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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Osteíte Alveolar, comummente designada por Alveolite Seca, 

é considerada uma complicação pós-operatória que ocasionalmente sucede à 

exodontia. Pelo facto de a sintomatologia ser dolorosa e desconfortável, esta 

patologia causa grande impacto na qualidade de vida do paciente. 

 

OBJETIVO: Abordar a Osteíte Alveolar como complicação pós exodontia, 

especificando a possível etiologia, os fatores de risco, prevenção e possíveis 

abordagens terapêuticas. Pretende-se, ainda, analisar a eficácia dos diferentes 

tratamentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica efetuada na Pubmed e 

Scopus. Foram utilizadas combinações das palavras-chave. Optou-se pelo 

espaço temporal entre janeiro de 2007 e março de 2022. Adicionalmente, os 

filtros utilizados foram: “Humans”; “English”; “Portuguese”; “Spanish”. 

 

DESENVOLVIMENTO: A exodontia pode desencadear várias complicações 

pós-operatórias, nomeadamente a Osteíte Alveolar (OA). Esta patologia tem 

como etiologia provável a desintegração do coágulo sanguíneo que se forma 

dentro do alvéolo pós-extracional. Com o objetivo de evitar esta complicação e 

melhorar o período pós-operatório do paciente, é essencial que o Médico 

Dentista esteja habilitado a prevenir esta patologia, detetando os fatores de risco, 

bem como a diagnosticar e tratar rigorosamente. Perante uma exodontia, é 

sempre necessário avaliar a dificuldade da mesma, efetuando um plano cirúrgico 

cuidadoso de modo a minimizar o trauma durante o procedimento. É importante 

a avaliação dos fatores de risco do paciente, intervindo no reforço do 

cumprimento das recomendações pós-operatórias, nomeadamente com o uso 

de antisséticos orais, com o objetivo de evitar o desenvolvimento desta 

complicação.  No diagnóstico desta patologia, o médico dentista deverá optar 
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pelo plano de tratamento mais adequado ao paciente e às suas características, 

recorrendo a métodos farmacológicos ou não-farmacológicos. 

 

CONCLUSÕES: A informação acerca da Osteíte Alveolar, apesar de 

extensivamente descrita na literatura, relativamente à etiologia, métodos de 

prevenção e tratamento desta patologia, é bastante controversa não existindo 

consenso acerca do melhor método e conduta a utilizar. Assim, o Médico 

Dentista tem um papel fundamental na intervenção desta condição, pelo que 

seria desejável a realização de mais estudos in vivo e uma sistematização dos 

procedimentos a adotar, tanto na prevenção bem como no tratamento desta 

patologia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Dry Socket (C07.465.227); Tooth Extraction 

(E04.545.700); Dental Alveolitis; Alveolar Osteitis; Exodontia; Postextraction 

Complications; Treatment. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Alveolar Osteitis, commonly known as Alveolitis sicca 

dolorosa, is considered a postoperative complication that occasionally follows the 

extraction of teeth. Its probable etiology is the disintegration of the blood clot that 

forms within the post-extraction socket. Since the symptoms are painful and 

cause a great impact on the patient's quality of life, the Dentist must be able to 

prevent this pathology, detecting the risk factors, as well as diagnosing and 

treating it rigorously. 

 

PURPOSE: Approach Alveolar Osteitis as a post-exodontia complication, 

specifying possible etiology, risk factors, prevention, and possible therapeutic 

approaches. It is intended to analyse the effectiveness of the different treatments 

currently available, referring to their characteristics. 

 

METHODOLOGY: The bibliographic research was carried out in different 

databases (Pubmed and Scopus) and combinations of keywords were used. The 

time period between January 2007 and March 2022 was chosen. Additionally, the 

filters used were: “Humans”; “English”; “Portuguese”; “Spanish”. 

 

DEVELOPMENT: Exodontia can trigger several postoperative complications, 

namely Alveolar Osteitis. This pathology has a probable etiology: the 

disintegration of the blood clot that forms inside the post-extraction alveolus. In 

To avoid this complication and improve the patient's postoperative period, the 

dentist must be able to prevent this pathology, detect the risk factors, as well as 

diagnosing and treating it rigorously. Faced with a tooth extraction, it is always 

necessary to assess its difficulty, and making a careful surgical plan in order to 

minimize the trauma during the procedure. It is important to evaluate the patient's 

risk factors, intervening to reinforce compliance with postoperative 

recommendations, namely with the use of oral antiseptics, to avoid the 

development of this complication. In the diagnosis of this pathology, the dentist 



 

V 
 

should select the treatment plan that is most appropriate for the patient and his 

or her characteristics, using pharmacological or non-pharmacological methods. 

 

CONCLUSIONS: Alveolar osteitis is a painful but frequent complication and, 

despite being extensively described in the literature, information is still quite 

controversial regarding the etiology, prevention methods and treatment of this 

pathology, there is no consensus on the best method and conduct to use. Thus, 

the Dentist has a fundamental role in the intervention of this condition, so it would 

be desirable to carry out more in vivo studies and a systematization of the 

management to be adopted, both in the prevention and in the treatment of this 

pathology. 

 

KEYWORDS: Dry Socket (C07.465.227); Tooth Extraction (E04.545.700); 

Dental Alveolitis; Alveolar Osteitis; Exodontia; Postextraction Complications; 

Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A exodontia é o ato clínico mais comum em Cirurgia Oral, devido à alta 

prevalência da cárie dentária e doença periodontal em estado avançado.(1) Este 

procedimento requer uma grande capacidade de diagnóstico, técnica e 

experiência do Médico Dentista para ser efetuado com sucesso.(2) A remoção de 

um dente ou fragmento dentário pode ter como consequência diversas 

complicações durante e após a cirurgia. Apesar de raras, estas complicações 

tendem a aumentar a morbilidade da exodontia.(3) 

As complicações mais frequentes envolvem hemorragia prolongada, 

lesão de tecidos moles, dor pós-operatória, edema, trismo e alveolite.(3, 4)  Fatores 

como idade, sexo, hábitos tabágicos, uso de contracetivos orais, higiene oral 

deficiente, dificuldade cirúrgica e desempenho do Médico Dentista são 

considerados de risco para a incidência destas complicações.(5, 6)   

 A Osteíte Alveolar ou Alveolite Seca é descrita por Blum como uma 

complicação pós-operatória caracterizada por dor intensa no alvéolo pós-

extracional e em seu redor, aumentando a sua intensidade 1 a 3 dias após a 

exodontia. Esta dor pode ser acompanhada por um coágulo sanguíneo 

totalmente ou parcialmente desintegrado no local da exodontia, podendo estar 

associado a hálito com odor fétido (halitose).(7) A caracterização e classificação 

da alveolite é diversificada na literatura, com variadas outras definições. A 

etiologia desta patologia ainda não é completamente conhecida. (8)  Em termos 

de incidência, trata-se de uma complicação pós-operatória que abrange 

aproximadamente 5% das exodontias. (9)   
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Medidas preventivas podem ser adotadas no per e no pós-operatório para 

minimizar a probabilidade de desenvolvimento desta complicação. Os métodos 

de tratamento da osteíte alveolar são diversificados, variando desde a utilização 

de fármacos e outras substâncias, até a processos físicos tais como a aplicação 

de Low Level LASER Therapy (LLLT). 

Visto que se trata de uma patologia com sintomatologia dolorosa severa 

e com consequências na saúde e bem-estar do paciente, o diagnóstico, 

prevenção e tratamento da Osteíte Alveolar (OA) revela-se de extrema 

importância para o Médico Dentista, devendo o mesmo saber identificar a 

patologia precocemente, adotar as medidas preventivas necessárias e adequar 

o tratamento às características do individuo.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa bibliográfica foi efetuada nas bases de dados Pubmed e Scopus. 

Foram utilizadas as combinações das seguintes palavras-chave: 

Dry Socket [MeSH] (C07.465.227) 

Tooth Extraction [MeSH] (E04.545.700) 

Dental Alveolitis 

Alveolar Osteitis 

Exodontia 

Postextraction Complications 

Treatment 

Foi ainda utilizado o operador booleano “AND” para a junção dos termos. 

Tabela 1- Esquema de Pesquisa 

Base de 

dados 

Esquema de pesquisa 

Pubmed “Dry Socket” 

“Dry Socket AND Tooth Extraction” 

“Dry Socket AND Postextraction Complications” 

“Dry Socket AND Exodontia” 

“Dry Socket AND Treatment” 

“Dental Alveolitis” 

“Alveolar Osteitis” 

“Alveolar Osteitis AND Tooth Extraction” 

“Alveolar Osteitis AND Treatment” 

 

Scopus “Dry Socket” 

“Dry Socket AND Tooth Extraction” 

“Dry Socket AND Exodontia” 

“Dry Socket AND Treatment” 
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“Dental Alveolitis” 

“Alveolar Osteitis” 

“Alveolar Osteitis AND Tooth Extraction” 

“Alveolar Osteitis AND Treatment” 

 

O espaço temporal situa-se entre janeiro de 2007 e março de 2022 (15 anos e 3 

meses). 

Adicionalmente, os filtros utilizados foram: “Humans”; “English”; “Portuguese”; 

“Spanish”. 

Os critérios de inclusão e exclusão para seleção dos artigos para esta 

monografia estão descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critérios de 

Inclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de 

Exclusão 

Artigos de Revisão Bibliográfica 

Artigos de Revisão Sistemática 

Estudos In Vitro e In Vivo 

Investigações 

Casos Clínicos 

Artigos referentes concretamente à Osteíte Alveolar 

 

 

Dissertações de Mestrado 

Artigos de opinião pessoal 

Comentários 

Artigos indisponíveis para leitura integral 

Estudos realizados em não humanos 

 

 

A gestão dos artigos e das referências foi efetuada no programa Endnote™20 

versão 20.2.1. (Clarivate Analytics, Pensilvânia, Estados Unidos da América).



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

A pesquisa inicial, com todos os filtros aplicados, resultou em 1902 artigos 

passíveis de elegibilidade: 1121 provenientes da Pubmed e 781 da Scopus. Após 

a gestão inicial, 77 foram excluídos pela leitura do título e do resumo, 75 não 

estavam disponíveis para leitura integral. A análise do texto na integra foi 

realizada em 251 artigos, dos quais 155 foram referenciados nesta monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id
e
n

ti
fi
c
a
ç
ã

o
 

Artigos identificados pelas 

bases de dados até março de 

2022 

(n= 1902) 

Artigos após remoção de 

duplicados 

(n= 511) 

T
ri
a
g

e
m

 

Artigos analisados pelo título e 

resumo 

Artigos com acesso pelo 

Protocolo U. Porto 

(n= 359) 

E
le

g
ib

ili
d

a
d

e
 Avaliação dos artigos mediante 

os critérios de inclusão e 

exclusão 

(n= 284) 

In
c
lu

s
ã
o
 Leitura dos artigos completos 

(n=251) 

Artigos excluídos pelo título e resumo 

(N= 77) 

Artigos excluídos por falta de acesso 

(N= 75) 

Artigos excluídos por não cumprirem 

os critérios descritos 

 (n= 33) 

Artigos incluídos na monografia 

 (n= 155) 

Figura 1 - Fluxograma do trabalho de pesquisa e seleção. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETIOLOGIA DA OSTEÍTE 

ALVEOLAR 
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DESENVOLVIMENTO 

1. Etiologia da Osteíte Alveolar 

 

Primeiramente descrita em 1896, a osteíte alveolar (OA) é uma 

complicação pós cirúrgica frequente após a exodontia de uma peça dentária, 

geralmente associada à exodontia de terceiros molares mandibulares, com uma 

frequência variável na literatura, sendo a mais aceite de 1 a 5%. (10, 11) A 

descrição desta patologia é diversificada, pelo que pode tornar-se dificil de 

diagnosticar consistentemente, porém, é estabelecido que a AO consiste numa 

área de osso exposto, denotando-se a ausência de coágulo fibrinolítico num 

alvéolo pós-extracional devido à uma deficiente formação deste ou perda do 

coágulo recém-formado, resultando numa dor moderada a severa. A OA traduz-

se em consequências que prejudicam a qualidade de vida dos doentes, fazendo 

com que regressem ao consultório várias vezes para gestão da 

sintomatologia.(12, 13) Esta patologia tem uma duração estimada de 7 a 10 dias. 

