 

 

 

A proposição do presente trabalho foi de verificar se a utilização da 

antibioticoprofilaxia pré-operatória, com dose única de 1g de amoxicilina 1 hora antes do 

procedimento, iria reduzir a influência da bacteremia induzida por cirurgias de remoção de 

terceiros molares nos eventos inflamatório/infecciosos pós-operatórios quando comparada ao 

uso de placebo.  

Gutiérrez et al., (2006) alertaram que, a despeito da frequência e importância das 

infecções odontogênicas, ao se fazer uma revisão da literatura, a dispersão de pontos chave, 

tais como terminologia, classificação e opções de tratamento, era surpreendente, tornando-se 

impossível ser estabelecido um nível apropriado de evidência científica. Arteagoitia et al., 

(2005) exemplificam este achado com a ampla faixa de prevalência para as complicações pós-

operatórias em cirurgia de terceiros molares, às quais os autores atribuíam a diferenças 

metodológicas entre os estudos. 

Tal achado foi constatado no presente trabalho ao ser analisada a metodologia 

utilizada pelos estudos revisados. O delineamento desta pesquisa visou a minimização de 

interferências internas e externas que pudessem desacreditar os resultados obtidos. 

Logo, para minimizar as possíveis interferências advindas da resposta biológica 

entre indivíduos diferentes, no presente trabalho, o mesmo paciente iria receber um 

procedimento experimental (para remoção de um terceiro molares superior e inferior de um 

lado) e um controle (para a remoção dos outros dois terceiros molares) em momentos distintos 

e sendo aleatória a escolha para cada um deles. Desta forma, os aspectos da resposta biológica 

do indivíduo, a dificuldade operatória para remoção dos dentes, os possíveis aspectos 

limitantes de abertura bucal, dentição e alterações sistêmicas estariam todos padronizadas 

entre os grupos. Diferentemente do que foi realizado por Lacasa et al., (2007), Arteagoitia et 

al., (2005), Poeschl; Eckel e Poeschl, (2004) e Capuzzi; Montebugnoli e Vaccaro, (1994) pois 

em seus estudos foram utilizados indivíduos para comporem grupos e serem comparados, sem 



ser considerada a interferência biológica entre estes. Os autores realizaram ainda cálculos de 

homogenidade da amostra para justificar a interferência inter-pessoal, no entanto, tal inter-

relação só pode ser evitada com o delineamento executado no presente estudo ou com uma 

grande amostra populacional aleatória e, se possível, multicêntrica. 

A indicação de remoção de dois terceiros molares em cada procedimento foi 

devido à conduta contemporânea de realização de uma cirurgia para cada lado da boca. Além 

do que, o critério de inclusão que padronizou o tamanho, tipo e classificação da inclusão teve 

como finalidade evitar interferências entre o grupo experimental e o controle. Halpern e 

Dodson, (2007) e Ataoğlu et al., (2006) não padronizaram o procedimento, de modo que, para 

ser incluído em seus estudos, o paciente deveria apresentar pelo menos um terceiro molar 

incluso (superior ou inferior). Da mesma forma, Limeres et al., (2009), Lacasa et al., (2007), 

Arteagoitia et al., (2005) e Poeschl; Eckel e Poeschl, (2004) realizaram a remoção de apenas 

um terceiro molar inferior. 

Como o operador tem uma influência importante na realização de um 

procedimento cirúrgico, no presente trabalho todos as cirurgias foram realizadas pelo mesmo 

cirurgião, seguindo uma técnica e um instrumental cirúrgico padronizado. O que deve ser 

diferenciado dos estudos de Arteagoitia et al., (2005)  e Mônaco et al., (1999), nos quais a 

execução de procedimentos por diferentes operadores pode agregar um viés metodológico. 

