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Resumo: Atualmente, existe uma discussão entre cirurgiões-dentistas sobre a influência dos terceiros molares 

sobre o apinhamento dentário antero-inferior. Entende-se, pela falta de espaço no arco para acomodação dos 

elementos dentários, comprometendo tanto a harmonia do sorriso quanto da face. A extração destes terceiros 

molares a fim de corrigir, ou não causar este desalinhamento, esta diretamente associada como produto 

sociocultural da modernidade, aumentando sem necessidade a taxa de extrações. Este trabalho de revisão de 

literatura tem por objetivo, avaliar a influência dos terceiros molares no apinhamento dental antero-inferior, além 

de tentar desmitificar esta visão patológica em torno destes elementos dentários. Foram realizadas pesquisas em 

artigos científicos no banco de dados da PubMed, Scielo e Google Scholar, sem restrições de data. Encontrou-se 

que a etiologia do apinhamento dentário antero-inferior é geralmente derivada de uma associação de fatores e 

não apontam os terceiros molares como fatores causais responsáveis diretamente pela modificação do 

posicionamento dentário dos dentes antero-inferiores, contradizendo a imagem patológica associada ao terceiros 

molares. 

                                                 
1
 Apresentador e integrante do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Acadêmico 

de Odontologia; myke.23@hotmail.com 

2 Professor do departamento de Odontologia; supervisor do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de 

Ponta Grossa; andrehtakahashi@gmail.com 

3 Professora  do departamento de Odontologia; Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

dorochenkoluciana@gmail.com 

mailto:myke.23@hotmail.com
mailto:myke.23@hotmail.com
mailto:andrehtakahashi@gmail.com


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‖ 

2 

Palavras-chave: Terceiros molares. Apinhamento. Exodontia. Iatrogênia 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Siso. 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto visa o atendimento da população adscrita que necessita da remoção dos 

terceiros molares.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto Siso ocorre na clínica 24, bloco M, no campus em Uvaranas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA 

A população em geral concebeu a ideia sobre a extração de seus terceiros molares, 

mesmo não havendo indicações técnicas. A extração destes dentes se tornou uma prática 

rotineira nas clínicas, como se este fosse uma patologia. Este pensamento individual pode ser 

visto como a saúde sendo interpretada e vendida como um produto (VIEIRA, VIEIRA e 

LOPES, 2008), onde a ideologia transmitida à população é que os terceiros molares são 

responsáveis pelo desalinhamento dentário, criando desarmonia dental e facial, sendo que 

estes deverão ser removidos para que isto seja evitado. Neste quesito, os princípios bioéticos 

devem ser respeitados pelos Cirurgiões-Dentistas, onde deve ser levado em consideração que 

toda a cirurgia pode trazer riscos, e com este pressuposto poderá ser evitado malefícios ou a 

não causa de danos, assim como, buscar o compromisso da melhor conduta e se preocupar 

com o bem estar de seus pacientes (PORTO et al, 2009).  

De acordo com Ivan Illich (1978), na prática atual na área da saúde as necessidades se 

tornaram exclusivamente co-limitantes como mercadorias, o médico se faz necessário para o 
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homem em pleno vigor. Em grande maioria, mesmo sem necessidade o homem procura o 

atendimento como um ato de consumo, e também o inverso se faz verdadeiro. Para a prática 

odontológica o dentista vende o produto que seria a extração dentária como um produto de 

prevenção a um ―futuro‖ acontecimento.  Neste sentido fica evidente, que o aumento da 

industrialização na área da saúde e medicalização se torna um déficit à sociedade moderna. 

Indiretamente, surgiram novas formas de iatrogênias, como a iatrogênia social. Esta é, 

sinônimo de medicalização social, porque anula o sentido da saúde enquanto responsabilidade 

de cada individuo e de sua família e dissemina na sociedade o ―papel de doente‖ (ILLICH, I. 

2003). 

A procura do paciente pelas extrações dentárias dos terceiros molares, vêm de uma 

prerrogativa de medo, susto, ansiedade, pelas falsas ou incoerentes informações trazidas a 

eles. O exagero no diagnóstico, engana e às vezes causa dano desnecessário ao paciente 

saudável.  Com este propósito o presente trabalho procura entender através de uma breve 

revisão de literatura qual influência que os terceiros molares possuem sobre os demais dentes, 

e se eles causam apinhamento, tendo como intuito remover esta imagem patológica ao redor 

deste elemento dentário. 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é realizar uma breve abordagem sobre o tema terceiros 

molares causando apinhamento dentário, com intuito de desmistificar a visão adotada 

atualmente na sociedade.  

METODOLOGIA 

Buscou-se procurar em artigos científicos relacionados ao tema, para isto, 

consultou-se o banco de dados PubMed (Medline), revista Scielo e Google Scholar. Não 

houve restrição de datas para a pesquisa, as palavras-chaves utilizadas foram Terceiros 

Molares, Apinhamento, Exodontia, Iatrogênia. 

