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RESUMO 

A Endocardite é uma inflamação do endocárdio que pode ser causada por fungos,             
vírus ou bactérias. Quando as bactérias entram na corrente sanguínea (bacteremia),           
o indivíduo que possui uma predisposição a esta doença pode desenvolvê-la. A            
bacteremia transitória pode ser causada após um tratamento odontológico como as           
exodontias, e também por atividades rotineiras como escovação, mastigação,         
hábitos de higiene e entre outras condições. Por isso, esta pesquisa tem como             
objetivo fazer uma revisão de literatura para avaliar as atividades diárias como fator             
de risco para endocardite bacteriana e fazer uma análise da atualização da            
American Heart Association (AHA) sobre a antibioticoprofilaxia para verificar se os           
profissionais estão indicando o uso dos antibióticos de forma adequada.          
Realizou-se uma busca na literatura usando 5 bancos de dados: PubMed, Google            
Acadêmico, Elsevier, Scielo (SciELO) e The Journal of the American Dental           
Association (JADA) . Os critérios para a seleção dos trabalhos foram: artigos e             
monografias que abordassem a temática, publicados no período de 2007 a 2020. As             
palavras-chaves utilizadas foram “endocardite”, “bacteremia”, “saúde bucal”. No total         
foram selecionados 14 artigos, 7 sobre profilaxia antibiótica e 7 sobre a bacteremia             
transitória. Concluiu-se que a higiene bucal é a base da prevenção para endocardite             
bacteriana e mesmo que as diretrizes sobre profilaxia antibiótica sejam atualizadas,           
muitos cirurgiões-dentistas se mantêm desatualizados ou não acatam o que foi           
proposto. 

Palavras-chave: Saúde bucal. Endocardite. Antibioticoprofilaxia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRANSITIONAL BACTEREMIA IN EVERY DAY PROCEDURES AS A RISK 

FACTOR FOR BACTERIAL ENDOCARDITIS: LITERATURE REVIEW 
 

 

ABSTRACT 
 
Endocarditis is an inflammation of the endocardium that can be caused by fungi,             
virus or bacteria. When bacteria enter the bloodstream (bacteremia), the individual           
who has a predisposition to this disease can develop it. Transient bacteremia can be              
caused after dental treatment such as tooth extractions, as well as routine activities             
such as brushing, chewing, hygiene habits and other conditions. For this reason, this             
research aims to conduct a literature review to evaluate daily activities as a risk factor               
for bacterial endocarditis and to analyze the American Heart Association (AHA)           
update on antibiotic prophylaxis to verify whether professionals are recommending          
the use of antibiotics properly. A literature search was conducted using 5 databases:             
PubMed, Google Scholar, Elsevier, Scielo (SciELO) and The Journal of the American            
Dental Association (JADA). The criteria for the selection of works were: articles and             
monographs that addressed the theme, published in the period from 2007 to 2020.             
The keywords used were “endocarditis”, “bacteremia”, “oral health”. In total, 14           
articles were selected, 7 on antibiotic prophylaxis and 7 on transient bacteremia. It             
was concluded that oral hygiene is the basis of prevention for bacterial endocarditis             
and even if the guidelines on antibiotic prophylaxis are updated, many dentists            
remain out of date or do not follow what was proposed. 
 
Keywords: Oral Health. Endocarditis. Antibiotic Prophylaxis.  
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1 INTRODUÇÃO 

Endocardite é o termo utilizado para se referir a inflamação da estrutura            

interna do coração (endocárdio). Ela é denominada de Endocardite Infecciosa          
quando é causada por fungos, vírus e bactérias. A definição para endocardite            

bacteriana é quando ocorre um estado de bacteremia (presença de bactérias na            

corrente sanguínea) e estas colonizam os tecidos do coração previamente          
comprometidos causando uma infecção local.¹ 

Os pacientes com história de doença cardíaca reumática ou congênita,          
histórico de válvulas cardíacas protéticas e episódio prévio de endocardite possuem           

risco aumentado de infecção, bacteremia e sepse. Quando essa infecção ocorre,           
geralmente compromete apenas o lado esquerdo do coração (válvula mitral e válvula            

aórtica), com exceção de pacientes que injetam drogas ou que sofreram danos na             

válvula do cateter pulmonar. Pode ocorrer uma infecção do lado direito (válvula            
tricúspide ou válvula pulmonar).² 