Halpern e Dodson, (2007) não mencionaram quem executou os procedimentos nem mesmo se 

foi um único operador. A amostra do estudo de Capuzzi; Montebugnoli e Vaccaro, (1994) 

teve o procedimento cirúrgico de remoção de terceiros molares realizado por um grupo de 15 

dentistas agrupados em três níveis de experiência, e os resultados evidenciaram que os 

cirurgiões mais experientes estiveram relacionados com pacientes que relataram menos dor no 

período pós-operatório imediato. Mônaco et al., (1999), com uma metodologia semelhante, 

obtiveram o mesmo resultado. 

Outro aspecto metodológico importante é a padronização das reavaliações. Esta 

deve ser realizada pelo mesmo avaliador e em períodos programados tanto para impedir 

interferências inter-observadores, quanto para evitar alterações passíveis de ocorrerem com o 

tempo. No trabalho de Halpern e Dodson, (2007) as reavaliações foram realizadas tanto pelo 

pesquisador principal, quanto por colaboradores, em média no sétimo dia pós-operatório; no 

entanto, com uma variação de 5 a 14 dias, variações estas que permitiriam até a resolução de 

um discreto quadro inflamatório/infeccioso de curta duração ou que estaria sujeita a um 

descuido de avaliação observacional. Já no trabalho de Lacasa et al., (2007), Ataoğlu et al., 



(2006) e Arteagoitia et al., (2005) todas as reavaliações foram conduzidas pelo mesmo 

pesquisador. 

Do ponto de vista epidemiológico, verificou-se que existiu a predominância de 

pacientes jovens, visto que 61,8% têm idade entre 18 e 21 anos, com uma média de 21,26 

anos (± 3,42), faixa etária compatível com os achados de Poeschl; Eckel e Poeschl (2004) 

(20,7), porém um pouco menor do que a dos estudos de Capuzzi; Montebugnoli e Vaccaro, 

(1994) (23 ±10), Halpern e Dodson, (2007) (24,6 ±6,9) e Arteagoitia et al., (2005) (24,15 

±5,01). 

A grande miscigenação racial brasileira é comprovada pelo padrão racial da 

amostra, com praticamente a metade sendo composta por indivíduos com padrão racial 

variável, descritos como morenos claro. O que é difícil de ser comparado com estudos 

americanos ou europeus que possuem uma classificação diferente para o tipo racial. 

Da amostra incluída na pesquisa, um paciente (2,7%) não retornou às consultas de 

reavaliação e teve que ser excluído. Este padrão de perda encontra-se de acordo com os 

estudos de Halpern e Dodson, (2007) e Poeschl; Eckel e Poeschl, (2004) nos quais houve uma 

redução da amostra, pelo mesmo motivo, de respectivamente 3,3% e 2,43%. No entanto, 

difere de Lacasa et al., (2007) e Arteagoitia et al., (2005), nos quais houve uma redução de 

1,17% e 0,8% respectivamente. Porém, vale ressaltar que a ocorrência de perdas amostrais é 

comum entre os estudos. 

Ao ser analisada a incidência de eventos inflamatório-infecciosos pós-operatórios 

no presente estudo (43,05%), constata-se que foram superiores aos obtidos por Lacasa et al., 

(2007) (8,0%) e Arteagoitia et al., (2005) (12,9%). Ao se considerar tais complicações apenas 

entre os grupos experimentais, os valores obtidos nesta pesquisa foram superiores aos de 

Lacasa et al., (2007) (4,08%), Arteagoitia et al., (2005) (1,9%) e Poeschl; Eckel e Poeschl, 

(2004) (3,9%). Tais diferenças se devem ao fato de estes estudos terem considerado 

basicamente a ocorrência de infecções do sítio cirúrgico e alveolites, desconsiderando os 

demais avaliados pela presente pesquisa, tais como aumento de volume e úlcera traumática. 

