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 RESUMO 

 

Objetivo. Estimar a relação da prescrição terapêutica correta dos antibióticos 

sistêmicos em diferentes situações clínicas com o nível de formação profissional dos 

cirurgiões-dentistas da Colômbia. Materiais e Métodos. Quinhentos e cinquenta e 

nove (559) questionários foram enviados por email, aleatoriamente, utilizando a 

ferramenta Google-formulários, para clínicos e endodontistas colombianos 

relacionados em um banco de dados da Federação de Odontologia Colombiana. As 

perguntas foram adaptadas de pesquisas publicadas e foram sobre dados pessoais, 

como gênero, idade, anos de experiência de prática odontológica e conduta de 

prescrição de antibióticos em diferentes situações clínicas. Os dados foram 

coletados e analisados utilizando os testes qui-quadrado e exato de Fisher para 

testar a significância de possíveis associações (p < 0,05). Resultados. Trezentos e 

vinte (320) questionários foram respondidos (57,2%), dos quais 193 (60,3%) eram 

clínicos gerais, 109 (34,1%) especialistas em Endodontia e 18 (5,6%) com Mestrado 

e/ou Doutorado. Houve diferença significativa na prescrição de antibióticos entre os 

diferentes níveis de formação profissional nas seguintes situações clínicas: todas as 

condições clínicas de abscesso dentário, pulpite irreversível com periodontite apical 

sintomática, periodontite apical aguda sintomática e perfuração radicular (p < 0,05). 

Conclusão. Cirurgiões-dentistas clínicos gerais erram mais do que Especialista em 

Endodontia e Mestres e/ou Doutores em casos de pulpite irreversível com 

periodontite apical,  periodontite apical aguda sintomática e abscessos crônico e 

agudo com edema localizado e dor.  

Palavras-chave: Antibióticos; Endodontia; Infecção endodôntica; Questionários 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Aim. To estimate the relationship between the correct therapeutic prescription of 

systemic antibiotics in diverse clinical situations with respect to the different levels of 

professional training of dentists in Colombia. Materials and Methods. Using the 

Google-forms tool, five hundred and fifty-nine (559) questionnaires were randomly 

sent by email to Dentists with different academic levels from the Colombian Dentistry 

Federation database. The questions were adapted from previously published 

research and were based on personal data, such as gender, age, years of 

experience in dental practice and prescription of antibiotics in different clinical 

situations. Data were collected and analyzed using chi-square and Fisher's exact 

tests to assess the significance of possible associations (p <0.05). Results. Three 

hundred and twenty (320) questionnaires were answered (57.2%), of which 193 

(60.3%) were from general dentists, 109 (34.1%) from Endodontists and 18 (5.6%) 

from dentists with Masters and/or Doctorate levels. There was a significant difference 

in antibiotic prescription among the different levels of professional training in the 

following clinical situations: all clinical conditions of a dental abscess, irreversible 

pulpitis with symptomatic apical periodontitis, symptomatic acute apical periodontitis 

and root perforation (p <0.05). Conclusion. General dentists made more decision-

making mistakes than dentists with levels of Endodontists, Masters and/or Doctorate 

regarding antibiotic prescription only in cases of symptomatic acute apical 

periodontitis and root perforation.  

Keywords: Antibiotics; Endodontics; Endodontic Infection; Questionnaires 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a descoberta da penicilina, em 1928, e sua introdução à prática 

clínica em 1940, os antibióticos têm sido amplamente utilizados na odontologia. 

Estamos em uma era em que algumas espécies bacterianas são resistentes a toda a 

gama de antibióticos disponíveis. Um dos exemplos mais conhecidos de resistência 

bacteriana, a espécie Staphylococcus aureus resistente à meticilina, é conhecida 

comumente como uma "superbactéria" e pelo seu difícil tratamento (LEWIS, 2008). 

A resistência bacteriana é a capacidade de um micro-organismo de resistir 

ao efeito de um antibiótico (RODRIGUEZ-NÚÑEZ et al., 2009; SEGURA-EGEA et 

al., 2010), representando um desafio para os profissionais de saúde, pois as 

bactérias conseguiram desenvolver resistência a muitos dos agentes antibacterianos 

existentes (AL-HARONI & SKAUG, 2007; LEWIS, 2008).  

Bactérias multirresistentes estão sendo comumente identificadas em clínicas 

e hospitais e costumam ser resistentes a todos os tipos de tratamentos já 

conhecidos. O uso inadequado de antibióticos é um dos maiores contribuintes para o 

processo de desenvolvimento dessa resistência aos antibióticos (SEGURA-EGEA et 

al., 2010; READ & WOODS, 2014; SEGURA-EGEA et al., 2018). É complicado 

calcular a contribuição de dentistas para a resistência aos antibióticos, mas estimou-

se que eles prescrevem em torno de 10% dos antibióticos consumidos pelos seres 

humanos (PALLASCH, 2000).  

Dentro das infecções endodônticas, o tratamento primário envolve o controle 

da infecção através da limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares 

(MARTINHO et al., 2014).  Em Endodontia, então, recomenda-se que sejam 



 

 

 

utilizados antibióticos apenas como complementação do tratamento (NÚÑEZ et al., 

2009).  

Entretanto, de acordo com relatos na literatura, os antibióticos continuam a 

ser comumente prescritos na prática odontológica de forma inadequada e irracional, 

e seu uso só tem aumentado (NÚÑEZ et al., 2009; MARRA et al., 2016; ALLATAS & 

ALYAMI, 2017; BOLFONI et al., 2018). 

As recomendações para antibiticoterapia em endodontia são orientadas por 

órgãos específicos, como a Association American of Endodontics (AAE) e a 

European Society of Endodontology (ESE). Entre elas, existe um consenso de que 

os tratamentos locais normalmente são suficientes para conter infecções 

odontológicas e a prescrição só é realizada em casos que serão abordados mais 

adiante no presente estudo (AAE, 2016; SEGURA-EGEA et al., 2018). 

Entre as diversas complicações relaciponadas ao uso indiscriminado de 

antibiótico, está a resistência antimicrobiana, com importante impacto em toda 

sociedade, necessitando de uma ação coordenada de todas as nações, sendo 

indispensável o investimento em inovações, pesquisas e desenvolvimento de novos 

antimicrobianos, vacinas e ferramentas de diagnóstico (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018). 

Em alguns países, como a Noruega, houve um aumento na taxa de 

prescrição de antibióticos de 1990 a 2004, seguida por uma redução de 2004 a 

2015. O aumento desse índice de prescrição talvez possa ser explicado pelas 

informações relacionadas à profilaxia de endocardite infecciosa e condições que 

representem um risco ou complicações para os pacientes (PREUS et al., 2017). 

MARRA et al. (2016) sugere também que o aumento da prescrição de 

antibióticos em procedimento dentários pode estar relacionado a outros 

http://onlinelibrary-wiley.ez204.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1111/iej.12887/full#iej12887-bib-0001
http://onlinelibrary-wiley.ez204.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1111/iej.12887/full#iej12887-bib-0037


 

 

 

procedimentos odontológicos, como cirurgias de implantes e suas complicações, 

procedimentos cirúrgicos endodônticos, dentre outras situações que deveriam ter 

seus protocolos revistos. 

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, mais de 2 

milhões de pessoas nos Estados Unidos são hospitalizadas e mais de 23.000 

morrem todo ano por superinfecções causadas por bactérias resistentes aos 

antibióticos. Dados como este mostram a importância do assunto para ser discutido 

e estudado (O’NEILL, 2014). 

Diversos estudos (RODRIGUEZ-NÚÑES et al., 2009; SCUKAITE et al., 

2010; KAPTAN et al., 2013; BOLFONI et al., 2018) têm relatado o uso exagerado e 

indevido de antibióticos na Odontologia. Infecções dentárias são tratadas 

empiricamente com antibióticos de amplo espectro, sem determinar o causador da 

infecção e o antibiótico mais apropriado para tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Antibioticoterapia 

 

As infecções endodônticas são polimicrobianas e envolvem anaeróbios 

Gram-positivos, Gram-negativos, facultativos e bactérias anaeróbicas estritas 

(SIQUEIRA & ROÇAS, 2004). A maioria dessas infecções está localizada dentro dos 

canais radiculares e pode ser solucionada com o tratamento local adequado, sem 

necessidade de antibioticoterapia. O uso de antibióticos é apenas coadjuvante ao 

tratamento quando corretamente indicado (RODRIGUEZ-NÚÑEZ et al., 2009; 

KAPTAN et al., 2013).  

