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Resumo: O termo medicalização surgiu no final da década de 1960 para referir-se à crescente apropriação dos 

modos de vida do homem pela medicina. Ivan Illich (1975) foi um grande crítico da naturalização da doença e 

descreve três tipos de iatrogenia: clínica, social e estrutural. Analisando a literatura e a clínica, o objetivo do 

Projeto é avaliar se a teoria de Ivan Illich se aplica às exodontias de terceiros molares e aplicar os conceitos de 

prevenção quaternária. O projeto propõe uma visão crítica das decisões tomadas na clínica, onde uma avaliação 

de todos os fatores, benefícios e malefícios são analisados antes da realização do procedimento cirúrgico em si, 

buscando diminuir os processos de iatrogenias e medicalização. Os alunos do projeto realizaram a triagem de 48 

pacientes que buscavam por exodontias de terceiro molar. Dos 192 dentes avaliados, apenas em 25 dentes a 

exodontia foi indicada. 

Palavras-chave: Terceiro Molar. Medicalização. Iatrogenia. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO: Projeto Siso – 2019. 

PROJETOS VINCULADOS: Não há projetos vinculados a este projeto de extensão. 

PÚBLICO-ALVO: As ações são destinadas à comunidade que busca a UEPG para realizar 

exodontias de terceiros molares. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS: O município atingido pelas ações extensionistas deste projeto 

é Ponta Grossa (PR). 

LOCAL DE EXECUÇÃO: As ações do projeto são executadas no Bloco M do Campus 

Uvaranas da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

O termo medicalização surgiu no final da década de 1960 para referir-se à crescente 

apropriação dos modos de vida do homem pela medicina (GAUDENZI et al., 2012). Em 

geral, a medicalização denota algo suspeito derivado da criação ou incorporação de um 

problema “não médico” ao aparato da Medicina (ROSE, 2007). Na raiz desse fenômeno, a 

Medicina é caracterizada como uma instituição de controle social, dimensionando-a com 

ordem de grandeza tal como a religião e a lei (CARVALHO et al., 2015). 

Analisando as consequências políticas, sociais e pessoais da naturalização, 

hospitalização e institucionalização da doença, Illich (1975) reafirmou a “heteronomia” 

imposta pela cultura médica moderna. Iatrogenia, segundo o autor é a produção de efeitos 

deletérios para a saúde como resultado da intervenção médica centrada no enfoque biomédico 

e potencializada pela industrialização. A crítica illicheana sobre a iatrogênese cultural é, nesse 

contexto, impactante em relação à objetivação e ao monopólio médico-científicos, que 

alienariam, tanto objetiva como subjetivamente, as doenças de seus portadores, 

particularmente no que diz respeito à destruição do cabedal cultural outrora capaz de propiciar 

ação autônoma das pessoas para cuidar da própria saúde (MARTINS, 2013). 

Segundo Illich (1975) a doença iatrogênica engloba todas as condições clínicas das 

quais os medicamentos, os médicos e os hospitais são agentes patogênicos. O autor descreve 

três tipos de iatrogenias provenientes da abrangência da medicina na vida social, são elas: a 

clínica, a social e a estrutural. A iatrogênese clínica engloba os diversos efeitos secundários, 

porém diretos da terapêutica - por exemplo, o uso excessivo de medicamentos, assim como os 

efeitos adversos causados pelos mesmos. A iatrogênese social é definida como a perda do 

controle do indivíduo sobre seu meio, levando a perda de sua autonomia. Ainda dentro da 

iatrogênese social, Illich descreve a iatrogênese orçamentária, onde há um gasto dispensável 

causado por procedimentos sem real necessidade. Por fim, a iatrogênese estrutural é o 
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resultado de indivíduos que se acostumam com o que lhes é imposto, trazendo uma regressão 

estrutural nos níveis de saúde (ILLICH, 1975). 

Fazendo uma correlação com a prática clínica de cirurgia bucal, podemos observar as 

diferentes formas de iatrogenia descritas e criticadas por Illich (1975), sendo ainda atuais na 

indicação e realização de exodontias de terceiros molares. 

A extração de terceiros molares é um dos procedimentos mais comuns em cirurgia 

bucal (FRIEDMAN, 2007). Um estudo prospectivo demonstrou que dentistas clínicos gerais 

recomendaram a extração de terceiros molares em 59% de seus pacientes, principalmente para 

prevenir problemas potenciais ou porque o posicionamento do terceiro molar era desfavorável 

ou a sua erupção era improvável (CUNHA et al., 2014). No entanto, a confiabilidade de se 

prever a erupção de um terceiro molar é baixa (NORMANDO, 2015). Apesar da ampla 

realização de rotina dessas exodontias, as complicações causadas por esses procedimentos 

devem ser consideradas e estão amplamente descritas pela literatura, como por exemplo: 

hemorragias, injúrias aos dentes vizinhos, lesão aos nervos, infecções, entre outras 

(CHIAPASCO et al., 1993; MOREIRA, 1991). 

Considerando as dificuldades e possíveis complicações, urge a necessidade da 

indicação precisa para exodontias de terceiros molares, evitando procedimentos 

desnecessários que possam desencadear inconvenientes ao paciente. 