A infecção metastática é aquela que ocorre longe da porta de entrada dos             

microrganismos patogênicos, como em casos de endocardite bacteriana originada         

pela bacteremia da extração dentária. Para que ocorra uma infecção metastática,           
várias condições devem ser atendidas. O primeiro e mais importante ponto é que             

deve haver uma área vulnerável onde a infecção pode ser instalada como por             
exemplo uma válvula cardíaca deformada.² 

Os fatores necessários para infecção metastática consistem em ter a          
capacidade de defesa local prejudicada e alcance das bactérias para áreas mais            

propensas. Essa disseminação ocorre quando as bactérias da cavidade oral são           
transportadas para as partes suscetíveis. Os pacientes experimentam vários         

episódios de bacteremia leve devido às atividades diárias normais (mastigação e           

escovação), é mais provável que envolva fatores quantitativos no processo de           
reprodução. Para a instalação de infecção metastática, as capacidades de defesa           

local do hospedeiro também devem ser reduzidas. A antibioticoterapia deve ser           
realizada para auxiliar o cirurgião-dentista no tratamento de pacientes com infecções           

disseminadas. Além disso, o antibiótico serve para prevenir a endocardite ou           
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infecção de próteses implantadas devido à bacteremia causada por procedimentos          
odontológicos.³ 

Por ser uma doença multissistêmica com manifestações proteiformes (que         
muda de forma frequentemente), os sintomas podem ser inespecíficos. Os principais           

sinais e sintomas apresentados são: febre, calafrios, fadiga, mal-estar geral, visão           

turva, dispnéia, dor torácica pleural, dor abdominal, dor articular, entre outras. Os            
achados cutâneos sugestivos de endocardite incluem nódulos, pápulas dolorosas         

nas pontas dos dedos das mãos e dos pés, que podem ser sintomas secundários da               
deposição de imunocomplexos. Lesões hemorrágicas indolores das palmas das         

mãos, plantas dos pés e lesões do canal radicular são causadas por micro êmbolos              

sépticos. Os sintomas e sinais de endocardite podem ser agudos, subagudos ou            
crônicos. O tempo aproximado entre a intervenção odontológica e aparecimento dos           

primeiros sinais e sintomas da doença são de duas semanas.1,2 

A Associação de Cardiologia Americana (AHA) e a Sociedade Europeia de           

Cardiologia (ESC) produziram novas diretrizes em 2007 e 2009, respectivamente,          
indicando a realização de profilaxia antibiótica somente para indivíduos         

considerados de alto risco. São incluídos como pacientes considerados de alto risco            
aqueles que já tiveram endocardite, presença de válvulas cardíacas artificiais,          

púrpura não reparada após defeitos cardíacos congênitos ou defeitos parciais após           
o reparo e pacientes com doença cardíaca.3,4 

Os procedimentos que são considerados de risco para paciente suscetíveis a           

endocardite bacteriana necessariamente causam sangramento (manipulação da       
gengiva e região periapical do dente ou perfuração da mucosa oral). Em situações             

de baixo risco, a profilaxia antibiótica não é indicada junto a procedimento            
odontológico cruento.⁵ 

Os procedimentos dentários em que a profilaxia antibiótica não é          
recomendada são: dentística restauradora, injeção rotineira de anestésico local,         

terapia endodôntica intracanal e colocação de dique de borracha, remoção de sutura            
colocação de aparelhos removíveis, realização de moldagens, de radiografias orais,          

tratamentos com flúor, ajuste de aparelho ortodôntico e esfoliação de dentes           
decíduos.² 
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Traumas mínimos dos tecidos periodontais e orais podem gerar bacteremia          

transitória, o grau da mesma pode ser afetado pela presença de doença periodontal.             
As válvulas danificadas ou protéticas podem ter aderência e proliferação de           
microrganismos patogênicos por causa desta bacteremia.6,7 