(14) 

Relativamente à etiologia, a literatura demonstra alguma controvérsia em 

relação à causa da desintegração do coágulo sanguíneo. Segundo Birn, o 

aumento da atividade de fibrinolítica é apontado como principal causador da 

perda prematura do coágulo intra-alveolar após a exodontia.(15, 16) Este aumento 

da atividade fibrinolítica é resultado da ativação do plasminogénio, que pode ser 

por via direta ou indireta (fisiológica ou não-fisiológica, respetivamente) 

dependendo das substâncias ativadoras. O trauma do tecido ósseo durante a 

exodontia está relacionado com ativadores diretos enquanto que a infeção por 

microrganismos com ativadores indiretos.(8) Para além da relação entre a OA e 

a fibrinólise, a etiologia exata desta patologia ainda não se encontra 

completamente esclarecida nem os fatores desencadeantes da mesma. 

O diagnóstico desta complicação é baseado na história clínica do 

paciente, bem como em sinais e sintomas característicos, tais como dor 

moderada a severa que evolui gradualmente nos 1-3 dias após a exodontia, 

acompanhada por halitose, com o alvéolo pós-extracional vazio com exposição 
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óssea, uma fina camada cinzenta de biofilme bacteriano com conteúdo necrótico 

e tecido gengival inflamado, podendo estar acompanhada por uma infeção dos 

nódulos linfáticos (linfoadenite regional).(17-20)  A dor causada por esta patologia 

é bastante característica, caracterizada como sendo uma dor debilitante, 

interferindo no sono e que afeta o quotidiano do paciente. (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 1- Alvéolo pós-extracional coberto por epitélio 
cicatricial, com o septo ósseo exposto e visível. [Mamoun 
J. : Dry Socket Etiology, Diagnosis, and Clinical Treatment 
Techniques. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2018] 
(sem autorização do autor) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

FATORES DE RISCO 
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2. Fatores de Risco 

 

Apesar da literatura não esclarecer todos os aspetos relacionados com a 

etiologia da osteíte alveolar, estão reconhecidos os fatores de risco que podem 

despoletar esta patologia. 

 

2.1 Idade 

 

A relação da idade com o potencial desenvolvimento desta complicação 

ainda é algo controversa. Baquain et al., Malkawi et al. e Khan assumem que a 

morbilidade das intervenções cirúrgicas, nomeadamente no que concerne à OA, 

é superior em pacientes com idade mais avançada. (21-23)  Este aumento da 

morbilidade pode ser devido às capacidades de cicatrização que se deterioram 

com o natural envelhecimento, bem como ao aumento da densidade óssea que 

poderá condicionar a dificuldade cirúrgica. Para além disso, idade avançada é 

associada à formação completa da raiz, resultando numa maior probabilidade de 

complicações pós-operatórias em pacientes com mais de 25 anos. (22-24) 

Também surge na literatura que pacientes com idade inferior a 20 anos parecem 

ter um risco diminuído de contrair OA devido a uma fisiologia óssea mais robusta, 

com uma circulação sanguínea melhorada, elasticidade e melhor potencial de 

cicatrização.(25) Assim, podemos assumir que uma idade mais jovem está 

relacionada com um risco reduzido de desenvolver OA.(26) 

A OA tem o seu pico máximo de incidência entre a segunda e a quarta 

década de vida.(27) 

Por outro lado, existem artigos cujos resultados demonstraram que não 

existe associação entre o desenvolvimento de OA e a idade do paciente.(25, 28-31) 
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2.2 Sexo 

 

O sexo do paciente pode ter relevância no desenvolvimento desta 

patologia, porém a literatura não é clara, visto que vários estudos incluem 

individuos do sexo feminino sob terapêutica contracetiva oral 

indiscriminadamente, enviesando os resultados, nomeadamente se as 

associações encontradas se devem exclusivamente ao sexo ou se à medicação 

anticoncecional que influencia o desenvolvimento de OA de forma comprovada.  

Vários estudos defendem que não existe relação entre o sexo do paciente 

com a probabilidade de desenvolver OA. (32, 33) 

 Baquain et al., Chuang et al. em ambas as suas pesquisas separaram 

indivíduos do sexo feminino com o critério da toma de contracetivo oral. 

Analisando mulheres sem terapêutica contracetiva oral, ambos não encontraram 

associações significativas entre o sexo feminino e o desenvolvimento de OA. (21, 

25) Contrariamente a estes resultados, Bienek et al. também analisou individuos 

do sexo feminino sem medicação contracetiva, comparando-os com o sexo 

masculino, e encontrou uma relação significativa entre o sexo feminino e o risco 

de desenvolver OA. (34) Uma revisão sistemática recente de Garola et al. afirma 

que o sexo feminino é considerado um fator de risco para o desenvolvimento 

desta patologia.(35) 

 

2.3  Hábitos tabágicos 

 

Fumar constitui um dos fatores de risco major para a suscetibilidade de 

desenvolver OA, demonstrado pela incidência aumentada desta patologia 

comparando individuos fumadores e não-fumadores em diversos projetos de 

investigação.(35-38) A relação entre ambos pode ser explicada pela inibição do 

processo de cicatrização, nomeadamente da atividade dos neutrófilos, 

monócitos e macrófagos, cujos ingredientes presentes no tabaco inibem.(39) 

Adicionalmente, estes ingredientes tais como a nicotina, monóxido de carbono e 

cianeto de hidrogénio têm uma ação vasoconstritora e promovem a adesão 
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plaquetária, bem como uma oclusão da microvasculatura, pelo que contribuem 

para a isquemia dos tecidos, interferindo no aporte de oxigénio necessário para 

uma correta cicatrização. (36, 40) Outra hipótese referida na literatura surge do 

facto do calor causado pelo cigarro conseguir contaminar o alvéolo, causando 

uma pressão negativa, deslocando o coágulo recém-formado e interferindo na 

habitual cicatrização do alvéolo.(9, 41)  

Assim, o hábito tabágico afeta diretamente a resposta imune do 

organismo, que de forma implícita afeta de forma negativa o processo cicatricial, 

aumentando o risco de desenvolver OA. (39, 42) 

Artigos de investigação relatam que a dimensão do hábito tabágico é 

relevante para a incidência de OA, estabelecendo que esta é mais provável para 

individuos que fumem mais que 20 cigarros por dia. (36)   

  De forma complementar, o hábito de fumar shisha (ou waterpipe), mais 

prevalente nas comunidades asiáticas, mas em rápida expansão para o 

ocidente, quando inalada no dia da exodontia constitui um fator de risco adicional 

para o desenvolvimento de OA. (43) 

 

2.4  Experiência do Médico Dentista 

 

A experiência do Médico Dentista interfere na exodontia, condicionando o 

seu plano cirúrgico, escolhas e ações durante a mesma. Existem autores que 

defendem que a falta de experiência não é determinante para o outcome 

cirúrgico, não interferindo na incidência de complicações pós-operatórias.(32) Por 

outro lado, existem estudos que demonstram uma maior prevalência de 

complicações pós-operatórias, nomeadamente OA, quando executada por 

estudantes de Medicina Dentária ao invés de Médicos Dentistas já 

experientes.(23, 30) 
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2.5  Uso de Contracetivos Orais  

 

A incidência da osteíte alveolar aumentou por volta da década de 60, 

altura onde os contracetivos orais se tornavam mais comuns na sociedade e 

cada vez mais utilizados. (13)  Estes fármacos incluem uma combinação de 

hormonas femininas das quais se destacam a progesterona e o estrogénio.  

O estrogénio desempenha uma função importante na ativação do sistema 

fibrinolítico, nomeadamente aumentando os fatores II, VII, VIII, X na cascata da 

coagulação e plasminogénio neste sistema, ampliando a sua atividade e 

destabilizando assim o coágulo. (20, 27)  Este facto pode explicar o aumento da 

incidência da OA em mulheres que tomem contracetivos orais, e este risco pode 

ser exacerbado quando as exodontias são efetuadas a meio do ciclo menstrual 

feminino, visto que se trata do pico de libertação do estrogénio endógeno. (20) 

 Esta hipótese é suportada por Eshghpour et. al que em 2013 concluiu que 

existe uma maior incidência de OA em pacientes sob terapêutica contracecional 

submetidas a exodontia no meio do seu ciclo menstrual (dias 13 a 15) quando 

comparadas a exodontias nos últimos dias do seu ciclo menstrual (dias 25 a 27), 

quando já estariam no período de placebo do contracetivo oral. (20) 

 A literatura suporta largamente a hipótese de os contracetivos orais 

aumentarem significativamente a suscetibilidade à OA, pelo que em individuos 

do sexo feminino nesta terapêutica e com outros fatores de risco para OA, as 

exodontias deverão ser efetuadas no período de pausa dos contracetivos orais, 

de forma a minimizar o risco desta complicação. (13, 19, 20, 30, 34, 35, 44-46) 

 

2.6 Localização do dente 

 

A osteíte alveolar é geralmente associada à exodontia de terceiros 

molares mandibulares.(37)  

A predisposição destas peças dentárias deve-se à maior densidade óssea 

na zona posterior da mandíbula, em comparação com a zona anterior da mesma 
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e com a maxila. Consequentemente, a perfusão sanguínea é dificultada nesta 

zona, pelo que existe uma capacidade reduzida de produzir tecido de granulação 

de forma a que ocorra a devida cicatrização.(28)  

 Para além da localização, o nível de inclusão/impactação dentário 

também tem influência, sendo que foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas favorecendo o desenvolvimento de OA em dentes 

impactados quando comparados a dentes não impactados. (23, 25) 

 

2.7 Dificuldade cirúrgica   

 

A dificuldade cirúrgica pode ser extrapolada para o trauma que o 

procedimento requer para uma exodontia bem-sucedida e tem influência no pós-

operatório do paciente.  

Os procedimentos cirúrgicos podem ser classificados em traumáticos 

(cirúrgicos) ou atraumáticos (não-cirúrgicos), baseados no nível de dificuldade 

encontrado durante a exodontia. Uma exodontia “simples” onde apenas se 

recorra a alavanca e/ou boticão é classificada como atraumática (não-cirúrgica). 

Pelo contrário, uma exodontia onde é necessário osteotomia, odontosecção, que 

requeira a elaboração de um retalho ou onde tenha surgido alguma complicação 

(fratura do dente) é classificado como traumática. (28) 

A odontosecção e a osteotomia são procedimentos frequentemente 

necessários ao abordar um dente com uma dificuldade cirúrgica acrescida, tais 

como dentes multirradiculares com raízes divergentes ou dentes inclusos.  

