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Nesta unidade serão revisados os conceitos que você aprendeu na 

graduação sobre o emprego dos fármacos no atendimento odontológico 

ao paciente adulto e os cuidados de seu uso em pacientes portadores de 

doenças crônicas não-transmissíveis, como diabetes, hipertensão e 

cardiopatias. Iremos atualizar seus conhecimentos sobre a farmacologia 

e toxicidade dos anestésicos locais para obtenção de uma anestesia 

eficiente, com duração adequada e segurança. Veremos como indicar de 

maneira correta a antibioticoterapia sistêmica, seja ela profilática ou 

curativa, ressaltando os critérios para escolha do medicamento, dose e 

duração do tratamento. Mostraremos, ainda, como proceder de forma 

adequadano tratamento e prevenção da dor e da inflamação, através da 

administração correta de analgésicos e anti-inflamatórios.

UNIDADE 3

O USO DE FÁRMACOS 
NO ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO AO 
ADULTO



3.1
Anestésicos Locais

Grande parte dos procedimentos realizados na prática clínica 

odontológica é capaz de provocar estímulos dolorosos. Dessa forma, 

se nós não dispuséssemos do recurso da anestesia local, a realização 

de vários procedimentos seria inviável. A anestesia local pode ser 

definida como o bloqueio reversível da transmissão de estímulos 

nervosos, gerando perda temporária da sensação de dor sem, 

entretanto, causar perda de consciência.

Para responder a pergunta da Drª Elba, é 

necessário que relembremos também como a 

sensação de dor é provocada. Resumidamente, o 

estímulo doloroso é transmitido desde o seu local 

de origem até o cérebro através das fibras 

nervosas. Essa transmissão ocorre pela 

despolarização temporária das células nervosas 

em virtude da entrada de íons sódio através dos 

canais de sódio, levando à propagaçãodo 

estímulo doloroso.Existe uma grande variedade 

de  so luções  anes tés i cas  no  mercado 

odontológico, de diferentes marcas e com 

diferentes princípios ativos. 

Mas, afinal, você lembra como agem os 

anestésicos locais?



3.1
Anestésicos Locais

Embora existam várias teorias para explicar a ação do anestésico 

local sobre as fibras nervosas, a mais aceita é a teoria do receptor 

específico, segundo a qual os anestésicos locais, ao atravessarem 

a membrana da célula nervosa, se ligam aos receptores 

específicos nos canais de sódio, impedindo ou diminuindo a 

entrada do íon na célula. Dessa forma, há o bloqueio da 

transmissão nervosa e a consequente perda temporária da 

sensação dolorosa.

Saiba Mais

A seleção do anestésico local deve ser baseada em parâmetros 

farmacológicos e em parâmetros clínicos. Os parâmetros farmacológicos 

estão relacionados a algumas propriedades das soluções anestésicas, como 

potência, toxicidade, início e duração do efeito. Enquanto os parâmetros 

clínicos dizem respeito às características inerentes ao procedimento a ser 

realizado e às condições sistêmicas do paciente. A seguir, faremos 

comentários acerca desses parâmetros.

Dessa forma, qual anestésico deve ser 

usar no atendimento ao paciente 

adulto? Quais critérios que devemser 

levados em consideração para 

selecionar o anestésico ideal para 

cada situação?



3.1
Anestésicos Locais

Existem, atualmente, 5 anestésicos locais disponíveis no 

mercado odontológico nacional :

LINDOCAÍNA

PRILOCAÍNA

MEPIVACAÍNA

BUPIVACAÍNA

ARTICAÍNA

Saiba Mais

Dentre eles, apenas a bupivacaína apresenta efeito de longa duração, 

podendo agir por mais de 8 horas. Os demais anestésicos apresentam efeito 

de média duração, de aproximadamente 3 horas. Considerando que na 

atenção básica não são realizados procedimentos que necessitem de 

anestesia de longa duração, dificilmente a bupivacaína precisará ser 

utilizada. Quando comparamos início da ação e potência relativa, os demais 

anestésicos, apesar de sofrerem pequenas variações, apresentam 

resultados semelhantes. A toxicidade sistêmica, quando respeitadas as 

doses máximas recomendadas, é mínima para esses anestésicos, não tendo 

também grande influência na escolha. Portanto, como podemos observar, 

qualquer um dos anestésicos citados pode ser utilizado com segurança no 

paciente adulto saudável, desde que o mesmo não apresente reação 

alérgica a algum deles, o que é muito raro.



3.1
Anestésicos Locais

Todos os anestésicos locais apresentam ação vasodilatadora. 