Uma das formas de prevenir e garantir a saúde de crianças e adolescentes             

que possuem cardiopatias congênitas é uma maior atenção na transmissão de           
informações aos pais, pois estudos demonstram que o conhecimento dos pais           

muitas vezes, são limitados, assim as chances de desenvolver a endocardite são            
aumentadas. A partir do diagnóstico, os cuidadores, tutores, responsáveis e até           

mesmo o indivíduo maior de idade devem ser orientados sobre os cuidados com a              
higiene bucal como forma de prevenção da endocardite bacteriana.8 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar as atividades diárias como fator            

de risco para endocardite bacteriana por meio de uma revisão de literatura, pois a              
bacteremia pode ocorrer devido à higiene bucal inadequada, infecções da mucosa           

oral, periodontal e periapical, por utilização de palito, escovação inadequada e até            
mesmo pelo ato de mastigação. Além de realizar uma análise sobre a atualização da              

prescrição de profilaxia antibiótica feita pela American Heart Association (AHA),          
buscando avaliar se os prescritores estão realizando o uso adequado dos           

antibióticos, a fim de prevenir o surgimento de superbactérias, já que esta patologia             

tem uma taxa de mortalidade de cerca de 20-30% por ano e uma incidência que               
varia entre 3-10 doentes / 100.000 habitantes/ano.9  

 

2 METODOLOGIA  

Para a realização deste estudo houve uma busca na literatura usando 5            

bancos de dados: PubMed, Google Acadêmico, Elsevier, Scielo (SciELO) e The           
Journal of the American Dental Association (JADA).  

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos trabalhos foram: artigos,            
monografias, que abordassem a temática, disponíveis, com textos em português ou           

inglês, e indexados nas bases de dados selecionadas, publicados no período de            

2008 a 2020. Os trabalhos que não abordavam o tema não foram incluídos neste              
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estudo. As palavras-chaves utilizadas foram “saúde bucal”, “endocardite”,        

“antibioticoprofilaxia”, “oral health”, “endocarditis” e “antibiotic prophylaxis”.  
 

3 RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa foram cruzados para remover duplicações,         
produzindo um total de 14 artigos. Os títulos e resumos de todos os relatórios              

gerados pelas pesquisas foram revisados, selecionando artigos que relataram a          

endocardite bacteriana causada por atividades diárias. 
 

Quadro 1. Abordagem principal dos artigos encontrados para discussão.  
 

N°. do 
artigo Autoria Ano Abordagem principal 

1 Wilson et al. 2007 

Um grupo de estudiosos selecionados e      
especialistas tinham como objetivo em     
sua pesquisa atualizar as    
recomendações da American Heart    
Association (AHA) para a prevenção de      
endocardite infecciosa, publicadas pela    
última vez em 1997. 

2 Roda et al. 2008 
Avalia a relação entre os tratamentos      
odontológicos invasivos e atividades do     
cotidiano com a bacteremia transitória     
como causa da endocardite bacteriana. 

3 Hupp 2009 

Observou-se risco de bacteremia com a      
frequência das atividades de    
mastigação e higiene oral comparando     
com a raridade de procedimentos     
odontológicos invasivos. 

4 Lockhart et al.  2009 

Realizou-se um estudo duplo cego,     
randomizado controlado por placebo e     
pacientes inscritos na pesquisa, no     
intuito de abordar a má higiene oral e        
doenças periodontais como fator de     
risco para bacteremia pós escovação e      
exodontia unitária.  

5 Ramos et al. 2010 Pesquisa em cães para investigar a      
frequência de bacteremia transitória em     
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diferentes procedimentos odontológicos   
e usuais e o risco de endocardite       
infecciosa nestes animais. 

6 Costa et al. 2011 

Buscou revisar toda a evolução do      
protocolo padrão de profilaxia    
Antibiótica sobre a EI, com o objetivo de        
informar, atualizar e conscientizar os     
CD, como deve proceder na escolha do       
protocolo ideal frente a individualidade     
do grau de risco de cada paciente. 

7 Maharaj et al.  2012 

Análise dos escores de placa e índice       
de sangramento gengival para verificar     
se é oferecida a atenção adequada      
para pacientes com doença reumática     
cardíaca grave antes de serem     
submetidos à cirurgia cardíaca. 

