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RESUMO 

 

 

O uso de medicamentos independente da classe farmacológica implica muitas vezes 

em efeitos colaterais, tentando evitar esta problemática, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), estabeleceu o uso racional de medicamentos, que propõe a utilização 

do fármaco de acordo com os ditames de eficácia e segurança comprovados; o 

medicamento deve ser apresentado na forma farmacêutica, dose e duração do 

tratamento oportuno; com a necessária orientação e responsabilização do 

profissional. A terapêutica medicamentosa para tratamentos odontológicos é um 

tema de extrema importância, visto que o uso inadequado dos medicamentos tem 

proporcionado um considerável aumento do número de casos de intoxicação e 

óbitos nos últimos anos. Diante disso, objetiva-se neste estudo conhecer o nível de 

informação sobre farmacologia dos cirurgiões dentistas da cidade de Pau dos 

Ferros/RN e fazer uma reflexão acerca da conduta terapêutica medicamentosa 

adotada pelos mesmos em suas práticas profissionais, trata-se de uma pesquisa do 

tipo descritiva (exploratória) que utilizou como instrumento de coleta de dados um 

questionário autoaplicável. Os resultados obtidos evidenciaram que a quantidade de 

atendimentos é diretamente proporcional a quantidade de prescrições, os 

medicamentos mais comumente prescritos pertencem as classes dos 

antimicrobianos (22,22%), os analgésicos (28,89%) e os antiinflamatórios (33,33%). 

Apesar da maioria (88,89%) dos cirurgiões dentistas avaliados consideram seu nível 

de conhecimento em farmacologia suficiente para a atuação profissional, em quase 

a sua totalidade (96%), também possuem interesse em formação continuada em 

fármaco-terapia odontológica. Além disso, os resultados obtidos também mostram 

uma fragilidade na relação entre pacientes e cirurgiões dentistas, o que motiva a 

definição de procedimentos voltados a realizar intervenções nas práticas clínicas 

com base na Educação Popular em saúde, visando conscientizar a população 

acerca da importância da relação entre os profissionais de saúde e os pacientes no 

tratamento odontológico. 
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ABSTRACT 

 

 

The use of drugs independent of the pharmacological class often involves in side 

effects, trying to avoid this problem, the Organização Mundial de Saúde (OMS) 

established the rational use of drugs , which proposes the use of the drug according 

to the dictates of effectiveness and proven security; the product should be presented 

in the pharmaceutical form , dose and duration of timely treatment ; with appropriate 

guidance and accountability of the professional. Drug therapy for dental care is a 

topic of utmost importance, as the inappropriate use of medicines has provided a 

considerable increase in the number of cases of poisoning and deaths in recent 

years. Therefore , the objective of this study was to know the level of information on 

pharmacology of dentists City Pau dos Ferros/RN and to reflect about the drug 

therapy adopted by them in their professional practices , it is a survey of descriptive 

(exploratory), which used as a data collection instrument was a self-administered 

questionnaire . The results showed that the quantity of care is directly proportional to 

the amount of prescriptions, the most commonly prescribed drugs belong classes of 

antimicrobials (22.22%), analgesics (28.89%) and anti-inflammatory drugs (33.33%). 

Although the majority (88.89%) of the assessed dentists consider their level of 

knowledge in pharmacology enough, for the professional performance in almost all of 

it (96%) also have an interest in continuing education in dental drug therapy. In 

addition, the results also show a weakness in the relationship between patients and 

dentists, which motivates the definition of procedures to be performed focused 

interventions in clinical practice based on Educação Popular em Saúde (EPS), 

aiming to raise awareness about the importance of the relationship between health 

professionals and patients during dental treatment. 

 

KEYWORDS: Pharmacotherapy; Prescription Drugs; Dental Surgeon. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O PROBLEMA 

Desde a sua fabricação até o seu consumo, o medicamento vem sendo objeto 

de inúmeras pesquisas realizadas mundialmente. A maior parte desses estudos 

relaciona-se à prática médica, enfatizando questões sobre reações adversas, 

aumento e disseminação da resistência bacteriana a antibióticos, padrão de 

prescrição de medicamentos e influência da propaganda de medicamentos na 

prescrição. (CASTILHO, et. al., 1999) 

O estudo de Takahama et. al. (2014) traz uma reflexão acerca dos aspectos 

que contribuem para que os medicamentos sejam os principais agentes 

responsáveis por intoxicações e, consequentemente, pelo aumento do número de 

atendimentos nas unidades de urgência e de emergência, hospitalizações e óbitos 

registrados em nosso país. Para se ter uma idéia dessa problemática, segundo 

Takahama et. al. (2014), entre 2007 e 2011, os medicamentos foram os principais 

agentes desencadeadores de 37,4% dos casos de intoxicação notificados (209.356 

casos) e responsáveis pela segunda causa de óbito por intoxicação (23,9%). Nesse 

ponto, ainda segundo Takahama et. al. (2014), tal fato é ocasionado pela facilidade 

de aquisição de medicamentos sem prescrição, pela propaganda de medicamentos, 

pelo padrão do consumo de medicamentos por parte da população (caracterizado 

pela automedicação e poli farmácia) e pelo uso indevido e indiscriminado de 

determinados fármacos, como antibióticos e psicotrópicos.  

Dentro do contexto, a farmacoterapia torna-se uma prática de suma 

importância na área da saúde, pois tem como principal objetivo uma boa prescrição 

medicamentosa isenta de efeitos colaterais e reações adversas nos pacientes. 

Nesse sentido, a prescrição de medicamento é uma ordem que deve ser 

apresentada por escrito e dirigida ao farmacêutico, definindo como o fármaco deve 

ser fornecido ao paciente, e a este, determinando as condições em que o fármaco 

deve ser utilizado (Andrade et. al., 2011). Para tanto, existem regras 

preestabelecidas para a elaboração de uma boa prescrição medicamentosa, as 

quais definem diversos itens que são indispensáveis na mesma, tais como: 

informações do profissional responsável pela prescrição (nome, endereço e o 
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número de inscrição no Conselho Regional responsável); informações do paciente 

(nome e endereço); informações do medicamento prescrito (nome genérico, a forma 

farmacêutica, a concentração, a quantidade total ou unitária, as instruções de uso, a 

posologia e as advertências); e a data, localização, assinatura e o carimbo do 

profissional que prescreveu o fármaco (ARAÚJO, et. al., 2012). 

Assim como em todas as áreas da saúde, a terapêutica medicamentosa 

também possui grande importância para o tratamento de pacientes no campo da 

Odontologia, pois se constitui em um instrumento auxiliar aos procedimentos 

executados na cavidade bucal (Carvalho, et. al 2010). Dessa forma, a informação a 

respeito das características dos medicamentos é um bem de valor inestimável e 

essencial aos odontólogos, o que acarreta na necessidade dos mesmos de terem 

que manter seus conhecimentos atualizados sobre os fármacos de ação sistêmica 

que podem ser prescritos, uma vez que o simples acesso à assistência odontológica 

e aos medicamentos não implica em melhores condições de saúde, pois a utilização 

inadequada de fármacos pode provocar tratamentos ineficazes e inseguros 

(CARVALHO, et. al 2010). 

Diante do exposto, o cirurgião dentista possui o dever legal de conhecer os 

aspectos farmacológicos dos medicamentos que prescreve, analisando criticamente 

a bibliografia oferecida pelos laboratórios farmacêuticos, bem como os resultados 

apresentados pelo uso do medicamento. Entretanto, em Odontologia, pouco tem 

sido analisado sobre a inserção do medicamento na prática clínica, fato que pode 

ser motivado em virtude do consenso geral de que o dentista prescreve pouco e o 

seu arsenal de fármacos é restrito.  

A multiprofissionalidade é considerada uma estratégia que orienta e possibilita 

a realização de assistência integral ao paciente. Dentre os profissionais que 

desempenham suas funções, é de interesse deste ensaio o aprofundamento da 

discussão sobre a atuação do cirurgião dentista, enfocando em suas prescrições 

medicamentosas que chegam ao farmacêutico. Assim, é lícito questionar como vem 

sendo desenvolvida a prática farmacológica pelos cirurgiões dentistas no município 

de Pau dos Ferros/RN?  

 



 
 

 

3 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral  

Avaliar o nível de informação sobre farmacologia dos cirurgiões dentistas da 

cidade de Pau dos Ferros/RN e analisar a conduta terapêutica medicamentosa 

adotada pelos mesmos em suas práticas profissionais, traçando assim o seu perfil 

fármaco-epidemiológico. 

