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Objetivou-se avaliar o emprego da profilaxia antimicrobiana em 

fraturas mandibulares fechadas, decorrentes de trauma facial. 

Utilizou-se uma abordagem descritiva e retrospectiva, com uma 

amostra de 53 prontuários de pacientes atendidos no período 

de janeiro a dezembro de 2003 pelo Serviço de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF) do Hospital Cristo 

Redentor, Porto Alegre/RS. Os resultados obtidos foram: a) a 

clindamicina foi empregada em 33 casos (62,3%), seguida da 

cefazolina em 11 casos (20,7%); b) o período de administração 

durante a permanência hospitalar variou de 2 a 12 dias; c) em 

10 casos, os pacientes receberam prescrição para uso de 

antimicrobiano após alta hospitalar. Conclui-se que: a) o agente 

antimicrobiano mais utilizado foi a clindamicina; b) as doses e 

os períodos de administração foram variados, indicando uma 

não padronização, o que pode fundamentar o Serviço de 

CTBMF no sentido de gerar protocolos terapêuticos adequados 

a estes casos.

The aim of this study was to value the antibiotic prophylaxis 

used in single mandibular fractures, about facial trauma. The 

approach used is a descriptive and retrospective, with 53 

patients' records as sample. These patients were dealt 

between January and December of 2003, by Oral and 

Maxillofacial Surgery Division (OMFD) of Cristo Redentor 

Hospital, Porto Alegre/RS/Brazil. The results obtained were: a) 

clindamycin was used in 33 cases (62.3%), in a row by cefazolin 

in 11 cases (20.7%); b) administration' length during admission 

in OMFD varied of 2 to 12 days; c) in 10 cases, the patients were 

prescribed with antibiotic after to get off the hospital. In 

conclusion: a) the antibiotic more utilized was the clindamycin; 

b) the doses and the administration' lengths were changeable, 

aren't indicating standardization, which may to give base the 

OMFD, for to generate right prophylactic guidelines for these 

cases.



Considera-se Infecção Nosocomial (IN) todo 

processo infeccioso que se desenvolve durante a 

hospitalização e que não estava presente, ou estava em 

período de incubação quando da hospitalização do 

paciente. A IN pode ocorrer nos tratos respiratório e 

urinário, na corrente sangüínea ou no sítio cirúrgico, 

sendo esta uma das complicações pós-operatórias mais 

freqüentes, prolongando o período de hospitalização, 

com conseqüente aumento dos custos do tratamento em 

aproximadamente 20% (RANGEL-FRAUSTO et al., 

1999).

A ocorrência de infecções pós-operatórias 

depende do estado imunológico do paciente, do grau de 

contaminação da ferida, do tempo de cirurgia e do 

procedimento cirúrgico propriamente dito, cujo potencial 

de contaminação é proporcional à intensidade da 

microbiota do tecido operado (TAVARES, 1996; TYLER; 

LYERTLY, 1999).

Para prevenir essas infecções, reduzir o tempo 

de hospitalização e os custos do tratamento, entre outras 

medidas, prescreve-se antimicrobianos para pacientes 

que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos. 

Entretanto, o uso indiscriminado desses agentes pode 

causar interações medicamentosas, reações alérgicas, 

infecções por microrganismos resistentes e outras 

reações adversas, resultando em conseqüências graves 

para a saúde do paciente (LONGMAN; MARTIN, 1991). 

Embora eliminar totalmente o risco de uma 

infecção pós-operatória não seja possível, sua redução a 

níveis mínimos traz benefícios significativos, tanto para o 

paciente como para os recursos médicos utilizados. A 

profilaxia antimicrobiana (PA) representa um terço dos 

medicamentos utilizados na prevenção de infecções pós-

operatórias no âmbito hospitalar, sendo o seu emprego, 

um assunto multidisciplinar, com repercussões tanto 

clínicas quanto econômicas (LONGMAN; MARTIN, 

1991; NANDI et al., 1999).

Chole e Yee (1987) realizaram um estudo clínico, 

prospectivo e randomizado em 101 pacientes adultos 

portadores de fraturas faciais (79 destes com fratura 

fechada de mandíbula), distribuídos em dois grupos. 