Atualmente, as recomendações para a prescrição de antibióticos em 

endodontia são orientadas por associações endodônticas específicas, como a 

Association American of Endodontics (AAE) e a European Society of Endodontology 

(ESE), além de outras associações. Entre elas, existe um consenso de que os 

tratamentos locais são suficientes para conter infecções odontológicas, como 

restaurações, pulpotomia, pulpectomia, cirurgias e drenagem de secreções 

(AAE, 2016; SEGURA-EGEA et al., 2018). O maior problema na utilização ou não de 

antibióticos é determinar a real indicação e o tipo de antibiótico para cada situação 

clínica (BAUMGARTNER & SMITH, 2009). 

Ainda que existam poucos estudos sobre o uso de antibióticos em pacientes 

submetidos ao tratamento endodôntico, um estudo de prescrição de antibióticos por 

dentistas relatou que a amoxicilina é a primeira escolha de 95% dos profissionais em 

http://onlinelibrary-wiley.ez204.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1111/iej.12887/full#iej12887-bib-0001
http://onlinelibrary-wiley.ez204.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1111/iej.12887/full#iej12887-bib-0037


 

 

 

diferentes situações clínicas (SEGURA-EGEA et al., 2010). No quadro 1 estão 

relacionados os estudos com diferentes objetivos, mas que tratam da conduta de 

diferentes profissionais em relação a antibioticoterapia prescrita em diferentes 

países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  



 

 

 

Quadro 1. Estudos sobre condutas de prescrição de antibióticos em diferentes países 

Autores Ano/ 

Periódico 

País Objetivo Amostra Metodologia Antibiótico 

de 1ª 

escolha 

Conclusão 

Bolfoni et al. 2018 

Int Endod 

J 

Brasil Investigar hábitos de 

prescrição de antibióticos 

por endodontistas 

615 Questionários 

online 

Amoxicilina Prescrição de 

antibióticos 

desnecessária e por 

longo tempo 

Germack et 

al. 

2017  

JOE 

Estados 

Unidos 

(AAE) 

Comparar prescrições de 

endodontistas com estudos 

de 1994 e 1999 

686 Questionários 

online 

Amoxicilina Prescrição 

desnecessária / 

Mudança de penicilina V 

para amoxicilina como 

1ª escolha desde 1999 

Lalloo et al. 2017 

Int Endod 

J 

África do 

Sul 

Prescrição de antibióticos 

por dentistas em 

tratamentos endodônticos 

4480 Banco de dados Penicilina Baixa frequência da 

prescrição de 

antibióticos por 

dentistas sul-africanos 

Preus et al. 2017 

Eur J Oral 

Sci 

Noruega Hábitos de prescrição de 

antibióticos em 2015 e 

compará-los com estudos 

de 1990 e 2004 

1155 Questionários 

online 

Penicilina Aumento das 

prescrições de 1990 

para 2004 seguido de 

redução em 2015 

Bidar et al.  2015 

Int Endod 

J 

Irã Comparar conduta de 

dentistas clínicos e 

endodontistas em 

situações de emergência 

152 Questionários 

impressos 

- Clínicos com 

conhecimento 

insuficiente em 

emergências 

endodônticas 



 

 

 

Garg et al. 2014 

J Ant Che 

Índia Determinar padrão de 

prescrição de antibióticos 

por profissionais  

552 Questionários 

online 

Amoxicilina Excesso de prescrição 

de antibióticos 

Skucaite et 

al. 

2010 

Medicina 

(Kaunas) 

Lituânia Descrever padrão de 

prescrição de antibióticos 

durante tratamento 

endodôntico 

1532 Questionários 

impressos 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulânico 

Prescrição 

desnecessária / 

Dentistas com menor 

tempo de experiência 

prescrevem menos 

Rodriguez-

Núñez et al.  

2009 

JOE 

Espanha Hábitos de prescrição de 

antibióticos por dentistas 

membros da Associação 

Endodôntica Espanhola  

140 Questionários 

enviados por 

Correio 

Amoxicilina A maioria selecionou 

antibióticos apropriados 

para uso em infecções 

orofaciais, mas muitos 

prescrevem 

inapropriadamente 



 

 

 

2.2. Resistência Bacteriana 

 

Os antimicrobianos são amplamente utilizados por profissionais de saúde 

para tratar ou prevenir infecções bacterianas, virais e fúngicas. Ocorre que, 

atualmente, existe uma ameaça global para a efetividade desses agentes devido ao 

surgimento de organismos resistentes (LALLOO et al., 2017). 

Bactérias multirresistentes estão sendo comumente identificadas em clínicas 

e hospitais, e costumam ser resistentes a todos os tipos de antibióticos existentes. 

Dentre outros fatores, o uso inadequado de antibióticos contribui para o processo de 

desenvolvimento dessa resistência à antibioticoterapia (SEGURA-EGEA et al., 2010; 

READ & WOODS, 2014; SEGURA-EGEA et al., 2018).  

Atualmente, os mecanismos de ação dos antibióticos que afetam a célula 

bacteriana são conhecidos, e com base em sua estrutura e modo de ação, pelo 

menos sete grandes grupos de antibióticos foram descritos na literatura: β-

lactâmicos (inibem a síntese da parede celular), aminoglicosídeos (síntese de 

proteína), macrolídeos (síntese de proteína), tetraciclinas (inibição de ribossoma), 

daptomicina (função da membrana celular), platensimicina (biossíntese de ácidos 

graxos) e glicopeptídeos (síntese da parede celular) (PETERSON & KAUR, 2018).  

Dentre os diversos problemas, o diagnóstico de infecções resistentes geram 

maiores custos aos governos na área da saúde, perda de produtividade e 

consequente ameaça a economia em geral (PALLASCH, 2000; SKUCAITE et al., 

2010). Os custos com cuidados de saúde de pacientes com infecções resistentes 

são maiores do que em pacientes com infecções não resistentes devido a maior 

duração da doença, exames adicionais e uso de medicamentos mais caros (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018). 



 

 

 

A resistência antimicrobiana afeta a população em geral e necessita de uma 

ação multidisciplinar internacional, sendo fundamental grandes investimentos em 

pesquisas, tecnologias e criação de novos antimicrobianos, vacinas e ferramentas 

de diagnóstico e resultados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 



 

 

 

2.3. Antibioticoterapia na Endodontia 

 

 Quando há envolvimento sistêmico e propagação rápida e difusa da 

infecção, é possível que haja necessidade de complementar o tratamento local com 

o uso de antibióticos (AMINOSHARIAE & KULILD, 2016; SEGURA-EGEA et al., 

2018). 

Em indivíduos saudáveis, todas as bacteremias geradas por terapias 

endodônticas são rapidamente eliminadas e não costumam causar complicações, 

porém em indivíduos susceptíveis, como os pacientes imunocomprometidos, a 

antibioticoterapia pode ser necessária de forma profilática, prevenindo infecções 

pós-operatórias locais ou, ainda, disseminações (PARAHITIYAMA et al., 2009). 

Tem sido demonstrado que os antibióticos não reduzem a dor ou inchaço 

decorrente de periodontite apical sintomática na ausência de envolvimento sistêmico 

(COPE et al., 2014). Em casos de formação de abscesso, além do procedimento 

endodôntico, podem ser necessárias estratégias adicionais (antibioticoterapia, 

intervenção hospitalar), sendo importante ter como objetivo a drenagem da secreção 

purulenta, que reduz de forma significativa mediadores químicos da inflamação e de 

irritantes microbianos, estimulando o reparo sem a necessidade de 

antibioticoterapia. A gravidade da situação clínica deve ser levada em consideração 

e influencia na escolha do tratamento (BAUMGARTNER & SMITH, 2009). 

