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Resumo: A remoção cirúrgica dos terceiros molares é o procedimento mais comum realizado em cirurgia oral. 

Esse procedimento pode ser relativamente fácil ou extremamente difícil, mesmo para cirurgiões experientes. As 

exodontias dos terceiros molares variam no grau de dificuldade, com casos onde somente a realização do retalho 

e luxação são resolutivas, e outros onde grandes remoções ósseas e odontossecções são necessárias. A fim de 

minimizar o número de complicações durante a extração do terceiro molar mandibular e facilitar a comunicação 

entre profissionais, foram desenvolvidas várias classificações que avaliam a dificuldade do procedimento 

cirúrgico e ajudam a criar um plano de tratamento ideal. A cuidadosa classificação de dentes inclusos usando 

uma variedade de sistemas, bem como de outros fatores que influenciam na dificuldade da remoção dos terceiros 

molares, permitem ao cirurgião realizar a cirurgia de maneira segura, sistemática e previsível. Cabe ao cirurgião, 

no seu planejamento pré-operatório, reconhecer os fatores que tornarão o procedimento difícil ou fácil. O 

objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre os sistemas de classificação dos terceiros 

molares inclusos e o grau de dificuldade de remoção cirúrgica.  
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PÚBLICO-ALVO  

Pacientes com indicação de exodontia de terceiros molares, que procuram o 

atendimento na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa- PR. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa; Campus Uvaranas.  

JUSTIFICATIVA 

Com a grande dificuldade que se estabelece no momento das exodontias, foram 

criados sistemas de classificação afim de ordenar as angulações dos dentes, para então 

estabelecer possíveis graus de dificuldade que podem ser encontrados no momento operatório, 

e assim, traçar um plano de tratamento com menos riscos de acidentes e complicações. A 

maioria destes esquemas de classificação é baseada na análise de radiografias. A radiografia 

panorâmica mostra a imagem mais acurada da anatomia total da região e é a escolha para o 

planejamento de terceiros molares inclusos. Em algumas circunstâncias uma radiografia 

periapical bem posicionada é adequada, desde que a maior parte do dente incluso esteja 

visível junto anatomia adjacente. Quando as raízes dos terceiros molares inferiores aparecem 

muito próximas ou sobrepostas ao canal alveolar inferior na radiografia panorâmica, uma 

tomografia computadorizada (TC) cone-beam pode ser útil. Essa técnica de imagem pode, 

verdadeiramente, mostrar a relação das raízes e do canal (HUPP et al, 2009). Durante o estudo 

da radiografia, o cirurgião deve focar-se em diversos fatores, que determinarão o protocolo 

cirúrgico, tais como qual o tipo de retalho a ser realizado, a quantidade de remoção óssea, 

entre outros. Através da radiografia panorâmica é possível a visualização do longo eixo do 

segundo molar, ramo ascendente da mandíbula e o nível ósseo que servem como parâmetros 

para classificação, bem como avaliar possíveis riscos relacionados com o procedimento 

(XAVIER et al., 2010). A avaliação da complexidade cirúrgica da extração de terceiros 

molares é um passo crucial para formular um plano de tratamento ideal, equilibrando 

vantagens e desvantagens do procedimento cirúrgico. Uma avaliação precisa também é 

essencial para planejar uma intervenção cirúrgica adequada, a fim de minimizar e gerenciar 
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complicações transoperatórias, dor e edema pós-operatórios, ou para encaminhar casos mais 

difíceis de terceiros molares inclusos para o cirurgião bucomaxilofacial (Stacchi et al., 2018).  

OBJETIVOS 

Realizar uma revisão de literatura abordando os sistemas de classificação do 

terceiros molares inclusos e grau de dificuldade cirúrgica.  

METODOLOGIA 

Serão analisados artigos científicos obtidos das bases de dados PUBMED, Portal de 

Periódicos CAPES, SCIELO, BBO, BIREME e LILACS, sem restrição de tempo. A equação 

da busca foi baseada em quatro palavras-chaves primárias (classification; tooth extraction; 

molar,third) em combinação com suas respectivas palavras secundárias. 

RESULTADOS 

Uma das primeiras tentativas em classificar as posições dos dentes inclusos ocorreu 

em 1926, com Winter que desenvolveu uma maneira de classificar os terceiros molares de 

acordo com a inclinação do seu longo eixo em relação ao segundo molar. Estabeleceu que, 

quando o longo eixo do terceiro molar estiver paralelo ao segundo molar estarão em posição 

vertical, quando sua coroa estiver mais próxima da raiz do segundo molar que sua raiz, estará 

na posição mesio-angular, quando distalmente angulado será disto-angular, caso esta 

angulação seja tão acentuada que ele fique perpendicular ao longo eixo do segundo molar, 

classificamos como posição horizontal. Já nos casos em que o dente incluso em questão 

estiver inclinado para vestibular ou lingual, serão classificados, respectivamente, como em 

vestibuloversão e linguoversão (Dias-Ribeiro et al.,2017).  