No estudo de Lacasa et al., (2007), foi constatada um nítida diferença, ao terceiro 

dia de avaliação, quanto à abertura bucal entre o grupo que recebeu terapia antibiótica pré e 

pós cirurgia e o placebo. No presente trabalho, foi constatada um correlação semelhante ao 

terceiro dia, entretanto, o uso da medicação antibiótica se deu apenas no período pré-

operatório. Com um resultado diferente Poeschl; Eckel e Poeschl, (2004) não encontraram 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos experimentais e o controle quanto à 

limitação da abertura bucal. 



No que se refere ao edema pós-operatório, o presente trabalho encontra-se em 

acordo com os resultados de Mônaco et al., (1999), nos quais a diferença quanto à formação 

de edema entre os grupos experimental e controle não foi estatisticamente significante. 

No presente trabalho, a ocorrência de alveolite se deu em apenas um paciente do 

grupo experimental e um do controle, o que representou 2,76% da amostra. Ren e 

Malmstrom, (2007), numa meta-análise, mostraram que na revisão de 16 estudos, 

metodologicamente padronizados, foi constatada uma frequência de ocorrências de alveolite 

de 6,2% para os pacientes que receberam alguma forma de antibioticoterapia profilática e de 

14,4% para os que não receberam.  

A mesma revisão sistemática de 12 artigos, dentro do mesmo padrão (REN; 

MALMSTROM, 2007), constatou a ocorrência de infecção da ferida cirúrgica em 4,0% dos 

pacientes que receberam alguma forma de antibioticoprofilaxia e em 6,1% dos pacientes dos 

grupos controle. No presente trabalho, tal evento ocorreu em três pacientes do grupo controle 

(4,14% da amostra), sem ser significante a diferença para o experimental. 

Lacasa el al., (2007) afirmaram que com o aumento da complexidade da cirurgia 

há um aumento do tempo cirúrgico, de modo que os autores constataram uma correlação 

linear entre a duração do procedimento e a incidência de infecção (p < 0.027). Tal aspecto é 

também defendido por Capuzzi; Montebugnoli e Vaccaro, (1994). No presente ensaio clínico, 

o aumento da duração do procedimento cirúrgico não esteve estatisticamente relacionado com 

o aumento da ocorrência de infecções. É digno de nota o fato de que os casos de alveolite 

ocorreram em procedimentos que duraram, em média, menos do que o tempo médio para a 

realização das cirurgias, e os procedimentos que apresentaram infecção da ferida cirúrgica no 

período pós-operatório levaram aproximadamente 16 minutos a mais para serem realizados. 

No entanto, nenhuma destas correlações foi estatisticamente significante. Delilbasi; 

Saracoglu; Keskin, (2002) afirmam que a ocorrência de alveolite pode estar relacionada com 

infecções, trauma cirúrgico e experiência do cirurgião, fumo, uso de anticoncepcionais, 

inadequado suprimento sanguíneo e higiene bucal deficiente. Em virtude das padronizações e 

dos resultados obtidos no presente estudo, acredita-se que os casos constatados possam estar 

relacionados à deficiência da higiene bucal ou a alguma deficiência do suprimento sanguíneo 

no leito cirúrgico durante o período pós-operatório. 

Poeschl; Eckel e Poeschl, (2004) apresentaram em seus dados pesquisados que 

69,6% dos pacientes de sua amostra que desenvolveram alveolite apresentavam dentes semi-

inclusos. No presente estudo, foi constatada alveolite em um paciente com dente semi-incluso 

e em outro que encontrava-se com inclusão sub-mucosa. 



Quanto à medicação utilizada como experimento no presente estudo, Ren e 

Malmstron, (2007) afirmaram que o uso da amoxicilina era eficaz para a redução da 

ocorrência de alveolite e de infecção da ferida cirúrgica. Limeres et al., (2009) concordaram 

com tal eficácia, tanto que utilizaram a amoxicilina com o ácido clavulânico como controle 

positivo num ensaio clínico para avaliar o impacto de medicações antibióticas na qualidade de 

vida após cirurgia de remoção de terceiros molares. A padronização do medicamento 

utilizado é importante para reduzir os viéses relacionados à medicação. No estudo de Halpern 

e Dodson, (2007) os pacientes que eram alérgicos à medicação utilizada receberam a 

modificação deste, e não a exclusão do estudo, o que tornaria a amostra mais padronizada. 

