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RESUMO
Os antimicrobianos são considerados como uma das mais importantes terapias na odontologia. Entretanto, alguns
prescritores apresentam dificuldades ao realizarem prescrições dessa classe de medicamentos. O uso desregrado
de antibióticos pode proporcionar a resistência bacteriana, que é atualmente um problema de saúde publica
declarado pela Organização Mundial de Saúde. Tendo em vista a importância do conhecimento sobre prescrição
de antimicrobiano, este trabalho teve como objetivo, analisar o conhecimento dos acadêmicos do último período
de odontologia de uma Faculdade de Ensino Superior de Rondônia, sobre antibioticoterapia. A amostra foi
definida por conveniência, correspondendo a 70 alunos. Os entrevistados que consentiram na participação da
pesquisa estavam regularmente matriculados e o instrumento de coleta de dados foi um questionário
semiestruturado objetivo. Com relação à análise estatística os dados foram tabulados em planilha do Microsoft
Office Excel (2007) e registrados na forma de banco de dados no programa SPSS 13.0 forWindows. Os
resultados obtidos foram expressos e analisados por meio de estatística descritiva. Para prescrição de um
medicamento, o profissional habilitado deve conhecer as normas vigentes, principalmente quando diz respeito a
fármacos de grande relevância na saúde humana, como os antimicrobianos, 81,2% dos acadêmicos
demonstraram conhecimento sobre as informações contidas em uma receita; 94,3% relataram que prescrevem
utilizando como critério de seleção o mecanismo de ação do antibiótico, enquanto 61,4% dos entrevistados
afirmam prescrever antibiótico somente quando necessário, como forma de evitar a resistência bacteriana. A
principal fonte de informação usada para fazer uma prescrição, foram apostilas, slides, anotações no caderno e
orientações dos professores (49,3%), os acadêmicos ainda apontaram uma carência na metodologia de ensino,
consolidando que a matéria de farmacologia por si só é insuficiente para preencher todos os requisitos
necessários a uma correta e segura prescrição. Conclui-se que apesar de responderem assertivamente a maioria
das questões, os graduandos apresentaram um conhecimento limitado quando relataram como fonte principal de
aquisição de conhecimento para prescrição slides, apostilas e anotações, sugerindo assim à adesão de uma
matéria de Farmacoterapia.
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