Num grupo, os pacientes receberam 1g de cefazolina, 

por via endovenosa (EV), uma hora antes do 

procedimento cirúrgico e 8 horas após a administração 

da primeira dose. Em outro, foi prescrito placebo. Foram 

considerados, como critérios de infecção pós-operatória, 

a presença de secreção purulenta, formação de 

abscesso ou celulite, tanto no local da fratura como na 

incisão. De acordo com os resultados, a incidência de 

infecção foi de 8,9% no grupo que se empregou 

cefazolina, enquanto que no outro grupo, foi de 42,2%. 

Na descrição dos princípios da profilaxia 

antimicrobiana, Peterson (1990) referiu que nos 

INTRODUÇÃO procedimentos cirúrgicos da região maxilofacial 

com acesso intrabucal, considerados potencialmente 

contaminados, nas lesões traumáticas recentes, 

consideradas por esse autor, como contaminadas e nas 

fraturas dos ossos faciais, tanto compostas como 

abertas, a profilaxia antimicrobiana é necessária, sendo 

a penicilina, o antimicrobiano de escolha para 

procedimentos com acesso intrabucal. Se a abordagem 

for transcutânea, a primeira escolha são as 

cefalosporinas de primeira geração. A administração 

deve ser EV, sendo duas vezes a dose terapêutica e a 

metade do intervalo terapêutico. Administrando uma 

única dose, contudo, em procedimentos prolongados, 

doses trans-operatórias e uma dose final, na sala de 

recuperação, estão indicadas.

Classen et al. (1992), por meio de um estudo 

prospectivo, analisaram a relação entre a duração da 

profilaxia antimicrobiana e a incidência de infecção pós-

operatória, em 2847 pacientes submetidos a 

procedimentos limpos e potencialmente contaminados. 

A administração pré-operatória de antimicrobianos 

ocorreu duas horas antes do procedimento, três horas 

após a incisão e, no período pós-operatório, a cada seis 

horas, até completar 24 horas da intervenção cirúrgica. 

Através da análise de regressão logística múltipla, os 

autores confirmaram que a administração de 

antimicrobianos, no período pré-operatório, reduz a 

incidência de infecção no sítio cirúrgico. 

Woods e Dellinger (1998) afirmaram que a 

profilaxia antimicrobiana é apenas uma das medidas 

preventivas que devem ser tomadas para reduzir a 

incidência de infecções pós-operatórias, sendo indicada 

em cirurgias potencialmente contaminadas e 

contaminadas. A primeira dose deve ser administrada 30 

minutos antes do procedimento, seguida de uma ou 

duas doses, de acordo com o tempo cirúrgico. Para os 

procedimentos na cavidade bucal, indicam doses 

adicionais. A seleção do antimicrobiano depende dos 

microrganismos causadores da infecção em 

determinado procedimento, sendo as cefalosporinas de 

primeira geração (cefazolina) indicadas para a maioria 

das intervenções.

Tyler e Lyertly (1999) indicam, para uma 

profilaxia antimicrobiana eficaz, a administração de 

doses suficientes para alcançar um nível plasmático 

adequado no momento da cirurgia, aplicando uma dose 

30 minutos antes da incisão ou na indução anestésica e, 

se o ato cirúrgico for prolongado (mais de quatro horas), 

administrando mais duas doses no intervalo de 

aplicação do agente empregado.

Gómez, Herrero e Ruíz Gómez (1997) indicaram 

o uso de antimicrobianos com fins profiláticos em 

cirurgias potencialmente contaminadas, na implantação 

de materiais protéticos e nos procedimentos de baixo 
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risco, mas com conseqüências graves, no caso 

de haver infecção.  Para as cirurgias de cabeça e 

pescoço, propõem administrar 600 mg de clindamicina 

por via EV, na indução anestésica, como dose única, a 

menos que o procedimento seja prolongado. 

Abubaker e Rollert (2001) observaram que, 

apesar da PA ser eficaz no controle da infecção pós-

operatória, os estudos não estabelecem uma base 

científica clara em relação à sua duração. Objetivando 

avaliar o efeito dos antimicrobianos na prevenção da 

infecção pós-operatória em fraturas fechadas de 

mandíbula, os autores realizaram um estudo 

randomizado, controlado, duplo cego, em 30 pacientes 

distribuídos em dois grupos e compararam dois 

esquemas profi láticos: (1) administração de 

antimicrobiano (EV) durante o procedimento cirúrgico 

seguido por antimicrobiano, por via oral (VO) por cinco 

dias; (2) administração de antibiótico (EV) durante o 

procedimento cirúrgico, seguido por placebo mantido 

durante cinco dias. Ambos os grupos receberam dois 

milhões de UI de penicilina aquosa (EV), antes e durante 

o procedimento cirúrgico, com um intervalo de quatro 

horas, seguido por três doses pós-operatórias. 