O projeto propõe uma visão crítica das decisões tomadas na clínica, onde uma 

avaliação de todos os fatores, benefícios e malefícios são analisados antes da realização do 

procedimento cirúrgico em si, buscando diminuir os processos de iatrogenias e medicalização. 

Para isso, dispomos do conceito de Prevenção Quaternária (JAMOULLE, 1986; 

JAMOULLE, 2013) que é um eco do adágio multissecular: primum non nocere, „primeiro não 

prejudicar‟. É uma resposta consciente como uma atenção humana e uma escuta empática que 

não tente medicalizar os problemas da vida (JAMOULLE et al., 2014). A Prevenção 

Quaternária encontra as suas fontes em Ivan Illich na “Nêmesis Médica” (ILLICH, 1975), em 

Medical Flipper de Jean Carpentier (CARPENTIER, 1989) e em diversos outros autores.  

OBJETIVOS 

O objetivo do Projeto é avaliar se a teoria de Ivan Illich se aplica às exodontias de 

terceiros molares e aplicar os conceitos de prevenção quaternária. 

 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

METODOLOGIA 

O Projeto Siso é composto por oito alunos da graduação de Odontologia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, oferecendo atendimento odontológico à comunidade 

uma vez por semana, no período da tarde. Foram avaliados 48 pacientes que procuraram o 

Projeto para remoção de terceiros molares, considerando que a maioria dos pacientes têm 

quatro terceiros molares temos um total de 192 dentes avaliados.  

Critérios de inclusão: Dentes com sintomatologia e que apresentaram indicação 

relacionada à cárie e pericoronarite. 

Critérios de exclusão: dentes totalmente assintomáticos e inclusos sem doença 

associada. 

Aplicando a prevenção quaternária, o diagnóstico clínico sempre é soberano aos 

exames complementares. O acompanhamento do paciente, muitas vezes não requer a 

repetição de radiografias em curto espaço de tempo, mas sim, uma avaliação clínica periódica. 

Ao evitar a iatrogenia clínica, que seria o resultado de procedimentos desnecessários, 

uso de medicamentos e suas possíveis complicações, evita-se também a iatrogenia social, já 

que, torna acessível à comunidade o conhecimento de que aquele dente não é indicado para 

extração, devolvendo a autonomia do paciente de poder escolher o melhor para si sem se 

expor à riscos dispensáveis. Ainda dentro do conceito de iatrogenia social, ao evitar 

exodontias desnecessárias, também se diminuem os gastos, reduzindo a iatrogenia 

orçamentária. Pacientes mais conscientes dos riscos aos quais se tornam suscetíveis em uma 

cirurgia de exodontia de terceiro molar teriam maior controle sobre si e recuperariam a 

autonomia, afastando-se dos três níveis de iatrogenia.   

RESULTADO 

De 48 pacientes que buscavam por exodontias de terceiro molar temos 192 dentes 

avaliados, sendo que apenas em 25 dentes a exodontia foi indicada, pois preenchia os critérios 

de inclusão. Em média, somente 13% dos dentes avaliados necessitavam realmente de 

intervenção cirúrgica. 

Dos 48 pacientes atendidos, 25 necessitavam de tratamento cirúrgico e 23 pacientes 

não necessitavam de quaisquer intervenções cirúrgicas. Os pacientes que não receberam 
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intervenção cirúrgica foram avaliados clinicamente e radiograficamente, recebendo 

orientações para o acompanhamento clínico dos dentes. 

A maioria dos pacientes buscou o projeto com a intenção de extrair os terceiros 

molares por indicação do dentista, ou porque acreditavam que precisava ser extraído. Ainda 

existe um medo relacionado à movimentação de outros dentes por conta do terceiro molar, 

hoje se sabe que isso não ocorre. 

Os dentes extraídos estavam relacionados principalmente à pericoronarite recorrente, 

ao mordiscamento da mucosa ou lesões cariosas. 

Há maior procura por exodontias do que a real necessidade de sua realização. 

Considerando os conceitos descritos, pode-se afirmar que a sociedade atual encontra-se 

inserida nos processos de iatrogenia descritas por Illich (1975). A ideia de que o terceiro 

molar precisa ser extraído em todos os casos vem sendo o reflexo de uma sociedade cada vez 

mais envolvida no fenômeno da medicalização. A iatrogenia pode ser solucionada por 

profissionais mais conscientes e que tomem condutas corretas diante de cada caso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fundamental reconhecer a importância das considerações da literatura mencionada, 

bem como a sua aplicabilidade clínica para a seleção de pacientes cirúrgicos e de pacientes 

que devem ser apenas acompanhados. Aplicando a Prevenção Quaternária, contribuímos para 

a desmedicalização, considerando que a indicação correta para exodontias de terceiros 

molares minimiza riscos ao paciente e se opõe aos tipos de iatrogenia. 

Além de prevenir a medicalização, utilizando a Prevenção Quaternária evita-se a 

juridicização da odontologia, já que, reduzindo procedimentos desnecessários, diminuem-se 

os riscos de complicações e processos jurídicos sofridos pelos cirurgiões em relação a erros 

cometidos. 

APOIO: Não há órgãos financiadores. 
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