 

2.2.1 Objetivos Específicos  

• Apontar a proporção entre o número de atendimentos e a quantidade de 

prescrições, bem como levantar as principais dificuldades dos cirurgiões 

dentistas atuantes no município de Pau dos Ferros/RN no ato de 

prescrever medicamentos; 

• Conhecer a prevalência dos medicamentos mais prescritos em um período 

de tempo determinado, bem como as classes terapêuticas 

medicamentosas e os grupos aos quais eles pertencem; 

• Verificar se os pacientes questionam a prescrição quanto ao nome do 

medicamento, dosagem ou posologia e se apresentaram contra indicações 

clínicas em relação aos medicamentos prescritos, bem como algum efeito 

adverso; 

• Averiguar o atual estágio de informação do cirurgião dentista a respeito de 

farmacologia. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

Em Odontologia, há poucas pesquisas que buscam identificar os níveis de 

informações sobre farmacologia dos cirurgiões dentistas e que tracem uma análise 

da conduta terapêutica medicamentosa desempenhada pelos mesmos em suas 

práticas clínicas. Dessa forma, é indiscutível a importância de estudos que forneçam 

informações sobre a prescrição de medicamentos no país. A carência de 

informações desta natureza, talvez seja pelo fato de não ser ofertado pelas 

universidades o curso de odontologia em muitas cidades do Brasil, então a prática 

clínica acaba se distanciando dos estudos teóricos e os profissionais não possuem 

um acompanhamento de suas atividades de acordo com a Educação Permanente 

em Saúde.  
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Levando em consideração que o fármaco por si só não garante a cura da 

patologia, pois, se utilizado de maneira inadequada pode gerar intoxicação e até 

óbito, o prescritor deve ficar atento para as peculiaridades como: idade do paciente, 

posologia e as possíveis interações medicamentosas na hora de efetuar a 

prescrição para garantir a efetivação do tratamento.  

Pau dos Ferros, cidade polo do Alto Oeste Potiguar possui uma população 

estimada de 29.696 habitantes segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) no ano de 2014, porém o fluxo de pessoas que circulam na 

cidade é bem superior, em virtude do comercio e do número de consultórios e 

clínicas na área de serviços de saúde, pensando no bem estar dos pacientes que 

encontram se nesta localidade observou-se que chegam prescrições quase ilegíveis 

nas farmácias, deixando a desejar informações importantes que tem que ser 

repassadas a estes pacientes para garantir a eficácia do tratamento com 

determinados fármacos. Pensando nisto, e levando em consideração o número de 

consultórios odontológicos nesta localidade geográfica, observou-se a necessidade 

urgente de um trabalho que viesse a contribuir com a formação continuada destes 

profissionais no que diz respeito ao nível de informação sobre farmacologia dos 

cirurgiões dentistas. Existe a necessidade de manter uma conexão direta com 

pesquisas, ações de envolvimento social e clínica para desempenhar uma 

farmacoterapia odontológica de qualidade. 

Trata-se de um trabalho inédito nessa localidade, onde pressupõem que traga 

benefícios para ampliação dos conhecimentos não só para os profissionais que 

contribuíram com o estudo bem como para toda população que usufrui do cuidado 

odontológico prestado nessa localidade.  

Diante das dificuldades apontadas a serem superados serão desempenhadas 

ações baseadas na Educação Popular em Saúde (EPS) que surgem para solidificar 

a implantação deste novo modelo de saúde, a partir da troca de informações, 

crenças e valores, no qual podem existir acordos que orientem comportamentos e 

viabilizem a saúde e a vida, propondo uma reflexão sobre os processos de trabalho 

e a relação do trabalhador da saúde com seu paciente. 

Este estudo é do tipo multidisciplinar e multiprofissional, pois foi desenvolvido 

por profissionais das áreas de farmácia e odontologia. Tal troca de informações entre 

profissionais, além de aumentar o vínculo e incentivar o trabalho em equipe, através 

da troca de saberes, é também uma forma de procurar reorientar as ações de saúde, 
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com ênfase às práticas de educação e promoção da saúde, trabalhando os 

conteúdos de forma crítica e contextualizada.  

Pesquisas deste tipo permitem o envolvimento dos profissionais de áreas 

diferentes a ponto de discutirem sobre o processo de trabalho e as práticas fármaco 

terapêuticas que vem sendo desenvolvidas na atualidade. A concepção dos 

profissionais da saúde de especialista, de detentores do saber somente na sua área 

restrita, é um reflexo da formação inadequada, que deve ser extinto de acordo com 

as propostas das Políticas Públicas que devem ser implantadas na prática 

profissional. 
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II REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CONDUTAS TERAPÊUTICAS MEDICAMENTOSAS 

Diante das inúmeras dificuldades que vinham sendo enfrentadas pelo sistema 

de saúde brasileiro, houve a necessidade de mudança da conduta terapêutica 

medicamentosa curativa, praticada com a assistência centrada no modelo 

biomédico, verticalizado e focalizado na produtividade, para uma conduta terapêutica 

medicamentosa que privilegiasse ações de promoção e prevenção a saúde, um 

modelo que privilegiasse o vínculo entre o paciente e o profissional da saúde. A 

Educação Popular em Saúde (EPS) surge para solidificar a implantação deste novo 

modelo de saúde, a partir da troca de informações, crenças e valores, no qual 

podem existir acordos que orientem comportamentos e viabilizem a saúde e a vida, 

propondo assim uma reflexão sobre os processos de trabalho e a relação do 

trabalhador da saúde com seu usuário. (ALVES E AERTS, 2011). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cárie dentária, a doença 

periodontal e as mal oclusões correspondem respectivamente aos três maiores 

problemas de saúde bucal no Brasil. (MACIEL, et. al 2006)  

Tentando reverter este quadro, a II Conferência Nacional de Saúde Bucal, 

realizada em 1993, definiu saúde bucal como parte integrante e geral da saúde do 

indivíduo, portanto, relacionada às condições de saneamento, alimentação, moradia, 

trabalho, educação, renda, transporte, lazer, serviços de saúde e informação (CFO, 

1993).  

Neste contexto, a Política Brasil Sorridente surge com um conjunto de ações 

que buscam a reorganização do serviço de saúde bucal em todos os níveis de 

atenção nos distintos territórios em que as ações de saúde bucal se materializam. 

Soares et., al., (2011). Espera-se que as práticas educativas propostas por esta 

Política como formas de ações preventivas, proporcione uma redução dos pacientes 

com problemas de saúde bucal, consequentemente uma diminuição no número de 

prescrições medicamentosas. 
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2.2 FARMACOTERAPIA ODONTOLÓGICA 

O uso de medicamentos independente da classe farmacológica implica muitas 

vezes em efeitos colaterais, mesmo que mínimos, mas perceptíveis para o paciente. 

Visto isso, a farmacoterapia surge com o principal objetivo  de uma prescrição 

medicamentosa com o mínimo de efeitos colaterais e reações adversas possíveis. A 

prescrição de medicamento é “uma ordem escrita dirigida ao farmacêutico, definindo 

como o fármaco deve ser fornecido ao paciente, e a este, determinando as 

condições em que o fármaco deve ser utilizado” e deve se apresentar por escrito, 

pois responsabiliza tanto quem prescreve quanto quem dispensa, ou seja, entrega o 

medicamento ao paciente. (ANDRADE, et. al 2011) 

Existem regras preestabelecidas para a elaboração de uma prescrição 

medicamentosa. Alguns itens, como o nome, o endereço e o número de inscrição no 

Conselho Regional de Odontologia do profissional responsável; o nome e o 

endereço do paciente; o nome do medicamento (genérico e comercial); a forma 

farmacêutica, a concentração, a quantidade (total ou unitária); as instruções de uso e 

as advertências (posologia); a data, a localização, a assinatura e o carimbo do 

profissional são indispensáveis numa prescrição. (ARAÚJO, et. al 2012) 

A lei dos genéricos, Lei nº 9.787/ 996, obriga que as aquisições de 

medicamentos e as prescrições médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), adotem a denominação do princípio ativo; que, nas compras do SUS, se dê 

preferência ao medicamento genérico quando houver igualdade de preço e demais 

condições de aquisição; obrigando a ANVISA a editar, periodicamente, a relação dos 

genéricos já registrados no país. Quental et al., (2008). Esta Lei assegura a oferta de 

medicamentos de qualidade e baixo custo no mercado, fomentando o acesso da 

população aos medicamentos. 

O uso do nome genérico é fundamental para implantar uma competição entre 

os oligopólios do setor farmacêutico, um mercado mais equilibrado e o uso mais 

racional dos medicamentos. Esta prática facilita a captação de informações a 

respeito dos fármacos na literatura internacional, pois sua nomenclatura não se 

modifica de acordo com interesses econômicos, como pode acontecer com os 

nomes comerciais e, finalmente, permite ao paciente a compra de um medicamento 

de menor custo. (GRÉGIO, et. al., 2011). 