Ao se avaliar o momento em que a medicação antibiótica foi administrada, a forma 

utilizada no presente trabalho foi compatível com resultados que suportam sua eficácia para 

redução de ocorrência de alveolite. No entanto, para a infecção da ferida cirúrgica, a 

administração da medicação antibiótica, à semelhança do presente estudo, não foi compatível 

com uma redução estatisticamente significante (REN; MALMSTROM, 2007).  

Lacasa et al., (2007) tiveram como resultado o dado de que a dificuldade cirúrgica 

estava relacionada diretamente com a ocorrência de infecção. Para os autores, esta dificuldade 

era definida pela necessidade de osteotomia no procedimento cirúrgico, e a sua realização 

aumentou estatísticamente a incidência de infecções de 3,5% para 12,7%. Capuzzi; 

Montebugnoli e Vaccaro, (1994) não encontraram dados significantes para relacionar a 

dificuldade cirúrgica com dor e edema pós-operatório. No presente trabalho, a realização de 

osteotomia e odontossecção não esteve relacionada ao aumento da incidência de eventos 

inflamatório/infecciosos. No entanto, para os casos nos quais não foi utilizada a 

odontossecção, houve uma redução significante de tais eventos no grupo experimental nas 

reavaliações de 3 e 7 dias. 

Ao se avaliar as pesquisas publicadas quanto à indicação ou não de 

antibióticoprofilaxia (Tabela 13), constata-se que não há claramente uma congruência entre os 

resultados, no que se refere a utilizar tais medicações. E mesmo com a revisão sistemática 

realizada por Ren e Malmstron, (2007) apresentando resultados que suportam o efeito 

benéfico da antibioticoterapia profilática, os dados do presente trabalho, apesar de 

numericamente em acordo, não puderam ser estatisticamente confirmados. 

Com os dados obtidos neste ensaio clínico, sugere-se que a utilização da 

antibióticoterapia profilática em cirurgias de terceiros molares deve ser justificada por outros 

fatores que não a indução da bacteremia transitória. Arteagoitia et al., (2005), mesmo com 

dados que indicaram a utilização de tal medicação, questionaram tal conveniência e 



afirmaram que deveria ser analisado a idade e as características de inclusão do dente no 

momento de se fazer tal indicação. Ren e Malmstron, (2007) citaram a necessidade de que 13 

pacientes deveriam receber antibioticoprofilaxia para prevenir um caso de alveolite.  

 
 
 
 
 
Tabela 13 – Revista da Literatura quanto a indicação de antibióticoprofilaxia em cirurgias de terceiros molares 
(derivados da penicilina) 

 
* o autor sugere que tal indicação deva ser direcionada para casos com maior risco de infecções pós-operatórias. 
-- Dado não apresentado no estudo 
 

Em adição, deve ser considerado que o uso indiscriminado de medicações 

antibióticas traz problemas como toxicidade, reações alérgicas, infecções secundárias e 

resistência bacteriana (POESCHL; ECKEL; POESCHL, 2004; ZEITLER, 1995). Limeres et 

al., (2009) constataram que dos 52 pacientes que receberam amoxicilina com ácido 

clavulânico no pós-operatório de cirurgias de terceiros molares, 9 apresentaram náusea e 21 

diarréia. Ataoğlu et al., (2006) alertaram para a prevalência entre 6-7% de eventos adversos 

após a utilização de antibióticos. 