8 Rosa et al. 2014 

Avalia as possíveis origens da     
endocardite bacteriana durante o    
tratamento odontológico e as    
considerações que devem ser tomadas     
durante o tratamento dentário. 

9 DeSimone et al. 2017 

Objetivou-se determinar a adesão às     
diretrizes de prevenção sobre EI da      
American Heart Association (AHA) de     
2007 pelos dentistas em relação à      
correta administração de antibióticos    
antes de procedimentos odontológicos    
invasivos.  

10 Millot et al 2017 

Um grupo de trabalho multidisciplinar     
revisou a literatura para propor     
abordagens detalhadas para a    
avaliação e o manejo do estado      
bucodental em pacientes com doença     
valvar.  

11 Ross et al. 2018 

Iniciou-se uma investigação devido ao     
potencial risco à saúde pública na      
clínica de cirurgia oral em Nova Jersey,       
com o objetivo de enfatizar a      
importância de aderir às    
recomendações de prevenção de    
infecções em ambientes odontológicos.  

12 Sutej et al. 2019 
Revisão retrospectiva de prontuários    
médicos de pacientes adultos com     
endocardite infecciosa entre 2007 e     
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Fonte: As autoras. 
 
 

4 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Os principais microrganismos envolvidos nos casos de Endocardite        

Bacteriana são estafilococos, estreptococos e enterococos. De acordo com Rosa et           
al. (2014) essas bactérias podem entrar na corrente sanguínea por meio de hábitos             

como mastigação e escovação dentária. A bacteremia nestes eventos podem          
ocorrer como resultado de pequenos movimentos do dente no alvéolo. Esses           

movimentos têm origem nas pressões positivas e negativas que ocorrem no alvéolo            

resultando em lesões vasculares microscópicas.10 

Nas análises de Roda et al. (2008) observou-se que a bacteremia transitória            

não ocorre com apenas extrações dentárias. Atividades da vida diária como comer,            
mascar chicletes, escovar os dentes ou usar palitos também podem causar tal            

condição e ser detectado por hemoculturas. Em sua investigação constatou-se que           
pacientes que usam fio dental diariamente não apresentam bacteremia após seu           

uso, porém quando estes mesmos pacientes pararam de usar o fio dental de 1 a 4                

dias, a bacteremia foi detectada, em 86% dos casos após a reintrodução do hábito.11 

Na perspectiva de Hupp (2009) a extração dentária de um indivíduo com uma             

boa higiene oral possui uma menor chance de causar bacteremia quando           
comparado a um paciente que possui uma higiene oral deficiente (com bolsas            

2017 para avaliar as características     
desta doença, as fontes de informação      
e prática dos dentistas croatas. 

13 Suda et al. 2019 

Um estudo de coorte realizado com      
91.438 pacientes que receberam    
profilaxia antibiótica, onde a maioria dos      
antibióticos prescritos para profilaxia de     
infecções antes de procedimentos    
odontológicos são desnecessários. 

14 Thornhill et al. 2020 

Nessa pesquisa, os estudiosos buscam     
estimar a adequação da prescrição de      
AP de acordo com o tipo de       
procedimento odontológico realizado   
em pacientes de alto risco, moderado,      
baixo ou desconhecido de desenvolver     
complicações de IE. 
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periodontais e acúmulo de placa bacteriana) realizando atividades rotineiras como a           

escovação. Segundo o autor, se multiplicarmos as atividades indutoras de          
bacteremia comuns por sua frequência na vida de uma pessoa e comparar isso com              

a relativa raridade de procedimentos odontológicos invasivos, o risco do paciente ter            
endocardite bacteriana é mais elevado com as atividades de mastigação e má            

higiene oral.12 

Em uma pesquisa realizada por Ramos e Botteon (2010) em cães com            
doença periodontal, em diferentes procedimentos odontológicos e usuais,        

detectou-se uma reação sistêmica evidenciada no leucograma que sugere a          
circulação de bactérias e ou toxinas bacterianas na corrente circulatória. Além disso,            

não conseguiram confirmar a relação entre a doença periodontal e endocardite,           

contudo, os valores mensurados da válvula mitral indicaram espessamento na          
maioria dos animais, o que constitui um fator de risco para desenvolvimento da             

endocardite. Sabe-se que quando de baixa duração e intensidade as bacteremias           
transitórias não são consideradas prejudiciais, porém quando envolve infecções         

periodontais graves os microrganismos presentes podem ir para a circulação, afetar           

o sistema imunológico produzindo eventos sistêmicos e problemas em órgãos          
distantes, tanto em cães quanto em seres humanos. Deste modo, os patógenos            

periodontais podem contribuir direta ou indiretamente para a formação de trombos e            
podem causar alterações cardiovasculares.13  