Pell & Gregory em 1933, classificam os terceiros molares relacionando-os com o 

espaço entre o ramo da mandíbula e a face do segundo molar vizinho, e a profundidade 

relativa do terceiro molar incluso em relação ao segundo molar vizinho, podendo ser 

classificada em Classe I, II e III em relação ao ramo ou Classe A, B e C.  Em relação ao ramo 

ascendente da mandíbula:  Classe I: a coroa, em seu diâmetro mesio distal, está 

completamente à frente da borda anterior do ramo ascendente. Classe II: quando o dente 

estiver parcialmente dentro do ramo. Classe III: quando o dente estiver localizado 

completamente dentro do ramo ascendente da mandíbula. Em relação ao plano oclusal: A: 
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ocorre quando a superfície oclusal do terceiro molar está no mesmo plano oclusal do segundo 

molar. B: é aquela na qual a superfície oclusal do dente não irrompido está entre o plano 

oclusal e a linha cervical do segundo molar. C: a superfície oclusal do dente não –irrompido 

está abaixo da linha cervical do segundo molar (TRENTO et al.,2009).  

De acordo com a natureza do tecido de revestimento são classificados em: semi-

incluso ou parcialmente eruptado - quando existe evidencias clínicas de exposição de parte da 

coroa com a cavidade bucal; submucoso – quando a coroa se apresenta totalmente coberta 

pela mucosa; e intraósseo – quando o elemento se encontra totalmente imerso em tecido ósseo 

(PRADO e SALIM, 2004). 

Abu-El Naaj et al. 2010, realizaram um estudo para sugerir uma maneira conveniente 

de classificar a posição do terceiro molar mandibular incluso em relação ao canal mandibular 

e sugerir indicações para o uso de cada abordagem cirúrgica para a extração do terceiro molar 

mandibular.  Os autores classificam na radiografia panorâmica como: TMC I - raízes do 

terceiro molar acima do canal mandibular. TMC IIa -  até um terço (0,333) das raízes do 

terceiro molar mandibular em relação ao canal mandibular. TMC IIb C - mais de um terço 

(0,333) das raízes molares estão em relação ao canal mandibular. TMC III D – todo o dente 

está localizado abaixo do canal mandibular. Concluem que o sistema de tipagem TMC pode 

ajudar o cirurgião oral e maxilofacial na tomada de decisões e limitar os possíveis riscos que 

estão presentes na cirurgia de terceiros molares inclusos, porém mais estudos são necessários 

para estabelecer se esta é uma classificação válida para extrações de dentes mandibulares. 

Em 2013, Juodzbalys e Daugela propuseram uma classificação abrangente 

estratificada por impactação dentária e outros itens clínicos, a fim de gerar um escore global 

expressando o grau geral de complexidade cirúrgica. Eles avaliaram e classificaram de acordo 

com os seguintes itens: posição mesiodistal em relação ao segundo molar e ao ramo 

mandibular; posição apicocoronariana em relação à crista alveolar e ao canal mandibular 

(risco de lesão do nervo alveolar - NAI); posição bucolingual em relação ao nervo lingual e 

paredes vestibulares (risco de lesão do nervo lingual) e posição espacial. Concluíram que a 

classificação proposta, baseada em características anatômicas e radiográfica, do terceiro molar 

mandibular é uma ferramenta útil para a avaliação da inclusão dentária, bem como para o 

planejamento cirúrgico. Estudos clínicos adicionais devem ser conduzidos para nova 

validação de classificação e avaliação de confiabilidade.  

Wang et al. 2015, realizaram um estudo com os objetivos de: (1) avaliar a posição 

relativa entre os terceiros molares inferiores inclusos e o nervo alveolar inferior (NAI); e (2) 
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investigar a posição relativa entre terceiros molares inferiores inclusos e o NAI usando um 

sistema de coordenadas cilíndricas. Concluindo que o sistema de coordenadas cilíndricas para 

apresentar a relação entre o NAI e o terceiro molar inferior como (r, θ) poderia fornecer aos 

cirurgiões dentistas uma descrição mais explícita e objetiva da posição relativa de ambos os 

locais. No entanto, a pesquisa abrangente e aplicação cautelosa deste sistema permanecem 

necessárias.  

Stacchi et al 2018, introduziram uma modificação da classificação de Juodzbalys e 

Daugela com o objetivo de validar sua eficácia em predizer a duração da cirurgia. A 

modificação atribui além dos parâmetros avaliados por Juodzbalys e Daugela, escores de grau 

de complexidade, posição do dente, dificuldade cirúrgica e tempo cirúrgico. O escore total é 

dividido em três classes: classe I (de 0 a 6 pontos - simples), classe II (de 7 a 12 pontos - 

moderada) e classe III (de 13 a para 18 pontos - complicado). Concluindo que esta 

classificação se apresenta como uma ferramenta confiável para prever o tempo cirúrgico de 

extração de terceiro molar mandíbular; podendo representar uma ferramenta complementar 

para o clínico e paciente no processo de tomada de decisão. 

