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Resumo:  A exodontia de terceiros molares inferiores é um procedimento rotineiro na clínica odontológica, sendo 

o exame radiográfico o mais utilizado para diagnóstico e analise dos casos, o objetivo do presente trabalho foi 

realizar uma revisão de literatura sobre os sinais radiográficos e a proximidade dos ápices radicular de terceiros 

molares inferiores com o nervo alveolar inferior, concluímos que o sinal radiográfico mais prevalente foi o 

obscurecimento dos ápices radiculares, e que o exame radiográfico é de grande importância para evitar uma 

possível parestesia do nervo alveolar inferior, tendo como opção a tomografia computadorizada para fazer o 

diagnóstico da proximidade dos ápices radiculares com o nervo alveolar inferior.  
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

Ponta Grossa- PR.  

  

LOCAL DE EXECUÇÃO  

Universidade Estadual de Ponta Grossa; Campus Uvaranas.  

JUSTIFICATIVA  

A cirurgia para remoção de terceiro molar (CRTM) é o procedimento mais realizado por 

cirurgiões bucomaxilofaciais e praticada por muitos clínicos. A proximidade das raízes dos 

terceiros molares inferiores com o canal mandibular é considerada o principal fator de risco 

para lesão do nervo alveolar inferior (NAI). O relacionamento íntimo dessas duas estruturas 

facilita a ocorrência de lesões ao nervo alveolar inferior e, consequentemente, o aparecimento 

de parestesias.  Mesmo realizando manobras cuidadosas, a parestesia pode ocorrer de maneira 

imprevisível. Embora o risco de lesão permanente do nervo alveolar seja baixo, em torno de 

1%, é necessário que o cirurgião analise bem a indicação de remoção do 3M inferior incluso e 

que avalie cuidadosamente o posicionamento deste dente e a sua relação com o canal 

mandibular.    

Injúria ao nervo alveolar inferior pode ser direta ou indireta, a primeira é causada por 

injeção de anestésico, instrumentação cirúrgica (osteotomia, odontossecção, curetagem do 

alvéolo). As lesões indiretas são resultado da movimentação das raízes em contato íntimo com 

as paredes do canal mandibular, compressão por edema ou hematoma.   

Sendo assim, é de grande importância a avaliação radiográfica da proximidade do nervo 

alveolar inferior com as raízes dos terceiros molares inferiores.   

A radiografia panorâmica (ortopantomografia) é o exame radiográfico mais utilizado na 

avaliação dos terceiros molares, sendo nossa primeira escolha para a avaliação do caso. 

Entretanto, apresenta uma limitação, que é a impossibilidade de mostrar a relação 

tridimensional dos ápices dos terceiros molares com o canal mandibular.  

A TC (tomografia computadorizada), permite ao cirurgião dentista, localizar e 

determinar a relação entre dente incluso e o canal alveolar inferior em três dimensões.   

Ao observarmos na radiografia panorâmica mais de um dos cinco indicativos de maior 

risco de envolvimento da raiz do terceiro molar com o NAI, podemos lançar mão da TC 

ConeBeam, que demonstrará com grande precisão a posição tridimensional da raiz do terceiro 

molar com o canal mandibular, auxiliando na prevenção e diminuição da incidência de 

alterações neurológicas relacionadas ao nervo alveolar inferior.   
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OBJETIVOS   

O objetivo do presente estudo é realizar uma breve revisão de literatura sobre os sinais 

radiográficos que indicam a proximidade das raízes dos terceiros molares inferiores com o nervo 

alveolar inferior, e assim aprofundar os conhecimentos na área evitando acidentes como 

parestesia do nervo alveolar inferior durante a exodontia desses dentes.  

  

METODOLOGIA  

Uma breve revisão de literatura com base de dados de artigos publicados em  

revistas odontológicas e monografias de tese para avaliar os sinais radiográficos dos ápices de 

terceiros molares inferiores com o nervo alveolar inferior.  

  

RESULTADOS  

 Neto et al, a TC é um instrumento fundamental aos cirurgiões-dentistas para reduzir a 

ocorrência de parestesia labial pós-operatória, e é indicada principalmente quando uma 

ortopantomografia mostra que o ápice da raiz está na metade inferior ou sob a parede inferior 

do canal mandibular, ou quando as linhas brancas ou negras não sendo vistas claramente (NETO, 

2018).   

