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FRATURA DO ÂNGULO DA MANDÍBULA ASSOCIADO COM A PRESENÇA DE 

TERCEIRO MOLAR IMPACTADO 
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Resumo: O "Projeto Siso" é um Programa de Extensão da Disciplina de Diagnóstico e Cirurgia Bucal da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, o qual atende pacientes que necessitam de extração de terceiros molares. 

O objetivo do projeto é qualificar e treinar alunos do quinto ano de Odontologia, valorizando o aprendizado 

técnico, ético e humanizado. Este estudo destaca a importância da vivência do acadêmico em atividades 

extracurriculares e experiências do trabalho extensionista para a aquisição de conhecimentos e habilidades 

importantes na futura prática profissional. A fratura de ângulo de mandíbula é considerada uma das mais comuns 

rupturas faciais, ficando atrás somente para fratura de côndilo. O que esses dois tipos de fraturas têm em comum, 

muitas vezes está associado a presença do terceiro molar inferior, pois ao ocupar uma área da mandíbula, esse 

elemento dentário acaba enfraquecendo o osso cortical, sendo uma das possíveis causas identificadas na 

literatura que explica essa ocorrência. O principal objetivo deste estudo é correlacionar a experiência do projeto 

de extensão à pesquisa, através de uma revisão de literatura para investigar os trabalhos já disponíveis em 

periódicos para poder estabelecer uma causalidade entre a presença do terceiro molar com a ocorrência de fratura 

no ângulo da mandíbula. 

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

Acadêmica de Odontologia, biag_faria@hotmail.com. 

2  Supervisor do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Professor do 

Departamento de Odontologia, andrehtakahashi@gmail.com. 

3 Coordenadora do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Professora do 

Departamento de Odontologia, dorochenkoluciana@gmail.com. 
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Palavras-chave: Terceiro Molar. Fratura. Ângulo da Mandíbula. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Siso 

PÚBLICO-ALVO  

Pacientes com indicação para exodontia de terceiros molares e 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   

A mandíbula é considerada um dos ossos mais fortes do corpo humano, em 

contrapartida, é o que apresenta maior porcentagem de fraturas, sendo em torno de 40-65% de 

todas as rupturas faciais. O padrão dessas fraturas variam de acordo com os fatores 

predisponentes, porém a idade, sexo³, força do trauma e a direção, densidade óssea, anatomia 

óssea e presença de tecido mole da região afetada são algumas causas que podem estar 

associadas⁸, além de estar relacionado com o tipo de carga oclusal, força dos músculos 

mastigatórios que são fixados nessa estrutura óssea, e sua proeminência e vulnerabilidade.²  

Através dos métodos de classificação de Pell e Gregory, há estudos que demonstraram 

propensão de fraturas relacionados com a angulação e profundidade do terceiro molar no 

ramo da mandíbula. Em relação a angulação, a impactação horizontal Classe II estava 

presente para fratura do ângulo da mandíbula, já a profundidade mais prevalente eram as 

Classes A e B.⁸  
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Em alguns estudos, notou-se que a presença de terceiros molares erupcionados 

aumentavam a chance de fratura no côndilo, pois o ângulo apresenta-se mais resistente nessa 

situação, e assim, acaba transmitindo mais força de impacto ao côndilo, ocasionando em 

ruptura.⁴ Por outro lado, em situações que detêm de terceiros molares impactados, notou-se 

uma relação consistente com as fraturas do ângulo mandibular, pois a somatória da força de 

impacto com a presença do elemento dental, acaba bloqueando a força ao côndilo e o ângulo 

da mandíbula absorvendo, resultando em fratura.⁸ 

Assim como vários estudos, algumas questões sobre fraturas faciais associado com a 

presença de terceiros molares irrompidos necessitam ser melhores esclarecidas ou até mesmo 

conhecidas ao público de profissionais e acadêmicos da odontologia, por essas razões que o 

presente estudo traz uma revisão de literatura sobre dados atuais do assunto. 

OBJETIVOS 

O objetivo dessa pesquisa e discussão foi produzir uma revisão de literatura sobre a 

relação de fratura no ângulo mandibular com a presença de terceiro molar impactado, tendo a 

finalidade de informar e quantificar a prevalência aos profissionais e acadêmicos em 

odontologia, trazendo um maior conhecimento sobre este tema aos discentes que participam 

desse projeto de extensão.   