Desta forma, como afirmam Poeschl; Eckel e Poeschl, (2004) e Piecuch; Arzadon 

e Lieblich, (1995), seria prudente indicar a terapia antimicrobiana apenas para procedimentos 

cirúrgicos que possuíssem um risco significante de ocorrência de infecção. Como afirma 

Zeitler (1995), as vantagens do uso deveriam exceder os riscos de efeitos indesejáveis. Não 

sendo possível se prever a possibilidade de ocorrência de eventos infecciosos, Poeschl; Eckel 

e Poeschl, (2004) alertaram que, quando realizado um procedimento cirúrgico traumático e 



difícil, a tomada da decisão quanto à utilização ou não, poderia ser feita após a conclusão do 

procedimento. Tal postura não iria expor pacientes, rotineiramente, ao uso de antibióticos. 

A partir dos resultados obtidos no presente ensaio clínico, pode-se considerar que 

a terapia antimicrobiana profilática pré-operatória não apresentou reduções significativas dos 

eventos inflamatório/infecciosos avaliados. Entretanto, é preciso ser feita uma análise crítica e 

se considerar que, embora tenha apresentado dados com representatividade estatística, o 

tamanho da amostra teve de ser reduzida, em virtude dos rígidos critérios de inclusão e 

exclusão aplicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições do presente estudo, foi possível se concluir que: 

 

 

1 – O emprego profilático pré-operatório de uma dose única de 1g de amoxicilina 

não foi eficaz na redução da ocorrência de eventos inflamatório/infecciosos (sintomatologia 

dolorosa, edema, hipertermia e achados bucais), com exceção da abertura bucal, ao terceiro 

dia pós-operatório. 

 

2 – O emprego profilático pré-operatório de uma dose única de 1g de amoxicilina 

não foi eficaz na redução da ocorrência de eventos inflamatório/infecciosos (edema, 

hipertermia, limitação de abertura bucal e achados bucais), com exceção da sintomatologia 

dolorosa, ao sétimo dia pós-operatório. 

 

3 – O emprego profilático pré-operatório de uma dose única de 1g de amoxicilina 

não foi eficaz na redução da ocorrência de eventos inflamatório/infecciosos (sintomatologia 

dolorosa, edema, hipertermia, limitação de abertura bucal e achados bucais), ao décimo quarto 

dia pós-operatório. 

 

4 – O uso profilático pré-operatório de uma dose única de 1g de amoxicilina não 

apresentou vantagens frente à não utilização no que se refere aos eventos inflamatório-

infecciosos pós-operatórios. 

 

5 – A realização de osteotomia e odontosecção não esteve relacionada a alterações 

quanto aos eventos inflamatório-infecciosos pós-operatórios independente do uso da 

medicação profilática pré-operatório com uma dose única de 1g de amoxicilina. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Ficha Clínica para coleta de dados 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem 
Curso de Odontologia 

Rua Monsenhor Furtado, S/N – Porangabussu – Fortaleza – CE 
Fone (85) 3366-8425 

 
IDENTIFICAÇÃO 

                   Paciente n°: ______ 
Nome: _________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ___/___/_____  Idade: _______  Sexo M(  )  F(  )  Raça: 
__________________ 
Endereço:________________________________ No:_____ Apto. ____ Bairro: 
_________________ 
Cidade:_______________________ Estado:_________ Naturalidade: 
_________________________ 
Telefone 1: (__) ______________ Telefone 2: (__) _______________ Celular: (__) 
______________ 
Nacionalidade: _________________ Profissão: _________________ Estado Civil: 
_______________ 
Escolaridade: (analfabeto) (1º Grau) (2º Grau) (Graduado) (Esp) (Ms) (PhD) 
Renda (salário mínimo): __________________ 
 
 
ANAMNESE 
 
Motivo da Consulta:  (Dor) (Pericoronarite)  (Edema)   (Pressão)   (Cárie) (Trismo)   
(Cefaléia)   (Orto – Espaço)    (Outro: _____________) 
 