Assim, quando injetados, promovem dilatação dos vasos sanguíneos 

da região, levando a uma rápida absorção dos mesmos para corrente 

circulatória. Isso pode reduzir o tempo de duração da anestesia, além 

de aumentar o risco de toxicidade. Dessa forma, a associação de 

vasoconstritores às soluções anestésicas é de grande interesse na 

odontologia, pois prolongam a duração da anestesia por 

contraposição ao efeito vasodilatador, além de diminuir o risco de 

toxicidade sistêmica. Em adição, os vasoconstritores também 

funcionam como agentes hemostáticos, diminuindo o sangramento 

durante a realização de procedimentos cirúrgicos. Os vasoconstritores 

utilizados em associação aos anestésicos citados anteriormente são:

EPINEFRINA

LEVONORDEFRINA

NOREPINEFRINA

FENILEFRINA

FELIPRESSINA

Saiba Mais

A epinefrina (também conhecida como adrenalina) é o vasoconstritor 

que apresenta as melhores propriedades e, portanto, o de escolha para 

realização de procedimentos odontológicos em pacientes saudáveis. A 

norepinefrina pode produzir mais arritmias cardíacas e maior aumento de 

pressão arterial, além de apresentar menor efeito vasoconstritorque a 

epinefrinanão apresentando, portanto, vantagens sobre esta. Por essa 

razão seu uso tem sido desaconselhado por muitos profissionais. 



3.1
Anestésicos Locais

Saiba Mais

A levonordefrina também não apresenta nenhuma vantagem sobre a 

epinefrina. A fenilefrina apresenta ação vasoconstritora inferior à epinefrina, 

no entanto, por ser mais estável, pode proporcionar uma ação mais 

duradoura. A felipressina, que está presente apenas em associação com a 

prilocaína,produz menores efeitos sobre o sistema cardiovascular. Em 

contrapartida, apresenta reduzido controle da hemostasia, podendo causar 

maior sangramento durante a realização de procedimentos cirúrgicos, 

quando comparada à epinefrina. No entanto, essa característica não impede 

seu uso para realização de exodontias ou outras cirurgias realizadas na 

atenção básica.

Você Sabia?

Existe um certo temor em utilizar anestésicos com vasoconstritor 

em pacientes hipertensos ou cardiopatas. Quando se trata de 

pacientes compensados, pode-se considerar esse temor como 

não justificado. O anestésico sem vasoconstritor apresenta um 

efeito menos profundo e de menor duração, podendo gerar uma 

anestesia de menor qualidade. Nessas situações, se o paciente 

sentir algum estímulo doloroso durante o procedimento, a 

quantidade de vasoconstritor (adrenalina) liberada pelo 

organismo será maior que a quantidade presente nas soluções 

anestésicas. Portanto, desde que não haja contra-indicação 

absoluta ao seu uso, os anestésicos com vasoconstritores devem 

ser preferidos.



3.1
Anestésicos Locais

É importante que sejam respeitadas as doses 

máx imas  de  c ada  ane s t é s i c o ,  po i s  a 

sobredosagem do agente anestésico, ou mesmo 

do vasoconstritor em alguns casos, pode gerar 

efeitos adversos muito graves e até mesmo letais. 

Segue abaixo o quadro com as doses máximas de 

anestésicos locais recomendadas para adultos 

saudáveis com aproximadamente 60 kg de peso 

corporal:

Número de tubetes

PESO DO PACIENTE (em kg)

50 60 70 80 90

4% 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

0,5% 7 8,5 10 10 10

2% 6 7 8 8 8

3% 4 5 5,5 5,5 5,5

3% 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5

Articaína 4%

Bupivacaína 0,5%

Lidocaína ou Mepivacaína 2%

Lidocaína ou Mepivacaína 3%

Prilocaína 3%

ANESTÉSICO 
LOCAL



3.1
Anestésicos Locais

Saiba Mais

Agora podemos concluir nossas considerações acerca da escolha do 

anestésico local a ser utilizado no atendimento ao paciente adulto. Quando 

se trata de paciente saudável, qualquer uma das soluções anestésicas 

citadas anteriormente e disponível na unidade básica de saúde pode ser 

utilizada com segurança, desde que respeitadas as doses máximas 

recomendadas. Devemos dar preferência, entretanto, àquelas que 

apresentemepinefrina como vasoconstritor. Os pacientes portadores de 

algum comprometimento sistêmico, quando se apresentam compensados, 

podem ser considerados como pacientes saudáveis em relação à escolha do 

anestésico. Os pacientes descompensados devem ser encaminhados ao 

médico para realização do tratamento adequado e, só depois de corrigido o 

problema, poderão ser submetido a procedimentos que necessitem de 

anestesia local. Em situações de urgência, quando o paciente 

descompensando não puder esperar pelo tratamento médico, devemos 

encaminhar o paciente para atendimento de urgência em ambiente 

hospitalar. Pacientes portadores de doenças crônicas não transmissíveis 

necessitam de uma avaliação mais criteriosa. Mais informações sobre o 

cuidado no uso de anestésicos locais nesses pacientes serão fornecidas em 

um tópico específico no final desta unidade.



