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O uso de antibióticos em infecções odontogênicas: Qual é a melhor 

escolha? Uma revisão sistemática. 

Objetivo: As infecções odontogênicas são um problema comum na odontologia, e seu 

tratamento geralmente requer o uso de antibióticos, como também a remoção da fonte 

de infecção, o que freqüentemente torna mais difícil para os clínicos tomar uma decisão 

sobre a escolha do antibiótico. Este estudo teve como objetivo responder as seguintes 

questões através do formato PICO: Quando os antibióticos devem ser utilizados em 

infecções dentárias (DIs)? Quais são os medicamentos mais eficazes? Durante quanto 

tempo os antibióticos devem ser administrados? 

Materiais e Métodos: Esta foi uma revisão sistemática usando as bases de dados 

PubMed, Scopus e Cochrane sem restrições quanto ao período pesquisado. As variáveis 

analisadas em cada artigo foram o número de infecções odontogênicas em cada estudo, 

tipo de estudo, intervenção cirúrgica realizada, antibióticos administrados, diferenças 

estatísticas entre os grupos estudados e evolução dos pacientes após o tratamento. 

Resultados: A pesquisa incluiu 1.109 artigos. Após a leitura completa de 46 artigos, 16 

foram incluídos na revisão final e 30 foram excluídos. Foi obtida uma amostra de 2.147 

casos DI, em que foram utilizados 15 antibióticos diferentes, com uma taxa de cura total 

de 98,2%. 

Conclusões: Os estudos mostraram que os antibióticos foram prescritos apenas em 

situações de manifestações corporais regionais e / ou sistêmicas. No caso de DIs, uma 

vez que a drenagem foi realizada e / ou a causa da infecção foi removida, todos os 

antibióticos testados são igualmente eficazes em relação à cura clínica, e a escolha de 

antibióticos não é tão bem sucedida quanto o procedimento de intervenção local. 

Quando é detectada a necessidade real de terapia antibiótica, os antibióticos devem ser 

utilizados pelo menor tempo possível, até que a cura clínica do paciente seja alcançada. 