METODOLOGIA   

Consistirá de pesquisas de artigos científicos nas bases de dados PUBMED, 

SCIELO e Portal de Periódicos CAPES, com restrição de tempo de dez anos (2010-2020), 

com o intuito de enfatizar a prevalência das fraturas com a presença de terceiros molares 

inclusos nos dias de hoje. A combinação de três palavras-chaves primárias (third molar; 

angular fracture; risk) resultará na busca do tema. Serão excluídos textos iguais, impossíveis 

de acessá-los ou que não tiver relação com o tema. 

RESULTADOS  

O ângulo da mandíbula acaba por ser a região mais comumente afetada por fraturas, 

devido ao osso cortical apresentar áreas transversais estreitas, resultando em maior 
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fragilidade. O espaço do ligamento periodontal do terceiro molar é considerado uma 

fenestração ou falha interna, o que ajudam a diminuir a rigidez do osso mandibular. ⁵ 

De acordo com o estudo de Samieirad (2018), a fratura do ângulo da mandíbula é 

acometida em 30,8%, ficando atrás somete para fratura condilar, com 63,2% dos casos. Em 

ambas as fraturas, 59% dos casos apresentavam terceiros molares impactados, sendo, 

portanto, considerado uma condição predisponente frente a vários fatores etiológicos, como 

acidentes automobilísticos, agressão ou queda. ⁸  

No estudo de OLIVA (2019), mostra que a ocorrência maior é em homens com mais 

de 25 anos⁷, já no estudo de MOTLOBA (2016), registra uma maior propensão em homens 

com 30 anos ou menos.⁶ Em contrapartida, no estudo de GIOVACCHINI (2018) obteve-se 

uma estatística maior em pacientes mais jovens, tendo registro de 15 a 25 anos.² 

Em vários estudos analisados durante a seleção, abordavam a alternativa da extração 

dos terceiros molares como método profilático, em especial os frequentadores de esportes, 

pois uma vez que já há trabalhos que demonstram a relação da presença desse elemento dental 

com a tendência de fraturas no ângulo da mandíbula. ¹ ² ⁶ ⁸ Porém, é necessário ter cautela e 

avaliar a necessidade, por apresentar riscos hostis, sendo uma delas o aumento da 

probabilidade de fratura do côndilo, que além de ser mais invasivo no tratamento cirúrgico, é 

ocasionado na maioria das vezes, justamente pela falta do terceiro molar inferior¹. 

CHOI (2011), em seu estudo, expôs sobre a resolutividade dos casos de fraturas de 

ângulo da mandíbula, comparando com as fraturas no côndilo. Ao analisar os critérios de 

fixação e estabilização, as fraturas de ângulo de mandíbula apresentaram melhores resultados, 

além de proporcionar melhor acesso cirúrgico, sendo eles intraorais, ou seja, não deixam 

cicatrizes aparentes extraoral como ocorrem nas cirurgias de reparo de fraturas do côndilo. 

Outrossim, as chances de lesionar o nervo fácil são menores em casos de fraturas de ângulo da 

mandíbula. ¹ 

Pode ocorrer também a fratura tardia do ângulo da mandíbula relacionado a extração 

do terceiro molar inferior assintomático, e muitas vezes isso está relacionado com a força 

mastigatória implicado sobre a estrutura óssea recém traumatizada que ainda está em fase de 

remodelação óssea. ⁷ 
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Os trabalhos recentemente feitos sobre o assunto ainda são muito questionados sobre 

sua veracidade, mas o que se pode assegurar é que terceiros molares são órgãos que ocupam 

espaço, deixando a mandíbula mais enfraquecida, ameaçando essa estrutura de provocar 

fraturas. ⁶ 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos vários estudos encontrados sobre essa temática, ainda é deficiente as 

conclusões sobre a verdadeira influencia que o terceiro molar inferior pode causar na 

incidência de fraturas faciais, dentre elas, a fratura do ângulo da mandíbula. Porém, o que se 

pode afirmar através de estatísticas é que o terceiro molar pode deixar a mandíbula mais 

enfraquecida. 
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