3.2
Antibióticos Sistêmicos

A cavidade oral é normalmente colonizada por uma ampla e 

diversificada quantidade de microrganismos que, em condições 

normais, se mantém em situação de equilíbrio com o sistema 

imunológico do ser humano. Diante dessa presença constante de 

grande quantidade de microrganismos na cavidade oral, existe uma 

cultura equivocada entre os cirurgiões-dentistas de que os antibióticos 

devem ser utilizados para prevenir ou controlar as infecções em 

qualquer situação. Esse uso indiscriminado dos antibióticos ao longo 

dos anos é considerado o maior responsável pelo desenvolvimento de 

resistência bacteriana. 



3.2
Antibióticos Sistêmicos

Precisamos entender que os quadros de 

infecção só se desenvolvem diante da 

presença de algum desequilíbrio ou de 

algum fator predisponente como, por 

exemplo, necrose pulpar ou acúmulo 

excessivo de biofilme.

Dessa forma, é importante que o cirurgião-

dentista compreenda que, diante da presença de 

alguma infecção bacteriana instalada, a principal 

medida a ser realizada é a identificação da causa 

da infecção e sua remoção, através de 

procedimentos como drenagem de abscesso, 

tratamento de canais radiculares, remoção de 

biofilme e cálculo e, em algumas situações, 

exodontias. Os antibióticos devem ser utilizados 

apenas como auxiliares no tratamento. 



3.2
Antibióticos Sistêmicos

Para orientá-los quanto ao uso dos antibióticos no atendimento 

ao paciente adulto, sua escolha e modo correto de administração, 

alguns questionamentos serão respondidos:

Existem duas situações diferentes que podem justificar a 

administração de antibioticoterapia sistêmica na prática odontológica. 

Uma delas é a prevenção de infecções, chamada de:

Em quais situações clínicas devemos 

indicar o uso de antibióticos?

Ela é indicada para prevenir 
uma possível contaminação 
em áreas  que  i rão  ser 
submetidas a procedimentos 
cirúrgicos como exodontia de 
terceiros molares inclusos ou 
cirurgia periodontal, por 
exemplo. 

No entanto,  se  os  cu idados com 
esterilização, assepsia e antissepsia forem 
tomados, não há justificativa para 
administração de antibióticos, a não ser 
que o paciente apresente alguma condição 
de risco. 

A principal justificativa para profilaxia 
antibiótica é, na verdade, prevenir infecções à 
distância em pacientes suscetíveis. Dentre 
esses pacientes, destacam-se os portadores 
de alguma cardiopatia que predisponha à 
endocardite bacteriana, diabéticos não 
compensados, pacientes com insuficiência 
renal crônica e, pacientes com sistema 
imunológico comprometido.

Profilaxia antibiótica
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Antibióticos Sistêmicos

A outra situação na qual podemos prescrever a antibioticoterapia 

sistêmica é quando o paciente já apresenta um processo infeccioso 

instalado, como abscesso dento-alveolar, doenças periodontais ou 

lesão endodôntica. No entanto, como já dissemos anteriormente, o 

uso de antibióticos funciona apenas como terapia auxiliar. O mais 

importante é eliminar o agente etiológico, tratando a causa da 

infecção. 

Diante da grande variedade de antibióticos 

disponíveis no mercado, precisamos escolher aquele 

capaz de eliminar os microrganismos responsáveis 

pela infecção que estamos tratando.

Agora que já sabemos em quais 

situações os antibióticos devem ser 

empregados, surge outra pergunta: qual 

antibiótico devemos escolher?

Saiba Mais

As penicilinas são os antibióticos de mais ampla indicação na 

Odontologia, sendo as drogas de primeira escolha para o tratamento das 

infecções odontogênicas, por serem eficazes contra a maioria das bactérias 

causadoras das infecções orofaciais agudas. Dentre as penicilinas, a 

amoxicilina tem sido preferida em relação à penicilina V e à ampicilina, pois 

são melhor absorvidas quando administradas por via oral, além de manter 

níveis séricos por um período de tempo maior. 
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Antibióticos Sistêmicos

Saiba Mais

O emprego de associações entre diferentes antibióticos pode ser de 

grande interesse como auxiliar no tratamento de infecções que não 

respondem de forma favorável à terapia convencional. A associação entre 

amoxicilina e metronidazol tem se mostrado uma boa opção como 

coadjuvante ao tratamento mecânico de raspagem e alisamento radicular 

nos casos de infecções periodontais crônicas 

Você Sabia?