 O trauma atrasa a cicatrização devido à compressão do tecido ósseo que 

delimita o alvéolo, causando trombose na microvasculatura adjacente, o que 

reduz a resistência dos tecidos biológicos e predispõe para a infeção do local 

cirúrgico. (28) 

A relação entre o trauma cirúrgico e a probabilidade do desenvolvimento 

de OA é conhecida e já foi relatada. Bortoluzzi et al.  demonstrou uma relação 

entre a odontosecção associada à osteotomia e o aumento da suscetibilidade a 
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complicações pós-operatórias. (36) Noroozi et al. também encontrou uma 

associação significativa entre o aumento do risco de desenvolver OA e o trauma 

resultante da exodontia. (15) Heng et al. e Halabi et al. demonstraram com uma 

diferença estatisticamente significativa um aumento de incidência de osteíte 

alveolar para cirurgias traumáticas quando comparadas com exodontias 

atraumáticas. (31, 37, 39) 

É descrito na literatura que a exodontia de terceiros molares inclusos tem 

um risco superior de desenvolver osteíte alveolar quando comparado a 

exodontia de dentes totalmente erupcionados, visto que a osteotomia necessária 

e o tipo de retalho escolhido são bastante agressivos para os tecidos biológicos. 

(39) 

 As exodontias singulares ou múltiplas em pacientes saudáveis não 

constituem influência no risco de desenvolver OA. Porém, em pacientes com 

hábitos tabágicos, o facto de serem submetidos a exodontia de múltiplas peças 

dentárias no mesmo procedimento tem relação com o potencial desenvolvimento 

de OA. (37) 

 A infeção pré-existente no local da exodontia é reportado também como 

um importante fator de risco para o desenvolvimento de OA  (25, 28, 35, 39, 47) 

 Assim, o médico dentista deve fazer uma análise cuidadosa do plano 

cirúrgico e da sua dificuldade, observando os exames complementares de 

diagnóstico e estabelecendo uma técnica que permita reduzir o trauma e a 

duração da exodontia com o objetivo de melhorar o pós-operatório do paciente, 

diminuindo a incidência de OA.(26, 28, 30, 35, 39, 47) 

 

2.8 Ciclo menstrual 

 

O ciclo menstrual e a sua relação com o desenvolvimento de OA em 

pacientes que não estejam sob terapêutica contracetiva oral não está 

esclarecida.  
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O mecanismo da relação entre o aumento de estrogénio e suscetibilidade 

à OA está bem evidenciado, porém as informações na literatura são 

controversas. Segundo Bienek num estudo realizado em 2016, não se encontrou 

evidência de que executando a exodontia nos dias de menor estrogénio 

(primeiros dias do ciclo menstrual) o risco de desenvolver OA diminuísse. (34) 

 Em contrapartida, Eshghpour et al. defende que a fase do ciclo menstrual 

em que a paciente se encontra aumenta de forma significativa o risco de esta 

desenvolver OA. A fase mais significativa verifica-se entre o dia 8 e 21 do ciclo 

menstrual e é onde ocorre a libertação máxima de estrogénio para a circulação 

sanguínea.(20, 30) Assim, os autores defendem que é recomendado efetuar estes 

procedimentos durante a menstruação em pacientes do sexo feminino, estejam 

sob terapêutica contracetiva oral ou não.(28, 30) 

 

2.9 Higiene Oral 

 

A saúde oral dos pacientes interfere na cicatrização do local cirúrgico no 

pós-operatório. Oginni, num artigo de 2008, refere que a gengivite e a 

periodontite resultantes de uma má higiene oral podem potenciar a infeção da 

área cirúrgica, e, consequentemente, numa possível OA. Assim, recomenda que 

seja feita uma destartarização ou raspagem e alisamento radicular de forma a 

que consiga haver uma redução de carga bacteriana na zona que será 

submetida a cirurgia.(28) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÉCNICA CIRÚRGICA 
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3. Técnica Cirúrgica 

 

3.1 Técnica Anestésica 

 

A relação entre o anestésico e o desenvolvimento de OA é bastante 

discutível na literatura. A hipótese colocada por Noroozi et al. consiste que a 

epinefrina existente no anestésico tem uma ação vasoconstritora, reduzindo 

assim o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigénio às células,  o que prejudica o 

processo de cicactrização do alvéolo, aumentado a fibrinólise.(15)  

Eshghpour demonstrou que o número de anestubos utilizados para obter 

anestesia no local foi um fator significativo para a incidência de OA, 

estabelecendo que existia uma maior frequência desta patologia quando eram 

administrados mais que 3 anestubos.(30) 

 

3.2 Incisão 

  

Kirk et al. conduziu uma comparação entre exodontias de terceiros 

molares mandibulares impactados recorrendo ao retalho em envelope versus o 

retalho triangular modificado. O retalho em envelope permite uma boa exposição 

do campo cirúrgico e a incisão sulcular anterior pode ser expandida se tal for 

necessário. O aporte sanguíneo não é afetado e este método permite uma sutura 

acessível. Consiste na incisão desde a zona da papila mesial do primeiro molar 

inferior, incidindo no colo dos dentes posteriores até à porção disto-vestibular do 

segundo molar, no qual se segue a extensão da incisão por vestibular para 

posterior. O retalho triangular modificado é considerado mais conservador, com 

uma menor visualização do campo operatório visto que é manipulado uma menor 

quantidade de tecido. É simples de suturar e permite pouca tensão na sutura. Os 

autores deste estudo não encontraram nenhuma diferença estatisticamente 

significativa que permitisse afirmar que qualquer destes retalhos é mais 

relevante para o desenvolvimento de OA, porém a incidência desta patologia foi 

mais elevada no retalho em envelope.(48) Na sequência deste estudo, Mohajerani 
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et al. efetuou uma comparação de ambas as incisões com os mesmos 

parâmetros de investigação, nomeadamente na exodontia de terceiros molares 

mandibulares impactados, concluindo que o uso da incisão triangular modificada 

pode reduzir a incidência de OA e diminuir o tempo útil de cicatrização.(49)  

Contrariamente às afirmações dos artigos anteriores, Koyuncu e conduziu 

uma investigação semelhante e, apesar de não concluir nenhuma diferença 

estatisticamente significativa, afirma que a incisão do tipo triangular modificado 

teve uma maior incidência de OA. (50) Şimşek Kaya et al. investigou as 

complicações pós-operatórias nestas exodontias mediante o tipo de retalho 

utilizado (envelope ou triangular modificado) e não esclareceu nenhuma 

correlação entre a escolha do retalho e a incidência de OA, apesar da incidência 

desta patologia ter sido superior nas exodontias com incisão em envelope.(51) 

Desai et al. realizou a mesma comparação e não encontrou diferenças 

estatisticamente significativas entre ambas as incisões em termos de OA. (52) 

Os artigos mencionados referem que são necessárias amostras com 

maior dimensão para se retirarem conclusões esclarecedoras acerca do tipo de 

incisão e a sua influência no desenvolvimento de OA. 

Uma revisão sistemática de 2020 realizada por Zhu et al. que comparou 

o outcome cirúrgico entre exodontias de terceiros molares mandibulares 

impactados dependendo do tipo de incisão utilizada revelou que incisões 

triangulares (com ou sem modificação) quando comparadas com incisões em 

envelope têm uma maior incidência de OA, concordando com os resultados da 

revisão sistemática de Lopes da Silva et al. em 2020. (53, 54) 
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Yolcu e Acar introduziram uma nova incisão para a exodontia de terceiros 

molares que consiste numa modificação da incisão triangular.(55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com uma comparação conduzida por Menziletoglu et al. que 

comparou a exodontia de terceiros molares mandibulares impactados usando 

a incisão triangular e a modificação da incisão triangular mencionada na 

figura 3, no que concerne à OA, não foi encontrada qualquer influência entre 

a incisão utilizada e o desenvolvimento desta patologia.(56) 

Figura 4 – Modificação da incisão triangular com origem 
lingual (“Incision for the lingually based triangular flap”). [Yolcu 
Ü, Acar AH. Comparison of a new flap  design with the routinely used triangular flap 
design in third molar surgery. Int J Oral Maxillofac Surg. 2015 Nov;44(11):1390-7.] (sem 

autorização do autor) 

Figura 2- Retalho triangular modificado [Kirk DG, 

Liston PN, Tong DC, Love RM. Influence of two different flap 
designs on incidence of pain, swelling, trismus, and alveolar 
osteitis in the week following third molar surgery. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007;104(1):e1-6.] 
(sem autorização do autor) 

Figura 3- Retalho em Envelope [Kirk DG, Liston PN, 

Tong DC, Love RM. Influence of two different flap designs on 
incidence of pain, swelling, trismus, and alveolar osteitis in 
the week following third molar surgery. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007;104(1):e1-6.] (sem 

autorização do autor) 
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Rai conduziu um estudo com 10 participantes que necessitavam de 

exodontia de terceiros molares mandibulares impactados, onde efetuava uma 

incisão com origem na face distal do segundo molar mandibular, percorrendo 

posteriormente em direção ao limite anterior do ramo mandibular, em seguida 

dirigindo-se inferiormente, na zona vestibular, perfazendo uma incisão 

vertical de cerca de 3-3,5 cm, seguindo-se uma incisão anterior horizontal 

com cerca de 2 cm. No extremo anterior desta incisão, segue-se uma incisão 

vertical que se estende superiormente, concluindo o retalho (“lingual based 

four cornered flap”). Trata-se de uma modificação de uma incisão com quatro 

lados. As conclusões deste artigo permitem afirmar que se trata de uma 

incisão que reduz a incidência da ocorrência de OA.(57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goldsmith em 2012 não encontrou uma relação estatisticamente 

significativa no uso de pedicle flap nas complicações pós-operatórias, apesar de 

demonstrar uma menor incidência de casos de OA nas exodontias com retalho 

pediculado quando comparado com a incisão em envelope. Isto pode ser 

explicado pelo fecho completo do local cirúrgico, permitindo um selamento do 

alvéolo pós-extracional potenciando a cicatrização por primeira intenção e 

minimizando as hipóteses de desintegração do coágulo sanguíneo e por 

consequência diminuindo a incidência de AO.(58) 

 

Imagem 2- “Lingual based four cornered flap”. (Rai 

A, Rai M. Lingual Based Four Cornered Flap for Third Molar 
Surgery. J Maxillofac Oral Surg. 2017;16(2):258-9) (sem 
autorização do autor) 
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3.3  Técnica de Osteotomia 

 

A OA está relacionada maioritariamente com a exodontia de terceiros 

molares mandibulares, aumentando a sua incidência em dentes impactados. No 

decurso do procedimento cirúrgico e com o objetivo de expor o dente impactado 

é, frequentemente, necessário recorrer ao corte de tecido ósseo – osteotomia. 

Este procedimento pode ser realizado com variados instrumentos, como uma 

peça de mão a baixa rotação ou um aparelho piezocirúrgico. Todos têm em 

comum a necessidade de constante irrigação da zona cirúrgica de forma a evitar 

o sobreaquecimento das estruturas minimizando o trauma das mesmas. (59)  

A peça de mão a baixa rotação consiste no método mais convencional de 

osteotomia usando brocas que cortam tecido ósseo. Este instrumento pode 

afetar negativamente o decorrer cirúrgico devido ao aquecimento que estas 

brocas produzem, influenciando a cicatrização óssea e dos tecidos 

adjacentes.(60) O piezocirúrgico consiste numa técnica que usa microvibrações 

numa frequência ultrassónica com vista a cortar tecido ósseo, não atingindo 

tecidos moles.(61, 62) Tem indicação em zonas mais complexas com maior 

vascularização e inervação e é caracterizado pela sua maior precisão nas zonas 

de corte, aumentando a segurança do procedimento e diminuindo as sequelas 

pós-operatórias tais como a dor e edema.(62, 63)  

 Srivastava et al. conduziu uma comparação entre o sucesso cirúrgico, 

nomeadamente o desenvolvimento de osteíte alveolar, entre o uso da técnica 

convencional e o uso de um piezocirúrgico na exodontia de terceiros molares, 

porém não encontraram correlação entre ambos. (60) De acordo com estes 

resultados, Bhati et al. também não relatou associação entre ambos.(63) 

 

3.4 Coronectomia 

 

A coronectomia é uma técnica cirúrgica alternativa à remoção total do 

dente, sendo mais conservadora e utilizada para molares mandibulares inclusos 

mais complexos que possam causar mais complicações (nomeadamente do foro 
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neurológico) ao extrair. Consiste na remoção da coroa, permanecendo a raiz 

dentro do alvéolo, evitando lesões ao nervo alveolar inferior e está indicada 

quando o terceiro molar mandibular se encontra em contacto com o nervo 

alveolar inferior. Segundo Cervera et al. a utilização desta técnica em exodontias 

de terceiros molares inclusos complexas diminui a incidência de osteíte alveolar. 