RESULTADOS 
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O apinhamento dentário pode ser considerado uma desordem de posicionamento dos 

dentes no arco dentário, isto ocorre porque não há espaço suficiente para acomodação dos 

elementos dentários, desta forma, durante a erupção, estes diferem em suas posições habituais 

ficando levemente inclinados na arcada. Técnico-cientificamente é de consenso atual que a 

idade eruptiva dos terceiros molares coincide com a idade em que os dentes antero-inferiores 

modificam sua posição no arco dentário interferindo na oclusão dos mesmos. (MATTOS et al, 

2008). A etiologia desta desordem é relatado em diversos estudos como em um estudo de 

pesquisa longitudinal, proposto por Barbosa, C. S. e McNamara, J. A. (2002) relatando que a 

condição de apinhamento dentário tende a aumentar de acordo com o desenvolvimento das 

dentaduras. Dentre os vários fatores possivelmente envolvidos na origem estão: o crescimento 

mandibular tardio, a migração mesial dos dentes posteriores, ausência de desgastes 

interproximais devido à dieta moderna, padrão de crescimento, direção de erupção, redução 

nas dimensões da arcada, morfologia dentária, maturação e pressão dos tecidos moles 

peribucais e hábitos bucais. (SIQUEIRA, D. F, et al, 2011). Para Van der Linden (1979) 

afirma que em seus estudos que o crescimento terminal da mandíbula era o fator etiológico 

mais importante para o apinhamento dos incivisos inferiores. 

Atualmente muitas são as razões atribuídas pelos clínicos para a realização da extração 

tais como: terceiros molares impactados que não possuem função, dentes que podem estar 

associados a uma possível lesão patológica e por razões ortodônticas e protéticas. No entanto, 

muitos terceiros molares inclusos ou parcialmente erupcionados podem não causar problemas. 

(PORTO, G. G. et al, 2008), principalmente em relação ao apinhamento, que não pode ser 

considerado uma doença.  

De acordo com Hegenberg (1998), o médico não pode tomar uma posição autoritária, 

imputando a doença a quem se sente bem, mas pode em função de sua experiência asseverar 

que alguém provavelmente esta ou estará doente, em vista da probabilidade de surgimento de 

dores e desconfortos físicos. E neste sentido, não há embasamento teórico atual que justifique 

a extração dos terceiros molares saudáveis como prevenção do apinhamento dentário, ou para 

evitar alguma doença.  

Então fica a questão, a partir de quando e como começou as exodontias preventivas ou 

profiláticas e elas seriam realmente necessárias? Para Bauman (2006), em uma de suas obras 
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intituladas ―Medo líquido‖, expressa que a sociedade contemporânea passa por uma situação 

onde não se tem o pleno controle sobre a natureza, sobre a economia globalizada, onde o 

individuo passa a viver em meio a uma ansiedade constante. Deste modo, passou-se a ter 

medo de perder coisas ―importantes‖ como a perda do emprego, ou da violência urbana, do 

terrorismo, do amor do parceiro ou principalmente da exclusão social. Na prática clínica, o 

individuo não pensa duas vezes em aceitar a remoção do elemento dentário pelo cirurgião-

dentista, se for pra ser aceito nos padrões atuais da sociedade moderna. 

A exodontia profilática somente é indicada como prevenção nos casos de processos 

patológicos, como reabsorção radicular do segundo molar, cárie, cistos, pericoronarite, 

distúrbios da articulação têmporo-mandibular. (ZACHRISSON, 2005). Ainda assim deve-se 

apresentar uma justificativa que considere a possibilidade de um plano de tratamento futuro 

com abordagem ortodôntica, cirúrgica e/ou protética, caso necessário. (NORMANDO, 2005). 

O cirurgião-dentista deve observar o risco-benefício ao paciente, pois este, está 

susceptível a uma cirurgia e desvincular este hábito próprio e para o paciente, de enxergar os 

terceiros molares como se fossem patologias eminentes. Nesta região, há nervos e estruturas 

vizinhas vitais, que podem comprometer a saúde e bem estar do paciente. Se houver 

necessidade de extração, este deverá ser observado à sintomatologia clínica e radiográfica, 

verificando a evolução do quadro. (STEED, M. B. 2014), e não somente por ―preservar‖ um 

possível desalinhamento dentário.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Illich deixa claro em suas obras que existe uma ameaça à saúde pela própria indústria 

médica, com a alienação da sociedade, aumentando as inverdades e aterrorizando a população 

em torno de algo de origem natural, do próprio corpo humano. Levar o individuo à riscos sem 

necessidades, a um ambiente cirúrgico, é algo cotidiano nas clínicas odontológicas. Não se 

encontram justificativas plausíveis para a remoção dos terceiros molares saudáveis, 

principalmente em relação ao apinhamento dentário. 
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