Segundo as estatísticas divulgadas pelo Sistema Nacional de Informações 

Toxico-Farmacológicas (Sinitox), os medicamentos ocupam, desde 1994, o primeiro 
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lugar no conjunto dos agentes responsáveis por intoxicações, respondendo por, 

aproximadamente, 27% dos casos registrados no Brasil. Entre  2007 e 2011 os 

medicamentos foram os principais agentes desencadeadores em 37,4% dos casos 

de intoxicação notificados (209.356 casos) e responsáveis pela segunda causa de 

óbito por intoxicação (23,9%). Dentre estes casos, 62,9% eram pacientes do sexo 

feminino, com a grande maioria (96,0%) pertencente à faixa etária reprodutiva. 

Tomando por base esses dados é notória a importância de estratégias e ações que 

tentem controlar ou prevenir as intoxicações por fármacos, visto que estes dados 

tem revelado um número crescente e negligenciado dessas ocorrências, tanto pela 

sociedade quanto pelas autoridades competentes. (TAKAHAMA, et al 2014) 

 

2.3 FÁRMACOS MAIS PRESCRITOS PELOS CIRURGIÕES DENTISTAS 

O medicamento, desde a sua fabricação até o seu consumo, vem sendo 

objeto de preocupação e de inúmeras pesquisas realizadas mundialmente. A maior 

parte desses estudos relaciona-se à prática médica, enfatizando questões sobre 

reações adversas, aumento e disseminação de resistência bacteriana a antibióticos, 

padrão de prescrição de medicamentos e influência da propaganda de 

medicamentos na prescrição. Em odontologia, pouco tem sido analisado sobre a 

inserção do medicamento na prática clínica, talvez seja devido ao consenso geral de 

que o dentista prescreve pouco e o seu arsenal de medicamentos é restrito. No caso 

de medicamentos para uso sistêmico incluem-se, principalmente, os 

antimicrobianos, analgésicos e antiinflamatórios. (CASTILHO, et. al., 1999) 

É importante se averiguar o perfil dos medicamentos mais prescritos, já que 

isso pode direcionar o desenvolvimento de estudos específicos com vistas a 

esclarecer a ocorrência das patologias a eles vinculadas, além de instigar no 

pesquisador a investigação de seu uso racional. O uso correto de medicamentos 

está intrinsecamente relacionado ao acesso aos mesmos, uma vez que não se pode 

considerar somente a sua disponibilidade nas unidades de saúde, farmácias e 

drogarias sem associá-lo ao uso adequado, em condições e quantidades corretas 

para que o principal objetivo, a efetividade terapêutica medicamentosa, seja 

realmente alcançado. (JUNIOR, et. al 2009) 

A maioria das cirurgias odontológicas, em nível ambulatorial, são realizadas 

sob anestesia local, por esse motivo é fundamental um conhecimento sobre os 

mecanismos de ação e as reações alérgicas que esse tipo de medicamento 
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desencadeia. O uso de anestésicos locais contendo vasoconstritores é temido pelos 

cirurgiões dentistas em virtude do potencial de efeito adverso dessas substâncias 

sobre o ritmo cardíaco e/ou a pressão arterial. Os efeitos hemodinâmicos dos 

anestésicos locais podem ser causados por ação direta sobre o músculo liso ou 

cardíaco ou por ação direta sobre a inervação autonômica do coração. (GAUJAC, et. 

al 2009) 

Todos os anestésicos contendo vasoconstrictores aminas simpato miméticas 

podem provocar, dependendo da concentração, aumento da frequência cardíaca e 

da pressão arterial média. Quando a dose do anestésico ocasiona colapso 

cardiovascular, o efeito predominante é a taquicardia, no entanto a ocorrência da 

maioria das reações adversas deve-se a injeções inapropriadas de altas doses e a 

punções intravasculares acidentais. Ainda, com exceção das reações alérgicas, as 

demais complicações anestésicas descritas são provocadas pela maior estimulação 

adrenérgica sobre o sistema cardiovascular, o que justifica certa restrição ao uso de 

vasoconstritores catecolaminérgicos em cardiopatas. A felipressina, agente 

vasoconstritor, por não agir sobre os receptores adrenérgicos, não provoca 

alterações significativas na freqüência cardíaca, tendo ação direta na musculatura 

lisa vascular. (CACERES, et. al 2008) 

As manifestações clínicas das reações alérgicas dos anestésicos variam de 

respostas leves e tardias, até reações imediatas e letais, que se desenvolvem 

imediatamente após a exposição ao anestésico. As respostas alérgicas incluem 

urticária, taquicardia, angioedema, hipotensão, broncoespasmo, anafilaxia sistêmica. 

(GAUJAC, et. al 2009) 

Sendo a dor pós-operatória um evento previsível em cirurgias bucais, o 

controle desta é essencial na recuperação do paciente cirúrgico. Este controle é 

fundamental na busca da excelência da analgesia pós-operatória. A dor pós-

operatória pode estimular o desenvolvimento de alterações fisiológicas no sistema 

nervoso central, como a evolução do quadro clínico para uma dor do tipo crônica. Os 

analgésicos de ação central são indicados no tratamento de dores agudas 

moderadas e intensas, em que os analgésicos de ação periférica não apresentam 

resultados satisfatórios. (ARAUJO, et. al 2010) 

As principais classes dos analgésicos são os não opioides (ou não narcóticos) 

e os opioides (ou narcóticos). A escolha do melhor analgésico a ser adotado vai 
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depender da intensidade da dor provocada pelo tratamento, doença ou lesão. 

(GAUJAC, et. al 2009) 

Os AINEs (antiinflamatórios não-esteroides) são usados para dores orofaciais 

agudas e musculoesqueléticas de leves a moderadas. A dipirona e o paracetamol 

pertencem ao grupo de substâncias analgésicas e antitérmicas, porém não atuam 

como anti-inflamatórios, e são atualmente os fármacos mais comercializados no 

país. Já a aspirina e os AINEs têm ação antiinflamatória, antipirética e analgésica. 

(GAUJAC, et. al 2009) 

Um fator comum entre estes fármacos descritos é sua atuação como 

supressores de prostaglandinas nos nociceptores periféricos, através do bloqueio da 

cicloxigenase (COX).  As enzimas COX demonstram exercer um papel central nas 

reações de hipersensibilidade, sendo mais comuns as reações anafilactoides. Estes 

fármacos podem ser ineficazes em algumas situações de dor intensa, tendo que ser 

feita a substituição por medicamentos mais potentes, como é o caso dos analgésicos 

de ação central, os opioides. (GAUJAC, et. al 2009) 

Os analgésicos opioides são fármacos que produzem efeitos semelhantes à 

morfina, e incluem tanto agentes naturais quanto sintéticos e são únicos em sua 

capacidade de reduzir dores moderadas e severas, os opioides mais conhecidos na 

prática odontológica são o fosfato de codeína e o sulfato de morfina. Os efeitos dos 

opioides no sistema nervoso central incluem analgesia, sedação e sonolência. Em 

nível celular os receptores opioides, pertencentes às família dos receptores 

acoplados às proteína G, inibindo a adenilato ciclase, que proporciona a diminuição 

do conteúdo intracelular de adenosina monofosfato cíclico (cAMP). (GAUJAC, et. al 

2009) 

Dessa maneira, os opioides exercem o papel de promoção da abertura dos 

canais de potássioregulados por voltagem, reduzindo a excitabilidade dos neurônios, 

como a liberação dos transmissores, tendo efeito global inibitório na célula. O que 

ocorre nos receptores opioides determina, assim, o mecanismo de ação, as 

propriedades clínicas e os efeitos adversos. Sendo as reações mais relatadas: o 

prurido (reação leve), a vasodilatação e hipotensão, e o brancoespasmo, 

principalmente em pacientes com hipovolemia e choque. (GAUJAC, et. al 2009) 

Os anti-inflamatórios podem ser classificados como: os esteróides, os não 

esteroides (AINEs) e os Coxibs ou Coxibes (também não-esteróides). A diferença 

entre os anti-inflamatórios está relacionada quanto a sua maneira de atuar no tecido 
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lesado (inflamado). Em odontologia, os fármacos mais prescritos de anti-

inflamatórios pertencem ao grupo dos AINEs. (GAUJAC, et. al 2009) 

A prescrição dos AINEs deve-se a manifestação dos três principais efeitos que 

a grande maioria apresenta: anti-inflamatórios, analgésicos para dor leve e 

moderada e antipiréticos. Eles são inibidores da cicloxigenase (COX), uma das vias 

de metabolização do ácido araquidônico que gera como produto final as 

prostaglandinas. Sua ação anti-inflamatória decorre da redução de prostaglandinas 

vasodilatadoras (PGI1 e PGI2), estas encontram-se associadas à vasodilatação, 

fazendo com que haja a diminuição da formação de edema. (GAUJAC, et. al 2009) 

Gaujac et. al., (2009) afirma que os AINES convencionais são inibidores de 

ambas as izoenzimas COX1 e COX2. A inibição da COX1 era a maior responsável 

pelos efeitos indesejáveis provocados por estes fármacos, grande parte dos 

pacientes que faziam uso destes medicamentos apresentavam reações adversas 

gastrintestinais, hepáticos, cardiovasculares, renais, hematológicos, dentre outras. 