História da Queixa Principal:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
História Familiar 
01 – Existe história de alguma destas doenças em sua família: SIM / NÃO 
Diabete Melito (   )          Hipertensão Arterial (   )               Câncer (   )           Distúrbios de 
Tireóide (   ) Asma (   )      Problemas de Sangramento (   ) 
02 – Seus pais encontram-se vivos: SIM / NÃO       

 



Em caso negativo, indicar a causa mortis: ________________________________________ 
 

História Médica 
01 – Quando foi a última vez que consultou um médico ___/___/____ 
02 – Está atualmente sob cuidados médicos  SIM / NÃO 
Em caso afirmativo, citar o motivo: ______________________________________________ 
03 – Apresenta sede com bastante freqüência SIM / NÃO 
04 – Perdeu peso excessivo ultimamente mesmo alimentando-se normalmente SIM / NÃO 
05 – Urina mais de seis vezes por dia SIM / NÃO 
06 – Apresentou algum problema ocular nos últimos meses SIM / NÃO 
07 – Quando se corta o fere, nota uma cicatrização mais demorada do que o habitual SIM / 
NÃO 
08 – Já lhe informaram que você é portador de algum problema cardíaco SIM / NÃO 
09 – Apresenta história de pressão alta SIM / NÃO 
10 – Apresenta dor de cabeça com freqüência  SIM / NÃO 
11 – Já sentiu dor ou pressão no peito quando em repouso ou submetido a esforço físico 
SIM / NÃO 
12 – Já teve algum infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral SIM / NÃO 
13 – Apresenta alguma dificuldade respiratória estando em repouso ou mesmo quando 
submetido a esforço físico  SIM / NÃO 
14 – Apresenta inchaço nos pés e/ou tornozelos SIM / NÃO 
15 – Já apresentou (ou apresenta) algumas das condições abaixo: (em caso positivo, 
circular) 
Febre Reumática / Asma ou Enfisema Pulmonar / Hepatite ou doença hepática / Distúrbio 
Renal / Desmaio, Convulsão ou Epilepsia / Doença Sexualmente Transmissível SIM / NÃO 
16 – Já apresentou alguma hemorragia SIM / NÃO 
17 – Já teve câncer em algum local do corpo SIM / NÃO 
Em caso afirmativo, indicar a região:_____________________________________________ 
18 – Já submeteu-se à radioterapia ou quimioterapia SIM / NÃO 
19 – Encontra-se grávida: SIM / NÃO 
Em caso afirmativo, relatar qual o mês:_________________________________________ 
20 – Toma algum remédio diariamente (nome, posologia, tempo de uso) SIM / NÃO 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
21 – Apresenta alergia a alguma substância ou medicamento SIM / NÃO 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
História Odontológica 
01 – Quando foi a última vez que procurou um cirurgião-dentista  ___/___/____ 
02 – É usuário de algum tipo de prótese (em caso afirmativo especificar) SIM / NÃO 
Maxila: Prótese Total (   )   Prótese Parcial Removível (   )  Prótese Fixa (    )  Prótese 
Adesiva (   ) 
Mandíbula: Prótese Total (   )   Prótese Parcial Removível (   )  Prótese Fixa (    )  Prótese 
Adesiva (   ) 
03 – Estas próteses foram confeccionadas por dentistas SIM / NÃO 

 
História Social 
01 – Você é fumante SIM / NÃO 
Tipo _________________ Quantidade/dia ___________________ Tempo ______________ 
02 – Faz uso de bebidas alcoólicas diariamente SIM / NÃO 
Tipo _________________ Quantidade/dia ___________________ Tempo ______________ 
03 – Faz uso de qualquer outro tipo de droga SIM / NÃO 



Tipo _________________ Quantidade/dia ___________________ Tempo ______________ 
 
EXAME FÍSICO 
Aferição dos Sinais Vitais 
Pulso Arterial ______mmHg   Pulso ____bpm   Freqüência Respiratória ____rpm  
Temperatura ___oC 
 
 
 