Dentre os diagnósticos mais comuns que ocorre a prescrição de 

antibioticoterapia sistêmica sem evidência de eficácia são as situações de pulpite 

irreversível, caracterizada por dor aguda e intensa. Os dentistas prescrevem 

antibiótico acreditando na redução da dor do paciente, ainda que não exista 

evidência na literatura (AGNIHOTRY et al., 2016). De acordo com SEGURA-EGEA 



 

 

 

et al. (2010), 86% dos dentistas que participaram de uma pesquisa na Espanha 

prescreviam antibióticos em casos de pulpite irreversível. No entanto, não há 

evidências para aceitar o uso da penicilina como benéfico para controle da dor, e 

sim o uso de analgésicos (HOSKIN & VEITZ, 2016). 

Os antibióticos também têm sido utilizados como medicação intracanal, em 

casos de terapias endodônticas regenerativas, comum para a realização da 

desinfecção do sistema de canais radiculares em dentes imaturos com polpas 

necróticas e periodontite apical. A triple antibiotic paste (TAP), composta de 

ciprofloxacina, metronidazol e minociclina, é a mais utilizada como curativo 

intracanal, ainda que existam alguns estudos que relatam a pigmentação da dentina 

(DIOGENES et al., 2013). 

Segundo SEGURA-EGEA et al. (2018), a antibioticoterapia está indicada 

associada ao tratamento endodôntico nas seguintes situações: abscesso apical 

agudo em paciente imunocomprometido; abscesso apical agudo com envolvimento 

sistêmico (inchaço flutuante localizado, temperatura corporal elevada, mal estar, 

trismo e linfadenopatia); infecções progressivas (início rápido em menos de 24h, 

celulite ou osteomielite); e nos casos de avulsão dentária de dentes permanentes. 

Os antibióticos beta-lactâmicos, penicilina V e amoxicilina, de amplo 

espectro, são recomendados para o tratamento de infecções endodônticas, 

polimicrobianas, mistas e com predomínio de bactérias anaeróbicas estritas Gram 

negativas (SEGURA-EGEA et al., 2018), como mostrado na Tabela 1. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1. Tipo, dose de ataque, posologia e duração de antibióticos prescritos na Endodontia, 
adaptada de SEGURA-EGEA (2018) 

 

Antibiótico de 

escolha 

Dose de ataque Posologia Duração 

Penicilina VK 1000mg 500mg 4-6hs 3-7 dias 

Amoxicilina 1000mg 500mg 8h/ 875mg 

12h  

3-7 dias 

Amoxicilina + Ácido 

clavulânico 

1000mg 500mg 8h/ 875mg 

12h  

3-7 dias 

Clindamicina* 600mg 300mg 6h 3-7 dias 

Azitromicina* 500mg 250mg 24h 3-7 dias 

Metronidazol 1000mg 500mg 6h 3-7 dias 

 
* Escolha para pacientes alérgicos à penicilina 

 

Os antibióticos devem ser prescritos na posologia e duração corretas, para 

que se diminua a chance de efeitos colaterais e que haja menor probabilidade de 

seleção de bactérias resistentes (BAX, 2007).  

De acordo com as recomendações de SEGURA-EGEA et al. (2018), caso a 

penicilina VK sozinha não seja eficaz após 48- 72h, o metronidazol (dose de carga 

1000mg seguida por 500mg de 6/6h) pode ser usado em combinação com penicilina 

VK ou pode-se trocar para amoxicilina associada ao ácido clavulânico. 

Pacientes com alergia à penicilina possuem alternativas: uso de clindamicina 

(dose de ataque de 600mg, seguida de 300mg a cada 6h), claritromicina (dose de 

ataque de 500mg, seguida de 250mg a cada 12h) ou azitromicina (dose de ataque 

de 500mg, seguida de 250mg uma vez ao dia) (BAUMGARTNER & SMITH, 2009; 

SCUKAITE et al. 2010; SEGURA-EGEA et al., 2017).  

A duração do tratamento com antibióticos de 3 a 7 dias costuma ser 

suficiente para controlar a infecção, mas os pacientes devem ser avaliados 



 

 

 

novamente após 3 dias para se tomar a decisão de interromper ou não a 

antibioticoterapia. Quando há evidências clínicas de melhora, os antibióticos devem 

ser suspensos, pois tempos prolongados de antibioticoterapia destroem a microbiota 

residente. Além disso, períodos mais longos (21 dias) podem resultar na seleção de 

cepas resistentes e redução na capacidade da microbiota oral de resistir à 

colonização por microrganismos que não são residentes normais, levando a 

infecções oportunistas. Sendo assim, antibióticos devem ser prescritos na 

freqüência, dose e duração adequadas para que a concentração inibitória mínima 

seja excedida e, assim, os efeitos colaterais e a seleção de bactérias resistentes 

sejam evitadas (DAR-ODEH et al., 2010).  

A profilaxia antibiótica deve ser considerada antes de uma série de 

procedimentos odontológicos, com o objetivo de se reduzir a probabilidade de 

complicações locais pós-operatórias, como infecção, alergia ou complicações 

sistêmicas graves, como endocardite infecciosa (DAR-ODEH et al., 2010).  

Determinadas situações clínicas indicam profilaxia antibiótica, como o risco de 

desenvolver endocardite infecciosa após uma intervenção odontológica invasiva em 

casos de pacientes com defeitos cardíacos congênitos complexos, assim como 

indivíduos portadores de válvulas cardíacas protéticas ou histórico de doença 

infecciosa (RICHEY et al., 2008). Em casos de pacientes que realizaram 

procedimentos cirúrgicos em menos de 3 meses ou que estão expostos a altas 

doses de irradiação para tratamento de câncer, também deve-se realizar a profilaxia 

antibiótica (SEGURA-EGEA et al., 2017). 

 

 

 



 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Como mostram os estudos, a prescrição de antibióticos na Odontologia é 

significativa. Com o surgimento de espécies bacterianas resistentes aos antibióticos, 

torna-se necessária a compreensão do profissional do uso apropriado da 

antibioticoterapia sistêmica. O uso excessivo e inadequado de antibióticos 

selecionam resistência em diversas espécies de bactérias, o que torna a 

antibioticoterapia ineficaz. Muitos países enfrentam uma maior resistência 

antimicrobiana, sendo este um problema de saúde pública extremamente importante 

e que deve ser abordado para se chegar a medidas de prevenção e de controle de 

infecção, além de conscientização dos profissionais de saúde. Na Colombia, por 

exemplo, não há estudos avaliando os profissionais de Odontologia com relação à 

essa abordagem, justificando, assim, a realização do estudo nesse país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. HIPÓTESE 

 

Profissionais sem pós-graduações tendem a indicar e prescrever mais 

antibióticos de forma incorreta quando comparados com profissionais mais 

qualificados na área de Endodontia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo foi estimar a relação da prescrição terapêutica 

correta dos antibióticos sistêmicos em diferentes situações clínicas com o nível de 

formação profissional dos cirurgiões-dentistas da Colômbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética da Universidade 

de Santo Tomas, na Colômbia, 1-18-30082018 (ANEXO 1, pág. 48). Questionários 

online (ANEXO 2, pág. 49) foram enviados por email, aleatoriamente, utilizando a 

ferramenta Google-formulários, para cirurgiões-dentistas clínicos e endodontistas 

colombianos relacionados em um banco de dados da Federação de Odontologia 

Colombiana. O questionário, composto de 14 perguntas, foi enviado para 559 

cirurgiões-dentistas após ser previamente testado e ter a maior clareza possível para 

que os profissionais pudessem responder às questões de forma clara e objetiva. As 

perguntas foram adaptadas de pesquisas previamente publicadas (NÚÑEZ et al., 

2009; SCUKAITE et al., 2010; GERMACK et al., 2017). 

O questionário contém perguntas para registro de dados pessoais, como 

gênero, idade, anos de experiência de prática odontológica e localização de 

atividade. Além disso, possui perguntas relacionadas à prescrição de antibióticos, 

tipo de antibiótico, tempo de antibioticoterapia, dose de ataque e opção em caso de 

alergia à penicilina. As perguntas foram traduzidas para o espanhol, idioma oficial da 

Colômbia. 

Como o presente estudo relacionou os resultados das respostas de uma 

amostra de cirurgiões-dentistas colombianos com os seus respectivos níveis de 

formação profissional, foram formados três grupos: grupo 1 - clínico geral, grupo 2 - 

especialista em Endodontia e grupo 3 - mestrado/doutorado. 