A Nimesulida, etodolaco e meloxican fizeram parte da primeira geração de 

AINES seletivos para a COX2, que reduziram bastante os efeitos colaterais 

causados pela inibição da COX1. Outros fármacos muito importantes são os COXIBs 

de segunda geração (celecoxib, paracoxib, etoricoxib, valdecoxib e lumiracoxib) que 

têm proporcionado menor desconforto gastrintestinal do que os AINES 

convencionais. Em contrapartida, observou-se que eles vêm causando efeitos 

colaterais mais graves como arritmias cardíacas, e estão caindo em desuso, 

devendo ser ministrados apenas em pacientes com problemas gástricos graves. 

(GAUJAC, et. al 2009) 

As possíveis reações alérgicas causadas pelos AINES incluem tanto reações 

cutâneas, envolvendo urticária e edema, quanto reações cruzadas respiratórias, 

como asma e rinoconjuntival. Tais alergias estão ligadas ao efeito comum de inibição 

da cicloxigenase pelo ácido acetilsalicílico (AAS) e AINES. (GAUJAC, et. al 2009) 

Os AINES estão associados à nefrotoxicidade, particularmente quando o uso 

é crônico ou quando é utilizado em combinação com outro AINE. A prescrição dos 

AINES em Odontologia deve ser por curta duração (geralmente menos que 5 dias) e, 

neste caso, mesmo quando associado a outro AINE, utilizado cronicamente pelo 

paciente, o risco de causar prejuízo renal ao paciente é baixo. (BERGAMASCHI, et. 

al 2007) 
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Apesar de haver uma grande variedade de antimicrobianos, os fármacos â-

lactâmicos, principalmente penicilinas e cefalosporinas, são os antibióticos mais 

utilizados, entretanto estes são responsáveis pela maior parte das alergias a 

medicamentos. A maioria das infecções dentais é tratada com antimicrobianos do 

grupo das penicilinas, a eritromicina, o metronidazol e a tetraciclina. Embora a 

reação alérgica pela penicilina possa ser desencadeada por qualquer via de 

administração, a aplicação local (tópica), comparativamente à oral, é a que 

apresenta maior incidência de sensibilização. (ANDRADE, et. al, 2011; GAUJAC, et. 

al 2009) 

Os principais efeitos indesejáveis das penicilinas consistem em reações de 

hipersensibilidade, causadas pelos produtos de degradação da penicilina que se 

combinam com a proteína do hospedeiro e tornam-se antigênicos. Essas reações 

podem ser divididas em reações imediatas, reações aceleradas e reações tardias. 

As reações imediatas são consideradas as mais graves, ocorrem até 20 minutos 

após a administração de penicilina por via parenteral e até 1 hora após a 

administração oral. Constituem-se em urticária, prurido difuso, rubor cutâneo e, em 

menor frequência, edema laríngeo, arritmia cardíaca e choque. O choque anafilático 

é raro e em alguns casos pode ser fatal, pois tem a possibilidade de desenvolver 

insuficiência cardiovascular e respiratória. (GAUJAC, et. al 2009) 

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS ENVOLVIDAS NAS MUDANÇAS ESTRATÉGICAS 

DAS CONDUTAS TERAPÊUTICA  MEDICAMENTOSAS ODONTOLÓGICAS  

A Política Brasil Sorridente envolve um conjunto de ações que buscam a 

reorganização do serviço de saúde bucal em todos os níveis de atenção nos 

distintos territórios em que as ações de saúde bucal se materializam. Para tanto, 

recomenda a organização da atenção por meio da atenção básica, especialmente 

com a inclusão das Estratégias de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF); estabelece a possibilidade de acesso da população a tratamentos 

mais complexos por meio da implantação de Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD); e ainda 

orienta a adoção de critérios de acolhimento, particularmente por linha de cuidado ou 

condições de vida, que podem repercutir no aumento do acesso e na qualidade da 

atenção da população aos serviços de saúde bucal. (SOARES, et. al 2011) 
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A equipe de saúde bucal, embora inserida somente em 2001 nesse contexto 

do Programa de Saúde da Família (PSF), apresenta-se como parte integrante e 

importante para a saúde da população. Nesse sentido, a Política Nacional de Saúde 

Bucal propõe a incorporação progressiva de ações de promoção e proteção em 

saúde, como fluoretação das águas de abastecimento, educação em saúde, higiene 

bucal supervisionada e aplicações tópicas de flúor. Com exceção da fluoretação da 

água, as demais ações estão diretamente relacionadas ao papel do cirurgião 

dentista como ator desse processo. Almeida et. al., (2008) Deve-se sopesar também 

que a utilização do flúor (em qualquer de suas apresentações farmacêuticas) e suas 

consequências, tanto de maneira individual, como coletiva, são da responsabilidade 

do dentista, uma vez que este elemento químico é um fármaco que faz parte de sua 

rotina clínica.  

As Políticas Públicas voltadas para ações de prevenção e promoção irão 

contribuir de forma significativa, evitando o desenvolvimento de doenças crônicas, 

bem como as patologias orais que necessitem de tratamentos farmacológicos. A 

garantia de um serviço odontológico de qualidade é de extrema importância para os 

usuários do SUS, as orientações relacionadas à prevenção, a adoção de critérios 

para o acolhimento, bem como um cuidado especial com as prescrições de fármacos 

que possuem ação sistêmica. A Educação Popular em Saúde auxilia as equipes de 

saúde e gestores a construir um sistema de saúde em que trabalhadores da saúde e 

usuários sejam atuantes, participativos, autônomos e críticos. Essa troca de 

informações entre profissionais e usuários além de aumentar o vinculo é também 

uma forma de Procura reorientar as ações de saúde, com ênfase às práticas de 

educação e promoção da saúde, trabalhando os conteúdos de forma crítica e 

contextualizada. (ALVES E AERTS, 2011). 

O medicamento, desde a sua fabricação até o seu consumo, vem sendo 

objeto de preocupação e de inúmeras pesquisas realizadas mundialmente. A maior 

parte desses estudos relaciona-se à prática médica, enfatizando questões sobre 

reações adversas, aumento e disseminação de resistência bacteriana a antibióticos, 

padrão de prescrição de medicamentos e influência da propaganda de 

medicamentos na prescrição. Em Odontologia, pouco tem sido analisado sobre a 

inserção do medicamento na prática clínica, talvez isto se deva à ideia equivocada 

de que o dentista prescreve pouco e que o seu arsenal de fármacos é restrito. No 
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caso de medicamentos para uso sistêmico incluem-se, principalmente, os 

antimicrobianos, analgésicos e anti-inflamatórios como mais utilizados por estes. 

(CASTILHO, et. al1999). 

Levando em consideração a efetivação de um tratamento farmacológico 

adequado faz-se necessário o apontamento de algumas questões sobre 

farmacoterapia, dentre elas o Decreto Presidencial n. 793, de 05 de abril de 1993, 

que determina a obrigatoriedade do nome genérico no receituário médico e 

odontológico. (GRÉGIO, et. al., 2011). 

O uso do nome genérico é fundamental para implantar uma competição entre 

os oligopólios do setor farmacêutico, um mercado mais equilibrado e o uso mais 

racional dos medicamentos. Esta prática facilita a captação de informações a 

respeito dos fármacos na literatura internacional, pois sua nomenclatura não se 

modifica de acordo com interesses econômicos, como pode acontecer com os 

nomes comerciais e, finalmente, permite ao paciente a compra de um medicamento 

de menor custo. (GRÉGIO, et. al., 2011). 

No contexto das políticas públicas, para garantir o tratamento farmacológico 

eficaz em 1998 foi aprovada a Política Nacional de Medicamentos (PNM), que 

definiu as funções e finalidades da Assistência Farmacêutica dentro do SUS como 

um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as 

ações de saúde demandadas por uma comunidade, incluindo o abastecimento de 

medicamentos (seleção, programação e aquisição) com base na adoção da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME); a conservação e o controle de 

qualidade; a segurança e a eficácia terapêutica medicamentosa e o 

acompanhamento e avaliação da utilização para assegurar o seu uso racional. 

(OLIVEIRA, et. al 2010). 