EXAME HEMATOLÓGICO: 
Hemácias: _______    Hb: _____ VCM: _______ Hematócrito: _________ 
 
Leucócitos: ________ Neutrofilos: _______    Linfócitos: _______ TS: _______  
 
TP: ________ TTPa: ________ Plaquetas: __________  Glicemia: _________ 
 
EXAME DO TERCEIRO MOLAR 
 
Grau de Erupção: 
(Óssea Total)   (Óssea Parcial) (Semi-Incluso) 
 
             18:         28: 
(A)   (B)   (C) Angulação: ________         (A)   (B)   (C) Angulação: ________ 
 

38:         48: 
(A)   (B)   (C) / (1)  (2)  (3)           (A)   (B)   (C) / (1)  (2)  (3) 
 
Angulação: ________      Angulação: ________ 

DATA LADO DURAÇÃO OSTEOTOMIA ODONTOSSECÇÃO 
     
     
Abertura Bucal:      Aumento de Vol Mucosa 
Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias  Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias 
     
     

Úlcera Traumatica:      Escala Numérica - DOR 
Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias  Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias 
     
     

Sintoma (assint, lev, mod, sev):    Tragus-Alare 
Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias  Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias 
     
     

Tragus-Chelio:      Tragus-Gnathio 
Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias  Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias 
     
     

Gonio-Exocanthio:      Gonio-Alare 
Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias  Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias 



     
     

Temperatura:       
Inicial 3 Dias 7 Dias 14 Dias  
    
    

 

Apêndice B – Consentimento Livre e Esclarecido 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem 
Curso de Odontologia 

Aperfeiçoamento em CTBMF 
Rua Monsenhor Furtado, S/N – Porangabussu – Fortaleza – CE 

Fone (85) 3366-8425 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PACIENTE:____________________________________________________________________RG_____________________

_______ 

Mestrando: Tácio Pinheiro Bezerra    Orientador: Prof. Dr. Eduardo C. Studart Soares 

Pesquisa: Antibioticoterapia profilática em cirurgias de terceiros molares inclusos 

                                                                                     DECLARO: 
1- Que me foi informado a natureza exata do procedimento o qual me submeterei e a sua 
necessidade. Tive a oportunidade de discutir como vai ser realizado, seu propósito, as alternativas, 
as possíveis conseqüências de não efetuar o tratamento e todos os riscos e possíveis 
complicações que podem ocorrer. 
 

2- Que me foi informado quanto aos objetivos do presente estudo, e que o procedimento operatório 
não será alterado em relação ao que se encontra consagrado na literatura científica mundial. 
 

3- Que compreendo que a prática cirúrgica bucal não é uma ciência exata. Que pretende solucionar 
um processo patológico (alteração da normalidade) diagnosticado através de exames. E que foram 
comprovado até o presente momento. Não é possível que o cirurgião seja capaz de antecipar nem 
explicar todos os riscos e complicações imprevisíveis. Compreendo também que um resultado 
indesejado não necessariamente implica em erro profissional, porque em busca de melhores 
resultados, confio no julgamento e decisões do profissional durante o procedimento ou intervenção, 
sabendo que estarão baseadas em estudos científicos recentes até o momento conhecido, 
buscando sempre meu maior benefício. 
 

4- Que me foi explicado que o tratamento que será feito se efetuará sob anestesia local, assim 
como os benefícios e riscos da mesma. 
 

5- Que me foi informado que o procedimento cirúrgico que me submeterei, pode acarretar, de forma 
infrequente, complicações previsíveis, tais como: inflamação, edema (inchaço), parestesias 
(dormência) e úlceras (“aftas”).  

 

6- Que, sendo esta uma Instituição de Ensino Superior, autorizo a utilização dos meus dados e a 
tomada de fotografias dos procedimentos realizados em minha pessoa desde que para fins de 
estudos aprovados por comitê de ética em pesquisa e que minha identidade não seja revelada. 
 