No estudo de Lockhart et al. (2009) os autores selecionaram 194 pessoas,            
estas foram divididas em grupos distintos de escovação, exodontia de um elemento            

e grupo placebo. Ao avaliarem as condições de higiene bucal e estado de saúde              
periodontal, observaram as amostras de sangue coletadas antes, durante e após as            

intervenções de exodontia e escovação. Com isso pode-se observar que a           

incidência de higiene oral e doença gengival foram altamente correlacionadas à           
bacteremia associada com a EI após escovação dos dentes, além de que, as             

medidas de higiene oral e de sangramento gengival foram extremamente vinculadas           
a EI relacionada à bacteremia. Ainda os participantes com pontuação média de            

placa ou cálculo, avaliados inicialmente tiveram risco aumentado de 3,78 a 4,43            

vezes de desenvolver bacteremia após o ato de escovação, podendo levar o            
desenvolvimento de endocardite.14  
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Stujet et al. (2019) fizeram uma revisão retrospectiva de prontuários médicos           

de pacientes adultos com Endocardite Infecciosa (EI), entre janeiro de 2007 a            
dezembro de 2017, e observaram um número crescente de internações por EI de             

origem não odontogênica em paralelo com um número crescente de EI           
estafilocócica. Em 91,2% dos casos, a endocardite infecciosa odontogênica não foi           

precedida de procedimento odontológico, 51,5% dos pacientes apresentaram uma         

higiene bucal deficiente e 47,1% não apresentaram problemas cardíacos que          
aumentassem o risco de EI. Os pesquisadores concluíram que a profilaxia antibiótica            

deve ser considerada independente dos fatores de risco cardíacos em pessoas com            
saúde bucal precária e que a melhora da higiene bucal deve ser a base da               

prevenção da EI.15 

Para verificar se os pacientes com doença reumática cardíaca grave          
receberam correta orientação sobre manter uma boa saúde bucal, Maharaj et al.            

(2012) realizaram uma pesquisa com 44 pacientes negros onde calcularam os           
escores de placa, índice de sangramento gengival e fizeram radiografias          

panorâmicas em todos os pacientes. Os escores de placa e índice de sangramento             

foram classificados como bons em apenas 13,6 e 15,9%, respectivamente, dos           
pacientes. Nenhum dos indivíduos tiveram uma pontuação que colocaria seus          

índices na categoria excelente, enquanto 31,8 e 54,6% das pessoas foram           
classificados como ruins. Nas radiografias panorâmicas a lesão mais frequente foi           

cárie, presente em 56,8% dos casos, seguida da perda dentária em 54,5% e 25%              

com dentes impactados. Este estudo demonstra que a atenção fornecida a           
pacientes com doença reumática grave sobre a manutenção da boa higiene bucal é             

inadequada e mostra que a prevenção da endocardite bacteriana necessita de mais            
precaução.16 

 

Wilson et al. (2007) realizou uma pesquisa em relação ao risco cumulativo de             

bacteremias provenientes das atividades diárias comparada com as bacteremias         
geradas por procedimentos odontológicos, foi estimada uma exposição cumulativa         

de 5.370 minutos de bacteremia por período de 1 mês resultante de escovação, uso              

de fio dental e mastigação e realizou-se uma comparação com bacteremia de 6 a 30               
minutos juntamente à extração de um único dente. Realizou-se também uma           

estimativa que ao escovar os dentes 2 vezes ao dia por 1 ano haveria um risco de                 
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154.000 vezes maior de ocorrência de bacteremia do que o ato de extrair um único               

dente. Com isso, concluíram que essa exposição cumulativa anual de atividades           
rotineiras à bacteremia pode ser tão alta quanto 5,6 milhões de vezes maior do que               

a advinda da exodontia, a única que sempre foi relatado como o mais provável de               
gerar uma bacteremia.17 