Para pacientes que apresentam reações alérgicas ao uso das 

penicilinas, devemos substituí-las por clindamicina, eritromicina 

ou cefalosporinas. O uso da clindamicina deve ser restrito aos 

casos de alergia às penicilinas ou para auxiliar no tratamento de 

infecções em estágio mais avançado, pois,caso seja usada de 

forma indiscriminada, pode contribuir para o desenvolvimento de 

resistência bacteriana. Dentre as cefalosporinas, a cefalexina é 

preferida pela comodidade de possibilitar administração por via 

oral. 



3.2
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E, finalmente, depois de selecionado o 

antibiótico, como ele deve ser prescrito?

Desde  novembro  de  2010 ,  po r 

determinação da Anvisa, a prescrição de 

antibióticos deve ser feita, obrigatoriamente, 

em duas vias. Dessa forma, um via fica retida 

na farmácia, enquanto a outra é devolvida ao 

consumidor. Essa medida tem a finalidade de 

evitar que os pacientes se auto mediquem, 

usando antibióticos por conta própria e de 

forma indiscriminada.

Em relação à via de administração, sempre que possível devemos 

prescrever antibióticos por via oral. A via intravenosa, apesar de 

proporcionar níveis séricos elevados de muitos antibióticos, apresenta 

alguns riscos próprios, além de dificuldades técnicas. 

Dessa forma, deve ser restrita a pacientes com infecções graves 

ou àqueles que, por algum motivo, se apresentam 

impossibilitados de receber a medicação por via oral.
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As doses dos antibióticos e os intervalos entre as doses devem ser 

determinados de acordo com a gravidade do processo infeccioso, através 

do exame clínico e, levando-se em consideração o estado geral do 

paciente. Idealmente, a dose do antibiótico deve ser suficiente para 

combater os microrganismos da infecção, com um mínimo de reações 

adversas sobre o hospedeiro. No quadro abaixo, listam-se os antibióticos 

mais utilizados por via oral na prática odontológica, com suas respectivas 

dosesde manutenção e intervalos usuais entre as doses, para o 

tratamento de pacientes adultos. Também é apresentado o esquema de 

administração para profilaxia antibiótica. 

Quando o paciente apresentar uma 

infecção aguda e com progressão rápida, 

podemos iniciar o tratamento com uma 

dose de ataque, que corresponde ao 

dobro da dose usual. Em seguida, o 

paciente continua o tratamento pelo 

tempo previsto tomando a dose de 

manutenção usual. Nos casos de 

infecções mais graves, o intervalo entre 

as doses pode ser reduzido. Para 

amoxici l ina ou cl indamicina, por 

exemplo, o intervalo é reduzido de 8 para 

6 horas. 
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Saiba Mais

Quando se discute a duração da antibioticoterapia, existe uma falsa 

ideia de que os antibióticos devem ser utilizados por um período mínimo de 7 

a 10 dias, para reduzir a possibilidade de desenvolver bactérias resistentes. 

No entanto, considerando que as infecções bucais agudas geralmente 

apresentam curta duração, o que de fato ocorre, é justamente o contrário: o 

risco de desenvolver resistência bacteriana é maior quando se utiliza o 

antibiótico por um período de tempo prolongado. Portanto, o ideal é que a 

terapia com antibióticos dure o menor tempo possível. 

Após a eliminação do foco da infecção, a regressão do processo 

infeccioso deve ser acompanhada diariamente pelo cirurgião-dentista, 

sempre que possível. Dessa forma, a antibioticoterapia pode ser suspensa 

assim que o cirurgião-dentista observar, através de evidências clínicas, que 

o processo infeccioso já foi controlado pelo organismo. Em algumas 

situações, 3 ou 4 dias são suficientes para que isso aconteça. Em outros 

casos pode ser que realmente sejam necessários 7 dias para debelar a 

infecção. A duração do tratamento só deve ser padronizado por 7 dias nos 

casos de periodontite crônica ou agressiva, quando se faz associação de 

amoxicilina e metronidazol como coadjuvante à terapia mecânica.
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Quadro 2-Antibióticos mais utilizados por via oral na prática 

odontológica, doses de manutenção e intervalos usuais entre as doses 

para pacientes adultos; esquema de administração para profilaxia 

antibiótica.