 

2.5 ESTRATÉGIAS DE MUDANÇA NA PRÁTICA PROFISSIONAL 

A relação de aproximação entre as Políticas Públicas e a farmacoterapia 

permite uma visão de integralidade na atenção ao paciente. É essencial a percepção 

de que ações de prevenção podem evitar o desenvolvimento de patologias e que os 

cuidados, levando em consideração o histórico do paciente, sua idade e os 

medicamentos utilizados por ele, irão minimizar as interações farmacológicas 

negativas. A prática profissional pública baseada nos princípios e diretrizes do SUS 

deveria servir de espelho para os profissionais que desempenham seus serviços nos 
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consultórios privados, entretanto Camuri &  Dimenstein (2010) afirmam que os 

processos de trabalho em saúde são organizados de modo burocratizados e 

hierarquizados e as práticas de cuidado esquadrinham os pacientes a partir do 

saber/fazer de cada categoria profissional. Há repetição da lógica do especialismo, 

os cirurgiões dentistas, assim como os demais profissionais da saúde em sua 

grande maioria não acolhem os pacientes, não realizam um breve histórico e não 

realizam o acompanhamento a partir daquele primeiro contato, para saber se o 

paciente sofreu algum tipo de reação ao fármaco prescrito ou se ainda precisa de 

alguém tipo de cuidado.  

Schwartz et. al., (2010) em seu estudo reafirma a ideia que o trabalho em 

equipe, embora não seja uma exclusividade da Saúde da Família, representa um de 

seus principais pilares, ainda pouco discutido em pesquisas na Saúde Coletiva. A 

perspectiva da integralidade das ações favorece uma ação interdisciplinar. Na 

construção do projeto de Saúde da Família, em especial para os cirurgiões dentistas 

que desempenham suas funções no SUS, é necessário que o trabalho em equipe 

seja norteado por um projeto assistencial comum e que os atores desenvolvam uma 

ação de interação entre os profissionais das diversas áreas, incluindo também a 

comunidade. 

Com o intuito de garantir o uso racional de medicamentos e um tratamento 

medicamentoso eficaz surge, outra ferramenta no contexto das Políticas Públicas a 

Atenção Farmacêutica, uma das atividades da Assistência Farmacêutica, que 

engloba ações específicas do profissional farmacêutico no contexto da assistência 

ao paciente, que visam à promoção do uso racional de medicamentos. É no 

momento em que o farmacêutico assume responsabilidades no cuidado com o 

paciente, por meio da prática da Atenção Farmacêutica, que são identificados 

inúmeros problemas relacionados aos medicamentos e dificuldades na adesão ao 

tratamento farmacológico. O seguimento fármaco-terapêutico é a prática profissional 

em que o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do paciente 

relacionadas ao medicamento, concretiza-se mediante a detecção de problemas 

relacionados a ele para a prevenção e resolução de resultados negativos associados 

ao seu emprego. (FOPPA, et. al 2008). 
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III METODOLOGIA 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa é do tipo descritiva e de caráter exploratório. A adoção deste 

modelo justifica-se em virtude de permitir uma aproximação de tendências que estão 

ocorrendo na realidade, para as quais não existe ainda conhecimento sistematizado 

nem bibliografia consolidada. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO  

            Pau dos Ferros é um município brasileiro no interior do estado do Rio Grande 

do Norte, Região Nordeste do país. Situa-se na microrregião 

homônima e mesorregião do Oeste Potiguar localizando-se a uma distância de 392 

quilômetros a oeste da capital do estado, Natal. Ocupa uma área de 

aproximadamente 260 km², e sua população estimada no ano de 2014 foi 29.696 

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então 

o décimo oitavo mais populoso do estado e primeiro de sua microrregião, embora, 

pela polarização da cidade, passem pela sede do município cerca de cinquenta mil 

pessoas por dia. É a principal cidade da região Alto Oeste. A população adotada 

neste trabalho é composta por todos os cirurgiões dentistas que estavam em 

exercício profissional na cidade de Pau dos Ferros/RN no período de 22 a 26 de 

outubro de 2013. Os dados cadastrais dos profissionais em questão foram obtidos 

na Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária do município considerado, totalizando 

45 (quarenta e cinco) cirurgiões dentistas.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

O instrumento de coleta de dados adotado nesse trabalho constitui-se de um 

questionário auto-aplicável (Anexo I), adaptado de Castilho et,. al 1999 e Carvalho 

et,. 2010, o instrumento é composto por 10 (dez) questões relacionadas ao tema 

emergente e 6 (seis) relacionadas aos dados sócio-demográficos para a 

caracterização da população. A pertinência da escolha por tal instrumento justifica-se 

pelo fato dele permitir a obtenção das informações que são o objeto-alvo deste 

estudo, ou seja: o nível de conhecimento do profissional dentista atuante no 
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município de Pau dos Ferros/RN em relação à farmacoterapia, às classes 

terapêutica e medicamentosa e aos grupos de medicamentos mais prescritos, bem 

como as principais dificuldades desses profissionais na hora da prescrição.  

 

3.4 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS  

A validação do instrumento de coleta dos dados adotado neste trabalho foi 

realizada por 36 (trinta e seis) profissionais cirurgiões dentistas em exercício, em que 

foram priorizados pesquisadores da área de odontologia que possuam 

conhecimento amplo sobre farmacologia odontológica e que não prestavam serviços 

na cidade de Pau dos Ferros/RN. A escolha desse quantitativo deu-se em virtude do 

fato que, na estatística, a efetivação do cálculo da dimensão da amostra para a 

validação de um estudo é realizada mediante a suposição de uma distribuição de 

probabilidade normal dos dados. Nesse sentido, Bussab & Morettin (2010) 

ressalvam que, ao aumentar o tamanho dessa amostra, a distribuição de sua média 

converge para uma distribuição normal, independentemente da forma da distribuição 

da população analisada (no caso, tal população constitui-se dos cirurgiões dentistas 

que efetuaram a validação do instrumento de coleta dos dados). Vale ressaltar que 

esse resultado é conhecido como o Teorema do Limite Central (TLC), o qual é 

essencial na realização de estudos estatísticos (BUSSAB & MORETTIN, 2010).  

A Figura 1 ilustra o procedimento estatístico descrito anteriormente e adotado 

para a validação do estudo realizado neste trabalho. Nesta Figura são apresentados 

diversos histogramas que representam populações com características distintas e 

que necessitam de tamanhos de amostra variáveis para que se possa obter um 

histograma com distribuição aproximadamente normal. Conforme ilustrado, dentre as 

populações apresentadas, o item (B) mostra uma população não simétrica, a qual 

precisa de uma amostra mínima de aproximadamente 30 (trinta) indivíduos para se 

obter uma distribuição aproximadamente normal. Desse modo, conforme descrito 

anteriormente, foi adotada uma amostra de 36 (trinta e seis) profissionais para a 

validação do instrumento de coleta dos dados, o que, segundo o TLC, garante que a 

distribuição amostral da média converge para uma distribuição de probabilidade 

normal.   
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Figura 1: Adaptação dos Histogramas das distribuições amostrais de algumas populações. – 
Fonte: Bussab & Morettin (2010) 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

O projeto passou pela aprovação perante o comitê de ética, CAAE Nº: 

34979514.3.0000.5294, comprovando o caráter de beneficência, responsabilidade, 

precaução e seriedade da pesquisa, obedecendo a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) que normatiza as pesquisas com seres humanos no 

Brasil. (Anexo II) 

O instrumento de coleta de dados adotado (questionário auto-aplicável) foi 

entregue a todos os cirurgiões dentistas atuantes no município de Pau dos 

Ferros/RN. No intuito de garantir o sigilo das respostas desses profissionais, foi 

entregue a cada um deles um envelope no qual o questionário respondido deveria 

ser depositado, em que, tanto no questionário como no envelope, tais profissionais 

não precisariam se identificar. Realizada essa entrega, após um prazo mínimo de 24 

(vinte e quatro) e máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o envelope contendo o 

questionário respondido era recolhido pela aluna do Programa de Pós-Graduação 

em Saúde e Sociedade, e colocado junto aos demais envelopes previamente 

recolhidos. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Por se tratar de uma população especifica e pequena, optou-se por um censo, 

que é o exame de todos os elementos de um universo (Bussab & Morettin, 2010). A 
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adoção dessa abordagem deu-se em virtude do censo permitir a caracterização da 

população dos cirurgiões dentistas da localidade analisada, traçando um perfil 

característico dos mesmos, que fornecerá subsídios para trabalhos posteriores de 

intervenção acerca da prática da Educação Permanente em Saúde. Vale salientar 

que, dentre os 45 (quarenta e cinco) questionários avaliados, 1 (um) profissional 

assinou os termos afirmando que estava ciente da pesquisa, mas optou por entregar 

o questionário em branco. Nesse sentido, a tabulação dos dados, a geração de 

tabelas e o cruzamento das variáveis foram realizados no software Statistica 8.0 e a 

construção dos gráficos no software Microsoft Excel 2010. 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados levantados neste trabalho procuram avaliar os seguintes 

aspectos do trabalho: nível de conduta dos cirurgiões dentistas atuantes no 

município de Pau dos Ferros/RN quanto à realização de prescrições de 

medicamentos; nível da conformidade entre as classes/grupos de medicamentos 

prescritos e as diretrizes e normas para atuação do profissional de saúde; nível de 

profundidade da relação entre os pacientes e esses profissionais; e o nível de 

conhecimento sobre farmacologia dos cirurgiões dentistas avaliados neste estudo, 

bem como, do interesse dos mesmos em formação continuada em fármaco-terapia 

odontologia. 