 

 

 



 

 

 

6.1. Variáveis estudadas 

 

As perguntas do questionário aplicado aos dentistas colombianos geraram 

as seguintes variáveis:  

1. Gênero – dicotomizada em: feminino e masculino. 

2. Idade – categorizada em: menos de 25 anos, entre 25 - 35 anos, entre 36 - 45 

anos e mais de 45 anos.  

3. Tempo de experiência – categorizada em: 0 - 5 anos, 6 - 10 anos e mais de 

10 anos. 

4. Local de trabalho – categorizada em: consultório particular, hospital, clínica 

de instituição acadêmica, instituição militar e outros. 

5. Região do país que trabalha – categorizada em: sudeste, sul, norte, 

nordeste e centro-oeste. 

6. Média semanal de pacientes atendidos – categorizada em: 5 - 10 

pacientes, 11 - 20 pacientes e mais de 20 pacientes. 

7. Média mensal de prescrição de antibióticos – categorizada em: 1 - 3 

vezes, 4 - 6 vezes, mais de 7 vezes e nenhuma vez. 

8. Situações clínicas em que prescreve antibióticos – pulpite irreversível, 

pulpite irreversível com periodontite apical sintomática, necrose pulpar, 

periodontite apical aguda sintomática, abscesso apical crônico, abscesso 

apical agudo com edema intraoral localizado e com dor, abscesso agudo com 

edema dufuso intraoral e extraoral com febre e trismo, avulsão, dor pós-

operatória, perfuração radicular.  

9. Tempo de prescrição de antibióticos – categorizada em: 3 dias, 5 dias, 7 

dias, 10 dias, 14 dias e até desaparecer os sintomas. 



 

 

 

10.  Prescrição de dose de ataque – dicotomizada em: sim e não. 

11.  Conduta em caso de alergia à penicilina – categorizada em azitromicina, 

cefalexina, clindamicina, eritromicina, metronidazol e tetraciclina. 

12.  Conduta em caso de fracasso do antibiótico de 1ª escolha – categorizada 

em: trocar o antibiótico, adicionar um segundo antibiótico e outra. 

 

6.2. Cálculo amostral 

 

 O cálculo do tamanho da amostra foi realizado utilizando o Programa G* 

Power 3.1. Para estimar o tamanho da amostra foram estabelecidos os seguintes 

parâmetros: tamanho do efeito (w) de 0.30 (escala do Teste de Cohen), poder de 

90% (Power = 0,8), probabilidade de erro α de 5% (α = 0,05) e grau de liberdade 

igual a 30. Os resultados (Figuras 1 e 2) sugerem um número total de 233 

indivíduos. 

 

  



 

 

 

 

Figura 1. Cálculo amostral utilizando o Programa G*Power 3.1 

 

 

 

Figura 2. Curva do cálculo amostral utilizando o Programa G*Power 3.1 

6.3. Análise estatística 



 

 

 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa 

estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 21.0 (IBM, Armonk, 

NY, USA). A normalidade das variáveis foi verificada através dos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapira-Wilk, além das análises gráficas. Os dados foram 

expressos como frequência absoluta e relativa (%).  Na análise de comparação entre 

os grupos estudados, foi utilizado o teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher. O 

nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p < 0.05). 

 

       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS  



 

 

 

 

Dos 559 questionários enviados por e-mail, um total de 320 (57,2%) foram 

respondidos, dos quais 193 (60,3%) eram clínicos gerais, 109 (34,1%) especialistas 

em Endodontia e 18 (5,6%) com Mestrado e/ou Doutorado, como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Frequência do nível de formação profissional 

 Frequência (N) Porcentagem (%) 

Clínico Geral 193 60,3 

Especialista em Endodontia 109 34,1 

Mestrado/ Doutorado 18 5,6 

Total  320 100 

 

 

. A maioria dos cirurgiões-dentistas colombianos que respondeu ao 

questionário possuía ≥ 25 anos (n = 269; 84,1%),  pertencia ao gênero feminino (n = 

197; 61,6%) e tinha mais de 10 anos de experiência profissional na Odontologia (n = 

155; 48,4%)  (Tabela 3 e 4).  

 

Tabela 3. Características demográficas, de formação universitária e área de atuação dos 320 
cirurgiões-dentistas colombianos incluídos no estudo 

 

Variável N % 

Idade   

< 25 anos 51 15,9 

25-35 anos 108 33,8 

36-45 anos 71 22,2 

> 45 anos 90 28,1 

Gênero   

Feminino 197 61,6 

Masculino 123 38,4 

Nível de formação profissional   

Clínico general 193 60,3 



 

 

 

Especialista em Endodontia 109 34,1 

Mestrado (Msc)/ Doutorado (Dsc/ Phd) 18 5,6 

Local da atuação profissional   

Consultório particular 182 56,9 

Clínica de Instituição acadêmica 65 20,3 

Hospital 17 5,3 

Instituição Militar 5 1,6 

   Outros 51 15,9 

Região do país que atua   

Norte 23 7,2 

Sul 26 8,1 

Nordeste 125 39,1 

Centro-oeste 136 42,5 

Sudeste 10 3,1 

 

 

O Centro-Oeste (n = 136; 42,5%) e Nordeste (n = 125; 39,1%) são as regiões 

de maior atuação destes cirurgiões-dentistas, trabalhando principalmente em 

consultório particular (n = 182; 56,9%) e em clínicas de instituição acadêmica (n = 

65; 20,3%) (Tabela 3). Na comparação entre os três grupos (níveis de formação 

profissional), foi observada diferença estatisticamente significante para as variávies 

gênero (p = 0,040), idade (p < 0,0001) e experiência profissional na Odontologia (p < 

0,0001) (Tabela 4).  

A Tabela 5 apresenta a comparação entre os três grupos (níveis de formação 

profissional) com relação às características referentes às atividades clínicas e 

prescrição de antibióticos. A maioria não era especialista em Endodontia (n = 191; 

59,7%) e 38 (11,9%) atuavam a mais de 10 anos nessa especialidade. Dos 320 

participantes do estudo, 134 (41,9%) atendiam em média de 5 a 10 pacientes; 82 

(25,6%), entre 11 a 20 pacientes; e 104 (32,5%), mais de 20 pacientes por semana. 

Além disso, a média mensal de prescrição de antibióticos era de 1 a 3 para a 

maioria dos profissionais (n = 163; 50,9%). Somente as variáveis de experiência 



 

 

 

profissional na Endodontia (p < 0,0001) e média mensal de prescrição de antibióticos 

(p < 0,010) demontraram diferenças significativas entre os grupos.   



 

 

 

Tabela 4. Comparação entre os três grupos (níveis de formação) para as características demográficas e formação universitária 

Variável Nível de Formação Profissional Valor de p 

Clínico Geral 

(N = 193) 

N (%) 

Especialista Endodontia 

(N = 109) 

N (%) 

Mestrado/Doutorado 

(N = 18) 

N (%) 

Total 

(N = 320) 

N (%) 

 

Gênero      0,040 

Feminino 122 (63,2) 69 (63,3) 6 (33,3) 197 (61,6)  

Masculino 71 (36,8) 40 (36,7) 12 (66,7) 123 (38,4)  

Idade      < 0,0001 

Menos de 25 anos 50 (25,9) 1 (0,9) 0 (0,0) 51 (15,9)  

25- 35 anos 69 (35,8) 38 (34,9) 1 (5,6) 108 (33,8)  

35- 45 anos 27 (14,0) 40 (36,7) 4 (22,2) 71 (22,2)  

Mais de 45 anos 47 (24,3) 30 (27,5) 13 (72,2) 90 (28,1)  

Experiência profissional 

na Odontologia 

    < 0,0001 

   0- 5 anos 98 (50,8) 19 (17,4) 0 (0,0) 117 (36,6)  

   6- 10 anos 24 (12,4) 23 (21,1) 1 (5,6) 48 (15,0)  

   Mais de 10 anos 71 (36,8) 67 (61,5) 17 (94,4) 155 (48,4)  

 



 

 

 

Tabela 5. Comparação entre os três grupos (níveis de formação) para as características relacionadas às atividades clínicas e experiência na Endodontia 
 