ANTIBIÓTICO DOSE INTERVALO 

Amoxicilina 500 mg 8/8 h

Clindamicina 300 mg 8/8 h

Eritromicina 500 mg 6/6 h

Cefalexina 500 mg 6/6 h

Metronidazol 250 mg 8/8 h

Amoxicilina 2 g 1 h antes do 
procedimento

Clindamicina 600 mg 1 h antes do 
procedimento

Profilaxia antibiótica



3.3 Anti-inflamatórios e 
Analgésicos

O controle da dor e da inflamação continua sendo um dos grandes 

desafios da Odontologia. Desde as dores agudas, originadas a partir de 

traumas, procedimentos cirúrgicos ou processos inflamatórios, até as 

dores crônicas como distúrbios da ATM ou nevralgia do trigêmeo, todas 

exigem do cirurgião-dentista um diagnóstico preciso para que se possa 

tratá-las de maneira correta. 

As medicações agem apenas como 

coadjuvantes aos procedimentos 

clínicos, podendo aliviar ou eliminar a dor 

temporariamente, mas não são capazes 

de fazê-lo de modo definitivo se o 

tratamento adequado sobre a causa da 

dor não for realizado.

Saiba Mais

Na prática clínica odontológica na atenção básica, muitas vezes nos 

deparamos com pacientes em situação de urgência, queixando-se de dores. 

Além disso, existem alguns procedimentos, como é o caso das cirurgias, 

cuja realização irá gerar sensação dolorosa durante o pós-operatório. Para 

controlar ou prevenir a dor nessas situações, nós dispomos de alguns grupos 

de fármacos, como os analgésicos e os anti-inflamatórios.



3.3 Anti-inflamatórios e 
Analgésicos

Dentre os analgésicos mais utilizados, destacam-se o ácido 

acetilsalicílico (AAS), o paracetamol e a dipirona.

Saiba Mais

Estes fármacos podem ser prescritos tanto na tentativa de controlar 

uma dor já instalada (nesse caso devem ser sempre associados com a 

remoção da causa da dor), ou para prevenir a dor ocasionada pela realização 

de algum procedimento clínico. Podem ser administrados antes do 

procedimento ou logo após a realização do mesmo, pois é mais fácil, nessas 

situações, prevenir a dor do que tratá-la depois de instalada.

É tradicionalmente o analgésico mais utilizado para alívio 

de dores leves ou moderadas de origem odontológica, 

devido à sua boa eficácia associada ao seu baixo custo e à 

larga experiência adquirida com seu uso, além de 

apresentar atividade anti-inflamatória

Em função da ocorrência relativamente frequente de efeitos adversos 

como irritação gástrica, náuseas, aumento do tempo de sangramento e 

reações alérgicas, seu uso pode ser substituído por outros analgésicos 

como paracetamol ou dipirona que, em doses equivalentes, apresentam a 

mesma eficácia contra as dores leves e moderadas, mas sem a mesma 

atividade anti-inflamatória. 

Ácido acetilsalicílico 



3.3 Anti-inflamatórios e 
Analgésicos

Outro grupo de fármacos frequentemente utilizados no manejo 

da dor e inflamação são os anti-inflamatórios não esteróides(AINES). 

Esses medicamentos devem ser indicados em casos de processos 

inflamatórios clinicamente relevantes, nos quais a dor, o edema e a 

perda de função decorrentes da inflamação podem causar desconforto 

ao paciente.Não há a necessidade de administração desses fármacos 

quando o paciente apresenta apenas dor, sem reação inflamatória. 

Nesses casos, o uso dos analgésicos citados anteriormente é mais 

indicado. Outra consideração importante é que não devemos indicar o 

uso dos AINES em associação aos antibióticos nos quadros de 

infecção, pois a inflamação, nesses casos, corresponde a um 

mecanismo de defesa do organismo. Portanto, as infecções devem ser 

tratadas com antibióticos, podendo ser associados aos analgésicos 

quando acompanhadas por dor. 

Por quase não apresentar atividade anti-inflamatória, deve ser utilizado 

apenas para controle ou prevenção da dor, não devendo ser prescrito, 

portanto, em situações que podem apresentar resposta inflamatória, 

como edema pós-operatório.  

Tem as mesmas indicações do paracetamol, com a vantagem de 

apresentar maior eficácia quando se trata de dor já instalada. 

Paracetamol

Dipirona



3.3 Anti-inflamatórios e 
Analgésicos

Os AINES são de grande interesse na realização de 

procedimentos cirúrgicos, nos quais podemos 

observar a presença de resposta inflamatória na 

maioria dos casos, pois diminuem a intensidade e a 

duração da inflamação, reduzindo também a dor e o 

edema pós-operatório. Assim, como no caso dos 

analgésicos, podemos prescrever os AINES antes 

da realização do procedimento cirúrgico, para que 

possam começar a agir antes da instalação da dor e 

da inflamação.