Posteriormente, os pacientes do primeiro grupo 

receberam 500 mg de penicilina V (VO), a cada seis 

horas, durante cinco dias; os pacientes do segundo 

grupo receberam placebo durante o mesmo período. Os 

autores avaliaram a presença de drenagem purulenta na 

região operada e no local da fratura; sinais flogísticos da 

face, após sete dias do procedimento cirúrgico; formação 

de fístula na área operada e febre associada à presença 

de infecção. De acordo com os resultados, não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

Concluem, assim, que a administração de antibióticos 

(VO), além do período trans-operatório, parece não 

beneficiar o controle da infecção pós-operatória.

Apesar de inúmeros estudos e diversos 

protocolos, a profilaxia antimicrobiana continua sendo 

um assunto controverso na Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial, principalmente no que diz respeito à 

prescrição pós-operatória e a duração da profilaxia, 

podendo-se incorrer no uso indiscriminado de 

antimicrobianos, aumentando, com isso, os riscos de 

infecção pós-operatória, a toxicidade, os custos do 

tratamento e o tempo de permanência hospitalar 

(ABUBAKER; ROLLERT, 2001).

Desta forma, este trabalho objetivou avaliar, 

através de um estudo descritivo retrospectivo, o uso da 

profilaxia antimicrobiana em pacientes com trauma 

facial, apresentando fraturas fechadas de mandíbula, 

atendidos no Serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial do Hospital Cristo Redentor em Porto 

Alegre/RS, e descrever os agentes antimicrobianos, as 

doses e os períodos de PA empregados.

Este estudo foi realizado após aprovação do seu 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo 

Hospitalar Conceição (protocolo nº 020/03).

Inicialmente, foram avaliados os 300 prontuários 

de pacientes atendidos pelo Serviço de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial no período de janeiro a 

dezembro de 2003, selecionando-se os prontuários de 

pacientes de ambos os gêneros, com idades variando 

entre 18 e 60 anos, e com diagnóstico de fratura fechada 

de mandíbula, podendo ser de côndilo, ramo, ângulo ou 

sínfise sem exposição óssea.

Excluíram-se deste estudo os prontuários de 

pacientes com registro de doenças imunossupressoras, 

doenças renais, infecções, portadores de próteses ou 

válvulas cardíacas, e em tratamento com quimio, radio 

ou antibioticoterapia. Os prontuários de pacientes com 

fraturas abertas, fraturas resultantes de ferimentos por 

arma de fogo ou com trauma associado em outras áreas 

anatômicas, também foram excluídos. 

Desta forma, foram selecionados 53 prontuários 

para compor a amostra, com uma média de idade de 

31,7 anos (Tabela 1). Os diagnósticos das fraturas foram 

realizados, conforme os registros, utilizando-se os 

exames físico e complementar radiográfico.

Dois examinadores, previamente calibrados 

quanto aos critérios de inclusão, avaliaram os 

prontuários dos pacientes por grupos de 10, a cada três 

dias. Os dados coletados foram registrados em uma 

ficha-padrão elaborada pelos autores deste estudo. Os 

dados foram organizados e tabulados no Software 

Microsoft Excel (Microsoft Office Professional Edição 
®2003 , Microsoft Corporation, Estados Unidos), de onde 

foram extraídas as freqüências de agentes 

antimicrobianos, as doses e os períodos de PA 

empregados. 

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A administração de antimicrobianos com fins 

profiláticos tem por objetivo evitar a contaminação 

microbiana, utilizando agentes de espectro específico no 

momento adequando, preservando os mecanismos 

defensivos do paciente frente aos microrganismos 

(PETERSON, 1990).

Entretanto, ainda há controvérsias na literatura, 

quanto ao agente a ser empregado, a dose e a duração 

da PA; essas controvérsias refletem-se na prática 

profissional, como mostram os resultados apresentados 

na Tabela 1.

As fraturas fechadas de mandíbula que são 

reduzidas cirurgicamente com acesso intrabucal são 

consideradas feridas potencialmente contaminadas, nas 
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quais a PA é indicada (PETERSON, 1990). 