Variável 

 

Nível de Formação Profissional Valor de p 

Clínico Geral 

(N = 193) 

N (%) 

Especialista Endodontia 

(N = 109) 

N (%) 

Mestrado/Doutorado 

(N = 18) 

N (%) 

Total 

(N = 320) 

N (%) 

 

Experiência profissional na 

Endodontia 

    < 0,0001 

0- 5 anos 16 (8,3) 46 (42,2) 0 (0,0) 62 (19,4)  

6- 10 anos 2 (1,0) 26 (23,9) 1 (5,6) 29 (9,0)  

Mais de 10 anos 0 (0,0) 34 (31,2) 4 (22,2) 38 (11,9)  

Não sou endodontista 175 (90,7) 3 (2,7) 13 (72,2) 191 (59,7)   

Média de pacientes por semana     0,267 

5 -10 pacientes 85 (44,1) 42 (38,5) 7 (38,9) 134 (41,9)  

  11- 20 pacientes 41 (21,2) 36 (33,0) 5 (27,8) 82 (25,6)  

Mais de 20 pacientes  67 (34,7) 31 (28,5) 6 (33,3) 104 (32,5)  

Média mensal de prescrição de 

antibióticos  

    0,010 

0  12 (6,2)  7 (6,4) 4 (22,2) 23 (7,2)  

1- 3 88 (45,6) 67 (61,5) 8 (44,5) 163 (50,9)  

4- 6 60 (31,1) 23 (21,1) 6 (33,3) 89 (27,8)  

Mais de 7 33 (17,1) 12 (11,0) 0 (0,0) 45 (14,1)  



 

 

 

A maioria dos dentistas informou que prescreve antibiótico por 7 dias (n = 257; 

80,3%) e apenas 6 (1,9%) suspendem a prescrição após o desaparecimento dos 

sintomas. Quando os três grupos foram comparados no que diz respeito a esta 

variável (tempo de prescrição), não houve diferença estatística (p = 0,422), 

sugerindo que o nível de formação não tem influência nessa decisão (Tabela 6). 

Além disso, 243 profissonais (75,9%) responderam que não prescrevem dose de 

ataque, e a clindamicina foi o antibiótico mais utilizado (n = 120; 37,5%) em caso de 

alergia à penicilina, seguido da eritromicina (n = 97; 30,3%) e azitromicina (n = 76; 

23,8%). Na comparação entre os três grupos com relação às características 

referentes às condutas clínicas gerais na prescrição antibiótica, somente a variável 

“2a escolha em caso de alergia à penicilina” demonstrou significante diferença (p < 

0,0001), sendo o especialista em Endodontia o que apresentou a maior frequência 

de prescrição da clindamicina (n = 59; 54,1%). 



 

 

 

Tabela 6. Comparação entre os três grupos (níveis de formação profissional) para as características relacionadas à conduta clínica geral na prescrição antibiótica 

 

Variável Nível de Formação Profissional  Valor de p 

Clínico Geral 

(N = 193) 

N (%) 

Especialista Endodontia 

(N = 109) 

N (%) 

Mestrado/Doutorado 

(N = 18) 

N (%) 

Total 

(N = 320) 

N (%) 

 

Tempo de prescrição     0,422 

  3 dias 9 (4,7) 6 (5,5) 0 (0,0) 15 (4,7)  

  5 dias 19 (9,8) 12 (11,0) 5 (27,8) 36 (11,2)  

  7 dias 158 (81,9) 87 (79,8) 12 (66,7) 257 (80,3)  

 10 dias 4 (2,1) 1 (0,9) 0 (0,0) 5 (1,6)  

 14 dias 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,3)  

  Quando os sintomas   

desaparecem 

2 (1,0) 3 (2,8) 1 (5,5) 6 (1,9)  

Dose de ataque     0,237 

  Sim 42 (21,8) 28 (25,7) 7 (38,9) 77 (24,1)  

  Não 151 (78,2) 81 (74,3) 11 (61,1) 243 (75,9)  

2ª escolha em caso de 

alergia à penicilina 

    < 0,0001 

  Azitromicina 47 (24,4) 21 (19,3) 8 (44,4) 76 (23,8)  

  Cefalexina 16 (8,3) 5 (4,6) 0 (0,0) 21 (6,6)  

  Clindamicina 54 (28,0) 59 (54,1) 7 (38,9) 120 (37,5)  



 

 

 

  Eritromicina 73 (37,8) 21 (19,2) 3 (16,7) 97 (30,3)  

  Metronidazol 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6)  

  Tetraciclina 1 (0,5) 3 (2,8) 0 (0,0) 4 (1,2)  

Conduta após 2- 3 dias sem 

efeito desejado 

    0,626 

Troca de antibiótico 103 (53,4) 57 (52,3) 8 (44,4) 168 (52,5)  

   Adiciona um segundo 

antibiótico 

47 (24,3) 25 (22,9) 3 (16,7) 75 (23,4)  

Outra 43 (22,3) 27 (24,8) 7 (38,9) 77 (24,1)  

 

 

 

 



 

 

 

 

A Tabela 7 apresenta as comparações entre os três grupos com relação às 

diversas situações clínicas em que o cirurgião-dentista prescreve antibiótico ou opta 

por não prescrever. Houve diferença significativa entre os níveis de formação 

profissional nas seguintes situações clínicas: pulpite irreversível com periodontite 

apical sintomática e periodontite apical aguda sintomática (p < 0,0001). Na primeira 

condição clínica, 140 (43,7%) do total de dentistas entrevistados indicam antibiótico 

(57,5% clínicos, 20,1% especialistas e 38,9% com Mestrado e/ou Doutorado), 

enquanto na segunda, 183 (57,2%) prescrevem (74,1% clínicos, 28,4% especialistas 

e 50,0% com Mestrado e/ou Doutorado) .  

A Tabela 8 mostra a frequência de prescrição de antibióticos em diferentes 

condições clínicas de abscesso dentário: apical crônico, apical agudo com edema 

intraoral localizado e apical agudo com edema intra e extraoral difuso. Em todas as 

situações houve diferença estatisticamente significativante (p < 0,05). Na condição 

clínica abscesso apical agudo com edema difuso intra e extraoral, febre e trismo, 

308 (96.2%) dos dentistas prescrevem antibióticos (96,4% clínicos, 98,2% 

especialistas e 83,4% com Mestrado e/ou Doutorado).  

A frequência de prescrição de antibióticos em casos de avulsão, dor pós-

operatória e perfuração é apresentada na Tabela 9. Quando os três grupos foram 

comparados no que diz respeito a variável de cada situação clínica, apenas em caso 

de perfuração radicular houve diferença estatística (p < 0,0001), com 249 (77,8%) 

dentistas do total indicando antibiótico, dos quais 76,7% eram clínicos, 80,7% 

especialistas e 72,2% com Mestrado e/ou Doutorado. 



 

 

 

Tabela 7. Frequência de prescrição de antibióticos em casos de pulpite e necrose pulpar 

Variável Nível de Formação Profissional Valor de p 

Clínico Geral 

(N = 193) 

N (%) 

Especialista Endodontia 

(N = 109) 

N (%) 

Mestrado/Doutorado 

(N = 18) 

N (%) 

Total 

(N = 320) 

N (%) 

 

Pulpite irreversível     0,052 

    Amoxicilina 36 (18,6) 8 (7,3) 3 (16,6) 47 (14,7)  

    Amoxicilina + ácido        

clavulânico 

6 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (1,9)  

    Azitromicina 5 (2,6) 1 (0,9) 1 (5,6) 7 (2,2)  

    Cefalexina  3 (1,6) 1 (0,9) 0 (0,0) 4 (1,2)  

    Clindamicina 4 (2,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (1,2)  

    Nenhum 139 (72) 99 (90,9) 14 (77,8) 252 (78,8)  

Pulpite irreversível com 

periodontite apical 

sintomática 

    < 0,0001 

    Amoxicilina 63 (32,7) 17 (15,6) 7 (38,9) 87 (27,2)  

    Amoxicilina + ácido        

clavulânico 

18 (9,3) 2 (1,8) 0 (0,0) 20 (6,2)  