Mediante a aplicação do instrumento de coleta dos dados apresentado na 

seção 3.3 da metodologia, foram obtidas as descrições sócio demográficas 

apontadas nas Tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para a população analisada neste trabalho. 

 

Tabela 1: Caracterização da população por sexo. 

Sexo Quantidade Percentual (%) 

Masculino 35 77,78% 

Feminino 9 20,00% 

Não respondeu 1 2,22% 
Total 45 100% 

 

Tabela 2: Caracterização da população por faixa etária. 

Faixa Etária Quantidade Percentual (%) 

18 a 25 anos 1 2,22% 

26 a 30 anos 10 22,22% 
31 a 35 anos 11 24,44% 

36 a 40 anos 10 22,22% 

Mais de 40 anos 12 26,67% 

Não respondeu 1 2,22% 

Total 45 100% 
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Tabela 3: Caracterização da população por renda familiar bruta. 

Renda Familiar Bruta Quantidade Percentual (%) 
R$ 1.501,00 a R$ 2.250,99 2 4,44% 

R$ 2.251,00 a R$ R$ 3.000,00 3 6,67% 

Mais de R$ 3.000,00 38 84,44% 

Não respondeu 2 4,44% 

Total 45 100% 
 

Tabela 4: Caracterização da população por ano de formatura da graduação. 

Ano de formatura da 
graduação Quantidade Percentual (%) 

1979 a 1990 10 22,22% 

1991 a 2000 8 17,78% 

2001 a 2010 18 40,00% 

Após 2010 8 17,78% 

Não respondeu 1 2,22% 

Total 45 100% 
 

Tabela 5: Caracterização da população pela Instituição de Ensino Superior em que se formou. 

Instituição de Ensino Superior 
em que se formou Quantidade Percentual (%) 

Pública 38 84,44% 

Privada 6 13,33% 

Não respondeu 1 2,22% 

Total 45 100% 
 

Tabela 6: Caracterização da população pela Instituição em que trabalha. 

Instituição em que trabalha Quantidade Percentual (%) 

Pública 8 17,78% 

Privada 6 13,33% 
Pública e Privada 30 66,67% 

Não respondeu 1 2,22% 

Total 45 100% 
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Diante do exposto, o Gráfico 1 apresenta a relação entre o número de 

atendimentos e a quantidade de prescrições medicamentosas realizadas pelos 

profissionais participantes da pesquisa nos últimos 15 dias que antecederam a 

aplicação do instrumento de coleta dos dados adotado neste trabalho. Conforme 

ilustrado neste Gráfico, percebe-se que a quantidade de atendimentos é diretamente 

proporcional a quantidade de prescrições, pois a maioria dos cirurgiões dentistas 

que realizaram mais prescrições (de 5 a 10 ou mais de 10) atenderam mais de 20 

pacientes. Tal fato indica que, quanto maior o número de atendimentos, maior a 

quantidade prescrições, o que foge do ideal descrito nas Políticas Públicas vigentes 

apresentadas em Alves e Aerts (2011), em Almeida et. al. (2008) e em Soares 

(2011), as quais almejam um serviço mais humanizado voltado para ações de 

prevenção e promoção a saúde. Além disso, os resultados apresentados no Gráfico 

1 também contradizem o consenso geral existente descrito em Castilho et. al. 

(1999), o qual diz que o dentista prescreve pouco e o seu arsenal de é restrito. 

 

Gráfico 1: Relação entre o número de atendimentos e a quantidade de prescrições 
medicamentosas realizadas pelos profissionais participantes da pesquisa nos últimos 15 dias 

que antecederam a aplicação do instrumento de coleta dos dados adotado neste trabalho. 

 

 

O Gráfico 2 ilustra a relação entre a quantidade de prescrições realizadas 

pelos profissionais participantes da pesquisa nos últimos 15 dias anteriores a 

aplicação do instrumento de coleta de dados do trabalho e as dificuldades 

apresentadas pelos mesmos no ato da prescrição de medicamentos. Segundo 

ilustrado nesse Gráfico, o grupo que apresentou maiores dificuldades correspondeu 

ao dos dentistas que realizaram entre 5 e 10 prescrições. Nesse grupo, alguns dos 
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dentistas tiveram mais dificuldades nos seguintes pontos: nomes genéricos dos 

medicamentos (16%); dosagem (16%); e formas farmacêuticas dos fármacos 

prescritos (aproximadamente 14%). Diante disso, embora a quantidade de dentistas 

que apresentaram dificuldades não constitua a maioria da população analisada, é 

importante salientar que tais dificuldades possam trazer contraindicações para os 

pacientes, pois, segundo Araújo et. al. (2012) e Grégio et. al. (2011), tais 

informações são imprescindíveis e obrigatórias para a prescrição de fármacos. 

 

Gráfico 2: Relação entre a quantidade de prescrições realizadas pelos profissionais 
participantes da pesquisa nos últimos 15 dias anteriores a aplicação do instrumento de coleta 
de dados do trabalho e as dificuldades apresentadas pelos mesmos no ato da prescrição de 

medicamentos. 

 

 

As manifestações bucais são muito comuns e podem ser os primeiros sinais e 

sintomas de doenças ou de alterações sistêmicas decorrentes de certas 

terapêuticas. Essas lesões bucais podem indicar o início ou evolução de alguma 

enfermidade, e, portanto, podem funcionar como um sistema de alarme precoce 

para algumas doenças. Como a boca representa claramente um importante 

reservatório de microrganismos, estes podem acarretar doenças sistêmicas, sendo 

importante que os profissionais de saúde tenham este conhecimento frente a 

doenças infecciosas e aumentem sua atenção à saúde bucal. Com base nessas 

informações as principais enfermidades que possuem manifestações bucais, podem 

ser divididas em quatro blocos: estados de imunossupressão, dermatoses, 
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terapêuticas antineoplásicas, síndromes e doenças infecciosas. (RIBEIRO et,. al 

2012) 

Assim, a prática medicamentosa para combater estes tipos de manifestações 

clínicas é baseada na utilização de analgésicos, anti-inflamatórios e antimicrobianos. 

O Gráfico 3 ilustra as classes farmacológicas dos medicamentos mais prescritos 

pelos profissionais participantes da pesquisa ao longo de suas atuações 

profissionais. Nesse Gráfico, verificou-se que os fármacos mais prescritos pelos 

profissionais analisados foram os antimicrobianos (22,22%), os analgésicos 

(28,89%) e os antiinflamatórios (33,33%), confirmando o estudo realizado por 

Castilho et. al., (1999) que aponta essas três classes de medicamentos como sendo 

as predominantes nas prescrições médicas realizadas por cirurgiões dentistas, em 

virtude do contexto citado anteriormente por Ribeiro et,. al 2012 sobre as principais 

enfermidades que apresentam manifestações na saúde bucal. 

 

Gráfico 3: Classes farmacológicas dos medicamentos mais prescritos pelos profissionais 
participantes da pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 

 

 

           Os Gráficos 4 e 5 ilustram, respectivamente, as classes terapêuticas e 

os grupos de antimicrobianos mais prescritos pelos profissionais participantes da 

pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. Conforme ilustrado nesses 

Gráficos, 95,56% dos cirurgiões dentistas avaliados neste trabalho afirmaram que, 

dentre os diversos tipos de antimicrobianos existentes, a classe mais prescrita por 
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eles pertence ao dos antibacterianos, sendo o grupo das Penicilinas (53,33%) o 

mais empregado. A amoxicilina (mais frequentemente citada pelo nome comercial) 

foi o antimicrobiano mais prescrito, a maior frequência de citações da amoxicilina 

sobre outra penicilina de custo inferior, como a fenoximetilpenicilina, segundo 

Castilho et,. al 1999 poderia ser explicada pelo seu espectro ampliado, atingindo 

bactérias Gram positivas e Gram negativas, bem como a melhor absorção da 

amoxicilina no trato gastrointestinal e os poucos efeitos adversos relacionados a 

este medicamento. (CASTILHO et., al 1999) 

Nesse ponto, tendo em vista que os resultados descritos no Gráfico 2 

demonstraram que parte dos cirurgiões dentistas participantes da pesquisa 

apresentaram dificuldades em diversos itens importantes pertinentes a prescrição de 

medicamentos, vale salientar que, segundo Castilho et. al. (1999) e Gaujac et. al. 