7- Que todas as despesas relativas à pesquisa e ao procedimento serão de inteira responsabilidade 
dos pesquisadores. 
 

8. Que compreendi as informações fornecidas e que me foram esclarecidas todas as dúvidas 
relativas ao trabalho, assim como me foi dado a opção de participar ou não da pesquisa sem que 
tal decisão afetasse a execução de meu tratamento. 
 



9- Que também compreendo que a qualquer momento, e sem necessidade de nenhuma 
explicação, posso revogar este consentimento que agora assino. 

 
Eu,_______________________________________________, diante das informações acima prestadas, com 
meu consentimento, quero submeter-me ao tratamento que me foi proposto. DATA_____/_____/_____                                        
 
____________________________________      _____________________________________ 
      Assinatura do paciente (responsável)                         Assinatura e carimbo do profissional 



Apêndice C – Recomendações Pós-Operatórias 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem 
Curso de Odontologia 

Aperfeiçoamento em CTBMF 
Rua Monsenhor Furtado, S/N – Porangabussu – Fortaleza – CE 

Fone (85) 3366-8425 
 
PARA: ______________________________________________________________ 
                          

RECOMENDAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 
 
1- Não dirigir, manipular máquinas ou ingerir bebida alcoólica até 24 horas após a cirurgia. 
2- Morder uma gaze depois da cirurgia por 30 minutos. 
3- Alimentação liquida à pastosa, fria ou gelada por 48 horas. 
4- Não recomendamos fumar durante o pós-operatório (pelo menos sete dias depois da 

cirurgia). 
5- Repouso absoluto por 2 dias, não realizar esforço físico por 7 dias. 
6- Evitar calor excessivo, lugares quentes e fornos, por 2 dias. 
7- Escovar normalmente os dentes, no mínimo 3 vezes ao dia, com escova de cerdas 

macias mas com cuidado na região dos pontos, onde se deve passar levemente uma 
haste de algodão umidecida com a solução de bochecho (Periogard®). 

8- Não fazer bochechos nas primeiras 24 horas. No 2º dia de pós-operatório, bochechar 
uma colher das de sopa de colutório bucal (Periogard®), por 02 minutos, 3 vezes ao dia, 
durante 10 dias. 

9- Fazer compressa com bolsa de gelo na face da região operada por 30 minutos, com 
descanso de 30 minutos, somente nas primeiras 24 horas. 

10- Após a cirurgia, até 7 a 10 dias, poderá apresentar edema (inchaço), dor, dificuldade de 
abertura bucal, e possivelmente uma febre baixa. Diante destes acontecimentos não 
realizar trabalhos ou exercícios físicos importantes, e procurar seu dentista. 

11- É possível ocorrer leve sangramento no local da cirurgia durante as primeiras horas pós-
operatórias. 

12- Após a remoção do dentes é normal “aparecer” um “buraco” após o último dente, isto 
deve-se a ausência do dente removido. 

13- Dormir com dois travesseiros no primeiro dia. 
14- Tomar apenas as medicações prescritas pelo dentista. 
15- Retornar com 7 dias para remoção dos pontos. 
16- Qualquer dúvida ou problema entrar em contato com Dr. Tácio pelo telefone (85) 9108-

7448 (qualquer horário). 
 
                                                                                                                                       
____/____/____ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

DDrr..  TTáácciioo  PPiinnhheeiirroo  BBeezzeerrrraa  

CCiirruurrggiiããoo‐‐DDeennttiissttaa  

EEssppeecciiaalliissttaa  eemm  CCiirruurrggiiaa  ee  TTrraauummaattoollooggiiaa  BBuuccoo‐‐MMaaxxiilloo‐‐FFaacciiaall  ––  RReessiiddêênncciiaa  HHUUOOCC//PPEE 
MMeessttrraannddoo  eemm  OOddoonnttoollooggiiaa  ‐‐  UUFFCC   

 