    Azitromicina 11 (5,7) 2 (1,8) 0 (0,0) 13 (4,1)  

    Cefalexina  2 (1,0) 1 (0,9) 0 (0,0) 3 (0,9)  



 

 

 

    Clindamicina 14 (7,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 14 (4,4)  

    Eritromicina 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,3)  

    Metronidazol 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6)  

    Nenhum 82 (42,5) 87 (79,9) 11 (61,1) 180 (56,3)  

Necrose pulpar     0,190 

    Amoxicilina 52 (27,0) 19 (17,5) 3 (16,6) 74 (23,1)  

    Amoxicilina + ácido        

clavulânico 

14 (7,3) 1 (0,9) 1 (5,6) 16 (5,0)  

    Azitromicina 7 (3,6) 2 (1,8) 1 (5,6) 10 (3,1)  

    Cefalexina  4 (2,1) 2 (1,8) 1 (5,6) 7 (2,2)  

    Clindamicina 4 (2,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (1,3)  

    Eritromicina 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,3)  

    Penicilina V 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6)  

    Metronidazol 2 (1,0) 1 (0,9) 0 (0,0) 3 (0,9)  

    Nenhum 107 (55,4) 84 (77,1) 12 (66,6) 203 (63,5)  

Periodontite apical aguda 

sintomática 

    < 0,0001 

    Amoxicilina 84 (43,6) 20 (18,4) 5 (27,7) 109 (34,1)  

    Amoxicilina + ácido        

clavulânico 

31 (16,1) 7 (6,4) 1 (5,6) 39 (12,2)  

    Azitromicina 7 (3,6) 1 (0,9) 2 (11,1) 10 (3,1)  



 

 

 

    Cefalexina  9 (4,7) 1 (0,9) 1 (5,6) 11 (3,5)  

    Clindamicina 6 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (1,9)  

    Eritromicina 2 (1,0) 1 (0,9) 0 (0,0)  3 (0,9)  

    Penicilina V 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6)  

    Metronidazol 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,3)  

    Ciprofloxacina 1 (0,5) 1 (0,9) 0 (0,0) 2 (0,6)  

    Nenhum 50 (25,9) 78 (71,6) 9 (50,0) 137 (42,8)  



 

 

 

Tabela 8. Frequência de prescrição de antibióticos em diferentes condições clínicas de abscesso dentário 

Variável Nível de Formação Profissional Valor de p 

Clínico Geral 

(N = 193) 

N (%) 

Especialista Endodontia 

(N = 109) 

N (%) 

Mestrado/Doutorado 

(N = 18) 

N (%) 

Total 

(N = 320) 

N (%) 

 

Abscesso apical crônico     0,0001 

    Amoxicilina 84 (43,5) 25 (22,9) 5 (27,6) 114 (35,6)  

    Amoxicilina + ácido        

clavulânico 

 24 (12,5)   10 (9,2) 1 (5,6) 35 (10,9)  

    Azitromicina 12 (6,2) 3 (2,8) 1 (5,6) 16 (5,0)  

    Cefalexina  10 (5,2) 3 (2,8) 1 (5,6) 14 (4,4)  

    Clindamicina 12 (6,2) 6 (5,5) 0 (0,0) 18 (5,6)  

    Eritromicina 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6)  

    Penicilina V 3 (1,6) 1 (0,9) 0 (0,0) 4 (1,3)  

    Metronidazol  2 (1,0)  0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6)  

    Ciprofloxacina 0 (0,0)  1 (0,9) 0 (0,0) 1 (0,3)  

    Tetraciclina  2 (1,0) 1 (0,9) 1 (5,6) 4 (1,3)  

    Nenhum 42 (21,8) 59 (54,1) 9 (50,0) 110 (34,4)  

 

 

 

     

 

 



 

 

 

Abscesso apical agudo 

com edema intraoral 

localizado / dor 

0,045 

    Amoxicilina 72 (37,3) 38 (34,9) 3 (16,6) 113 (35,3)  

    Amoxicilina + ácido        

clavulânico 

46 (23,8) 27 (24, 8) 5 (27,7) 78 (24,4)  

    Azitromicina 14 (7,3) 6 (5,5) 1 (5,6) 21 (6,6)  

    Cefalexina   10 (5,2)  4 (3,7) 1 (5,6) 15 (4,7)  

    Clindamicina 22 (11,4) 15 (13,8) 0 (0,0) 37 (11,6)  

    Eritromicina 5 (2,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (1,6)  

    Penicilina V 7 (3,6) 2 (1,8) 1 (5,6) 10 (3,1)  

    Metronidazol 3 (1,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (0,9)  

   Ciprofloxacina 1 (0,5) 3 (2,7) 1 (5,6) 5 (1,6)  

   Tetraciclina 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6)  

   Nenhum 11 (5,7) 14 (12,8) 6 (33,3) 31 (9,6)  

Abscesso Apical Agudo 
com edema difuso intra e 
extraoral, febre, trismo 
 

    0,025 

    Amoxicilina 
 

49 (25,4) 22 (20,2) 4 (22,2) 75 (23,4)  

    Amoxicilina + ácido        
clavulânico 
 

44 (22,8) 41 (37,6) 6 (33,3) 91 (28,4)  

    Azitromicina 
 

11 (5,7) 5 (4,6) 0 (0,0) 16 (5,0)  

    Cefalexina  
 

13 (6,7) 3 (2,8) 1 (5,6) 17 (5,3)  



 

 

 

    Clindamicina 
 

24 (12,4) 21 (19,3) 2 (11,1) 47 (14,6)  

    Eritromicina 
 

8 (4,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (2,5)  

    Penicilina V 
 

21 (10,9) 12 (11,0) 1 (5,6) 34 (10,6)  

    Metronidazol 
 

10 (5,2) 2 (1,8) 0 (0,0) 12 (3,8)  

   Ciprofloxacina 
 

3 (1,6) 0 (0,0) 1 (5,6) 4 (1,3)  

   Tetraciclina 
 

3 (1,6) 1 (0,9) 0 (0,0) 4 (1,3)  

   Nenhum 
 

7 (3,6) 2 (1,8) 3 (16,6) 12 (3,8)  



 

 

 

Tabela 9. Frequência de prescrição de antibióticos em casos de avulsão, dor pós-operatória e perfuração radicular 

Variável Nível de Formação Profissional Valor de p 

Clínico Geral 

(N = 193) 

N (%) 

Especialista Endodontia 

(N = 109) 

N (%) 

Mestrado/Doutorado 

(N = 18) 

N (%) 

Total 

(N = 320) 

N (%) 

 

Avulsão 
 

    0,077 

    Amoxicilina 
 

62 (32,1) 46 (42,2) 4 (22,2) 112 (35,0)  

    Amoxicilina + ácido        
clavulânico 
 

9 (4,7) 9 (8,2) 3 (16,7) 21 (6,6)  

    Azitromicina 
 

11 (5,7) 3 (2,8) 1 (5,5) 15 (4,7)  

    Cefalexina  
 

6 (3,1) 3 (2,8) 0 (0,0) 9 (2,8)  

    Clindamicina 
 

9 (4,7) 4 (3,7) 0 (0,0) 13 (4,1)  

    Eritromicina 
 

1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,3)  

    Penicilina V 
 

1 (0,5) 1 (0,9) 0 (0,0) 2 (0,6)  

    Metronidazol 
 

0 (0,0) 1 (0,9) 0 (0,0) 1 (0,3)  

   Ciprofloxacina 2 (1,0) 2 (1,8) 0 (0,0) 4 (1,3)  

   Tetraciclina 7 (3,7) 13 (11,9) 3 (16,7) 23 (7,2)  

   Nenhum 85 (44,0) 27 (24,8)  7 (38,9) 119 (37,1)  

Dor Pós-operatória (após 
instrumentação/obturação) 
 

    0,408 

    Amoxicilina 
 

 48 (24,9)  18 (16,5) 6 (33,3) 72 (22,5)  

    Amoxicilina + ácido        
clavulânico 

7 (3,6) 2 (1,8) 0 (0,0) 9 (2,8)  



 

 

 

    Azitromicina 
 

2 (1,0) 3 (2,8) 0 (0,0) 5 (1,6)  

    Cefalexina  
 

4 (2,1) 3 (2,8) 0 (0,0) 7 (2,2)  