(64) De acordo com Leung et al. que comparou exodontias com coronectomias, 

este descobriu uma relação estatisticamente significativa em que a coronectomia 

tinha uma menor incidência de OA quando comparada com a cirurgia habitual 

de terceiros molares inferiores, concordando com os resultados apresentados 

por Pitros et al. numa revisão sistemática publicada em 2020.(65, 66) 

 

3.5 Cicatrização (Primeira ou Segunda Intenção) 

  

 A cicatrização por primeira intenção consiste no fecho total do local 

cirúrgico, onde este fica totalmente coberto por tecido mole e existe um 

selamento hermético, prevenindo a desintegração do coágulo sanguíneo, a 

impactação alimentar e permitindo uma melhor cicatrização do local cirúrgico. (67) 

 Cicatrização por segunda intenção consiste na cicatrização de um alvéolo 

não fechado, onde é necessário a formação de novo tecido de cicatrização. Tem 

como vantagem a possibilidade de drenagem de exsudado inflamatório. (67) 

 Carrasco-Labra et al. conduziu uma revisão sistemática onde comparava 

cicatrização por primeira e segunda intenção na exodontia de terceiros molares 

inclusos, porém os resultados demonstraram a ausência de relação entre o tipo 

de cicatrização e a ocorrência de OA, concordado com os resultados da 

comparação realizada por Bello et al.. (67) 

 

3.6 Sutura 

A sutura é um passo opcional da exodontia que melhora a recuperação 

dos tecidos para uma melhor cicatrização. Reduz a hemorragia pós-operatória e 

diminui a extensão do alvéolo exposto, protegendo-o assim de impactação 

alimentar e resguarda o coágulo. (68, 69) 
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A maior desvantagem de não se fazer sutura no final de uma exodontia é 

o atraso na cicatrização do alvéolo.  

Hu et al. propôs um novo tipo de sutura para terceiros molares impactados 

que permite uma melhor cicatrização do alvéolo, ainda que sem resultados 

estatisticamente significativos.  Esta consiste em realizar uma incisão triangular 

modificada e suturar com alguma tensão a porção distal da incisão com pelo 

menos 2 pontos, e anteriormente suturar a porção mésio-vestibular com um 

ponto, permitindo a existência de um local de drenagem nesta zona. Esta 

característica permite evitar a impactação alimentar na face oclusal, protegendo 

o coágulo recém-formado, originando uma zona de drenagem em vestibular que 

permite uma melhor cicatrização na face oclusal o que previne a entrada de 

detritos alimentares, melhorando a qualidade de vida do paciente que consegue 

mastigar mais rapidamente no lado da exodontia. (68) 

 

 

 

 

 

Imagem 3- Comparação entre a técnica convencional (A) e a técnica proposta por Hu. [Hu T, Zhang J, 
Ma JZ, Shao LN, Gu YF, Li DQ, et al. A novel method in the removal of impacted mandibular third molar: 
buccal drainage. Sci Rep. 2017;7(1):12602.] (sem autorização do autor) 
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4. Medidas de Prevenção e Tratamento 

 

4.1 Cumprir as Recomendações pós-operatórias 

 

 As recomendações pós-cirúrgicas são um fator importante para um pós-

operatório mais simples, sem muitas complicações. As recomendações standard 

incluem morder uma compressa durante 20 minutos após o procedimento, 

engolir saliva, evitar fumar nos primeiros 3 dias da exodontia, evitar ingerir 

comidas ou bebidas quentes no primeiro dia, preferir comidas de textura mole e 

evitar bochechar.   

A cumprimento destas recomendações permite uma maior proteção do 

coágulo sanguíneo, e assim, uma menor incidência de OA. Alsaleh et al. testou 

a relação entre o nível de cumprimento destas recomendações e a incidência de 

OA em pacientes com exodontia de uma única peça dentária (excluindo terceiros 

molares impactados), e encontrou uma diferença estatisticamente significativa 

que favorece o desenvolvimento de OA em pacientes que não seguiram estas 

mesmas recomendações. (70) 

 

4.2 Antibióticos 

 

A administração de antibióticos orais por parte do cirurgião oral é prática 

frequente nos procedimentos cirúrgicos, quer seja por profilaxia, como é o caso 

da prevenção da endocardite bacteriana, ou com o objetivo de prevenir 

complicações pós-operatórias, nomeadamente em exodontias de terceiros 

molares. Embora estas sejam raras, estão geralmente associadas a 

contaminação bacteriana ou a infeções no local, pelo que o uso destes fármacos 

é considerado.(71, 72) Sob um ponto de vista, a administração de antibióticos pode 

ser benéfica devido à redução substancial das sequelas pós-operatórias tais 

como a dor, o edema e o trismo. Por outro lado, estas complicações são 

temporárias e não acarretam riscos de maior dimensão para o paciente. 

Adicionalmente, o uso de antibióticos sistémicos de largo espectro pode 
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contribuir para a multirresistência de microrganismos, bem como para 

complicações adicionais nomeadamente gastrointestinais, que podem ser 

minimizadas com o uso de antibióticos conjugado com probióticos. (71-73) 

Apesar da administração de antibióticos ser prática frequente para 

prevenção de complicações após uma exodontia, existe uma base científica que 

suporta essa prática. Uma revisão sistemática realizada por Ramos et al. em 

2016 com o objetivo de esclarecer a relação entre a administração de antibióticos 

sistémicos e a prevenção da AO após exodontia de terceiros molares, esclareceu 

que a prescrição destes fármacos reduz significativamente a incidência desta 

patologia e que é um método viável para a sua prevenção, destacando ainda a 

eficácia das substâncias da família das penicilinas, concordando com os 

resultados de outra revisão sistemática anterior realizada por Ren et al. .(74, 75) 

Por outro lado, outra revisão sistemática afirma categoricamente que a 

prescrição de antibióticos não evita o desenvolvimento de complicações pós-

operatórias.(47) Assim, ainda é um tema bastante controverso na literatura. 

Um ensaio clínico por Yousuf et al. que pretendeu avaliar a necessidade 

de terapia antibiótica em exodontias simples revelou a ausência de uma 

diferença estatisticamente significativa entre o grupo que tomou antibiótico oral 

pós-operatório e um grupo placebo, referindo que uma terapêutica antibiótica 

não deve ser adotada em exodontias de menor dificuldade. (76) 

Segundo um estudo prospetivo de Cohort conduzido por Al Harbi et al. 

que comparou as complicações pós-operatórias da exodontia de terceiros 

molares consoante a toma de antibióticos (não especificados) após o 

procedimento cirúrgico, concluiu que a administração de antibióticos após a 

exodontia reduzia significativamente a incidência de OA e de infeção do local 

cirúrgico, sendo que a incidência de OA em pacientes que tomaram antibiótico 

foi de 2,43% quando comparados aos pacientes que não tomaram antibiótico- 

14,54%. Afirmou também que uma metodologia durante 7 dias após o 

procedimento é mais eficaz que administrar uma dose de antibiótico no pré-

operatório. (71) Lang et al.  realizou um estudo no mesmo modelo, com o objetivo 

de entender se a toma de antibióticos de qualquer princípio ativo, qualquer 

posologia, formulação ou modo de aplicação tinha influência na incidência de OA 

em pacientes submetidos a exodontia de terceiros molares. Assim, a única 
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variável da autora foi a exposição a antibióticos. Este estudo revelou uma 

diferença estatisticamente significativa, favorecendo o uso de antibióticos na 

redução da incidência da OA. (77) 

Arora et al. realizou um RCT com o objetivo de avaliar as diferenças no 

pós-operatório na exodontia de terceiros molares impactados bilateralmente. 

Neste estudo, todos os pacientes foram submetidos à toma pré-cirúrgica de 

Amoxicilina + Ácido Clavulânico 625mg, e após a cirurgia foram divididos num 

grupo placebo e noutro onde ocorreu a toma de antibiótico. Observando a OA, 

esta não incidiu no grupo que teve a toma do antibiótico, porém, teve uma 

incidência de 14,58% no grupo placebo, o que consiste numa diferença 

estatisticamente significativa. É importante também referir que os casos de OA 

surgiram maioritariamente em dentes cujas posições não eram favoráveis – disto 

e mesioangulados, pelo que foi necessário remover mais osso e onde a cirurgia 

foi mais prolongada, concluindo que se deve recomendar a administração de 

antibióticos pós-operatórios durante 3 dias nestes casos para prevenir OA. (72) 

De forma contrária a estes resultados, as conclusões de Siddiqi et al., que 

também comparou ambos os regimes de profilaxia antibiótica pré e pós-

operatória em terceiros molares impactados, não esclareceu nenhuma diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo com exclusiva toma pré-operatória ou 

pré-operatória com pós-operatória. (78) 

Uma revisão sistemática e meta-análise por Arteagoitia et al. baseada em 

RCTs datados desde 2005 a 2015 com o propósito de esclarecer se a amoxicilina 

com ou sem ácido clavulânico reduzia a incidência de AO, esclareceu que existe 

uma relevância estatisticamente significativa da associação da amoxicilina com 

o ácido clavulânico para a diminuição desta patologia, porém o mesmo não 

acontece com a administração de Amoxicilina individualizada. Assim, e tendo em 

conta dos efeitos secundários dos antibióticos e a baixa taxa de complicações 

nocivas para os pacientes, os autores sugerem que os usos destes fármacos de 

modo profilático não são justificados para a prevenção de OA em individuos 

saudáveis. (79) Contrariamente aos resultados da revisão sistemática referida 

anteriormente, um estudo retrospetivo por Esen A. corrobora esta afirmação, 

avaliando a associação destes fármacos na exodontia de terceiros molares 

mandibulares impactados numa posição mesioangular. Estes resultados 
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esclarecem que relativamente à incidência de OA, não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre ambas as formulações. (80) 

Ataoglu et al., baseado num estudo com 150 participantes saudáveis aos 

quais foram submetidos a exodontias de terceiros molares impactados, foram 

divididos mediante a prescrição de amoxicilina e ácido clavulânico 1g com 

diferentes posologias pré-operatórias e pós-operatórias, concluindo-se a 

ausência de diferenças estatisticamente significativas na posologia dos 

medicamentos relativamente à AO.(81)   

Sidana et al. conduziu um ensaio clínico onde comparou a incidência de 

OA mediante uma única administração pré-operatória ou uma posologia pós-

operatória durante 3 dias recorrendo a amoxicilina 500mg. É importante referir 

que neste estudo não houve seleção de dentes, isto é, não esteve limitado à 

exodontia de terceiros molares. Este estudo não referiu nenhuma diferença 

estatisticamente significativa, pelo que qualquer regime de administração 

profilático de amoxicilina, pré ou pós-operatório, não está especialmente 

relacionado com a incidência de OA. (82) Yanine et al. efetuou um estudo com o 

intuito de testar a eficácia de uma dose única pré-operatória de amoxicilina 2g 

quando comparada com um grupo placebo de controlo, na exodontia de terceiros 

molares mandibulares impactados, porém não surgiu qualquer diferença 

estatisticamente significativa entre ambos os grupos.(83) 