Saiba Mais

Osdiclofenacos (potássico e sódico) são os principais representantes 

do grupo dos AINES. Esses medicamentos são largamente utilizados na 

assistência odontológica da atenção básica, pois são bastante eficazes no 

controle da dor e da resposta inflamatória de origem odontológica, além de 

apresentarem custo relativamente baixo. Outros representantes dos AINES, 

também frequentemente utilizados em odontologia são o ibuprofeno, a 

nimesulida e o meloxican.



3.3 Anti-inflamatórios e 
Analgésicos

Diante do que vimos até aqui, é possível que você esteja 

pensando na seguinte questão: já que os analgésicos que nós 

estudamos (assim como também acontece entre os AINES) 

apresentam eficácia equivalente, que critérios deverão ser utilizados 

no momento da escolha? 

Nessa situação, a escolha do analgésico ou do anti-inflamatório 

pode ser orientada pela sua experiência, ou pelas respostas positivas 

já apresentadas pelos pacientes com o uso dessas medicações, 

incluindo a eficácia contra a dor e a ocorrência de reações adversas ou 

alergia. Outro fator importante a ser considerado é o custo desses 

medicamentos. Como no serviço público atendemos, em sua maioria, 

pacientes com baixo poder aquisitivo, é importante que façamos a 

indicação de medicamentos de baixo custo. Dessa forma, se o 

paciente, por algum motivo, não conseguir a medicação na farmácia 

básica, ele terá condições de comprá-la. 



3.3 Anti-inflamatórios e 
Analgésicos

Saiba Mais

Como a dor e a inflamação pós-operatórias ocasionadas pelos 

procedimentos cirúrgicos odontológicos são, geralmente, de curta duração, 

a duração do tratamento com analgésicos e/ou anti-inflamatórios também 

será reduzida. O pico de intensidade da dor pós-operatória varia de 6 a 8 

horas após o procedimento e pode durar por um período de 1 a 2 dias. Assim, 

os analgésicos geralmente não precisam ser administrados por um tempo 

superior a esse. De forma semelhante ocorre com o edema, que atinge seu 

pico em média 36 horas depois da cirurgia e pode perdurar por 2 a 3 dias. 

Portanto, recomenda-se que os anti-inflamatórios sejam prescritos por um 

período de 3 dias. É importante ressaltarmos, no entanto, que se o paciente 

apresentar dor ou edema por períodos superiores a esses, o uso da 

medicação também pode ser prolongado, pois o mais importante é a 

redução dos sintomas. Nesses casos, devemos reavaliar o paciente, pois 

pode haver algum fator que esteja dificultando a regressão da resposta 

inflamatória.

A incidência de efeitos adversos clinicamente relevantes com o uso 

dessas medicações na prática clínica odontológica na atenção básica é 

baixa, visto que a duração do tratamento geralmente é curta. No entanto, 

devemos ter cuidado com pacientes portadores de doenças cardio-

vasculares ou alterações renais. É aconselhável que haja uma comunicação 

prévia com o médico que acompanha o paciente para avaliar o 

risco/benefício do uso desses fármacos.



3.3 Anti-inflamatórios e 
Analgésicos

Para ajudá-lo na prescrição correta, segue abaixo o quadro com o 

nome genérico, a concentração, a dose e o intervalo entre as doses dos 

analgésicos e anti-inflamatórios mais utilizados no atendimento 

odontológico a pacientes adultos saudáveis.

FÁRMACO DOSE INTERVALO

Ácido acetilsalicílico 500 mg 4/4 h

Dipirona 500 mg 4/4 h

Paracetamol 500 mg 4/4 h

Diclofenaco (sódico 
ou potássico)

50 mg 8/8 h

Ibuprofeno 400 ou 600 mg 8/8 ou 12/12 h

Nimesulida 100 mg 12/12 h

Meloxican 15 mg 12/12
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Pacientes Portadores de 

Doenças Crônicas 
Não-transmissíveis

Como já observamos nesta unidade, 

existem diversas situações clínicas 

dentro da assistência odontológica a 

adultos na atenção básica que requerem 

o emprego de fármacos, sejam eles 

anestés i cos ,  ant ib ió t i cos ,  ant i -

inflamatórios, analgésicos, dentre 

outros.

Além disso, pode haver alguma interação 

entre o medicamento de uso contínuo do 

paciente e o medicamento que nós, 

c irurgiões-dent istas, precisamos 

prescrever.