    Clindamicina 
 

6 (3,1) 1 (0,9) 0 (0,0) 7 (2,2)  

    Eritromicina 
 

3 (1,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (0,9)  

    Penicilina V 
 

2 (1,0) 2 (1,8) 1 (5,6) 5 (1,6)  

    Metronidazol 
 

2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6)  

   Ciprofloxacina 
 

1 (0,5) 1 (0,9) 1 (5,6) 3 (0,9)  

   Tetraciclina 
 

3 (1,6) 1 (0,9) 0 (0,0) 4 (1,3)  

   Nenhum 
 

115 (59,6) 78 (71,6) 10 (55,5) 203 (63,4)  

Perfuração radicular     < 0,0001 

    Amoxicilina 
 

58 (30,1) 20 (18,4) 4 (22,0) 82 (25,6)  

    Amoxicilina + ácido        
clavulânico 
 

18 (9,3) 1 (0,9) 1 (5,5) 20 (6,2)  

    Azitromicina 
 

8 (4,1) 1 (0,9) 0 (0,0) 9 (2,8)  

    Cefalexina  
 

7 (3,6) 4 (3,7) 1 (5,5) 12 (3,8)  

    Clindamicina 
 

16 (8,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 16 (5,0)  

    Eritromicina 
 

6 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (1,9)  

    Penicilina V 
 

3 (1,6) 1 (0,9) 1 (5,5) 5 (1,6)  

    Metronidazol 
 

1 (0,5) 1 (0,9) 1 (5,5) 3 (0,9)  

    Ciprofloxacina 
 

1 (0,5) 1 (0,9) 1 (5,5) 3 (0,9)  

    Tetraciclina 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

    Nenhum 
 

75 (38,9)  80 (73,4) 9 (50,5) 164 (51,3)  



 

 

 

7. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo baseou-se em 320 questionários respondidos por 

cirurgiões-dentistas da Colômbia em relação à prescrição de antibióticos em 

diferentes situações clínicas. Estudos utilizando questionários semelhantes foram 

realizados em diferentes países: Espanha (NÚÑEZ et al., 2009), Lituânia 

(SCUKAITE et al., 2010) e Estados Unidos (GERMACK et al., 2017).  

Este é o primeiro estudo a investigar hábitos de prescrição de antibióticos 

por cirurgiões-dentistas na Colômbia, que obteve 54,7% de retorno, uma taxa 

aceitável, quando comparada com estudos semelhantes com taxas inferiores, como 

na Espanha, 31,1% (NÚNEZ et al., 2009), na Noruega, 27,2% (PREUS et al., 2017) 

nos Estados Uniidos, 22,9% (GERMACK et al., 2017). No Brasil, um estudo 

semelhante realizado por BOLFONI et al. (2018), a taxa de retorno foi de apenas 

4,4%. As perguntas foram elaboradas para coletar uma variedade de informações 

relativas aos tipos de antibióticos prescritos e os hábitos de prescrição de dentistas 

clínicos e endodontistas. 

Sendo uma das poucas pesquisas sobre padrões de prescrição de 

antibióticos no tratamento de infecções endodônticas, existem relevantes limitações 

deste tipo de estudo. Como em todo estudo que utilizou questionário, existe o risco 

em relação à consistência de respostas e o problema do viés de informação do 

profissional (BOLFONI et al., 2018).  

GERMACK et al. (2017) realizaram um levantamento das explicações 

fornecidas pelos profissinonais para justificar a prescrição de antibióticos, tais como 

motivo de viagem do paciente, placebo, prevenção de flare up, por insistência do 



 

 

 

próprio paciente e, ainda, imunocomprometimento. Este tipo de detalhamento não foi 

realizado neste estudo. 

Os dentistas devem compreender as indicações clínicas para prescrição de  

antibióticos adequada, a fim de evitar o uso indevido ou excessivo destes 

medicamentos (BAUMGARTNER & SMITH, 2009). No presente estudo, nas 

condições de pulpite irreversível e pulpite irreversível com periodontite apical 

sintomática, 21,2% (n = 68) e 43,7% (n = 120) dos profissionais, respectivamente, 

indicaram prescrição de antibiótico, ainda que não seja necessário nessas situações 

clínicas. É provável que os dentistas prescrevam antibiótico acreditando na redução 

da dor do paciente, porém não há evidência na literatura para esta associação  

Podemos supor também que a experiência profissional interfira na conduta de 

prescrever ou não o antibiótico. (AGNIHOTRY et al., 2016).  

Segundo o estudo de ZADIK & LEVIN (2008), alguns padrões de resistência 

a antibióticos podem variar de acordo com a localização geográfica. Estes autores 

avaliaram a influência das localizações geográficas da graduação (Israel, Europa 

Oriental, América Latina) na tomada de decisões em relação ao manejo da cárie 

dentária, lesões periapicais e rotinas de antibioticoterapia, e concluíram que 

significativamente mais graduados latino-americanos prescreveram antibióticos após 

tratamento endodôntico e retratamento (p < 0,05). No presente estudo, houve 

apenas comparação de dados em diferentes regiões do mesmo país, e ainda assim, 

não houve diferença significativa de hábitos de prescrição e nível de formação 

profissional relacionados com a localização geográfica (p = 0,717).  

Geralmente, os antibióticos beta-lactâmicos são usados como opção para o 

tratamento de infecções endodônticas. No presente estudo, a amoxicilina foi o 

antibiótico mais prescrito para pacientes sem alergia à penicilina (47,5%), 



 

 

 

corroborando com estudos, ainda que com taxas maiores, realizados no Brasil, 

83,5% (BOLFONI et al., 2018) e nos Estados Unidos, 60,7% (GERMACK et al., 

2017). Na Espanha (NÚÑEZ et al., 2009), o estudo com taxa de 44,3% de prescrição 

de amoxicilina foi o que mais se aproximou da pesquisa na Colômbia. O amplo 

espectro da amoxicilina é indicado para as necessidades endodônticas, pois possui 

uma grande cobertura das espécies bacterianas envolvidas neste tipo de infecção. 

A combinação de amoxicilina e ácido clavulânico foi considerada a segunda 

opção de escolha de antibiótico para pacientes sem alergia à penicilina (23,5%), 

apresentando resultado semelhante ao da Índia (22,8%) (GARG et al., 2014). Como 

a amoxicilina em combinação com o ácido clavulânico é caracterizada um 

medicamento de espectro muito mais amplo de atividade em comparação com a 

amoxicilina na formulação isolada, isso pode levar a um risco de maior 

desenvolvimento de resistência bacteriana (MONTAGNER et al., 2014). 

O antibiótico de primeira escolha para pacientes alérgicos à penicilina foi a 

clindamicina (37,5%), taxa semelhante com estudo no Brasil (33,0%) e em contraste 

com as respostas de endodontistas espanhóis, de 63,2% (NÚÑEZ et al., 2009). A 

segunda escolha para alérgicos foi a eritromicina, de espectro semelhante à 

penicilina, com 30,3%. Em um estudo realizado na Índia (GARG et al., 2014) a 

eritromicina (40,3%) foi o antibiótico de primeira escolha para pacientes alérgicos a 

penicilina.  

A dose ideal de antibióticos deve ser suficiente para eliminar os patógenos, 

com mínimo de efeitos sobre a fisiologia do hospedeiro e da microbiota existente. 

Como a maioria das infecções bacterianas orais começam rapidamente, não há 

como estabelecer, em pouco tempo, a concentração inibitória mínima de um 

medicamento específico. Sendo assim, recomenda-se iniciar o tratamento com uma 



 

 

 

dose de ataque (BOLFONI et al., 2018). No presente estudo, apenas 24,1%, ou seja, 

77 dos 320 entrevistados, responderam que prescrevem dose de ataque. 

A duração ideal de uma terapia antibiótica é a mais curta possível capaz de 

ser eficaz contra determinada infecção. A maioria das infecções agudas é resolvida 

dentro de 3 a 7 dias (OBEROI et al. 2015; DAR-ODEH et al. 2010). A prescrição de 

antibióticos deve ser feita inicialmente por um período de 2, 3 ou 5 dias. Uma curta 

duração da antibioticoterapia reduz o risco de desenvolvimento de toxicidade, alergia 

e de microrganismos resistentes (DAR-ODEH et al., 2010).  