Félez-Gutiérrez et al, os casos de sinal radiográfico positivo, verificado na 

ortopantomografia, podem determinar uma verdadeira relação entre os ápices do terceiro molar 

inferior com o canal, os sinais descritos por Fèlez-Gutiérrez são os seguintes: A- 

Obscurecimento dos ápices B- Reflexão dos ápices C- Estreitamento dos ápices D- Ápices 

bífidos sobre o canal mandibular E- Desvio da canal mandibular F- Estreitamento do canal 

mandibular G- Ápice em ilha. (Figura 1)   

Segundo o estudo de Gomes et al, em uma avaliação de 19 ortopantomografias de 

pacientes dos serviços de Cirurgia e Traumatologia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de Pernambuco, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e da Clínica Privada, no 

qual foi avaliado o tipo de sinal radiográfico de íntima relação entre os ápices dos terceiros 

molares inferiores inclusos e o canal mandibular, concluiu que o tipo de sinal radiográfico mais 

frequente foi o obscurecimento dos ápices, seguido do ápice em ilha.   
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Na pesquisa realizada por Rood, Shehab et al, observou-se que os três sinais mais 

prevalentes para que ocorra a parestesia do nervo alveolar inferior são: obscurecimento dos 

ápices, estreitamento do canal mandibular e interrupção das linhas brancas.   

Sedaghatfat et al, utilizaram em seu estudo apenas cinco sinais radiográficos indicadores 

de uma estreita relação entre o terceiro molar inferior e o nervo alveolar inferior o escurecimento 

da raiz, interrupção da linha branca, desvio do canal alveolar inferior, desvio de raízes e 

estreitamento de raiz. Entretanto, apenas quatro deles foram considerados por eles como 

estatisticamente significativos em relação à exposição do nervo alveolar inferior - o 

escurecimento da raiz, o estreitamento da raiz, a interrupção da linha branca e o desvio do canal. 

Os resultados de Sedaghatfa et al, que relataram o escurecimento da raiz em uma radiografia 

como sendo a indicação mais confiável de uma verdadeira relação entre 3M inferior e o nervo 

alveolar inferior.   

Raposo et al,  observou em sua monografia que o sinal radiográfico mais incidente, no 

período de três meses e meio, foi a interrupção das linhas brancas com 24,3% seguindo-se o 

escurecimento da raiz com 8,1% e, por fim, a deflexão do canal com 4,8%.   

Soares et al, estudando radiografias panorâmicas relatou que 16 dentes (52%) do lado 

esquerdo, 15 dentes (48%) do lado direito, sendo escurecimento dos ápices em 42%, 

estreitamento do canal mandibular 16%, ápice bífido sobre o canal mandibular 13%, ápice em 

ilha 10%, desvio dos ápices 6% e desvio do canal mandibular 6%.    

Neto et al, concluiu em sua pesquisa com a análise de 500 pacientes que os tipos de 

relação mais prevalentes do terceiro molar com o canal mandibular foram o obscurecimento 

dos ápices dentários, seguido do estreitamento do canal mandibular e reflexão dos ápices.   

A análise criteriosa dos exames radiográficos é indispensável para a realização de 

exodontia de terceiros molares inferiores, sendo que o cirurgião dentista de estar sempre atento 

aos sinais que podem indicar a parestesia do nervo alveolar inferior, que possui um quadro 

clinico muito incomodo ao paciente, com uma terapêutica limitada descrita pela literatura.  

 Friedland et al, os clínicos devem considerar o uso de TC em casos selecionados, 

principalmente quando um ou mais dos sinais indicativos estão presentes na imagem 

panorâmica. No mínimo, a opção de obter uma tomografia computadorizada e uma reconstrução 

3D avançada deve ser considerada e discutida com o paciente como parte do consentimento 

informado.   
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No Projeto Siso realizado na UEPG, pelos acadêmicos de Odontologia, no período de 

março a junho de 2019, foram solicitadas duas tomografias computadorizadas para o correto 

diagnóstico da proximidade do nervo alveolar inferior com as raízes dos terceiros molares 

inferiores.  

  
Figura 1.  

Fonte: Félez-Gutiérrez et al. (1997), modificada por Gomes (2001)  

  

A- Obscurecimento dos ápice, B- Reflexão dos ápices, C- Estreitamento dos ápices, D- Ápices bífidos sobre o 

canal mandibular, E- Desvio do canal mandibular, F- Estreitamento do canal mandibular, G- Ápice em ilha   

                                

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Concluímos através do presente trabalho que o sinal radiográfico mais frequente é o 

obscurecimento dos ápices radicular, sendo de grande importância a realização e análise do 

exame radiográfico antes da exodontia de terceiros molares inferiores.   

O conhecimento da anatomia da mandíbula e a avaliação radiológica são fundamentais 

para o diagnóstico de uma relação íntima entre o canal mandibular e o 3M inferior incluso e 

para reduzir os insucessos em procedimentos cirúrgicos que envolvam essa região.  

Quando da identificação de mais de três dos sinais radiográficos descritos anteriormente, 

deve ser solicitado ao paciente um exame complementar de tomografia computadorizada para 

um analise mais detalha da relação do terceiro molar inferior com o nevo alveolar inferior, o 

que permitirá um planejamento cirúrgico correto, diminuindo o risco de lesão do nervo alveolar 

inferior na extração de terceiros molares inferiores.     

APOIO  

Fundação Araucária.  
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