Millot et al. (2017) observou em seu estudo que clínicos gerais, cardiologistas            

e cirurgiões cardíacos são geralmente os primeiros profissionais envolvidos na          
avaliação inicial ou acompanhamento de pacientes com doenças valvulares nativas          

ou após cirurgia valvar. Portanto, é importante que esses profissionais estejam           
cientes de certas perguntas simples a serem feitas em cada visita. Uma resposta             

positiva a qualquer uma das perguntas padrão sobre saúde bucal revela uma            

preocupação e deve levar a uma consulta imediata e específica com um            
cirurgião-dentista. No intuito de que ao avaliar possa-se realizar uma sequência           

adequada de intervenções a serem feitas nesse paciente com predisposição a           
endocardite com o propósito de diminuir possíveis focos de infecção. A odontologia            

restauradora, terapia endodôntica e periodontal podem ser realizadas antes da          

intervenção eletiva (cirurgia valvar) ou durante o acompanhamento de pacientes          
com alto risco.18 

Por ser considerada uma doença incomum, de risco à vida e por apresentar             

uma alta taxa de mortalidade e morbidade, as diretrizes de 1997 foram atualizadas             
em 2007 pelo Journal of the American Heart Association, na busca de tornar mais              

simples a interpretação, pois eram consideradas complexas para os profissionais da           
saúde por apresentar inconsistências e ambiguidades, tornando difícil lembrar de          

detalhes específicos e aplicação das mesmas. O protocolo atualizado recomenda a           

prescrição de 2 gramas de amoxicilina de 30 minutos a 1 hora antes dos              
procedimentos odontológicos invasivos e em pacientes classificados de alto risco.          

Antes a prescrição de antibiótico era de 3 gramas, o que é considerado uma              
concentração excessiva.17 

Em um estudo Costa et al. (2011) aplicaram um questionário contendo sete             

perguntas sobre o uso de antibióticos a um grupo de dentistas da região, e por meio                
desta pesquisa, puderam perceber que a maioria dos profissionais não souberam           

orientar o tratamento preventivo ou o uso correto dos antibióticos, independente da            
escolha, dosagem e/ou tempo de uso.19 
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DeSimone et al. (2017) pesquisou uma amostra aleatória de 5.500 dentistas           

norte-americanos para determinar a aceitação das recomendações de 2007 da AHA.           
Curiosamente, a maioria dos entrevistados indicou que havia pacientes que          

continuaram a receber profilaxia antibiótica, apesar da falta de apoio das diretrizes            
de 2007. Os motivos mais comuns foram recomendação médica (57%), preferência           

do paciente (33%), recomendação do dentista (5%) ou outro (5%).20 

Uma pesquisa foi realizada com o intuito de analisar se as prescrições de              
antibioticoprofilaxia (AP) eram feitas adequadamente, Thornhill et al. (2020)         

selecionou 80 pacientes com alto risco, 40 com risco moderado e 40 com risco baixo               
ou desconhecido para desenvolver complicações relacionadas a EI, escolhidos         

aleatoriamente separando-os de pacientes que possuíam atendimento odontológico        

vinculado, algum tipo de assistência médica e dados de benefício de prescrição nos             
bancos de dados IBM MarketScan. Os dados foram analisados por dois médicos            

onde observaram os dados de prescrição e procedimento odontológico para          
avaliarem se a profilaxia era provável mesmo de ser indicada, se era possível ou              

improvável. Os resultados que obtiveram foram que 64% dos pacientes com alto            

risco de desenvolver complicações referentes a EI não receberam a profilaxia para            
procedimentos invasivos, e dos 80 pacientes de alto risco (40%), ou seja, 32 deles              

não tiveram evidências de profilaxia para qualquer procedimento odontológico a ser           
realizado, e quando foi prescrito seguiram várias estratégias diferentes de prescrição           

