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1. INTRODUÇÃO

O estudo da Farmacologia é importante na prática clínica do cirurgião-
-dentista, seja no conhecimento sobre a farmacologia dos anestésicos, 
seja na prescrição medicamentosa, amplamente usada pelos profi ssionais. 
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O odontopediatra deve possuir amplo conhecimento sobre farmaco-
logia para uma prescrição adequada e racional e o entendimento de que 
crianças estão em constante crescimento, desenvolvimento e sofrendo 
mudanças fisiológicas e cognitivas. Por isso, elas diferem dos adultos em 
vários aspectos, incluindo a farmacocinética com diferenças na absorção, 
distribuição, metabolismo e excreção dos medicamentos1-3.

Apesar de tais mudanças no desenvolvimento serem conhecidas, in-
formações sobre o metabolismo de drogas específicas nos diferentes pe-
ríodos da vida do paciente infantil são limitadas4. Há uma carência de es-
tudos devido à dificuldade de realização de ensaios clínicos nesse grupo. 
A partir dos 12 anos, as características fisiológicas relacionadas à absorção 
do medicamento são semelhantes às dos adultos. Por isso, a dosagem do 
adulto já pode ser utilizada3.

A dosagem pediátrica geralmente é estabelecida a partir de parâme-
tros do paciente, tais como idade, peso corpóreo e superfície corpórea, 
visando obter o efeito máximo da medicação, com ausência total ou míni-
mos efeitos adversos5. Nos casos em que o peso da criança é desconheci-
do, a fórmula de peso estimado pode contribuir para o cálculo das doses 
medicamentosas desse grupo6. As fórmulas para cálculo da dosagem pe-
diátrica são apresentadas na tabela a seguir. (Tabela 1)

Tabela 1. Parâmetros e fórmulas para calcular dose pediátrica

Parâmetros
Particularidade  

da regra
Fórmulas

Peso estimado - - Idade x 2 + 9

Idade 1 a 12 anos Fórmula Young DP = 1/1+12 x Dose Adulto

Peso corpóreo

Peso corporal < 30 kg Regra de Clark DP = Peso (kg)/70 x Dose Adulto

1 a 12 anos Regra de Law DP = Idade x Dose Adulto/Idade 
+ 12

Superfície 
corpórea

- Shirley & Barka DP = SCP/SCA x Dose Adulto
SC= peso (kg) x altura (cm)/3600

Legenda: DP – dose pediátrica; SCP – superfície corporal pediátrica; SCA – superfície corporal adul-
ta (m²)6,7

Fonte: Guedes-Pinto AC (2010); Bispo AR et al (2019).

Apesar de ser a fórmula mais utilizada, o cálculo da dosagem através 
do peso apresenta algumas limitações em crianças obesas. A composição 
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corporal de uma criança com sobrepeso é diferente, e um aumento da 
dose baseado no peso corporal pode levar a uma sobredosagem e, con-
sequentemente, maior risco de toxicidade8,9. Sendo assim, um ajuste de 
dose é necessário para um equilíbrio entre evitar overdose/toxicidade e 
evitar doses inadequadamente baixas. Alguns autores propõem conside-
rar a massa corporal magra ou peso corporal ajustado para tal. Entretanto, 
essas medidas são calculadas por métodos complexos e não acessíveis na 
prática odontológica9-11.

A formulação pediátrica ideal deve ter doses flexíveis e com menores 
administrações diárias. Também deve ter cheiro e textura agradáveis, ser 
palatável, segura, de fácil administração e estável1,12. Diferentes vias de 
administração podem ser empregadas nesses pacientes, sendo a via oral 
a mais comum1,3. Considerando-se que a maioria das crianças apresenta 
rejeição/dificuldade de deglutir formas farmacêuticas sólidas, como cáp-
sulas e comprimidos, deve-se optar, sempre que possível, pelas formas lí-
quidas, como gotas, soluções/suspensões orais ou xaropes5.

A maioria dos medicamentos administrados em crianças tem açúcares 
na sua composição. O intuito é deixar o sabor mais agradável, tornando as 
medicações potencialmente cariogênicas, dependendo da frequência de 
ingestão13-15. Frequentemente, os responsáveis relacionam o desenvolvi-
mento da cárie com uso de medicamentos. Entretanto, a maioria não rea-
liza higiene oral das crianças após a administração destes e não recebem 
orientações dos profissionais de saúde sobre os cuidados com a higiene 
bucal após administração13-15.

Cuidado especial deve ser dado aos medicamentos administrados 
durante a noite, quando ocorre diminuição do fluxo salivar, aumentando 
o potencial cariogênico do medicamento15. Para superar tais questões, 
a utilização e fabricação de formulações sem carboidratos com poten-
cial cariogênico deve ser promovida, e os profissionais de saúde devem 
orientar os responsáveis sobre os cuidados de higiene bucal após a ad-
ministração medicamentosa.