(2009), a medicação incorreta dos fármacos mais usados apresentados nos Gráficos 

4 e 5 pode acarretar em diversos efeitos adversos nos pacientes, tais como: geração 

de bactérias resistentes, choque anafilático em pacientes alérgicos a Penicilinas e 

reações simples como urticárias, prurido difuso, rubor cutâneo, entre outras. A 

resistência bacteriana aos antibióticos disponíveis clinicamente se tornou um 

problema de saúde pública em todo mundo, bactérias resistentes geram novas 

consultas, exames para diagnósticos, novas prescrições, sem contar a provável 

internação e ocupação de leitos hospitalares. CASTILHO et. al. (1999) e GAUJAC et. 

al. (2009) 
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Gráfico 4: Classes terapêuticas dos Antimicrobianos mais prescritos pelos profissionais 
participantes da pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 

 

 

Gráfico 5: Grupos dos Antimicrobianos mais prescritos pelos profissionais participantes da 
pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 

 

 

O Gráfico 6 ilustra a classe terapêutica dos antiinflamatórios mais prescritos 

pelos profissionais participantes da pesquisa ao longo de suas atuações 

profissionais. É importante destacar que os resultados expressos nesse gráfico 

evidenciam que a grande maioria (96%) das prescrições realizadas foram de AINE’s, 
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fato este que está de acordo com o estudo realizado por Gaujac et. al. (2009). Nesse 

sentido, haja vista que o Gráfico 2 evidencia que alguns dos profissionais 

entrevistados apresentaram dificuldades no ato da prescrição médica, é importante 

salientar que, segundo Gaujac et. al. (2009) e Bergamaschi et. al. (2007), a 

prescrição incorreta dos fármacos indicados no Gráfico 6 podem causar diversos 

efeitos adversos nos pacientes, tais como: reações cruzadas respiratórias, 

desconfortos gastrointestinais, reações cutâneas envolvendo urticárias e edemas, 

nefrotoxicidade, entre outros. 

 

Gráfico 6: Classes terapêuticas dos Antiinflamatórios mais prescritos pelos profissionais 
participantes da pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 

 

 

Os Gráficos 7 e 8 ilustram, respectivamente, as classes terapêuticas e os 

grupos de analgésicos mais prescritos pelos profissionais participantes da pesquisa 

ao longo de suas atuações profissionais. Conforme ilustrado nesses Gráficos, 96% 

dos cirurgiões dentistas avaliados neste trabalho afirmaram que a classe de 

analgésicos mais prescrita por eles pertence aos AINES (Dipirona, Paracetamol, 

AAS e Ibuprofeno), sendo o grupo dos pirazolônicos (37,78%) o mais utilizado. 

Nesse ponto, tal como verificado para os antiinflamatórios, tais dados estão de 

acordo com o estudo realizado por Gaujac et. al. (2009) e seus efeitos adversos são 

os mesmos descritos para os Antiinflamatórios categorizados com AINEs. 
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Gráfico 7: Classes terapêuticas dos Analgésicos mais prescritos pelos profissionais 
participantes da pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 

 

 

Gráfico 8: Grupos dos Analgésicos mais prescritos pelos profissionais participantes da 
pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 
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Além das classes e grupos pertinentes aos medicamentos mais prescritos 

pelos profissionais avaliados neste estudo, o presente trabalho também analisou as 

marcas comerciais desses medicamentos. Nesse sentido, os Gráficos 9, 10 e 11 

ilustram, respectivamente, as marcas dos antimicrobianos, analgésicos e 

antiinflamatórios mais prescritos pelos profissionais participantes da pesquisa ao 

longo de suas atuações profissionais. Conforme ilustrado nesses Gráficos, para 

todos esses tipos de medicamentos, a nomenclatura genérica prevaleceu (73,33% 

para os antimicrobianos e para os antiinflamatórios e 71,11% para os Analgésicos), o 

que, segundo Araújo et. al. (2012) e Grégio et. al. (2011), é um aspecto positivo, pois 

tal informação é obrigatória e imprescindível na prescrição de fármacos. Além disso, 

vale salientar que tal procedimento está de acordo com a Lei nº 9.787/996 que 

obriga as aquisições de medicamentos e prescrições médicas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a adotarem a denominação do princípio ativo (QUENTAL et. 

al., 2008). 

 

Gráfico 9: Marcas comerciais dos Antimicrobianos mais prescritos pelos profissionais 
participantes da pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 
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Gráfico 10: Marcas comerciais dos Antiinflamatórios mais prescritos pelos profissionais 
participantes da pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 

   

 

Gráfico 11: Marcas comerciais dos Analgésicos mais prescritos pelos profissionais 
participantes da pesquisa ao longo de suas atuações profissionais. 

 

 

Além das informações acerca dos medicamentos prescritos, o presente 

trabalho também levantou informações sobre os questionamentos que os pacientes 
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fizeram aos profissionais participantes da pesquisa quanto às prescrições realizadas 

pelos mesmos nos 15 dias anteriores à aplicação do instrumento de coleta de dados 

adotado neste trabalho. Nesse ponto, tais questionamentos foram mensurados em 

relação ao nome, dosagem e posologia dos fármacos prescritos, sendo que esses 

dados levantados estão apresentados nas Tabelas 7, 8 e 9, respectivamente. 

As Tabelas 7 e 8 demonstram que grande parte dos pacientes não 

questionaram o nome (77,78%) e a dosagem (75,56%) dos medicamentos, mas, em 

relação à posologia, houve um equilíbrio, haja vista que a Tabela 9 indica que 

metade das respostas recebidas (48,89%) ratificam que os pacientes tiveram 

dúvidas nesse quesito. Nesse ínterim, quanto ao nome e a dosagem, os dados 

coletados estão de acordo com o trabalho descrito em Schimith et. al. (2004), o qual 

ressalta que a fragilidade nas relações de vínculo profissional/paciente decorre, em 

parte, devido a falta de hábito dos pacientes de tirar dúvidas sobre as prescrições 

realizadas. Em relação à posologia, todavia, os resultados obtidos mostram um 

indicativo de mudança do quadro apresentado por Schimith et. al. (2004), haja vista 

que parte dos pacientes mostraram interesse em conhecer melhor o processo de 

prescrição do fármaco por parte do cirurgião dentista. 

 

Tabela 7: Questionamento dos pacientes quanto ao nome dos medicamentos prescritos nos 15 
dias anteriores à aplicação do instrumento de coleta de dados adotado neste trabalho.  

Os pacientes questionam a prescrição 
quanto ao nome do medicamento? Quantidade Percentual (%) 

Sim 9 20,00% 

Não 35 77,78% 

Não respondeu 1 2,22% 

Total 45 100% 

 

Tabela 8: Questionamento dos pacientes quanto a dosagem dos medicamentos prescritos nos 
15 dias anteriores à aplicação do instrumento de coleta de dados adotado neste trabalho. 

Os pacientes questionam a prescrição quanto 
a dosagem do medicamento? Quantidade Percentual (%) 

Sim 10 22,22% 

Não 34 75,56% 

Não respondeu 1 2,22% 

Total 45 100% 
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Tabela 9: Questionamento dos pacientes quanto a posologia dos medicamentos prescritos nos 
15 dias anteriores à aplicação do instrumento de coleta de dados adotado neste trabalho. 

Os pacientes questionam a prescrição 
quanto a posologia do medicamento Quantidade Percentual (%) 

Sim 22 48,89% 

Não 22 48,89% 

Não respondeu 1 2,22% 

Total 45 100% 
 

Ainda em relação aos pacientes, a Tabela 10 descreve o quantitativo destes 

que apresentaram contra indicações clínicas aos fármacos prescritos pelos 

profissionais participantes da pesquisa durante os 15 dias anteriores à aplicação do 

instrumento de coleta de dados adotado neste trabalho. Desse modo, nota-se uma 

grande prevalência de pacientes que não tiveram contra indicações (95,56%), o que 

se constitui em um fator um fator bastante positivo já que os cirurgiões dentistas 

analisados neste trabalho encontram-se no cenário descrito em Alves e Aerts (2011), 

em Almeida et. al. (2008) e em Soares (2011), ou seja, os mesmos prescrevem uma 

quantidade significativa de fármacos em relação à quantidade de atendimentos 

realizados. 

  

Tabela 10: Quantitativo de pacientes que apresentaram contra indicações clínicas aos 
fármacos prescritos pelos profissionais participantes da pesquisa durante os 15 dias 

anteriores à aplicação do instrumento de coleta de dados adotado neste trabalho. 