e multi dosagens que levavam a um excesso de fornecimento de antibióticos. Por             

isso, pode-se notar que as prescrições realizadas eram inconsistentes e nem           
sempre atendiam aos mais altos padrões de gerenciamento dos antibióticos,          

tornando a avaliação retrospectiva dificultada.21 

Em um estudo retrospectivo com pacientes dos EUA, Suda et al. (2019)            

anotou as reclamações sobre prescrição no período de 2009 a 2015 e realizou uma              
coleta de dados visitando dentistas no período de 2011 a 2015 na busca obter os               

dados sobre as reclamações médicas. O objetivo da pesquisa foi avaliar a            
adequação da profilaxia antibiótica antes de procedimentos odontológicos usando         

Truven (um banco de dados nacional integrado de alegações de saúde). Neste            

estudo de coorte 91.438 pacientes que receberam profilaxia antibiótica em 168.420           
visitas ao dentista de 2011 a 2015, um total de 90,7% das visitas ao dentista tiveram                

manipulação da gengiva ou periápice do dente, mas apenas 20,9% dos pacientes            
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tinham uma condição cardíaca com maior risco de resultado adverso de endocardite            

infecciosa. Portanto, 80,9% das prescrições de profilaxia foram discordantes com as           
diretrizes. Mais de 80% dos antibióticos prescritos para profilaxia de infecção antes            

das visitas ao dentista eram desnecessários. Embora diminuições na prescrição de           
antibióticos tenham sido observadas em todo o país, a prescrição odontológica           

permaneceu mesmo após a atualização das das diretrizes em 2007.22 

Na pesquisa de Ross et al. (2018) foram relatados os casos de 3 pacientes              

que desenvolveram EI após procedimentos cirúrgicos na Clínica Oral em Nova           
Jersey, no período de outubro e novembro de 2014. Sabendo da raridade desta             

patologia e o quanto é incomum esse acontecimento em um curto período de tempo              

associado apenas a uma única prática clínica, o Departamento de Saúde da região             
iniciou uma investigação por conta do potencial risco à saúde pública. Efetuou-se            

uma vigilância retrospectiva na busca de identificar pacientes adicionais com EI           
associada à tal prática, fizeram inspeção do escritório, entrevistas com pacientes e            

funcionários a partir de um questionário padronizado e revisão dos prontuários           

médicos. Contudo, foram encontrados 15 pacientes com EI confirmados, submetidos          
a procedimentos durante o período de dezembro de 2012 a agosto de 2014. Destes,              

80% (que corresponde a 12 pacientes) passaram por cirurgia cardíaca, um (7%)            
faleceu decorrente de complicações pós cirúrgica. Com o estudo identificou-se a           

ocorrência de violações das práticas de prevenção de infecções, não realização de            

higiene das mãos adequadamente, falha em manter a técnica asséptica ao realizar            
procedimentos e manusear medicamentos, além de que foi identificado também          

através dos prontuários médicos que alguns pacientes possuíam cardiopatias que          
necessitavam de profilaxia antibiótica, porém estas não foram realizadas. Com isso           

pode-se verificar a importância da adesão das recomendações de prevenção de           

infecções na odontologia e a necessidade de melhor conhecimento sobre as           
indicações de profilaxia antibiótica aos pacientes para que não haja exposição dos            

mesmos ao risco, sabendo de suas debilitações. Tanto que, nenhum novo paciente            
foi identificado posteriormente, a implementação de tais recomendações de         

prevenção e controle das infecções. Logo, a preparação e qualificação dos           

profissionais deve ser enfatizada em todos os níveis de formação do odontólogo.23 
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5 DISCUSSÃO 

Os autores Rosa et al. (2014), Roda et al. (2008) e Hupp et al. (2009) afirmam                

que a bacteremia pode ocorrer como resultado de atividades diárias e da má higiene              
bucal, por isso, o risco do paciente ter endocardite bacteriana, nesses casos, é mais              

elevado. A pesquisa feita por Wilson et al. (2007) revela que a exposição anual de               

atividades rotineiras a bacteremia pode ser tão alta quanto a 5,6 milhões de vezes              
maior do que a advinda da exodontia única.  