As prescrições devem ser escritas com letras legíveis e reforçadas ver-
balmente para os pais e/ou responsáveis, visto que o êxito da terapêutica 
medicamentosa depende do entendimento adequado das prescrições. É 
importante salientar que as prescrições medicamentosas devem ser in-
formadas no prontuário, incluindo posologia, horário do uso dos medi-
camentos e duração do tratamento16. Vamos conhecer os fármacos mais 
utilizados na prática da Odontopediatria a seguir.
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2. ANALGÉSICOS E ANTIINFLAMATÓRIOS

A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada 
ou relacionada a uma lesão real ou potencial dos tecidos. A dor é subjetiva 
e cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiên-
cias anteriores17. A percepção e a resposta à dor na criança são diferentes 
nas diversas faixas etárias, principalmente nas crianças mais novas, que 
apresentam imaturidade cognitiva18.

Para avaliar a dor, podemos usar o autorrelato para crianças maiores. Já 
para as crianças menores, os parâmetros comportamentais (mudança de 
expressão facial, mudança do padrão de choro ou movimentos do corpo 
durante o atendimento) podem ajudar na identificação da dor17,18. Outro 
fator que pode ajudar na identificação de processos dolorosos em crian-
ças menores são os parâmetros fisiológicos, como aumento da frequência 
cardíaca e sudorese. Os pais podem facilitar a identificação desses parâ-
metros, atuando como intérpretes17.

A experiência e sensibilidade do profissional é importante para o diag-
nóstico e prevenção da dor em Odontopediatria. Por exemplo, no caso de 
um procedimento com grande probabilidade de desencadear processos 
dolorosos, como restaurações profundas, a administração de um agente 
anestésico ou medicamentoso preventivo para controle está indicada, já 
que, como vimos, existem limitações no autorrelato da dor, principalmen-
te em crianças menores.

2.1 Analgésicos

Os analgésicos opioides, por exemplo, codeína e morfina, possuem 
ação no sistema nervoso central (SNC) e são indicados para o controle de 
dor moderada a intensa. Por sua ação central, a depressão respiratória 
é um efeito colateral grave em pacientes pediátricos. Por isso, seu uso 
deve ser evitado. Além dos efeitos depressores na respiração, opioides 
foram associados a quadros de euforia, sedação, dependência, obstipa-
ção e desregulação endócrina17,19. Portanto, para a Academia Americana 
de Odontopediatria, seu uso deve ser raro no tratamento da dor odon-
tológica em crianças20. A analgesia com analgésicos não opioides e anti-
-inflamatórios não esteroidais deve ser a primeira escolha para controle 
da dor leve e moderada em pacientes pediátricos na ausência de outras 
contraindicações20.
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QUADRO RESUMO

Palavra-chave Descrição

Analgésicos  
opioides

Possuem ação no sistema nervoso central (SNC) e são indicados 
para o controle de dor moderada a intensa. Uso restrito em pacien-
tes pediátricos por causa dos seus efeitos colaterais. 

Analgésicos  
não opioides

São o padrão-ouro para analgesia em pacientes pediátricos e 
possuem venda livre. Essa classe inclui o ácido acetilsalicílico (AAS), 
o paracetamol e a dipirona sódica.

Anti-inflamatórios  
não esteroides  

(AINES) não seletivos

Drogas com ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Diante 
dos seus efeitos adversos, têm uso limitado em pacientes pediátri-
cos, com exceção do ibuprofeno.

Anti-inflamatórios  
não esteroides  

(AINES) seletivos

AINES seletivos para COX-2, lançados no mercado com o intuito 
de melhorar os efeitos adversos. Porém, até o presente momento, 
nenhum AINES seletivo foi aprovado para uso em crianças.

Anti-inflamatórios 
esteroides

Utilizados com cautela na infância. Mais utilizados em Odontope-
diatria na administração tópica em lesões ulceradas.

Terapia  
multimodal

Técnica utilizada para controle da dor. Consiste no uso alternado 
de diferentes classes de fármacos com diferentes mecanismos de 
controle da dor.

Antibióticos

Indicados para o uso profilático ou terapêutico nas infecções 
bacterianas. Efeitos adversos associados aos antibióticos incluem 
resistência antibiótica, reações adversas, interações medicamento-
sas e transtornos gastrointestinais.

Penicilina
Antibiótico de primeira escolha no manejo das infecções odonto-
gênicas. Entre as penicilinas, a amoxicilina é geralmente a substân-
cia mais indicada.

Macrolídeos
Indicado para pacientes alérgicos à penicilina. Inclui eritromicina, 
claritromicina e azitromicina. Os dois últimos são de segunda gera-
ção e possuem menos efeitos adversos.

Anaerobicidas

Micro-organismos anaeróbios estão envolvidos nas periodontites, 
gengivites e infecções bucomaxilofaciais. Para o tratamento dessas 
infecções, o uso de anaerobicidas como metronidazol e clindamici-
na está indicado.