Quando precisamos indicar o uso desses 

fármacos em pacientes portadores de 

algumas doenças crônicas, é necessário que 

tenhamos certos cuidados, pois as alterações 

na condição sistêmica do paciente podem 

exercer influência sobre aspectos importantes 

associados ao atendimento, como dor, 

respos ta  inflamatór ia ,  ans iedade  e 

sangramento
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Não-transmissíveis

Saiba Mais

Por essa razão, é extremamente importante a realização de uma 

anamnese detalhada durante a primeira consulta odontológica 

programática, para conhecermos as condições sistêmicas de saúde do 

paciente. No entanto, nem sempre ele é capaz de fornecer informações 

detalhadas sobre alguma doença ou sobre o uso de algum medicamento. 

Dessa forma, sempre que necessário, devemos entrar em contato com o 

médico responsável pelo tratamento do paciente para que possamos 

conhecer sua real condição de saúde e os medicamentos que ele utiliza.

UNA

Veremos, a seguir, alguns cuidados 

específicos para a administração de 

fármacos a pacientes portadores de 

hipertensão, cardiopatias e diabetes.



3.4 Cuidados com 
Pacientes Portadores de 

Doenças Crônicas 
Não-transmissíveis

3.4.1 Hipertensão

O paciente portador de hipertensão arterial controlada pode ser 

considerado, em linhas gerais, como um paciente normal. Dessa 

forma, o atendimento odontológico a esse paciente não exige 

nenhuma modificação em relação aos procedimentos usuais. No 

entanto, é fundamental que a pressão arterial desses pacientes seja 

aferida regularmente, a cada atendimento. É aconselhável que esses 

pacientes sejam atendidos, de preferência, no período vespertino, 

pois os picos de pressão arterial geralmente ocorrem no período da 

manhã. 

O paciente hipertenso, mesmo quando 

controlado, pode apresentar alteração da 

pressão arterial quando submetido a algum 

tipo de estresse ou ansiedade. Dessa forma, 

podemos fazer uso de algum protocolo de 

sedação consciente para evitar alterações na 

pressão arterial por questões emocionais.
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Doenças Crônicas 
Não-transmissíveis

3.4.1 Hipertensão

Saiba Mais

Ao contrário do que os médicos geralmente recomendam em suas 

comunicações com o cirurgião-dentista, o emprego de anestésicos com 

vasoconstritores não é contra-indicado nesses pacientes. Devemos utilizar 

anestésico com epinefrina como vasoconstritor de escolha, sempre em 

pequena quantidade (no máximo2tubetes por sessão) e com aplicação 

lenta. Caso o procedimento a ser realizado não evolva a ocorrência de 

sangramento, podemos substituir a epinefrina por felipressina. Em 

pacientes que fazem uso contínuo de medicações com efeito anti-

hipertensivo, o uso de AINES pode prejudicar a ação do medicamento. 

Portanto, a administração de AINES nesses pacientes deve ser evitada.

O atendimento odontológico a pacientes com hipertensão grave ou 

pacientes não controlados deve ser evitado. A realização de procedimentos 

eletivos deve ser adiada até que o paciente seja avaliado pelo médico e faça 

o correto controle da pressão arterial. Em casos de urgência, é necessário 

que o cirurgião-dentista avalie o risco/benefício de realizar procedimentos 

que necessitem de anestesia local. Em alguns casos, é mais indicado que o 

paciente seja encaminhado para atendimento a nível hospitalar.
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3.4.2 Cardiopatias

Dessa forma, devemos utilizar anestésicos com epinefrina ou, 

como alternativa, anestésicos com felipressina, sempre respeitando a 

dose máxima de 2tubetes por sessão.Em pacientes que apresentam 

patologias cardíacas, aspectos emocionais como estresse e ansiedade 

podem gerar algum desequilíbrio. Portanto, o emprego de protocolos 

de sedação consciente com o uso de benzodiazepínicos e/ou sedação 

inalatória são indicados, em associação com atendimento em sessões 

curtas e, de preferência, na segunda metade do período matutino. A 

anestesia local proporcionar profundidade e duração adequada. Como 

já sabemos, não está contra-indicado o uso e anestésicos locais com 

vasoconstritor em pacientes estáveis. 

Dessa forma, devemos utilizar anestésicos com 

epinefrina ou, como alternativa, anestésicos com 

felipressina, sempre respeitando a dose máxima de 

2tubetes por sessão.