No presente estudo, 52,5% dos entrevistados trocam o medicamento caso 

ele não tenha o efeito desejado em 2 a 3 dias de uso. A maioria dos entrevistados 

realiza prescrição por 7 dias, 81,9% do total de clínicos gerais, 79,8% dos 

especialistas em Endodontia e 66,7% dos profissionais com Mestrado e/ou 

Doutorado. Dos 320 entrevistados, apenas 1,9% (n = 6) suspendem o 

antimicrobiano após desaparecimento de sintomas. Não houve diferença estatística 

em relação ao nível de formação do profissional e o tempo de prescrição (p = 0,422). 

Na pulpite irreversível com periodontite apical aguda, a polpa permanece 

vital, não há infecção ou sinais e sintomas de envolvimento sistêmico e, portanto, os 

antibióticos não estão indicados (AGNIHOTRY et al., 2016). No entanto, 44,7% de 

todos dentistas entrevistados, sendo 57,5% clínicos, 20,1% especialistas e 38,9% 

com Mestrado e/ou Doutorado, indicam antibióticos nesta situação clínica. O nível de 

formação profissional mostra diferença estatística neste caso (p < 0,0001). A análise 

dos questionários mostrou uma baixa porcentagem para esta situação na Lituânia, 

2% (SKUCAITE et al. 2010) e no Brasil, 1,1% (BOLFONI et al. 2018) enquanto este 

percentual foi maior no estudo realizado na índia, 71,6% (GARG et al., 2014). A 

grande diferença dos resultados do presente estudo com os observados na Lituânia 



 

 

 

(SKUCAITE et al. 2010) e no Brasil (BOLFONI et al. 2018) pode estar associada ao 

fato de nosso estudo ter incluído cirurgiões-dentistas clínicos, enquanto aqueles 

incluíram apenas especialistas em Endodontia. 

Em casos de abscessos endodônticos, na ausência de sinais locais de 

propagação de infecção, após o tratamento endodôntico, o sistema de defesa do 

hospedeiro deve ser capaz de realizar o controle da infecção (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2013). Assim, o uso de antibióticos somado ao de analgésicos para dor não traz 

benefício algum para o paciente, apenas em casos de envolvimento sistêmico 

(AMINOSHARIAE & KULILD, 2016; SEGURA-EGEA et al., 2010).  

A antibioticoterapia deve ser indicada para casos com sinais de celulite, 

linfadenopatia, limitação de abertura bucal (trismo), associados a sintomas como 

febre, perda de apetite e mal-estar geral, o que sugere que o sistema imunológico do 

paciente está incapaz de controlar a infecção e, assim, poderá haver disseminação 

para outras regiões, causando maiores problemas à saúde do paciente (SIQUEIRA 

& RÔÇAS, 2013; MONTAGNER et al., 2014). A maioria dos entrevistados indicou 

uso de um antimicrobiano para esta situação (n = 308; 96,2%), apresentando 

diferença estatisticamente significante entre os níveis de formação (p = 0,025), 

porém com baixa relevância prática em função da pequena diferença nas 

proporções entre os três grupos (96,4% clínicos, 98,2% especialistas e 83,4% com 

Mestrado e/ou Doutorado).  

A prescrição irracional de antibióticos pode ser influenciada por muitos 

fatores, além da falta de conhecimento, como também uma espécie de crença de 

que é necessário administrar antibióticos para curar uma doença ou ainda, a falta de 

tempo do profissional para atender o paciente. Mesmo assim, a decisão sobre 

prescrever o medicamento depende do profissional e todo profissional deveria estar 



 

 

 

ciente dos benefícios e malefícios do tratamento com antibióticos, ligados ao risco 

de desenvolvimento de resistência (GERMACK et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Na Colômbia, cirurgiões-dentistas clínicos gerais erram mais do que 

Especialista em Endodontia e Mestres e/ou Doutores na tomada de decisão com 

relação à prescrição de antibióticos em casos de pulpite irreversível com periodontite 

apical,  periodontite apical aguda sintomática e abscessos crônico e agudo com 

edema localizado e dor, mas não para as demais condições clínicas.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética da Colômbia 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 – Questões do questionário aplicado aos dentistas colombianos 

 Uso de antimicrobianos en Endodoncia (Colombia)  

 
1. Cuál es su nivel de formación? (  ) Clínico general (  ) Especialista en Endodoncia  
(  ) Magister (Msc) (  ) Doctor (Dsc/PhD) 
 
2. Género: (  ) Masculino (  ) Femenino 
 
3. Edad: (  ) Menos de 25 años (  ) 25-35 años (  ) 36-45 años (  ) Mas de 45 años  
 
4. ¿Desde hace cuanto tiempo es Profesional de la Odontología? (  ) 0- 5 años 
(  ) 6- 10 años (  ) Mas de 10 años 
 
5. En caso de ser Endodoncista, ¿cuanto tiempo de experiencia posee solo en 
Endodoncia? (  ) 0- 5 años (  ) 6- 10 años (  ) Mas de 10 años (  ) No soy 
Endodoncista 
 
6. ¿En cuál ambiente practica su actividad odontológica? (  ) Consultorio particular 
(  ) Hospital (  ) Clínica de Institución Académica (  ) Institución Militar (  ) Otros 
 
7. ¿En cual región del país usted ejerce su actividad profesional? (  ) Sudeste 
(  ) Sur (  ) Centro-oeste (  ) Nordeste (  ) Norte 
 
8. ¿Cuál es la media de pacientes que atiende por semana? (  ) 5-10 (  ) 11-20 
(  ) Mas de 20 
 
9. ¿Cuál es la media de prescripción de antibióticos por mes? (  ) 1-3 (  ) 4-6 
(  ) Mas de 7 (  ) 0 
 
10. Situaciones en que prescribe antibiótico como coadyuvante al tratamiento para 
pacientes adultos: 
                                     Amoxicilina Amoxicilina + ácido clavulánico Azitromicina Cefalexina Ciprofloxacina 
Pulpitis Irreversible                                 (   )                                     (   )                (   )             (   )                (   ) 
Pulpitis Irreversible con                          (   )                                     (   )                (   )             (   )                (   )    
Periodontitis Apical Sintomática                                                      
Necrosis pulpar                                      (   )                                     (   )                (   )              (   )                (   ) 
Periodontitis Apical                                 (   )                                     (   )                (   )             (   )                (   )   
aguda Sintomática                   
Absceso Apical Crónico                          (   )                                     (   )               (   )              (   )                (   ) 
Absceso Apical Agudo edema                (   )                                     (   )               (   )              (   )                (   ) 
intraoral localizado con dolor 
Absceso apical agudo con edema          (   )                                     (   )               (   )              (   )                (   ) 
intraoral, fiebre y/o trismo  
Absceso apical agudo con edema          (   )                                     (   )               (   )              (   )                (   ) 
difuso intraoral y extraoral, fiebre y/o 
trismo  
Avulsión                                                   (   )                                     (   )               (   )              (   )                (   ) 
Dolor post-operatorio (después de la      (   )                                     (   )               (   )               (   )               (   ) 
instrumentación/obturación 
Perforación                                              (   )                                      (   )              (   )               (   )               (   ) 
Cirurgia Endodóntica                                (   )                                    (   )               (   )              (   )                 (   ) 
 



 

 

 

11. ¿Por cuanto tiempo indica antibioticoterapia? (  ) 3 días (  ) 5 días (  ) 7 días 
(  ) 10 días (  ) 14 días (  ) Hasta desaparecer los síntomas 
12. ¿Usted prescribe dosis de ataque? (  ) Si (  ) No 
 
13. En caso de pacientes alérgicos a la penicilina, ¿cual es el antibiótico de 
elección? (  ) Azitromicina (  ) Cefalexina (  ) Clindamicina (  ) Eritromicina 
(  ) Metronidazol (  ) Tetraciclina 
 
14. En el caso de que el antibiótico no tenga el efecto deseado en 2- 3 días, ¿cual es 
su conducta? (  ) Cambiar el antibiótico (  ) Adicionar un segundo antibiótico (  ) Otra 

 
 
 
 