Bortoluzzi et al. comparou o uso profilático de amoxicilina 2g associado 

com o uso de um fármaco corticosteroide – dexametasona 8mg – na exodontia 

de terceiros molares mandibulares, em regime de dose única numa posologia 

pré-operatória. As conclusões deste estudo evidenciaram que não existiu 

nenhuma diferença estatisticamente significativa no uso destes fármacos, ainda 

que em associação ou individualmente, na incidência de OA e de outras 

complicações pós-operatórias.(84)  

A associação entre Metronidazole 400mg e Amoxicilina 500mg na 

prevenção da OA foi estudada por Gbotolorun et al. numa investigação onde a 

associação destes fármacos era administrada num modo pós-operatório da 

exodontia, comparando com os resultados de um outro grupo ao qual foi 

administrado placebo. Os resultados desta investigação são interessantes, na 
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medida em que o grupo de pacientes em que foi administrado os fármacos teve 

uma maior incidência de OA quando comparado ao grupo placebo, ainda que 

não seja suficiente para assumir uma conclusão relevante e estatisticamente 

significativa. Os autores atribuem esta discrepância ao cumprimento das 

recomendações pós-cirúrgicas. (85) 

Novas formulações que contêm antibiótico têm sido demonstradas na 

literatura, como é o caso de uma nova tecnologia introduzida por Bender et al. 

que avaliou a possibilidade de um hidrogel com metronidazole 0,1% e lidocaína, 

em quantidades variáveis. Esta formulação é aplicada no interior do alvéolo e 

ocorre a libertação dos componentes de forma gradual, com a potencialidade de 

melhorar os sintomas do paciente com OA, nomeadamente o alívio da dor, a 

aplicação acessível, o contacto entre a substância e todas as paredes do alvéolo 

e a minimização do risco de infeção. (86) 

Uma meta-análise avaliou a eficácia do uso de metronidazole, em 

variadas posologias, na prevenção de OA após a exodontia de terceiros molares, 

comparando-o com um grupo placebo. As conclusões deste artigo foram claras 

e afirmam que a administração deste fármaco não reduz o risco de 

desenvolvimento de OA, não havendo diferenças estatisticamente significativas. 

Segundo esta revisão sistemática, o uso de metronidazole para a prevenção de 

complicações pós-cirúrgicas não é recomendado.(87) 

A irrigação do alvéolo pós-extracional após a curetagem pode consistir 

num método de administração de fármacos por via tópica. A. T. Çebi realizou um 

estudo em pacientes com OA com o objetivo de comparar a irrigação do alvéolo 

com uma solução de Clindamicina 600mg ou rifampicina 125mg, com o intuito 

de perceber o desempenho de cada substância no tratamento da OA, 

nomeadamente pela escala VAS (visual analogue scale), que classifica a dor do 

paciente. Todos os grupos foram curetados, os grupos administrados com 

fármacos tiveram uma posologia frequente, com irrigação de 2 em 2 dias. 

Quando comparados com o grupo onde apenas houve irrigação com solução 

salina estéril, os grupos com administração de antibiótico local demonstraram 

um controlo efetivo na dor do paciente e melhoria substancial da cicatrização do 

alvéolo. Assim, conclui-se que a aplicação de antibióticos de forma tópica e local 

pode ser uma alternativa mais segura aos antibióticos sistémicos.(88)  
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 A administração de clindamicina oral em método de toma única e 

multidose foi também testado para prevenção da AO. Um estudo onde foi 

investigado uma posologia de toma única pré-operatória de Clindamicina 600mg 

e uma posologia do mesmo fármaco ao longo de 5 dias (Clindamicina 300mg), 

quando comparados com um grupo controlo sem fármacos, não demonstrou 

qualquer vantagem nem diferença estatisticamente significativa na incidência de 

OA. (89) 

As tetraciclinas constituem um grupo de antibiótico de largo espectro 

utilizado no tratamento de diversas infeções. Em Medicina Dentária, estes 

fármacos desempenham a sua função maioritariamente no tratamento da 

doença periodontal. O uso de tetraciclinas de modo não sistémico e com o 

objetivo de minimizar a incidência de OA também já foi descrito na literatura. 

Trata-se de oxitetraciclina, uma substância que já foi testada de forma tópica. 

Aplicou-se um material impregnado com este fármaco num alvéolo após a 

extração de terceiros molares mandibulares. Comparando este grupo com um 

grupo controlo (placebo), concluiu-se que a administração deste material 

impregnado com oxitetraciclina no alvéolo pós-extracional reduz 

significativamente a incidência de OA e constitui uma alternativa aos antibióticos 

sistémicos convencionais. (90, 91) As conclusões dos estudos anteriores estão de 

acordo com os resultados de uma revisão sistemática que estudou a eficácia de 

vários métodos de prevenção de OA, destacando a aplicação local de 

tetraciclinas com uma forte base cientifica para a redução da incidência da OA.(92) 

A posologia e método de aplicação do antibiótico é um fator importante na 

eficácia do mesmo. Uma revisão sistemática estudou o efeito de toma única pré-

operatória de antibióticos de qualquer administração e posologia em pacientes 

submetidos a exodontia de terceiros molares mandibulares que necessitem de 

osteotomia. O antibiótico mais relevante e estatisticamente significativo para a 

redução da OA foi a dose única de 0,8gr de penicilina V antes do procedimento 

cirúrgico.(93) Adicionalmente, uma revisão sistemática que estudou o efeito de 

antibióticos sistémicos no período pós-cirúrgico da exodontia de terceiros 

molares, nomeadamente na incidência de OA e outras complicações pós-

operatórias, demonstrou uma diferença estatisticamente significativa, 
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favorecendo a prescrição de antibióticos sistémicos com o objetivo de minimizar 

a incidência de OA.(42) 

O modo de administração do fármaco antibiótico também já foi estudado 

e descrito na literatura. Reiland et al. realizou uma comparação entre pacientes 

com um regime antibiótico oral pós-operatório e pacientes com administração 

única intravenosa de antibiótico antes do procedimento. Os fármacos em causa 

são a amoxicilina e a cefazolina, respetivamente. Este estudo foi exclusivamente 

efetuado em pacientes cujas intervenções foram feitas sobre anestesia geral e 

em que os 4 terceiros molares foram removidos no mesmo procedimento. Os 

resultados desta comparação não revelaram nenhuma diferença 

estatisticamente significativa na incidência de OA, pelo que nenhum dos 

métodos revelou mais eficácia. Não obstante, os autores defendem que uma 

administração intravenosa pode diminuir custos e minimizar os efeitos 

gastrointestinais sentidos por alguns pacientes no regime de antibiótico 

sistémico oral. (94) 

Uma análise crítica das revisões sistemáticas acerca desta patologia 

afirma que não existe evidência suficiente que se oponha ao uso de antibióticos 

em exodontias de terceiros molares, visto que está documentado a sua eficácia 

em reduzir complicações pós-operatórias, de entre as quais casos de OA. Não 

obstante, o facto de serem complicações pouco nocivas coloca a questão da 

necessidade de administração de antibióticos sistémicos, colocando em causa a 

multirresistência bacteriana e os efeitos adversos destes fármacos. Assim, A. 

Chugh et al. defendem que fármacos anti-inflamatórios devem ser preferidos à 

prescrição de antibióticos orais por rotina, e que estes devem ser administrados 

a pacientes medicamente comprometidos com elevado risco de complicações 

pós-operatórias.(95) 
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4.3 Alvogyl® e Produtos com base de Eugenol 

 

A combinação de iodofórmio e butesina, designada comercialmente por 

Alvogyl®, é um agente tópico indicado para preencher o alvéolo após exodontias 

traumáticas, constituído por vários componentes, dos quais se destaca o 

eugenol. Questionou-se a possibilidade de prevenir o desenvolvimento de OA. 

Um estudo que envolveu exodontias de terceiros molares mandibulares, 

comparando o outcome cirúrgico em termos de complicações pós-operatórias, 

nomeadamente OA, mediante o preenchimento do alvéolo pós-extracional com 

Alvogyl® ou não. Ryalat et al. conduziu este estudo e não encontrou diferenças 

estatisticamente significativas na incidência de OA entre os alvéolos preenchidos 

com este produto e o procedimento habitual, demonstrando apenas uma 

redução significativa da dor pós-exodontia.(96) Por outro lado, analisando um 

diferente estudo que se focou no preenchimento do alvéolo pós-extracional de 

terceiros molares com uma pasta com base de eugenol, evidenciou que existiu 

uma redução significativa do desenvolvimento de OA e que esta pasta deve ser 

usada de forma rotineira após exodontias, com o objetivo de minimizar a dor, 

inflamação e melhoria da cicatrização.(97) 

 Também foi comparado a eficácia de Alvogyl® com o desempenho da 

colocação de um penso com óxido-zinco eugenol, no interior do alvéolo, em 

pacientes com OA já diagnosticada. A partir desta comparação, concluiu-se que 

a utilização da pasta Alvogyl® é mais eficaz e mais bem-sucedida no tratamento 

da OA, apesar de ambos os produtos demonstrarem bons resultados. (98) 

 Produtos com base de eugenol na sua globalidade foram avaliados no 

desempenho em pacientes com diagnóstico de OA, por intermédio de uma 

revisão sistemática. Esta concluiu que o uso de eugenol, com as suas 

propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, é uma opção fiável para o 

tratamento da OA, porém não é a mais efetiva quando comparada com outros 

métodos, tais como LLLT. (99) 
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4.4 Ácido Hialurónico  

 

O ácido hialurónico é um composto químico naturalmente presente no 

corpo humano, nomeadamente na pele e no líquido sinovial das articulações. É 

dotado de propriedades anti-inflamatórias, de prevenção de edema e fornece 

uma maior elasticidade aos tecidos biológicos. Em tecidos orgânicos 

danificados, o ácido hialurónico também tem a vantagem de potenciar a 

angiogénese e migração celular. Todas estas características colocaram o ácido 

hialurónico como um potencial adjuvante no tratamento da OA. (100, 101)  

Esta terapêutica já foi testada para o tratamento da OA, individualmente 

ou em associação com outras substâncias, nomeadamente com ácido 

aminocaproico ou com octenidina. (100-102) 

O ácido aminocaproico é um fármaco anti fibrinolítico e tem como objetivo 

evitar hemorragias de grandes dimensões. Um ensaio clínico realizado por 

Dubovina et al. com participantes diagnosticados com OA comparou o 

tratamento desta patologia com ácido hialurónico, ácido hialurónico em 

associação com ácido aminocaproico e ainda Alvogyl®, sempre em modo de 

irrigação do alvéolo. Os resultados deste ensaio permitiram confirmar que o uso 

de ácido hialurónico, individualmente ou em  associação, pode tratar com 

sucesso a OA e diminui eficazmente a sintomatologia da mesma, quando 

comparado com Alvogyl®.(101) 

Octenidina é uma substância antissética que não induz resistência 

bacteriana. Suchánek et al. sugeriu uma nova formulação nova aplicando um 

material esponjoso dissolúvel impregnado em ácido hialurónico e octenidina no 

alvéolo em pacientes diagnosticados com OA. Este material revelou uma eficácia 

significativa no sucesso do tratamento da OA, com as vantagens de adesão à 

mucosa, desinfeção da ferida cirúrgica e melhorando a cicatrização do alvéolo, 

sem efeitos adversos conhecidos. (100) 
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Uma série de casos clínicos conjugada por Kapitán et al. avaliou o 

desempenho deste material com ácido hialurónico e octenidina referida 

anteriormente.  Como conclusões, os autores afirmam que o tratamento da OA 

com este método é rápido e eficaz, porém o hábito tabágico ou a aplicação de 

Alvogyl® anteriormente à utilização deste material parece interferir com a 

eficácia do mesmo.(102) 

 

4.5 Clorohexidina 

 

 A clorohexidina (CHX) é um antissético muito utilizado em medicina 

dentária na prevenção e tratamento de algumas patologias da cavidade oral. 