Antigos sistemas de classificação (Winter; Pell e Gregory) são baseados em 

parâmetros radiológicos. Segundo Garcia et al., 2000, a classificação de Pell-Gregory não é 

um preditor confiável de dificuldade cirúrgica na extração de terceiros molares inferiores 

inclusos verticais. Novas propostas de classificação (Juodzbalys e Daugela; Wang; Stacchi) 

consideram uma combinação de fatores radiológicos, anatômicos e sistêmicos, sugerindo que 

as escalas para a prognóstico de dificuldade operatória na extração dos terceiros molares 

inferiores inclusos devem levar em consideração outros fatores além da posição anatômica do 

dente (Diniz-Freitas et al., 2007).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tais classificações predizem de uma certa forma, o grau de dificuldade da exodontia 

de um dente incluso, e servem de apoio ao profissional para decidir desde o tipo de incisão até 

a necessidade de osteotomia e odontossecção, sendo fundamental para realizar um satisfatório 

planejamento para o procedimento. Essas informações auxiliarão o cirurgião dentista a decidir 

sobre a possibilidade de realizar o procedimento em seu consultório ou da necessidade de 

encaminhar o paciente a um profissional mais especializado e capacitado nesta área. No 

entanto, outros fatores devem ser levados em consideração para determinar o grau de 
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dificuldade cirúrgica, como variáveis operatórias (técnica cirúrgica e experiência do 

profissional), fatores anatômicos do dente, variáveis demográficas (idade, sexo, etnia, índice 

de massa corporal) e fatores sistêmicos do paciente.   

REFERÊNCIAS 

ABU-EL NAAJ I, BRAUN R, LEISER Y, PELED M. Surgical approach to impacted mandibular third 

molars--operative classification. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Mar;68(3):628-33. doi: 

10.1016/j.joms.2009.07.072. Epub 2009 Dec 23. 

DIAS -RIBEIRO E, PALHANO-DIAS J C, FERREIRA ROCHA J, SONODA C K, SANT’ANA E. 

Avaliação das posições de terceiros molares retidos em radiografias panorâmicas: revisão da literatura. 

Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo. 2017; 29(2): 154-62,mai-ago.  

DINIZ-FREITAS M, LAGO-MÉNDEZ L, GUDE-SAMPEDRO F, SOMOZA-MARTIN JM, 

GÁNDARA-REY JM, GARCÍA-GARCÍA A. Pederson scale fails to predict how difficult it will be to 

extract lower third molars. Br J Oral Maxillofac Surg. 2007 Jan;45(1):23-6. Epub 2006 Jan 24. 

GARCÍA AG, SAMPEDRO FG, REY JG, VILA PG, MARTIN MS. Pell-Gregory classification is 

unreliable as a predictor of difficulty in extracting impacted lower third molars. Br J Oral Maxillofac 

Surg. 2000 Dec;38(6):585-587. 

HUPP, J R.; TUCKER, M. R.; ELLIS, E. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015. p. 153-161. 

JUODZBALYS G, DAUGELA P. Mandibular third molar impaction: review of literature and a 

proposal of a classification. J Oral Maxillofac Res. 2013 Jul 1;4(2):e1. doi: 10.5037/jomr.2013.4201.  

ROBERTO PRADO, MARTHA ALAYDE ALCANTARA SALIM. Cirurgia Bucomaxilofacial - 

Diagnóstico e Tratamento. 2004. Editora Medsi. Rio de Janeiro.  

STACCHI C, DAUGELA P, BERTON F, LOMBARDI T, ANDRIULIONIS T, PERINETTI G, DI 

LENARDA R, JUODZBALYS G. A classification for assessing surgical difficulty in the extraction of 

mandibular impacted third molars: Description and clinical validation. Quintessence Int. 

2018;49(9):745-753. doi: 10.3290/j.qi.a40778. 

TRENTO, Cleverson Luciano; ZINI, Michel Moreira; MORESCHI, Eduardo; ZAMPONI, Manfredo; 

GOTTARDO, D. Vilmar.; CARIANI, João Paulo. Localização e classificação de terceiros molares: 

análise radiográfica. Interbio v.3 n.2 2009. 

XAVIER, C.R.G, DIAS-RIBEIRO, E., FERREIRA-ROCHA, J, GOMES DUARTE, B. FERREIRA-

JÚNIOR, O. SANT’ANA, E. SANCHES GONÇALES, E. Avaliação das posições dos terceiros 

molares impactados de acordo com as classificações de Winter e Pell & Gregory em radiografias 

panorâmicas. Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-fac., Camaragibe v.10, n.2, p. 83-90, abr./jun. 2010. 