3.4 Cuidados com 
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Doenças Crônicas 
Não-transmissíveis

3.4.2 Cardiopatias

Pacientes portadores de doença cardíaca isquêmica (ou angina 

pectoris) em situação estável, ou que tenham sofrido infarto do 

miocárdio há mais de 6 meses, podem receber atendimento 

odontológico. Nesses casos, devemos sempre manter contato com o 

cardiologista responsável pelo paciente para o tratamento seja 

planejado em conjunto. No entanto, se o paciente apresentar angina 

instável ou estiver na fase crítica pós-infarto (há menos de 6 meses), o 

mesmo só deve ser atendido em casos de urgência e em ambiente 

hospitalar, sob monitoramento cardiovascular. O mesmo acontece 

com portadores de insuficiência cardíaca congestiva e arritmias 

cardíacas. Esses pacientes só devem ser atendidos a nível 

ambulatorial se estiverem em situação estávelou sem limitação das 

atividades diárias, com avaliaçãodo cardiologista, e seguindo todos os 

cuidados já mencionados.
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3.4.2 Cardiopatias

Saiba Mais

Outra condição que deve ser levada em consideração é o risco de 

desenvolvimento de endocardite bacteriana em pacientes com 

anormalidades das valvas cardíacas, como disfunção valvar adquirida, 

prolapso da valva mitral com regurgitação valvar, valvas cardíacas 

protéticas, malformações e doenças cardíacas congênitas, dentre outras 

condições de risco. Para a realização de procedimentos odontológicos 

associados a sangramento nesses pacientes, é necessária a profilaxia 

antibiótica para endocardite bacteriana, conforme descrita anteriormente 

nesta unidade, no item de antibióticos sistêmicos.

O uso contínuo de medicamentos anticoagulantes 

ou antiagregantesplaquetários pode influenciar 

nos mecanismos normais de coagulação 

sanguínea. Dessa maneira, quando houver 

necessidade da realização de procedimentos que 

possam gerar algum tipo de sangramento, 

devemos entrar em contato com o médico 

responsável, informando o tipo de procedimento 

ao qual o paciente precisa ser submetido. Assim, o 

médico pode avaliar se há necessidade de 

suspensão temporária ou modificação no regime 

de administração do medicamento, para que não 

haja riscos de hemorragia durante o procedimento 

ou mesmo no pós-operatório.
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3.4.3 Diabetes

Durante a primeira consulta odontológica programática com o 

paciente diabético, o cirurgião-dentista deve fazer uma anamnese 

cuidadosa e detalhada, a fim de registrar todas as informações 

necessárias sobre o estado da doença, seu grau de controle e 

presença de sinais e sintomas clínicos. 

Tratamento odontológico de pacientes diabéticos insulino-dependentes ou que 

fazem uso de hipoglicemiantes orais.

Se houver necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos que 

dificultem a alimentação no pós-operatório, como exodontia de terceiros 

molares, por exemplo, o médico deve orientar o paciente quanto a dieta no pré 

e pós-operatório e, se necessário, alterar as doses das medicações 

hipoglicêmicas.

Risco de episódios de hipoglicemia. 

Sessões muito prolongadas, que 

impeçam a al imentação do 

paciente.  

Atender esses pacientes nos 

intervalos de suas refeições.  

Considerar

Evite Prefira

Portanto
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3.4.3 Diabetes

O uso de anestésicos locais com vasoconstritor adrenérgico 

nesses pacientes também é controverso, pelo risco de aumento da 

glicemia. No entanto, em diabéticos compensados, anestésicos locais 

com epinefrina podem ser utilizados, sempre com aplicação lenta e 

respeitando a dose máxima do anestésico. O emprego de ácido 

acetilsalicílico e de AINES em pacientes diabéticos pode favorecer a 

ocorrência de hipoglicemia. Dessa forma, quando se fizer necessário o 

controle ou prevenção de dor leve ou moderada, devemos dar 

preferência à administração de paracetamol ou dipirona. Nos casos 

associados à resposta inflamatória mais intensa, com presença de 

edema, é indicado optar pelos corticosteroides, como a 

dexametasona 4mg em dose única.
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3.4.3 Diabetes

Quando os pacientes se apresentam descompensados, só devem 

ser atendidos nos casos de urgência. Os tratamentos eletivos devem 

ser adiados e o paciente encaminhado ao endocrinologista para o 

controle da doença e, só depois, deve retornar para realização do 

tratamento odontológico.

Os pacientes diabéticos são mais suscetíveis a 

infecções. Dessa forma, quando houver a 

necessidade de realização de procedimentos mais 

invasivos, capazes de induzir bacteremia 

transitória, é recomendado que o caso seja 

avaliado juntamente com o endocrinologista 

responsável pelo paciente, para decisão sobre o 

uso de profilaxia antibiótica. Em situações de 

processos infecciosos já instalados, o tratamento 

deve ser feito de maneira rigorosa e, às vezes, por 

um período de tempo prolongado.
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