Tem propriedades contra microrganismos Gram + e Gram -, fungos e vírus. Tem 

algumas desvantagens, tal como a coloração dentária temporária caso o uso 

prolongado desta substância, no entanto, os benefícios superam as 

desvantagens.(103) 

O regime de aplicação da CHX constitui um fator relevante na eficácia da 

prevenção da OA. Quando analisado, sobre forma de meta-análise, a opção 

mais eficaz para a prevenção desta patologia é a aplicação de gel CHX 0.2% no 

Imagem 4 - Novo material esponjoso proposto por Suchánek 
et al. , mpregnado de ácido hialurónico e octenidina. 
[Suchánek J, Ivančaková RK, Mottl R, Browne KZ, Pilneyová 
KC, Pilbauerová N, et al. Hyaluronic Acid-Based Medical 
Device for Treatment of Alveolar Osteitis-Clinical Study. Int 
J Environ Res Public Health. 2019;16(19).] (sem autorização 
do autor) 
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alvéolo pós-extracional, de 12 em 12 horas durante 7 dias após a exodontia.(104)  

Estes resultados estão de acordo com uma revisão sistemática datada de 2012, 

que afirma que apenas duas posologias com CHX são eficazes para a prevenção 

da OA, nomeadamente a aplicação única de gel de CHX 0.2% na fase final da 

exodontia, bem como a utilização de colutório CHX 0.12% pós-operatório.(105) 

O uso de CHX de forma intra-alveolar, numa dose única na fase final da 

cirurgia também já foi estudado, particularmente em diferentes populações onde 

a amostra tinha alguma patologia da coagulação, pacientes cujas peças 

dentárias a ser removidas já tinham alguma patologia, ou pacientes saudáveis. 

Em todos estes estudos com estas amostras, e no que concerne ao 

desenvolvimento de OA, a aplicação única intra-alveolar de CHX 0.2% não 

revelou qualquer relevância significativa.(106-108) De forma contrária às evidências 

encontradas no estudo anterior, Babar et al. estudou também a eficácia de uma 

dose única de gel de CHX 0.2% intra-alveolar, porém chegou à conclusão que 

efetivamente existe uma diferença estatisticamente significativa e que a 

aplicação única de CHX revela influência na prevenção da OA, concordando com 

os resultados de estudos por Haraji et al e Shad et al.(26, 33, 109)  

 O desempenho do gel de CHX pode dever-se à sua capacidade 

bioadesiva, que faz com que o gel permaneça dentro do alvéolo, ocorrendo uma 

libertação gradual de CHX. Contrariamente, esta formulação pode ter um efeito 

adverso na medida em que pode prejudicar a formação do coágulo sanguíneo 

de um ponto de vista puramente mecânico. (106)  Assim, e como várias revisões 

sistemáticas e meta-análises demonstram, o uso de gel de CHX é efetivo a 

reduzir a incidência de OA. (105, 110-114)  

A dose de CHX presente nos produtos pode consistir numa diferença 

importante entre os mesmos. Um artigo por Rodríguez-Pérez demonstrou que 

não existe qualquer diferença estatisticamente significativa na incidência de OA 

após a exodontia de terceiros molares mandibulares com aplicação de gel de 

CHX de 0.2% comparando com gel de CHX de 1%, numa posologia durante a 

cirurgia e com aplicação pós-operatória.(115) 

 Ainda não existe consenso acerca da posologia da CHX em 

colutório. Quando comparados alvéolos pós-extracionais com a utilização de 
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colutório de CHX versus sem qualquer produto, existe uma diferença 

estatisticamente significativa, o que indica uma efetiva redução do risco de OA 

causada pelo uso do colutório. (116, 117) Também já foi questionado na literatura 

se a irrigação do alvéolo com colutório de CHX 0,2% durante 7 dias após a 

exodontia, duas vezes por dia, teria alguma influência na incidência de OA 

quando comparada com o normal bochecho. Cho et al. liderou este estudo e 

concluiu não existirem diferenças estatisticamente significativas, apesar de ter 

ocorrido uma menor incidência de OA com a irrigação do alvéolo.(118) 

 Quando comparados o efeito da aplicação de CHX em gel (0,2%) ou em 

colutório (0,12%), os resultados divergem. Hita-Iglesias et al. comparou o 

desempenho de ambos os produtos, durante o mesmo período de tempo e após 

exodontia de terceiros molares mandibulares, chegando à conclusão de que o 

gel reduzia significativamente a incidência de OA. Contrariamente a estes 

resultados, Abu-Mostafa et al. conduziu um estudo com o mesmo propósito, 

porém com períodos de tempo distintos, isto é, utilização do colutório (0,12%) 

durante 1 semana e utilização do gel (0,2%) durante 3 dias, e não encontrou 

nenhuma diferença estatisticamente significativa, mantendo-se irrelevante o 

método escolhido.(119, 120) 

 Associações entre clorohexidina e outros fármacos, tais como 

metronidazole, já foram estudados na literatura. Kaur et al. testou a eficácia de 

um gel com CHX 0,2% em associação com 10mg de metronidazole durante a 

exodontia de terceiros molares mandibulares impactados, e esta associação 

revelou-se um fator significativo para a redução da incidência de OA.(121) 

Assim, em conclusão, com alguma controvérsia e exceções, é assumido 

que o uso de CHX, de qualquer modo de aplicação, de forma prolongada (pré 

e/ou pós-operatória) diminui comprovadamente a incidência de OA.(11, 92, 116, 122-

124) 
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4.6. Fibrina Rica em Plaquetas 

 

A fibrina rica em plaquetas (“Platelet-rich fibrin”) (PRF) é um concentrado 

de plaquetas com efeitos na homeostasia, osteogénese e angiogénese. Deriva 

da polimerização gradual e centrifugação sanguínea.(125) A sua arquitetura 

consiste numa matriz de fibrina tridimensional, leucócitos, que libertam de forma 

gradual citoquinas e fatores de crescimento. Esta substância tem propriedades 

estimulantes de cicatrização de tecido mole e ósseo. (126) 

A relação entre a administração da PRF com a prevenção do 

desenvolvimento de OA é recente, mas indica resultados bastante promissores. 

Acerca da prevenção da OA com este método, vários estudos indicam que existe 

uma vantagem significativa na utilização de PRF na fase final do procedimento 

cirúrgico que reduz a incidência de OA no pós-operatório. (30, 125, 127-129) De acordo 

com estes resultados, uma revisão sistemática por Canellas et al. sugere que 

PRF  é um método eficaz na prevenção da OA e que promove a regeneração 

óssea.(114) Unsal et al. só verificou esta relação em pacientes com hábitos 

tabágicos.(130) Contrariamente aos artigos mencionados anteriormente, Asutay 

et al. realizou um ensaio clínico onde comparou o outcome cirúrgico da exodontia 

de terceiros molares mandibulares impactado, com ou sem a introdução de PRF 

no alvéolo pós-extracional. Apesar da amostra reduzida, não reconheceu uma 

relação estatisticamente significativa.(126) Tal como este ensaio, uma revisão 

sistemática por Pan et al. também não encontrou uma evidência estatisticamente 

significativa que comprove a influência de PRF na incidência de OA, apesar do 

bom desempenho.(131) 

L-PRF (“leucocyte-platelet rich fibrin”) é um derivado da PRF com um 

protocolo de extração distinto, que quando aplicado no alvéolo pós-extracional 

na exodontia, demonstra aptidão para a prevenção do desenvolvimento de 

OA.(132) 

A-PRF (“advanced platelet-rich fibrin”) consiste num protocolo distinto 

derivado da PRF e, tal como a PRF, tem uma libertação gradual de fatores de 

crescimento com um efeito superior na angiogénese e osteogénese. A aplicação 
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desta formulação no final da exodontia minimiza significativamente a incidência 

de OA.(133)  

A combinação de gel de clorohexidina 0.2% com PRF também foi 

avaliada, com uma aplicação única intra-alveolar na fase final da exodontia. Esta 

conjugação revelou uma redução significativa de OA.(134) 

Em relação à PRF como tratamento da OA, quando colocada no alvéolo 

em pacientes com o diagnóstico estabelecido de OA, demonstra um alívio 

significativo da dor do paciente, que não relacionada com o consumo de 

fármacos analgésicos, melhorando a cicatrização do alvéolo, considerando-se 

um método de tratamento desta patologia.(135-138)  

 Além da redução significativa da dor, a PRF teve uma influência 

significativa na microbiota do local, na redução da comunidade de 

microrganismos aeróbios.(136)  

Quando comparada a eficiência de PRF com Alvogyl® no tratamento da 

OA, ambas demonstram efeitos semelhantes na melhoria da sintomatologia, 

verificando-se uma menor área de exposição óssea ao 3º dia após a intervenção 

terapêutica.(139) 

Comparando a PRF com pasta de óxido zinco eugenol, e apesar de serem 

ambos métodos vantajosos, PRF obteve melhores resultados na gestão da dor, 

controlo da inflamação e cicatrização do alvéolo, concluindo-se que é uma 

alternativa preferível no tratamento da OA.(140, 141)  

 

4.7. Plasma Rico em Plaquetas  

 

 O plasma rico em plaquetas (PRP) é um derivado sanguíneo que inclui 

plaquetas numa pequena porção de plasma. Tem uma concentração de fatores 

de crescimento que estimulam o processo de cicatrização e de regeneração dos 

tecidos. Tem sido demonstrado que o uso de PRP autólogo de forma intra-

alveolar, sob a forma de gel, tem influência no processo de cicatrização do tecido 
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mole após a exodontia, minimiza a dor após o procedimento e a diminui a 

incidência de OA.  (142-144)  

 Quando comparados PRF e PRP, ambos demonstram vantagens 

semelhantes na cicatrização do alvéolo e na prevenção do desenvolvimento de 

OA.(145)  

 O plasma rico em fatores de crescimento (PRGF) é um subtipo específico 

do PRP, sem leucócitos e com propriedades regeneradoras e antimicrobianas. 