Nesses casos, Woods e Dellinger (1998) recomendam 

administrar uma única dose de cefalosporinas de 

primeira geração (cefazolina) EV, 2g na indução 

anestésica ou 30 minutos antes da incisão, seguida por 

uma ou duas doses adicionais de acordo com o tempo 

cirúrgico. Na Tabela 1 observa-se a maior utilização, na 

instituição em que foi desenvolvido este trabalho, pela 

clindamicina, em detrimento a cefazolina.

 Nos 53 prontuários avaliados, encontraram-se 

50 registros de redução cirúrgica das fraturas fechadas 

de mandíbula; em sete pacientes (13,2%) não foi 

utilizado nenhum agente antimicrobiano e em dez 

pacientes (18,9%) realizou-se a PA. Desses, sete 

receberam 2g de cefazolina EV e três receberam 600mg 

de clindamicina EV, sendo administrada, uma única dose 

desses agentes, na indução anestésica, conforme 

propõem alguns autores (Tabela 2) (CHOLE; YEE,1987; 

NANDI et al., 1999; PETERSON, 1990; WOODS; 

DELLINGER, 1998). 

Nos prontuários restantes, constava a 

administração de clindamicina, vancomicina, cefazolina 

e ciprofloxacino com diversos esquemas (doses e 

períodos de administração), variando de 2 a 12 dias de 

uso desses antimicrobianos durante a permanência 

hospitalar (Tabela 2).

Em três prontuários, encontraram-se registros 

de tratamento conservador, dentre esses, dois pacientes 

receberam diferentes esquemas antimicrobianos, sendo 

clindamicina EV 600mg de 8/8 horas, durante quatro 

dias, e vancomicina EV 500mg de 12/12 horas, durante 

dois dias (Tabela 2).

Em alguns casos, após alta hospitalar (Tabela 3), 

os pacientes foram prescritos com antimicrobianos VO, 

também com períodos variáveis (de três a sete 

dias); contudo, não foram encontradas informações que 

justificaram o uso de terapia antimicrobiana após alta 

hospitalar. 

Conforme Nandi et al. (1999), o uso 

indiscriminado dos antimicrobianos aumenta o risco de 

infecções e os custos do tratamento, promove a 

ocorrência de microrganismos resistentes e pode 

ocasionar toxicidade. Portanto, concorda-se com 

Gómez, Herrero e Ruíz Gómez (1997) quando afirmam 

que a estruturação de um protocolo local que regule o 

uso desses agentes é de fundamental importância e 

torna-se um indicativo de qualidade assistencial, 

permitindo a identificação dos pacientes e dos 

procedimentos com maior risco de infecção e de 

complicações pós-operatórias, assim como a 

administração de antimicrobianos específicos contra os 

microrganismos mais freqüentes em doses altas e por 

pouco tempo (LONGMAN; MARTIN, 1991).

Esse protocolo local deve orientar os 

profissionais quanto ao emprego dos antimicrobianos, 

baseando-se no conhecimento atualizado desses 

agentes, nos protocolos vigentes da Instituição e nos 

dados microbiológicos da mesma. Contudo, cabe ao 

cirurgião determinar a necessidade da PA em cada caso, 

considerando as condições clínicas do paciente, as 

circunstâncias do trauma e a intervenção cirúrgica a ser 

realizada. Nesse sentido, concorda-se com Longman e 

Martin (1991) quando afirmam que, embora a PA reduza 

o risco de infecção pós-operatória, nenhum esquema 

profilático isolado pode substituir uma técnica cirúrgica 

cuidadosa e adequada. 

 

Clindamicina  Cefazolina  Ciprofloxacina  Vancomicina
Sem 

Informação 

 

Total 33 11 1 1 7      

Localização

Sínfise

Processo articular

Ângulo e sínfise

Ângulo

Processo articular e parassínfise

Ramo

Não especificada

Bilateral mas não especificada

8
(1)2

2
(1)2

1

-
(1)10

8

(2)2
(2)2
(1)1

-

-

1
(2)4

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

-

-

-

-

1

1

(   ): Número de pacientes em que foi o antimicrobiano foi administrado somente na indução anestésica. Fonte: Dados da pesquisa, Pós-Graduação 
em CTBMF, FO-PUCRS, 2003.

Tabela 1 - Distribuição das fraturas mandibulares, segundo localização e antimicrobiano empregado.