Profilaxia  
antibiótica

Consiste no uso de antibióticos em pacientes na ausência de 
sinais de infecção. A profilaxia tem sido indicada para prevenção 
de infecções em outros órgãos ou tecidos, como na endocardite 
bacteriana.
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Fármacos

Controle  
da dor

Analgésicos 
não opioides 
(paracetamol, 

dipirona)
AINES:  

Ibuprofeno

Aciclovir*
Valciclovir*

Analgésicos 
opioides (uso 

restrito em 
Pediatria)

Benzodiazepíni-
cos: diazepam  
e midazolam

Nistatina
Miconazol
Fluconazol

Amoxicilina
Ácido  

clavulânico 

Macrolídeos: 
Eritromicina, 
Azitromicina, 
Claritromicina

Metronidazol 
Clindamicina

Antibióticos

Dor moderada 
a intensa

Ansiolíticos Antifúngicos

Alérgicos  
à penicilina

Anaero-
bicidas

Penicilinas
Dor leve a 
moderada

Antivirais
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QUESTÕES COMENTADAS

01(CS – UFG – 2017) Para a administração de sedativos por 
via enteral ou parenteral em odontopediatria, dentre as 
recomendações pré-operatórias, o paciente deve obe-
decer a uma pausa alimentar não ingerindo alimentos 

líquidos e/ou sólidos. A última ingestão do leite materno, antes da seda-
ção, deve ocorrer até:

 Ⓐ Trinta minutos. 
 Ⓑ Quarenta minutos.
 Ⓒ Uma hora.
 Ⓓ Quatro horas. 

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: O jejum em geral deve ser de oito horas para alimentos pesa-
dos e gordurosos, seis horas para leite de vaca ou leite em pó, quatro horas 
para leite materno e duas horas para água e chá35,65.
Resposta: Ⓓ

02(TRE 7ª Região – CESPE – 2017) Uma criança, de três 
anos de idade, deu entrada no pronto atendimento com 
quadro clínico de febre alta, irritabilidade, dor na boca e 
dor na cabeça, sintomas iniciados havia mais de quarenta 

e outro horas. No exame físico, observou-se que a mucosa oral da criança es-
tava vermelha e edematosa, com numerosas úlceras cobertas com pseudo-
membranas amarelo-acinzentadas e circundadas por um halo eritematoso. 
Ainda com relação ao caso clínico, caberá ao dentista responsável pelo 
atendimento da criança:

 Ⓐ Iniciar o tratamento com a indicação de bochechos diários com dexa-
metasona.

 Ⓑ Prescrever a administração de amoxicilina, durante sete dias, e boche-
chos diários com dexametasona.

 Ⓒ Tratar os sintomas clínicos e prescrever aciclovir via oral, para o caso de 
agravamento do quadro da criança.

 Ⓓ Aguardar a evolução do quadro, pois, nesse caso, não é necessário ini-
ciar um tratamento.



233 

QUESTÕES COMENTADAS

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A dexametasona elixir é um glicocorticoide 
indicado uso tópico (bochechos) em afecções inflamatórias na mucosa 
oral, como ulceração aftosa recorrente e líquen plano. Clinicamente, essas 
patologias apresentam-se como ulcerações em mucosa, porém não estão 
associadas a alterações sistêmicas como febre e dor de cabeça5,6,35,65,66.
Alternativa B: INCORRETA. A amoxicilina é um antibiótico de largo es-
pectro indicado para infecções bacterianas. Na Odontologia, os antibió-
ticos são indicados apenas em casos de infecções locais, como abcessos 
agudos, acompanhadas de manifestações sistêmicas5,6,35,65,66.
Alternativa C: CORRETA. A gengivoestomatite herpética primária 
é uma doença que ocorre na primeira infância, por volta dos dois ou 
três anos, sendo decorrente de infecção pelo vírus HSV-1. Clinicamente, 
apresenta-se como vesículas que formam úlceras de halo eritematoso e 
pseudomembranas, dor e sialorreia, assim como sintomas como febre 
e dor de cabeça. O tratamento é sintomático, através da prescrição de 
analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios. No entanto, em casos de 
agravamento do quadro, é indicado o uso de antiviral sistêmico, como o 
aciclovir5,6,35,65,66.
Alternativa D: INCORRETA. A dor de origem bucodental, traumática ou 
infecciosa não deve ser negligenciada no tratamento infantil. Além disso, 
a febre alta representa um risco à saúde da criança. Esses sintomas devem 
ser controlados com o uso de analgésicos e antitérmicos5,6,35,65,66.
Resposta: Ⓒ

03(FGV – CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR/BA – 
2018) Um paciente portador de anemia falciforme com-
parece ao consultório odontológico para refazer uma 
restauração de compósito no elemento 16, que havia 

fraturado. Para a realização da anestesia local, o dentista precisa consi-
derar o risco de metemoglobinemia (diminuição da capacidade de trans-
porte de oxigênio) que esses pacientes possuem. Assim, deve-se evitar a 
utilização do seguinte anestésico local:

 Ⓐ Prilocaína a 4% com epinefrina 1:200.000.