O protocolo atualizado da American Heart Association recomenda a         
prescrição de 2g de amoxicilina de 30 minutos a 1 hora antes dos procedimentos              

odontológicos invasivos e em pacientes classificados de alto risco. Antes a           
prescrição era de 3g, o que é  considerado uma dose excessiva.17 

No estudo de Ramos e Botteon (2010) em cães com doença periodontal (DP),             
observou-se que no leucograma foi detectado uma reação sistêmica evidenciada, o           

que sugere a circulação de bactérias e/ou toxinas na corrente sanguínea. No            
entanto, não conseguiram confirmar a relação entre a DP e endocardite infecciosa            

(EI). Com resultados semelhantes, Lockhart et al. (2009) observaram as amostras           

de sangue coletada dos pacientes antes, durante e após as intervenções de            
exodontia e escovação, e concluíram que os pacientes com pontuação média de            

placa ou cálculo, avaliados inicialmente, tiveram risco aumentado de 3,78 a 4,43            
vezes de desenvolver bacteremia.  

Stujet et al. (2019) em uma revisão retrospectiva de prontuários médicos de            
pacientes adultos com EI, verificaram que 91,1% dos casos odontogênicos não foi            

precedido de procedimento odontológico, e um pouco mais da metade dos pacientes            
apresentavam uma higiene bucal deficiente, por isso, os pesquisadores concluíram          

que a profilaxia antibiótica deve ser considerada independente dos fatores de risco            
cardíacos em pessoas com saúde bucal precária. 

Os pesquisadores Costa et al. (2011) e DeSimone et al. (2012) em estudos             
com dentistas observaram que a maioria dos profissionais não souberam orientar o            

tratamento preventivo e não realizavam a prescrição de antibióticos com apoio das            

diretrizes do American Heart Association (AHA). Em contrapartida, a pesquisa de           
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Thornhill et al. (2020), em pacientes com risco de desenvolver complicações           

referentes a EI, revelou que 64% dos pacientes de alto risco que passaram por              
procedimentos invasivos não receberam a profilaxia antibiótica. Além disso, o estudo           

retrospectivo feito por Suda et al. revelou que um total de 90,7% dos pacientes nas               
visitas ao dentista tiveram manipulação da gengiva ou periápice do dente, desses            

apenas 20,9% tinham uma condição cardíaca com maior risco de resultado adverso            

de EI, porém 80,1% desses indivíduos receberam profilaxia antibiótica. Esse          
resultado é semelhante a dos outros estudiosos, pois mostra que a maioria das             
prescrições de profilaxia foram discordantes com as diretrizes.  

Os resultados da pesquisa feita por Ross et al. (2018) revelam que houve             

violações das práticas de prevenção de infecções, além da não realização de            
higiene das mãos adequadamente e falha em manter a técnica asséptica ao realizar             

procedimentos e manusear medicamentos. Por isso, é importante a adesão das           
práticas de prevenção a infecções pelos profissionais da odontologia. Os estudos de            

Millot et al. (2017) demonstram também a importância dos clínicos gerais,           

cardiologistas e cirurgiões cardíacos, ou seja, os profissionais que participam da           
avaliação inicial de pacientes com doenças valvulares nativas ou após cirurgia           

valvar, fazerem perguntas sobre a saúde bucal aos pacientes e encaminhar aos            
cirurgiões-dentistas se as respostas indicarem uma higiene bucal deficiente. 

 

6 CONCLUSÃO  

Contudo, podemos concluir que a higiene bucal é a base da prevenção para             

endocardite bacteriana e mesmo que as diretrizes sobre profilaxia antibiótica sejam           
atualizadas, muitos dentistas se mantém desatualizados ou não acatam o que fora            

proposto, sendo assim, a conscientização sobre a importância da higiene oral deve            

ganhar um destaque maior entre os profissionais da área da saúde na busca de              
reduzir os números de procedimentos odontológicos invasivos que podem ser          

evitados se excluir a higiene precária que causa gengivite, periodontite e outras            
patologias prejudiciais. Além de que, as atividades de higiene bucal diárias           

cumulativas possuem sim um alto índice de bacteremia tornando-se um dos fatores            

de risco para endocardite infecciosa. 
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