38
Pesq Bras Odontoped Clin Integr, Jo o Pessoa,  v. 5, n. 1, p. 35-39, jan./abr. 2005ã

CANCINO et al. - Profilaxia Antimicrobiana em Fraturas Mandibulares



 

Tabela 2 - Distribuição dos antimicrobianos administrados no período de internação.

 

N  %  DAT*  Dp**

 

Total 53 100,0 6 3,0      

Antimicrobiano

Clindamicina

cafazolina

Ciprofloxa

Vancomicina

Sem informação

(3)
33

(1)11

1

1

7

62,3

20,7

1,9

1,9

13,2

5,8

2,2

12

2

-

3,1

1,5

-

-

-

(   ): Número de pacientes em que foi o antimicrobiano foi administrado apenas na indução. * Média de dias de administração de 
antimicrobiano. ** Desvio-padrão. Fonte: Dados da pesquisa, Pós-Graduação em CTBMF, FO-PUCRS, 2003.

 

N  %  DAT*  Dp**

 

Total 53 100,0 5 1,65      

Antimicrobiano

Clindamicina

Amoxicilina

Sem informação ou não prescritos

6

4

43

11,3

7,6

81,1

4

6

-

0,8

2

-

* Não havia descriminação de DTA em 2 prontuários. Fonte: Dados da pesquisa, Pós-Graduação em CTBMF, FO-PUCRS, 
2003.

Tabela 3. Distribuição dos antimicrobianos prescritos para o período de alta hospitalar.

A partir da metodologia empregada e dos 

resultados obtidos, conclui-se que:

1) o agente antimicrobiano mais empregado foi a 

clindamicina, seguida da cefazolina;

2) As diferencias observadas quanto ao antimicrobiano 

utilizado, às doses e aos períodos de administração da 

PA, indicam a necessidade de um protocolo específico 

que regule o uso da PA para fraturas fechadas de 

mandíbula na Instituição estudada. 

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

ABUBAKER, A. O.; ROLLERT, M. K. Postoperative antibiotic 
prophylaxis in mandibular fractures: a preliminary randomized, 
double-blind, and placebo-controlled clinical study. Journal of 
Oral and Maxillofacial Surgery, Philadelphia, v. 59, n. 12, p. 
1415-1419, Dec. 2001.

CHOLE, R. A.; YEE, J. Antibiotic prophylaxis for facial fractures. 
Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 
Chicago, v. 113, n. 10, p. 1055-1057, Oct. 1987.

CLASSEN, D. C. et al. The timing of prophylactic administration 
of antibiotics and the risk of surgical-wound infection. New 
England Journal of Medicine, Boston, v. 326, n. 5, p. 281-286, 
Jan. 1992

GÓMEZ, J.; HERRERO, F.; GÓMEZ RUIZ, J. Profilaxis 
antibiótica en cirugía: situación actual y uso razonado. Revista 

Española de Quimioterapia, Barcelona, v. 10, n. 1, p. 36-42, 
1997.

LONGMAN, L. P.; MARTIN, M. V. The use of antibiotics in the 
prevention of post-operative infection: a re-appraisal. British 
Dental Journal, London, v. 170, n. 7, p. 527-261, April, 1991.

NANDI, P. L. et al. Surgical wound infection. Hong Kong 
Medical Journal, Hong Kong, v. 5, n. 1, p. 82-86, Mar. 1999. 

PETERSON, L. J. Antibiotic prophylaxis against wound 
infections in oral and maxillofacial surgery. Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Philadelphia, v. 48, n. 6, p. 617-620, 
June, 1990.

WOODS, R. K.; DELLINGER, E. P. Current Guidelines for 
antibiotic prophylaxis of surgical wounds. American Family 
Physician, Kansas City, v. 57, n. 11, p. 2731-2740, June, 1998. 

Correspondência:

Marília Gerhardt de Oliveira

Av. Ipiranga, 6681 - Faculdade de Odontologia - PUCRS 

Pós-Graduação em CTBMF         

Porto Alegre - RS     CEP: 90619-900      Fone: ( 51) 3320-3538

Recebido para publicação: 12/01/03

Aceito para publicação: 28/03/05

39
Pesq Bras Odontoped Clin Integr, Jo o Pessoa,  v. 5, n. 1, p. 35-39, jan./abr. 2005ã

CANCINO et al. - Profilaxia Antimicrobiana em Fraturas Mandibulares