É usado em diversas áreas da Medicina Dentária, nomeadamente para melhorar 

o processo de cicatrização.(146) O papel do PRGF na prevenção da OA é 

benéfico, pelo que quando utilizada de uma forma intra-alveolar durante o 

procedimento cirúrgico diminui significativamente não só a incidência de OA, 

bem como os sintomas associados e melhora a cicatrização do alvéolo.(147)  Esta 

substância tem potencialidades para ser utilizada como tratamento da OA, pelo 

que já foi testada em pacientes com um diagnóstico estabelecido. O PRGF como 

método de tratamento demonstrou uma regeneração do tecido mole no interior 

do alvéolo mais rápida, bem como uma menor inflamação e halitose, quando 

comparado com a utilização de Alvogyl®, pelo que pode ser considerado um 

método alternativo eficaz no tratamento da OA.(146) Contrariamente às 

conclusões dos estudos mencionados anteriormente, uma revisão sistemática 

com o objetivo de avaliar a eficácia do uso de PRGF na gestão e incidência de 

OA concluiu que a evidência não é robusta, pelo que ainda não é possível 

recomendar claramente o uso de PRGF.(148, 149)  

  

4.8. Low Level LASER Therapy 

 

A Low Level LASER Therapy (LLLT) é uma tecnologia que se tornou 

conhecida na década de 60. Consiste na aplicação de luz com determinados 

comprimentos de onda e energia sobre os tecidos biológicos. Este processo tem 

propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antibacterianas, pelo que é 

considerado um possível adjuvante no tratamento da OA.(150) A LLLT é 

caracterizado pela sua segurança e precisão, obtendo resultados variáveis 

mediante a potência, frequência, comprimento de onda, tipo de emissão e o 
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período de exposição do tecido biológico à terapêutica. Esta metodologia ajuda 

a acelerar o processo de formação de tecido granulomatoso, acelerando 

consequentemente a cicatrização. (151)  

Após anestesia do paciente e irrigação do alvéolo com soro fisiológico, a 

utilização de LASER díodo 808 nm com uma fluência de 7,64 J/cm2, modo de 

emissão contínuo durante 60 segundos, realizado duas vezes no pós-operatório 

(no dia do diagnóstico e no terceiro dia após), no âmbito do tratamento da OA, 

foi bem sucedido, evidenciando melhorias na gestão da OA quando comparado 

com a utilização de Alvogyl®.(152) 

Referente ao LASER de díodo 810 nm com a fluência de 21,4 J/cm2, 

sendo que este tinha uma fibra com uma área seccional de 0,28 cm2, e modo, 

de emissão contínua durante um período de exposição de 30 segundos, em 3 

dias consecutivos, teve efeitos de diminuição substancial da dor causada pela 

OA., porém, semelhante aos resultados obtidos com a utilização de Alvogyl®. 

(153) Um outro estudo demonstrou que a irradiação do alvéolo, diagnosticado com 

OA, com LASER díodo 810 nm de 20-25 J/cm2 , com no mínimo uma aplicação, 

foi efetivo no controlo da dor e melhorou o processo de cicatrização.(154) 
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CONCLUSÃO 

 

A Osteíte Alveolar é uma condição que ocorre com alguma frequência 

após a exodontia, causando dores intensas e desconforto no paciente. É 

associada ao trauma cirúrgico, bem como ao não cumprimento das 

recomendações pós-operatórias habituais que protegem o coágulo recém-

formado e higienizam o local cirúrgico. Vários fatores podem predispor os 

pacientes ao desenvolvimento desta complicação, tais como a idade avançada, 

o género feminino (no uso de contracetivos orais ou na fase do ciclo menstrual 

em que se encontram) e os hábitos tabágicos, pelo que uma anamnese e história 

clínica precisas são necessárias na gestão desta patologia.  

A exodontia de terceiros molares mandibulares é o procedimento com 

maior incidência de osteíte alveolar, sendo que o facto do dente estar impactado 

também tem influência no desenvolvimento desta complicação. No decurso do 

procedimento cirúrgico, o médico dentista tem de adotar um plano cirúrgico 

cuidadoso na sua abordagem, minimizando o trauma aos tecidos. Apesar de 

controverso, considera-se que existe uma correlação entre a inexperiência do 

operador com o desenvolvimento de Osteíte Alveolar.  

O Médico Dentista tem um papel fundamental na prevenção desta 

complicação na medida em que deve reforçar a paragem do hábito tabágico no 

período da exodontia e o cumprimento das recomendações pós-operatórias, 

deve implementar o uso de clorohexidina para a higienização do local cirúrgico, 

e em casos específicos com maior predisposição para o desenvolvimento desta 

patologia, deve preencher o alvéolo com biomateriais ou fármacos já referidos. 

O uso de antibióticos sistémicos de forma profilática também já foi discutido, 

porém a literatura é controversa e estes fármacos devem ser prescritos com 

muita ponderação.  

Perante o diagnóstico de Osteíte Alveolar, o tratamento passa 

fundamentalmente por métodos paliativos direcionados a gerir a sintomatologia 

do paciente. Primeiramente o alvéolo deve ser irrigado e exposto, seguindo-se a 

escolha de um tratamento mais adequado às características do paciente, 
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nomeadamente com o uso de biomateriais, a prescrição de fármacos, LLLT, bem 

como outras substâncias e técnicas referidas nesta monografia.  

 A Osteíte Alveolar é uma condição que afeta de forma negativa a 

qualidade de vida dos pacientes e, apesar de amplamente descrita na literatura, 

a informação ainda é bastante controversa relativamente à etiologia, métodos de 

prevenção e tratamento desta patologia, não existindo consenso acerca do 

melhor método e conduta a utilizar. Assim, seria desejável a realização de mais 

estudos in vivo e uma sistematização da gestão a adotar, tanto na prevenção 

bem como no tratamento desta patologia.  
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ANEXOS 

Artigos descritos no capítulo 4.2. – Antibióticos 

 

Tabela 3 - Descrição dos artigos referenciados no capítulo 4.2. – Antibióticos. 

Autor (Ano) Tipo de 

estudo 

Tamanho da amostra Antibiótico 

utilizado 

Intervenção Posologia Relevância OA 

Al Harbi et al. 

2019 (71) 

Prospetivo 

de Cohort 

N = 725 pacientes com 

exodontia de terceiros 

molares 

Não especificado Grupo A – tomou 

antibióticos no 

pós-operatório 

Grupo B- não 

tomou antibióticos 

no pós-operatório 

Pós-Operatório  Diferenças estatisticamente 

significativas 

Arora et al. 

2014 (72) 

RCT N = 48 pacientes com 

exodontia de terceiros 

molares impactados 

bilateralmente 

Amoxicilina + Ácido 

Clavulânico 625 mg 

Grupo I – pré-

operatório e pós-

operatório 

 

Grupo II- apenas 

pré-operatório  

Pré-Operatório – uma hora antes 

do procedimento 

Pós-Operatório – terapêutica 

durante 3 dias  

Diferença estatisticamente 

significativa 

Grupo II com incidência de 

14,58% em OA 

Cinquini et al. 

2021 (73) 

RCT N = 159 pacientes com 

exodontia (excetuando 

terceiros molares ou 

dentes inclusos) 

Amoxicilina + Ácido 

Clavulânico 1 g  

Grupo 1 - pós-

operatório 

 

Grupo 2- pós-

operatório + 

probiótico 

Pós-operatória – 1g 12/12hr 

durante 6 dias 

Ausência de diferença 

estatisticamente significativa 

relativamente à incidência de OA.  
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Grupo 3 – sem 

terapia 

 

Yousuf et al. 

2016 (76) 

RCT N = 146 pacientes com 

exodontias simples 

Amoxicilina + Ácido 

Clavulânico 625mg 

Grupo 1 – 

Amoxicilina+ 

Ácido Clavulânico 

625mg 

 

Grupo 2 – Não 

tomou antibiótico 

Grupo 1 – Pós-operatório- 

Amoxicilina+ Ácido Clavulânico 

625mg 

12/12hr durante 5 dias após o 

procedimento 

Não existem diferenças 

estatisticamente significativas 

relativamente à OA entre 

qualquer dos grupos. 

Lang et al. 

2017 (77) 

PS N = 2954 pacientes 

com exodontia de 

terceiros molares 

Qualquer tipo – Não 

especificado. 

Grupo A – tomou 

antibióticos 

 

Grupo B- não 

tomou antibióticos  

Qualquer posologia, formulação, 

modo de aplicação. 

 

“Variável binária: exposição a 

antibióticos – sim ou não?” 

Existem diferenças 

estatisticamente significativas 

entre os grupos que tomou 

antibióticos e o grupo que não 

tomou antibióticos, existindo uma 

diminuição da incidência de OA 

no primeiro grupo. 

Siddiqi et al. 

2009 (78) 

RCT N = 100 pacientes com 

todos os terceiros 

molares impactados 

Amoxicilina 1g  

 

Amoxicilina 500 mg 

 

 

Grupo I – 

Amoxicilina 1g 

 

Grupo II – 

Amoxicilina 1g + 

Amoxicilina 

500mg 

Grupo I – Pré-operatório- 1gr 

Amoxicilina 1 hora antes do 

procedimento  

 

Grupo II – Pré e Pós-Operatório - 

1gr Amoxicilina 1 hora antes do 

Não existem diferenças 

estatisticamente significativas 

relativamente à OA entre 

qualquer dos grupos. 
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procedimento + 500mg 

Amoxicilina 8/8hr durante 2 dias  

Esen, A. 2017 

(80) 

RS N = 62 com dentes 

impactados 

mesialmente 

Amoxicilina 500 mg 

Amoxicilina + Ácido 

Clavulânico 625mg 

Grupo A – Apenas 

amoxicilina 

 

Grupo AC – 

Amoxicilina + 

Ácido Clavulânico 

Pós-operatório: 

Grupo A –8/8hr durante 5 dias 

 

Grupo AC- 8/8hr durante 5 dias 

Não foram conhecidas diferenças 

estatisticamente significativas 

entre o uso do fármaco 

individualizado ou em associação 

relativamente à OA. 

Ataoglu et al. 

2008 (81) 

RCT N = 150 Amoxicilina + Ácido 

Clavulânico 1g 

Grupo 1 – A+AC 

no pós-operatório 

 

Grupo 2 – A+AC 

no pré-operatório 

 

Grupo 3- sem 

profilaxia 

Grupo 1 – Pós-operatório - 1gr 

A+AC 12/12hr durante 5 dias a 

começar no dia do procedimento 

Grupo 2 – Pré-operatório - 1gr 

A+AC 12/12hr a começar 5 dias 

antes do procedimento 

Grupo 3- controlo  

Não existe diferença 

estatisticamente significativa que 

relacione a OA e a posologia de 

pré ou pós-operatório, nem com o 

grupo de controlo. 

Sidana et al. 

2017 (82) 

RCT N = 171  Amoxicilina 500mg Grupo A – 

controlo 

 

Grupo B – 

Amoxicilina 

500mg 

 

Grupo C- 

Amoxicilina 

500mg 

Grupo A - ------- 

 

Grupo B- Pós-Operatório 8/8hr 

durante 3 dias 

 

Grupo C- Pré-operatório 1 hora 

antes da cirurgia 

Não existem diferenças 

estatisticamente significativas 

relativamente à OA entre 

qualquer dos grupos. 
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Yanine et al. 

2021 (83) 

RCT N = 154 pacientes com 

necessidade de 

exodontia de terceiros 

molares 

Amoxicilina 2g Grupo I – 

Amoxicilina 2g 

 

Grupo II - placebo 

Grupo I – Pré-operatório - 2g de 

Amoxicilina 1 hora antes do 

procedimento 

Não existem diferenças 

estatisticamente significativas 

relativamente à OA entre 

qualquer dos grupos. 

Bortoluzzi et 

al. 2013 (84) 

RCT N = 50 Amoxicilina 2g 

Dexametasona 8mg 

Grupo 1 – 2 g 

Amoxicilina e 8mg 

dexametasona 

Grupo 2- 2g 

Amoxicilina e 8mg 

placebo 

Grupo 3 – 2g 

placebo e 8mg 

dexametasona 

Grupo 4- placebo 

Pré-Operatório – 60 a 90 minutos 

antes do procedimento 

Sem diferença estatisticamente 

significativa para ambos os 

fármacos.  