Os pacientes dos últimos 15 dias 
apresentaram contra indicações clínicas em 

relação aos medicamentos prescritos? 
Quantidade Percentual (%) 

Sim 1 2,22% 
Não 43 95,56% 

Não respondeu 1 2,22% 

Total 45 100% 
 

Somado aos tipos de fármacos mais prescritos e aos aspectos relacionados 

aos pacientes (relação com o cirurgião dentista e contra indicações aos fármacos 

prescritos), o instrumento de coleta de dados adotado neste trabalho também 

permitiu levantar informações sobre o nível de formação em farmacologia que os 

profissionais participantes da pesquisa possuem. Tais dados são apresentados nos 

Gráficos 12, 13 e 14, os quais retratam, respectivamente, a classificação do nível de 

conhecimento desses profissionais em farmacologia, a principal fonte de 
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informações utilizada pelos mesmos acerca deste assunto e o percentual desses 

profissionais que possuem interesse em cursos de formação continuada em 

farmacoterapia odontológica. Os resultados apresentados nesses Gráficos mostram 

que a maioria (88,89%) dos cirurgiões dentistas avaliados consideram seu nível de 

conhecimento em farmacologia suficiente para a atuação profissional, mas, em 

quase a sua totalidade (96%), também possuem interesse em formação continuada 

em farmacoterapia odontológica. Essa contradição denotada nos resultados 

levantados confirma o estudo descrito em Castilho et. al. (1999), o qual afirma que, 

no cruzamento das variáveis “auto-avaliação sobre nível de conhecimento em 

farmacologia” e “participação em cursos de reciclagem na disciplina”, não é possível 

estabelecer associações estatisticamente significantes. Entretanto, os profissionais 

podem ter se auto avaliado como conhecedores suficientes dos assuntos 

relacionados a farmacologia e possuírem interesse em cursos de Educação 

Permanente em Saúde nesta área para ampliar e inovar seus conhecimentos. 

 

Gráfico 12: Classificação do nível de conhecimento em farmacologia. 
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Gráfico 13: Principal fonte de informações sobre farmacologia. 

 

 

Gráfico 14: Percentual de profissionais que possuem interesse em uma formação continuada 
sobre farmacoterapia odontológica. 
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

Embora a grande maioria dos profissionais participantes da pesquisa não 

relate dificuldades no ato de prescrição de medicamentos, as práticas adotadas 

pelos mesmos por vezes ainda são inadequadas sob o ponto de vista das Políticas 

Públicas estabelecidas, as quais visam ações de promoção e prevenção à saúde.  

Os resultados obtidos retratam a necessidade de efetuar-se uma formação 

continuada eficaz para os profissionais do campo da Odontologia em relação aos 

procedimentos adequados sobre o ponto de vista da farmacoterapia odontológica. 

Quanto aos pacientes, os resultados indicam um princípio de mudança na 

relação destes com seus cirurgiões dentistas. Todavia, ainda denotam uma grande 

fragilidade dessa relação por parte dos pacientes, uma vez que os mesmos não se 

mostraram interessados em conhecer particularidades importantes referentes aos 

fármacos prescritos, como o nome e a dosagem dos mesmos. 

Diante do exposto, trabalhos futuros podem ser desenvolvidos no sentido de 

estabelecer diretrizes para efetuar-se uma formação contínua dos cirurgiões 

dentistas em atividade, no intuito de promover a atualização dos mesmos quanto à 

prescrição adequada de medicamentos. Além disso, outros também podem ser 

implantados no sentido de definir procedimentos para realizar intervenções nas 

práticas clínicas com base na educação popular em saúde, visando conscientizar a 

população acerca da importância da relação entre os profissionais de saúde e os 

pacientes no tratamento odontológico. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E 

SOCIEDADE 

 

 
 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Sexo: 

(1) Masculino            (2) Feminino 

 

2. Faixa Etária: 

(1) 18 a 25 anos          (2) 26 a 30 anos              (3) 31 a 35 anos            

(4) 36 a 40 anos          (5) Mais de 40 anos 

 

3. Renda Familiar Bruta 

 (1) Até R$ 750,99                                  (2) R$ 751,00 a R$ 1.500,99      

            (3) R$ 1.501,00 a R$ 2.250,99              (4) R$ 2.251,00 a R$ R$ 3.000,00 

 (5) Mais de R$ 3.000,00 

 

4. Ano de formatura da graduação: ______________________ 

 

5. Instituição de Ensino Superior em que se formou: 

(1) Pública.                        (2) Privada 

 

6. Instituição em que trabalha: 

(1) Pública                         (2) Privada 
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7. Quantos pacientes em média atendeu nos últimos 15 dias? 

(1) No máximo 9          (2) Entre 10 e 20 pacientes        (3) Mais de 20 pacientes 

 

8. Quantas prescrições em média realizou nos últimos 15 dias? 

(1) Nenhuma                    (2) De 1 a 4 prescrições                  (3) de 5 a 10 prescrições. 

(4) Mais de 10 prescrições 

 

9. Os medicamentos mais prescritos pertencem a que classe farmacológica? 

(1) Antimicrobianos          (2) Analgésicos             (3) Antiinflamatórios      (4) Outros 

 

9.1- A que classe terapêutica pertence os Antimicrobianos mais prescritos? 

Os antibióticos ou antimicrobianos são fármacos que se utilizam para tratar as infecções 

bacterianas.  

(1) Antibacterianos.               (2) Antifúngicos.                   (3) Antivirais.        (4) Outros 

 

9.2 - Quais os grupos de Antimicrobianos mais empregados na odontologia? 

 (1) Aminoglicósidos                    (2) Penicilinas                    (3) Cefalosporinas  

 (4) Macrólidos                             (5) Tetraciclinas                 (6) Sulfonamidas 

 (7) Quinolonas                             (8) Polipéptidos                 (9) Outros 

 

9.3 - Descreva quais as marcas comerciais mais prescritas de ANTIMICROBIANOS 

para fins odontológicos:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9.4 - A que classe terapêutica pertence os Analgésicos mais prescritos? 

Analgésicos são medicamentos utilizados para aliviar a dor. 

(1) Antiinflamatórios não-esteroidais (AINE): Dipirona, AAS, Paracetamol, Ibuprofeno. 

(2) Fármacos narcóticas: Morfina. 

(3) Medicamentos sintéticos: Tramadol e Temerol. 
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(4) Outros analgésicos 

 

9.5 - Quais os grupos de Analgésicos mais empregados na odontologia? Os principais 

fármacos deste grupo são: 

(1) Salicilatos               (2)  Paraminofenol                (3)  Pirazolônicos             (4) Outros 

 

9.5.1 - Descreva quais as marcas comerciais de ANALGÉSICOS mais prescritos para 

fins odontológicos:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9.6- A que grupo terapêutico pertence os Antiinflamatórios mais prescritos?  

Antiinflamatórios são medicamentos que reduzem a inflamação, o inchaço e avermelhidão. 

(1) Anti-inflamatórios esteroides      (2) Anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) 

(3) Outros 

 

9.6.1 - Descreva quais as marcas comerciais mais prescritas de ANTIINFLAMATÓRIOS 

para fins odontológicos:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

10. Os pacientes questionam a prescrição quanto ao: 

10.1 - Nomes dos medicamentos 

(1) Sim                     (2) Não 

 

10.2 - Dosagem 

(1) Sim                     (2) Não 
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10.3 - Posologia 

(1) Sim                     (2) Não 

 

11. Os pacientes dos últimos 15 dias apresentaram contraindicações clínicas em 

relação aos medicamentos prescritos, bem como algum efeito adverso? 

 (1) Sim                     (2) Não 

 

12. Qual a sua maior dificuldade na hora de prescrever? 

 (1) Formas farmacêuticas                   (2) Dosagem 

 (3) Posologia                                      (4) Nomes genéricos                     (5) Outros                  

 

13. Para você a farmacologia em sua vida profissional é: 

(1) Muito Importante                      (2) Importante    

(3) Pouco Importante                      (4) Sem Importância 

 

14. Como você classificaria seu nível de conhecimento em farmacologia 

(1) Suficiente para o exercício profissional 

(2) Insuficiente para o exercício profissional 

(3) Não sabe responder 

 

15. Qual a sua principal fonte de informação sobre farmacologia? 

(1) Livros e revistas/artigos 

(2) Internet ou aparelho eletrônico 

(3) Catálogos de representantes de medicamentos 

(4) Outros 

 

16. Você acha interessante uma formação continuada sobre a farmacoterapia voltada 

para os profissionais da odontologia?    

(1) Sim                                (2) Não 
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ANEXO II – PARECER DO CEP 
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