Gbotolorun 

et al. 2016 (85) 

RCT N = 150 

 

 

  

Amoxicilina 500mg 

Metronidazole 

400mg 

Grupo A – 

Amoxicilina + 

Metronidazole 

 

Grupo B- placebo 

Pós operatório: amoxicilina 500mg 

8/8hr com metronidazole 400mg 

8/8hr durante 5 dias após a 

exodontia 

Não existem diferenças 

estatisticamente significativas 

entre o grupo de tratamento e o 

grupo placebo. 



Abordagem Clínica da Osteíte Alveolar – Conceitos Atuais 

63 
 

T. Çebi 2020 
(88) 

 N = 54 pacientes 

diagnosticados com 

OA 

Clindamicina 600mg 

Rifampicina125mg 

Grupo A – 

Solução salina 

estéril 

 

Grupo B – 

Rifampicina 

 

Grupo C- 

Clindamicina  

Pós-operatório – irrigação do 

alvéolo com as formulações de 

cada grupo 2 em 2 dias após o 

diagnóstico de OA 

A irrigação intra-alveolar com 

estes fármacos antibióticos é 

eficaz na melhoria da cicatrização 

alveolar e na diminuição da dor. 

Kaczmarzyk 

et al.  2007 (89) 

RCT N = 86 Clindamicina 600mg 

Clindamicina 300mg 

Grupo toma única 

– Clindamicina 

 

Grupo 5 dias – 

Clindamicina  

 

Grupo controlo - 

placebo 

Grupo toma única: 

Clindamicina 600mg 1hr antes do 

procedimento + placebo 5 dias 

após o procedimento 

 

Grupo 5 dias:  

Clindamicina 600mg 1hr antes do 

procedimento + Clindamicina 300 

mg 8/8hr durante 5 dias 

Não existem diferenças 

estatisticamente significativas 

entre os grupos de tratamento e o 

grupo placebo. 

Øyri et al. 

2019 (90) 

RCT N = 200 pacientes com 

exodontia de terceiros 

molares mandibulares 

Oxitetraciclina Grupo A – 

Oxitetraciclina 

 

Grupo B - Placebo 

Grupo A – Colocação de uma 

“gaze” saturada com 

oxitetraciclina no alvéolo pós-

extracional 

 

Grupo B – gaze sem oxitetraciclina 

Existem diferenças 

estatisticamente significativas 

entre o grupo A que beneficiou de 

antibióticos e o grupo B, existindo 

uma diminuição da incidência de 

OA no primeiro grupo. 
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Otake et al. 

2021 (91) 

RS N = 261 pacientes com 

exodontia de terceiros 

molares mandibulares 

Oxitetraciclina Grupo A – 

Oxitetraciclina 

 

Grupo B - Placebo 

Grupo A – Colocação de uma 

“gaze” saturada com 

oxitetraciclina no alvéolo pós-

extracional 

Grupo B – gaze sem oxitetraciclina 

Existem diferenças 

estatisticamente significativas 

entre o grupo A que beneficiou de 

antibióticos e o grupo B, existindo 

uma diminuição da incidência de 

OA no primeiro grupo. 

Morrow et al. 

2018 (42) 

PS N = 1877 Não especificado Grupo A – 

antibióticos pós-

operatórios 

 

Grupo B- não 

tomou antibióticos 

Qualquer antibiótico sistémico no 

período pós-operatório. 

 

“Variável binária: exposição a 

antibióticos sistémicos pós-

operatórios – sim ou não?” 

Existem diferenças 

estatisticamente significativas 

entre o grupo que tomou 

antibióticos e o grupo que não 

tomou antibióticos, existindo uma 

diminuição da incidência de OA 

no primeiro grupo. 

Reiland et al. 

2017 (94) 

RS N = 1895 pacientes 

que retiraram os 4 

terceiros molares na 

mesma cirurgia, sob 

anestesia geral 

Amoxicilina / 

Clindamicina 

 

Cefazolina 

Grupo A – 

Amoxicilina / 

Clindamicina 

 

Grupo B - 

Cefazolina 

Grupo A – 

Amoxicilina/Clindamicina oral 

durante 5 dias a iniciar na noite 

anterior à cirurgia 

 

Grupo B- Injeção intravenosa de 

Cefazolina antes da incisão inicial 

Não existem diferenças 

estatisticamente significativas 

relativamente à OA entre o grupo 

de antibiótico oral e antibiótico 

intravenoso. 
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Artigos descritos no capítulo 4.5. – Clorohexidina 

 

Tabela 4 - Descrição dos artigos referenciados no Capítulo 4.5. - Clorohexidina. 

Autor (Ano) 
Tipo de 

estudo 
Tamanho da amostra 

Clorohexidina 

Usada 
Intervenção Posologia Relevância OA 

Torres-

Lagares et al. 

2010 (106) 

RCT N = 38 pacientes com 

exodontia de terceiros 

molares mandibulares 

impactados com desordens 

hematológicas 

Gel de CHX 0.2% Grupo Experimental 

– Gel de CHX 

 

Grupo Controlo- 

Placebo Gel  

Durante a cirurgia: 

10ml de gel intra-alveolar 

após a curetagem e antes da 

sutura 

Não existe diferença 

estatisticamente significativa, 

apesar da menor incidência de 

OA no grupo experimental. 

Freudenthal et 

al. 2015 (107) 

RCT N = 95 pacientes com 

necessidade de exodontia de 

terceiro molar mandibular 

(dentes com patologia) 

Gel de CHX 0.2% Grupo Experimental 

– Gel de CHX 

 

Grupo Controlo- sem 

colocação de gel 

 

Durante a cirurgia: 

Gel intra-alveolar após a 

curetagem e antes da sutura  

 

Não existe diferença 

estatisticamente significativa. 

Rubio-Palau et 

al. 2015 (108) 

RCT N = 160 pacientes com 

necessidade de exodontia de 

terceiros molares 

mandibulares 

Gel de CHX 0.2% 

 

Grupo Experimental 

– Gel de CHX 

 

Grupo Controlo- 

Placebo Gel 

Durante a cirurgia: 

Gel intra-alveolar após a 

curetagem e antes da sutura  

 

Não existe diferença 

estatisticamente significativa, 

apesar da menor incidência de 

OA no grupo experimental. 
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Haraji et al. 

2014 (26) 

RCT N = 45 pacientes com 

necessidade de exodontia 

ambos terceiros molares 

mandibulares impactados 

 

 

  

Gel de CHX 0.2% Molares de um lado – 

Gel CHX 

 

Molares 

contralaterais – sem 

gel 

 

Durante a cirurgia: 

Gel intra-alveolar após a 

curetagem e antes da sutura  

 

Diferenças estatisticamente 

significativas. Utilização de Gel 

teve menor incidência de OA. 

Shad et al. 

2018 (33) 

RCT N= 180 pacientes com 

exodontia do terceiro molar 

mandibular 

Gel de CHX 0.2% Grupo Experimental 

– Gel de CHX 

 

Grupo Controlo- 

Placebo Gel 

Durante a cirurgia: 

Gel intra-alveolar após a 

curetagem e antes da sutura  

 

Diferenças estatisticamente 

significativas. Utilização de Gel 

CHX teve menor incidência de 

OA. 

Babar et al. 

2012 (109) 

CS N = 100 pacientes com 

exodontia de terceiro molar 

mandibular impactado 

Gel de CHX 0.2% Grupo Experimental 

– Gel de CHX 

 

Grupo Controlo- sem 

colocação de gel 

 

Durante a cirurgia: 

Gel intra-alveolar após a 

curetagem e antes da sutura 

Diferenças estatisticamente 

significativas. Utilização de gel 

teve menor incidência de OA. 

Rodríguez-

Pérez et al. 

2013 (115) 

RT N = 88 com necessidade de 

exodontia de terceiro molar 

mandibular incluso 

Gel de CHX 0.2% 

 

Gel de CHX 1% 

Grupo Gel CHX 0.2% 

 

Grupo Gel CHX 1% 

Durante a cirurgia: Gel intra-

alveolar após a curetagem e 

antes da sutura  

Pós-operatório 

Gel atribuído 2x dia após o 

procedimento cirúrgico 

Ausência de diferença 

estatisticamente significativa 

na incidência de OA 

relativamente à quantidade de 

CHX. 
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Sridhar et al. 

2011 (116) 

PS N = 50 pacientes com ambos 

terceiros molares 

mandibulares impactados 

Colutório de CHX 

0.2% 

Molares de um lado – 

Colutório CHX 

 

Molares contra-

laterais – sem 

colutório 

 

Colutório 1 dia antes do 

procedimento e 7 dias após 

a cirurgia, 15ml 2xdia.  

Diferenças estatisticamente 

significativas. Utilização de 

colutório teve menor incidência 

de OA. 

Halabi et al. 

2018 (117) 

RCT N = 822 com necessidade de 

extração simples, porém com 

fatores de risco para 

desenvolver OA1 

Colutório de CHX 

0.12% 

Grupo Experimental 

– Colutório de CHX 

 

Grupo Controlo- 

Placebo Colutório 

Pós-Operatório 

Colutório 7 dias a contar a 

partir do 2º dia após a 

cirurgia, 15ml 2xdia. 

Existem diferenças 

estatisticamente significativas 

entre o grupo experimental e o 

grupo de controlo. 

Utilização de colutório CHX 

teve menor incidência de OA. 

Cho et al. 2018 

(155) 

RCT N = 100 pacientes com 

exodontia de terceiros 

molares mandibulares 

Colutório de CHX 

(dosagem não 

especificada) 

Grupo Experimental 

– Colutório de CHX 

(com uma seringa) 

 

Grupo Controlo- 

Colutório de CHX 

(bochechos) 

Pós-operatório 

Irrigar o alvéolo com seringa 

OU bochechar, dependendo 

do grupo,  2x dia durante 7 

dias após a exodontia 

Não existe diferença 

estatisticamente significativa, 

apesar da menor incidência de 

OA no grupo experimental. 

 
1 “ Fumador = (>5 cigarros/dia); Infeção prévia no local cirúrgico; Exodontia Traumática” 
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Hita-Iglesias et 

al. 2008 (119) 

RCT N = 73 pacientes com 

exodontia de terceiro molar 

mandibular 

Gel de CHX 0.2% 

 

Colutório de CHX 

0.12% 

Grupo A – Gel 

 

Grupo B- Colutório 

Pós-Operatório 

Grupo A – 2x dia durante 

uma semana 

 

Grupo B - 2x dia durante 

uma semana 

Diferenças estatisticamente 

significativas. Utilização de gel 

teve menor incidência de OA. 

Abu-Mostafa et 

al. 2015 (120) 

RCT N= 301 com necessidade de 

exodontia de um molar 

Colutório de CHX 

0.12% 

 

Gel de CHX 0.2% 

Grupo A – Colutório 

 

Grupo B- Gel 

Pós-Operatório 

Grupo A – 2x dia durante 

uma semana, a começar no 

dia após a exodontia 

 

Grupo B - aplicação durante 

3 dias após a exodontia 

Não existe diferença 

estatisticamente significativa 

na incidência de OA entre 

grupo A e B. 

Kaur et al.  

2016 (121) 

RCT N = 150 pacientes com 

necessidade de exodontia de 

terceiros molares 

mandibulares 

Impactados bilateralmente 

Gel de CHX 0.12% 

+ Metronidazole 

10mg 

Grupo Experimental: 

Gel de CHX 0.12% + 

Metronidazole 10mg 

 

Grupo Controlo: Gel 

Placebo 

Durante a cirurgia: 

Gel intra-alveolar após a 

curetagem e antes da sutura  

 

Existem diferenças 

estatisticamente significativas 

entre o grupo experimental e o 

grupo de controlo. 

Utilização de gel CHX + 

metronidazole teve menor 

incidência de OA. 
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